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یعتدر برهان حفظ شر تیمیه نقد اشکاالت ابن

 *یکاظم یمابراه

 چکیده
زیـرا حفـظ  ؛اسـت ل عصـمت اومـه معصـومینیـبرهان حفظ شـریعت یکـی از دال 

کـه  طورهمان ؛پذیر استامام معصوم امکانوجود  شریعت و اجرای صحیح آن در پرتو
معنـای آن نیسـت کـه البتـه ایـن بـه ؛وظیفه آن حورت بوددر زمان رسول اکرم

پـس حفـظ  ؛بـر عهـده امـام اسـت پیامبر است؛ بلکه رسـالت پیـامبر اکـرم ،امام
شود. عالمـه می ف مهم امام معصوم شمردهشریعت متوقف بر عصمت است و از وظای

تبیـین  منهحاا الك امحهبرهـان حفـظ شـریعت را در کتـاب  ،نیز همانند برخی از بزرگـان
 هـاتیمیـه و نقـد آناین مقاله به کالم عالمه و سـرس بـه اشـکاالت ابـن نموده است. در

توانـد نمـی امامـت کنـد،تیمیه اشکاالتی را بیان کرده که ثابـت شد. ابنخواهد خته اپرد
 ،حافظ شریعت باشد. او درصدد بیان جایگزینی برای امامت است و در تمـام اشـکاالت

کند. در این مقاله با رو  امامت را توعیف و رد کرده و جایگزینی را برای آن اثبات می
 تیمیه به این برهان وارد نیست.گردد که اشکاالت ابناثبات می ،تحلیلی _ توصیفی
 .یمیهت عصمت، ابن ی،عالمه حل یعت،مامت، حفظ شر اها:  کلیدواژه
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 مقدمه
له ئضمن مس برخی از بزرگان در ؛حفظ شریعت یکی از اهداف مهم و بنیادین امامت است

اند. عالمه نیـز عصمت امام و صفات امام و وظایف او، به برهان حفظ شریعت اشاره کرده
ودن امام در شریعت اشاره کرده و به حافظ ب ،در ضمن بحث عصمت امام ،علما سایر مانند

 ،شـودیکی از علل وجوب عصمت را حفظ شریعت دانسته اسـت. درایـن مقالـه سـعی مـی
تیمیه به برهان عالمه طرن و مورد نقد قرار گیرد. اهمیت این مسـئله زمـانی اشکاالت ابن

تیمیـه در خصـوص شبهات مررن شده از جانب ابـن ،تاکنون بدانیم روشن خواهد شد که
توسـط برخـی از  منهحاا المحنهپاسـخ داده نشـده اسـت.  ،تفصیل به ،رهان حفظ شریعتب

  .توان به موارد زیر اشاره کرد علمای شیعه مورد نقد قرار گرفته که می
تیمیـه در های ابـن خود به شبهات و استدالل کتاب ال دي  در سه جلد از عالمه امینی

نظ   فی کتاب منهحاا ابی مستقل با عنوان صورت کتپاسخ داده که به منهاا المنهکتاب 
مهدی موسوی کـاظمی قزوینـی در کتـاب  نیز منتشر شده است. سیدمحمد المن  النبويه

الدین هنـدی در کتـابی بـا  سـراف، منهاا الش ية  فی ال د عةی منهاا المنهخود با عنوان 
، سیدمحمد حسن ابوالمعـالی موسـوی حـاوری اکمال المّن  فی نقض منهاا المنهعنوان 

کتابی با عنـوان  ،و سیدعلی حسینی میالنی االمام  الكب ی حالخالف  الةظمیقزوینی در 
و  نـداتألیف کرده کتاب منهاا المنهدر نقد بر  ،ایمیهدراسات فی منهاا المنه لمة ف  ابن

صورت مجزا و به تفصیل رده، بهعنوان نقد به مبانی شیعه وارد کتیمیه بهمواردی را که ابن
بررسی شبهات برهان حفظ شـریعت و پاسـخ دادن بـه  رو،پیش امتیاز مقاله .نداپاسخ داده

ابتدا به کالم عالمه اشاره  ،در مقاله حاضر ،همین سبببه است؛ تیمیهتمام اشکاالت ابن
 .پردازیممی داند،وارد می تیمیهو سرس به اشکاالتی که ابن شودمی

 هان حفظ شریعت  در کالم عالمه حلیبر 
نویسد: واجب است امام حافظ شریعت می عالمه در تشریح مسئله عصمت امام علی

و  داند که با انقراع وحی بعد از رحلت نبـی مکـرم اسـالمباشد. وی علت را این می



 

 

ابن
ت 

کاال
 اش

نقد
ت

میه
ی

 
شر

ظ 
 حف

هان
ر بر

د
ت

یع
 

91 

ند به نااار باید امام معصومی از جانب خداو ،عدم بیان تفصیلی احکام توسط قرآن و سنت
 متعال باشد. امام باید از هرگونه لغز  و خرا دور باشد تـا اینکـه بـه عمـد یـا از روی سـهو

خوبی انجام اما اینکه امام بتواند انین مسئولیتی را به ؛ایزی بر دین افزوده یا حذف نشود
  0نیست. آن شخص جز حورت علی ین،باید معصوم باشد که به اتفاق مسلم ،دهد

 به کالم عالمه تیمیهاشکابت ابن
ابتدا به اشـکاالت و  ،تیمیه به کالم عالمه اشکاالت متعددی را وارد ساخته که در ذیلابن

 .پرداخته خواهد شد هاسرس به نقد آن

 حفظ شریعت توسط اجما  امت. 1
مسئله اجماع است که  ،تیمیه در نقد برهان حفظ شریعت بیان نمودهاولین اشکالی که ابن

دلیل عقالنـی بـودن برهـان تیمیه ابتدا بهتی را مررن نموده است. ابناشکاال  ،در ذیل آن
حفظ شریعت نتوانسته اصل برهان را زیر سوال ببرد و به نااار قاول به برهان حفظ شریعت 

عنـوان حـافظ شـریعت حافظ شریعت اشکال کرده و امـام را بـه ؛ اما در مصداق  است شده
ا بر این معروف نموده که جـایگزینی بـر آن پیـدا ؛ بلکه تمام سعی خود ر است قبول نکرده

 گویـد:مـیاو بهترین جایگزین برای امام در حفظ شریعت را اجماع معرفـی کـرده و  نماید.
-طریـقبین اجماع و امام فرقی وجود ندارد. اگر امام بتواند حافظ شریعت باشد، اجماع به

گـردد و یت امام به اجماع برمیاثبات حج ،عالوه بر آن ؛تواند حافظ شریعت باشداولی می
اوال حافظ بـودن  ،تیمیه با این اشکالبنابراین ابن 2؛این نشان از برتری اجماع بر امام دارد

امام برای حفظ شریعت را رد کرد و ثانیا جایگزینی برای امام بیان نمود و ثالثا این جایگزین 
 را برتر از امام دانست.

                                                 
الوحء بموت النبء صلی الله علیـه وآلـه وسـلم، وقصـور الکتـاب والسـنة إن اإلمام یجب أن یکون حافظا للشرع، النقراع . »0

عن تفاصیل أحکام الجزویات الواقعة إلی یوم القیامة، فال بد من إمام )منصوب( من الله تعالی، معصوم من الزلل والخرأ، لـئال 
حسـن بـن یوسـف، )حلـی،  ؛«اإلجمـاعیترك بعض امحکام أو یزید فیها عمدا أو سهوا، وغیر علء علیه السالم لم یکن کـذلك ب

 .(885، صمنهاا الك ام  في مة ف  اإلمام 
 .453-452، ص7، فمنهاا المن  ،احمد تیمیه،. ابن2
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 نقد اشکال اول
پذیرفتن اصل ضرورت برهان حفظ شریعت اسـت؛  ،آیددست میهتیمیه بآنچه از کالم ابن

حافظ شریعت بایـد امـام  ،نظر امامیهبه ؛حافظی بر دین باشد ،بنابراین طبق دو دیدگاه باید
جایگزینان پیامبران در تفسیر کردن  ،که شیخ مفید گفته است: امامانانان ؛معصوم باشد

علـت  0پاسداری از شـرایع و تربیـت کـردن نـوع بشـرند. احکام و به پا داشتن حدود الهی و
دلیل امکان سرزدن سهو و فراموشی و فساد از به ،تواند حافظ شریعت باشداینکه امت نمی

شریعت باشد تا اطمینان حاصـل شـود کـه از ناحیـه او  بنابراین باید حافظی در ؛امت است
رسـند و آن حـافظ اوند متعال مـیبه قول خد ،دهد و مکلفینتغییر و تبدیل و سهو رخ نمی

  2همان امام معصوم است. ،شریعت
 :اند ازکه عبارت تواند حافظ شریعت باشدلی نمییتیمیه به دال اجماع ادعایی ابن

اجماع به خودی خود و بدون استناد به رأی معصوم اعتبـار  ،اوال طبق مبانی شیعه. 8
این اجماع حوور داشـته و مؤیـد اجمـاع اجماع است و باید در  یندارد. امام یکی از اعوا
 9؛امام در اجماع داخل نباشد، اجماع امت محقق نشده است ،ایامت باشد. اگر در مسئله

دلیـل جـایز بـودن خرـا در فـرد فـرد آن، در بـه ،بنابراین اجماعی که در آن معصوم نباشـد
توانـد یدگاه شیعه نمـیانین اجماعی از دبنابراین این 4؛این جواز نیز خرا وجود دارد اجماع  

 حافظ شریعت باشد.

حجـت بـودن اجمـاع از طریـق نقـل  حافظ شریعت باشد؛ زیرا تواندثانیا اجماع نمی. 8
دور  ،شود. اکنون اگر درستی آن نقل از نظر سند یا داللت متکی به اجماع باشـداثبات می

  1ت دارد.عصمو نقل بستگی به ،بستگی به نقل ،آید که عصمت اجماع امتالزم می
همچنین احکام اجمـاعی در شـریعت محـدود هسـتند و در برگیرنـده همـه احکـام . 7

                                                 
 .75، صاحائل المقاالتمحمد،  ،. مفید0

 .877، ص8، فاةخیص الشافیبن حسن،  محمد ،. طوسی2

 .878، ص8، فالمنقذ من التقةیدالدین، سدید . حمصی رازی،9
، ارشحاد ال حالبین الحی نهحج الممت شحدينفاضـل،  مقـداد، ؛878، ص8، فالمنقحذ محن التقةیحدالـدین، مصی رازی، سدید. ح4

 .775ص
 .775، صارشاد ال البین الی نهج الممت شدينفاضل،  مقداد، ؛833، صقواعد الم ام فی عةم الكالممیثم، ابن . بحرانی،1
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امکان خرا اگر نباشد تعمد بـر خرـا محـذوری نـدارد و در  ،شریعت نیستند. در این اجماع
تعمد در خرا سبب عدم  ،صرف همین امکان کنند وامت تعمدا بر خرا اجماع می ،مواقعی

ال تجتمـع »اگر اشکال شود که مرابق حدیث  0عت خواهد بود.اعتماد به آن در حفظ شری
 گردد.دارد، پاسخ این اشکال در ادامه ذکر میتعمد بر خرا را برمی ،«امتی علی الوالله

یـا بـدون دلیـل و امـاره کـه  ،اجماع یا با دلیل و اماره منعقد شـده ،دلیل دیگر اینکه. 4
شود که اهل حل و عقد بر آن دلیـل میقسم دوم باطل است. قسم اول نیز زمانی حاصل 

انین اجماعی این ؛ای باشد که مفید ظن به ثبوت حکم باشدیا اماره ،استدالل کرده باشند
بسیار متعذر و مشکل خواهد بود؛ زیرا ممکن نیسـت در هـر حکمـی دلیـل قـاطعی وجـود 

  2داشته باشد که برخی بدان حکم کرده باشند.

گونه نیسـت کـه در همـه احکـام اجمـاع داشـته ت و ایندر اکثر احکام اختالف اس. 5
 9تواند حافظ شریعت قرار بگیرد.همین دلیل اجماع نمیبه ؛باشیم

 برتری اجما  بر امام در حفظ شریعت. 0
تیمیه گره زدن عصمت امام به اجماع امت است. به این بیان که اثبـات دومین اشکال ابن

عصـمت  ،اجمـاع بایـد خـود ،همـین جهـتبه ؛دشووسیله اجماع ثابت میهعصمت امام ب
ی انـین اثبـاتی را نخواهـد یتوانـا گرنـهو  ؛داشته باشد که بتواند عصمت امام را اثبـات کنـد

تواند عصمت امام را ثابت کند اه نیـازی عصمت دارد و می ،خود ،داشت. حال که اجماع
 4به امام هست؟

 نقد اشکال دوم
 ؛علت اثبات عصمت امام را به اجماع نسبت دهـد ،دتیمیه سعی دار پاسخ این است که ابن

توان دلیل عصمت امام را اجماع دانست؛ زیـرا در نمی ؛ در واقعکه این باطل استدر حالی
تـوان از راه نیازی به اجماع و تواتر نیست. اصوال وجوب امامت را نمی ،وجوب امامت اصل  

                                                 
 .878، ص8، فالمنقذ من التقةیدسدیدالدین،  . حمصی رازی،0
 .775، صارشاد ال البین الی نهج الممت شدينفاضل،  . مقداد،2
 همان.. 9

 .453، ص7، فمنهاا المن احمد،  تیمیه،. ابن4
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امـا اینکـه اـه کسـی  شـود؛بات مـیمتواتر اثبات کرد. وجوب امامت از طریق عقل اث نقل  
شود و هم از طریق ادعای امامت و با مصداق امام است هم از طریق نقل متواتر اثبات می

دعوی امامـت  ،دوشنبوت با آوردن معجزه اثبات می ادعایگونه که داشتن معجزه؛ همان
نیـاز م معصوم بـیجامعه را از وجود اما ،نقل متواترلذا  0؛شودنیز با آوردن معجزه اثبات می

اما دلیل بر ایـن  ؛صورت متواتر نقل شده، کارساز استآنچه به زیرا نقل متواتر در ؛کندنمی
 و در واقـع، از احکام شریعت نبوده است ،نیست که آنچه از طریق نقل متواتر به ما نرسیده

 مواردی که از طریق متواتر نقل شده محدود است.

 تیمیه بر حجیت اجما دلیل ابن
ت اجماع» ترین ادله در بیانتیمیه یکی از عمدهابن ال تجتمیع » را تمسک به حدیث« حجی 

ت من بر گمراهی اجتماع نمی 2،«اّمتی علی  َلله به این معنا که اگـر  ؛داندمی کنند()ام 
ت  در یک امری اتفاق کرد، آن امر بر حق است.  ،ام 

 تیمیه نقد استدبل ابن
سنت و سندهایش ضعیف است؛ زیرا بسیاری از علمای اهلاین حدیث با تمام طرق و 

 .کنیمکه در اینجا به برخی از آنها اشاره می دانندشیعه آن را ضعیف می
 دابوخلف اعـمدماجه این حدیث را در سنن خود با سندی نقل کرده که در آن ابن :الف

 االعتحدالمیحزان ذهبـی در  9ضـعیف اسـت. مجمع الزحائحداست که به تصریح هیثمی در 
الحدیث است گوید: او منکرگوید: یحیی بن معین او را تکذیب کرده است. ابوحاتم میمی

 4و در حدیث قوی نیست.
اسـت کـه  دسلیمان بن سفیان مـدنیدترمذی نیز آن را نقل کرده، ولی در سند آن  :ب

 1ها ضعیف است.نزد همه رجالی
                                                 

 .855، صالشافی فی االمام سیدمرتوی،  ،. شریف0

 .7355، ن8757، ص8، فماجهسنن ابنمحمد،  ماجه قزوینی،. ابن2
ء ا» .9 ءُّ ف  ان  ر  ب  اه  الرَّ و  و  ر  ه  اٍم، و  مَّ ه  ْبن  ت 

ْید  اللَّ ب  یه  ع  ف  ْیًوا، و 
 
اٍر أ ص  اْخت  ار  ب  زَّ اْلب  ، و  یر  ب 

ء اْلک  ه  ف  ر  ص  اْخت  ة  و 
ث  ال  یف  لثَّ ع 

علـی  هیثمـی،) ؛«ض 
 (.85858، ن857، ص3، فمجمع الزحائد ح مجمع الفوائدبکر، بن ابی

 .588، ص4، فمیزان االعتدال. ذهبی، محمد، 4
 .8873، ن77، ص4، فسنن ا مذیمحمد،  ،. ترمذی1
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د بـن عـوف طـاویددر سند  ولی  است؛ ابوداود نیز این حدیث را نقل کرده :ف  دمحم 
در سـند آن وجـود دارد کـه  د نیـززرعـهابـند 0دانـد.الحال مـیاست که ذهبی او را مجهول

د بن عوف به 2؛ابوحاتم او را توعیف کرده است کند نقل می 9دوجادهدطریق همچنین محم 
نـزد اسـتاد،  سنت نقل حدیث به نحو وجاده را قبول ندارند و تنها با قراوـت درکه اکثر اهل
 پذیرند.حدیث را می

-عیـاسابـند ،خـود بـا سـندی آورده کـه در آن ممحندبن حنبل نیـز آن را در  احمد :د

 د نیزبختری بن عبیدددر سند آن  4او مجهول است. که کنداست و ذهبی نقل می دحمیری
 گویـد: او از پـدر که ابوحاتم او را توـعیف نمـوده اسـت. حـافظ ابـونعیم مـی وجود دارد

گوید: او از پـدر  بیسـت حـدیث نقـل کـرده کـه عدی میکند. ابناحادیث جعلی نقل می
 1ند.هست ها منکرنعموم آ
آن را با هفت سند نقـل  الممتدرک عةی الصحیحینهمچنین حاکم نیشابوری در  :هـ

ولی در آخر، حاکم عبـارتی را  ؛گردندباز می دمعتمر بن سلیماندکرده است که همه آنها به 
 6تردید داشته است. ،او در صحت اسناد این روایت ،شودمی که معلومکند می نقل

تـوان بـه آن اسـتناد بنابراین سند این روایت مورد قبول بزرگان علما قرار نگرفته و نمـی
سـت؛ زیـرا مفهـوم اروایت از نظر داللت نیز دارای اشـکال  ،صحت سند بر فرض   ؛ اماکرد

توان عصمت تمام امت است و با این روایت نمی امت، بلکه نه بعوی از افراد اجتماع امت،
امـت بـه  :آمده طور که در روایت مشهور پیامبر اکرمهمان 7؛امت را به اثبات رساند

                                                 
 .737، ص7، فمیزان االعتدالمحمد،  . ذهبی،0
 .778، ص8. همان، ف2
، حدیث را از شـخص یبدون آنکه روا ؛باشدمعنای نقل روایت از یک کتاب حدیثی می. اصرالحی در علم حدیث است که به9

 باشد.  یا در نزد استادی آن را قراوت کرده وموثقی شنیده 
 .534، ص4. همان، ف4
 .833، ص 8همان، ف .1
ـول  » .6 ق  ـا ن  نَّ ک 

ل  ، و  یث  ـد  ـه  اْلح  ـا ب 
نَّ ه  و  ـة  ف  ال  ه  ی اْلج  ل   إ 

ي  او  ا الرَّ ْبن  س  ْول  ن  ا اْلق  ذ  ا ه  ْلن 
 
ا ق ذ   إ 

ْحن  ن  ـة  و  مَّ و 
 
ـد  أ ح 

 
ان  أ ْیم  ـل  ـر  ْبـن  س  م 

ْعت  نَّ اْلم  : إ 
ْنه   ي  ع  و 

ْد ر 
 
ق ، و  یث  د 

ـ اْلح  س 
 
ه  اْم ـذ  ـد  ه  ح 

 
أ  ب 

ْصل 
 
ه  أ ون  ل  ک  ْن ی 

 
ْن أ دَّ م  ال  ب  یث  ف  د 

ا اْلح  ه  ْثل  م   ب 
حُّ ص  ید  ی  ان  س 

 
أ  ب 

یث  د 
ا اْلح  ذ  ا ه  ـْدن  ج  ـمَّ و  ، ث  ید  ان 

ین   ْوه  ت   ب 
م  ْحک 

 
 أ

 
ال ا و  ه  ت  حَّ ء ص  ع  دَّ

 
 أ

 
ر  ال م 

ْعت  یث  اْلم  د  ْیر  ح  ْن غ  د  م  اه  و  یث  ش  د 
ْلح  ه  ل  ـذ  ـی ه  ل  ة  ع  ـنَّ ْهـل  السُّ

 
ـاع  أ ْجم  ا إل   ه  ْکر  ء ذ  ن  م  ْلز  ْل ی  ا ب  ه 

م  
ْسال  د  اإْل  اع  و 

 
ْن ق ة  م 

د  اع   (.858، ص8، فممتدرکمحمد،  حاکم نیشابوری،) ؛«اْلق 
 .888ص ،4ف ،المحصول بن عمر، محمد رازی،فخر  ؛888ص ،8ف ،اصول فقه محمد رضا، مظفر، .7
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اگونه ممکـن اسـت پس  0؛شوند و تنها یک فرقه ناجیه استو سه فرقه تقسیم می هفتاد
تـوان علـت اجمـاع را مـی اگونـه ،عـالوه بـر آن ؟بین این امت اجماعی را محقق ساخت

که در بین خود صحابه نیز انین اجماعی به اشم حالی اساسی حفظ شریعت دانست؛ در
نووی اهل حل و  :ماوردی بیان کرده 2خورد و بین صحابه نیز اختالفات وجود داشت.نمی

عبـده بـه  بغدادی به اهل اجتهاد، برخی به اشراف و اعیان، محمد ،عقد را به علما و ر سا
َوَمیا حزم با تمسک به آیـۀ شـریفۀ حتی ابن 9؛اندمعنا کرده یمرای و حکام و علما و ر ساا

یِن ِمْن َحَرج   بـالد مسـلمین را تکلیـف بـه مـا  تمـام ، اجماع فوـالی درَجَعَل َعَلْئُكْم فيِ الدِّ
-بـه؛ پذیر خواهد بـوداگونه اجماع امت امکان ،با این وجود 4؛الیراق معرفی نموده است

ابوحامد غزالی این روایت را تفصیل داده و عامه مردم را از آن خـارف کـرده؛  ،ین جهتهم
ثالثـا مفـاد برخـی از روایـات در ایـن بـاب بـه  1؛ممکن نخواهد بود ،زیرا تحقق اجماع امت

 ؛نباید امت من بر گمراهی اجتماع کننـد 6؛«أن ال تجتمعوا علی الضَللة» صیغه نهی آمده:
نـه  ؛نیز بر صیغه نهی باشـد« ال تجتمع امتی علی الواللة»دارد عبارت احتمال  ،رواین از

فرض اگر داللـت بـر اخبـار  بر ؛امت کند جمله خبریه و نافیه تا داللت بر اخبار نفی خرا از
تـوان آن وجود این احتمال نمی بنابراین با؛ کنندارا حمل  بر تمام خراهای امت می ،کند

اجماع به خودی خود حجیت  ،طبق نظر امامیه لذا 7؛نمود را بر نفی گمراهی از امت حمل
بستگی به عصمت دارد و عصمت با وجود  ،ندارد؛ زیرا حجیت اجماع بستگی به نقل و نقل

 8امام معصوم محقق خواهد شد.

                                                 
نَّ . »0  إ 

 
ال

 
ـت  أ ـة  س  مَّ

 
ه  اْم ـذ  نَّ ه  إ  ـًة، و  لَّ ین  م  ـْبع  س  ـْین  و  ْنت  ی ث 

ل  وا ع 
 
ق ر  اب  اْفت  ت  ْهل  اْلک 

 
ْن أ ْم م  ک  ْبل 

 
ان  ق ْن ک  ، م  ین  ـْبع  س  ٍث و  ـال  ـی ث  ل  ر ق  ع 

ْفت 
ة   نَّ ء اْلج  ة  ف  د  اح  و  ، و  ار  ء النَّ ون  ف  ْبع  س  ان  و  ت  ، عبداللـه، یدارمـ) (؛8788، ص8، فماجحهابحنسحنن ماجه قزوینی، محمد، )ابن ؛«اْثن 

 (.8777، ص7، فسنن الدارمي

 .88ص ،4ف ،المحصول بن عمر، محمد رازی،فخر . 2

 .88ص ،8، فاالحكام الم انی . ماوردی، علی بن محمد، 9
 .883ص ،4ف ،الفصل فی المةل ح االهواء حالنحلحزم اندلسی، علی بن احمد، ابن .4

 .847ص ،8ف ،فیالممتصمحمد،  غزالی، .1
 .32، ص4، فداحدسنن ابی، سلیمان . ابوداود سجستانی،6
 .823ص ،7ف ،نهاي  الوصول الی عةم االصولحسن بن یوسف،   . حلی،7
 .833ص ،قواعد الم ام فی عةم الكالممیثم، ابن . بحرانی،8
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 نیازی از امام توسط نقل متواتر امتبی. 3
را برای کسـی برتواند نبوت پیامنقل معجزه توسط امام نمی ،است معتقدتیمیه ابن 

 ،نداشـته باشـد که اقرار به نبوت دارد ثابت نماید؛ زیرا کسی که اقرار به نبوت پیامبر
طبیعتـا نقـل امـام از معجـزات  ؛نـدارد اولـی اقـرار بـه امامـت حوـرت علـیطریـقبه

 0فایده و ثمری نخواهد داشت. ،برای اثبات نبوت پیامبر

 نقد اشکال سوم

نیسـت؛ بلکـه  نقل امـام از معجـزات پیـامبر وت پیامبرتنها راه اثبات نب ،اوال
و محتـوای دعـوت  اعجاز و اخبار پیـامبران گذشـته از مبعـوث شـدن پیـامبر اکـرم

 اعجاز پیامبر نقل امام ازتنها توان و نمی استهای اثبات نبوت همه از راه ،حورت
اقـرار بـه نبـوت تـوان گفـت کسـی کـه همـین دلیـل نمـیبـه ؛دلیـل بیـان کـرد عنوانرا به

ثمـری  اولی به امامت امام هم اقرار ندارد و ایـن نقـل فایـده وطریقبه ،ندارد پیامبر
زیـرا صـغرای مسـئله دارای اشـکال اسـت و بـرای  ؛؛ اون این باطل اسـتخواهد داشتن

تیمیـه اینجـا مغالرـه در واقـع ابـن ؛های متعددی وجـود داردراه اثبات نبوت پیامبر
بـا  و یعنی اسالم را نرذیرفته اسـت ،کسی که از اساس نبوت را قبول نداردزیرا  ؛کرده است

پـس از پـذیر   ؛انین کسی باید با زبان عقل سخن گفت و این ربری به نقل امـام نـدارد
بنابراین اساسا این اشـکال زمـانی وارد اسـت  ؛زمان پذیر  امام است ،دین اسالم و نبوت

حال آنکه انین ادعایی از سـوی عالمـه ؛ امام باشدکه اصرار عالمه بر اثبات نبوت توسط 
 عنوان نشده است.

کـریم قـرآنیعنـی معجزه ابـدی او  مهم است، در اثبات نبوت پیامبر هآنچ ،ثانیا
انا َنْحن َنّزْلَنیا  حفظ آن را تومین نموده  خداوند متعال اوال خود ،همین دلیلبه ؛است

ا َلُه َلَحاِفُظوَن  ْكَر َوِإنَّ الذِّ
نبوت حوـرت را اثبـات نمـوده و نقـل امـام مؤیـد آن  ،و این قرآن 2

 بلکـه قـرآن ؛نقل امـام نیسـت ،کنداست؛ بنابراین آنچه مستقیما نبوت حورت را ثابت می
                                                 

 .423، ص7، فمنهاا المن احمد،  تیمیه،. ابن0
 .3. سوره حجر، آیه2
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. بـا ایـن توضـیح اشـکالی در نقـل امـام مترتـب باشدمی عنوان معجزه ابدی اوبه است که
 شود.نمی

، توسـط تـواتر اثبات نبوت پیـامبر ت کهاین اس تیمیهپاسخ وجه دوم اشکال ابن
ثانیا با اینکه قرآن به تواتر  ؛هی  منافاتی با عدم وجود تواتر در جزویات و تفاصیل دین ندارد

بیان شده، باز مشرکین و معانـدین سـعی در ابرـال آن داشـتند؛ بنـابراین اگونـه در امـور 
تواتر سـبب حفـظ دیـن  ،است باشد در امور محدود همجزوی که تواتری وجود ندارد و اگر 

زیرا احکام اجماعی در شریعت محدود هستند و در برگیرنده همه احکام شـریعت  شود؛می
امکان خرا اگر نباشد تعمد بر خرا محذوری ندارد و  ،در این اجماع ،عالوه بر آن ؛نیستند

سـبب تعمد در خرـا  ،صرف همین امکان کنند وتعمدا بر خرا اجماع می ،در مواقع اجماع
 شـریعت بنابراین با فرض پـذیر  حفـظ 0عدم اعتماد به آن در حفظ شریعت خواهد بود؛

 بـا شـرع ایشان وفات بعد پذیر  اینکه و نبی اسالم حیات زمان در تواتر توسط

 نقل این پشتیبان و حافظ اینکه امام، به علم رسیده، این نکته مهم است که با ما به تواتر

 نمـوده اسـت جبرانآن را  داده، نقل رخ در واجبی ترک و لغز  اشتباه، که هرجا و بوده
 است واجب پس (،کردندانین می شانحیات زمان هم در پیامبر که طورهمان)

 2کند. رفع را نقل در آمده وجودهاشتباهات ب بتواند تا باشد معصوم هم نقل حافظ   این

 کیفیت نقل شریعت توسط امام. 4
 ،شریعت را به مابعد خود ،بیان نموده که آیا ممکن است امام انینرا  تیمیه این اشکالابن

پـس  ،تواند شریعت را به تواتر به مردم ابـالغ کنـدبه تواتر ابالغ نماید؟ اگر بگویید امام می
و در این صورت نیازی بـه نقـل  انجام دهد توانداولی این عمل را میطریقبه پیامبر

کـه  شودا  این میالزمه ،تواند به تواتر ابالغ کندم نمیامام نیست. اگر گفته شود که اما
 9است. دین اسالم نقلش به یک نفر محقق شده و آن یک نفر از اقارب پیامبر

                                                 
 .878، ص8، فالمنقذ من التقةیدسدیدالدین،  . حمصی رازی،0
 . 828 - 28، صالشافی فی االمام سید مرتوی،  ،. شریف2

 .453، ص7، فمنهاا المن احمد،  تیمیه،. ابن9
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 نقد اشکال چهارم
تیمیه در این اشکال تنها وظیفه شود. ابنپاسخ این اشکال از پاسخ اشکال قبل روشن می

شریعت  که گونههماندر واقع،  ز این جنبه بوده کهامام را نقل شریعت بیان کرده و غافل ا
؛ امـا بعـد از است بوده عهده پیامبر نقل شده، حفظ دین نیز بر توسط پیامبر
پذیریم که برخی از شریعت توسط تواتر به مردم رسیده است. با این می رحلت پیامبر

تـواتری  ،به اعتقاد شیعه ،تمام شریعت به تواتر نرسیده و ثانیا ،اوال که شودتبیین روشن می
ارز  است که پشتوانه آن معصوم باشد. وظیفـه مهـم امـام معصـوم حفـظ  دارای اعتبار و

حفظ دین اسـت و اگـر امـام  ،آنچه بر امام واجب است ،شودبنابراین ثابت می 0؛دین است
را باید در مقابل آن بایسـتد؛ زیـ ،تواتری را مشاهده کردند که برخالف موازین شریعت است

حفظ شریعت از طریق نقل در گرو آن است که فرد معصـومی بـر ایـن کـار نظـارت داشـته 
آن خلـل و انحـراف شـناخته و در  ،با بیان او ،باشد تا اگر احیانا خلل و انحرافی عارض شد

 2نتیجه اصالن شود.

 ایجاد نقص در قدر و منيلت پیامبر. 0
 نقصی در قـدر و منزلـت پیـامبر ،داینکه امام حافظ شریعت باش گوید:تیمیه میابن

ماند که این ملک را به نزدیکان خود  داده لکی میم   شود و مانند عمل مالک  شمرده می
ثی بـودن وتیمیـه بحـث مـور ابن ،عبارتیبه 9؛و سفار  کرده از این ملک محافظت نمایند

جـا گذاشـته حکومت را مررن کرده و آن را تشبیه به امالکی کرده که میت بـرای وراث بـه
 است.

 اشکال پنجم نقد
نـه تنهـا باعـث  تیمیه کامال باطل خواهد بود؛ زیرا حفظ شـریعت پیـامبراشکال ابن

بلکه سبب باال رفتن و اجر و قرب پیدا کـردن  ،شودنقص در قدر و منزلت آن حورت نمی

                                                 
 .833ص ،قواعد الم ام فی عةم الكالممیثم، ابن . بحرانی،0
 .828- 28، صالشافی فی االمام مرتوی، . شریف، سید2

 .453، ص7، فمنهاا المن د، تیمیه، احم. ابن9
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زیرا امامـت اسـتمرار وظـایف  خواهد شد؛ شریعت و در نتیجه سبب علو مقام پیامبر
شریعت را  ثانیا اگر پیامبر؛ در همه شؤون نبوت است وت و جانشین پیامبرنب

این نقص در نبوت  ،بدون اینکه حافظی برای آن تعیین نماید رها کند و به دیار باقی بشتابد
باید حـافظی را جهـت حفـظ شـریعت  ،همین جهتخواهد بود و به و منزلت پیامبر

اون برهان حکمت الهی و برهان وجوب اطاعت،  لیدالی ،الزم به ذکر است 0؛معین نماید
 2بر این مرلب نیز داللت دارند.

 حافظ بودن صحابه. 6
ای کـه حـافظ قـرآن و حـدیث پـس اـرا صـحابه ،اگر عصمت در حفظ شریعت نیاز باشـد

یا ارا عصمت در حفظ و بالغت  9همان معصومین نباشند که دین را حفظ کنند؟ ،هستند
 ،مثال حفظ قرآن بر عهـده قـرای باشـد و محـدثین ؟مختلف نباشد هایدین بر عهده گروه

 4حافظ حدیث و تبلیس آن باشند و فقها در فهم کالم و استدالل بر احکام حافظ باشند؟

 نقد اشکال ششم
بایـد مرهـر و  و شـودو موهبت الهی است که به هر کسی داده نمی ییاعرا ،اوال عصمت

دلیل دارد که ثانیا عصمت نیاز به ؛ی این مقام را بکندتواند ادعاپاک باشند و هر کسی نمی
اگر  .ثالثا اشکال در همین عصمت صحابه است ؛بیت و عترت ثابت نیستدرباره غیر اهل
-هسوال دیگری بـ ،ای که حافظ قرآن و حدیث هستند حافظ شریعت باشندبنا بود صحابه

نباشند؟ آیـا تنهـا مـالک حفـظ  حافظ شریعت ها،غیر از این یارا دیگران که آمدوجود می
تعمد  ،شریعت حافظ قرآن و حدیث بودن است؟ آیا کسانی که حافظ قرآن و حدیث هستند

مرلـب اساسـی در عصـمت اسـت. اگـر  ،دهددر خرا ندارند؟ همه این سواالت نشان می
بـا  ،امـا ملکـه عصـمت در وجـود آنـان نباشـد ،را دارا باشـند برتر خصوصیات تمام ایعده

در تعمد در خرا یکسان هستند. این حافظان قرآن و حدیث نیز درسـت اسـت کـه  دیگران
                                                 

 .835ص ،پژحهشی در عصمت مةصومان شریفی، یوسفیان، .0

 .48، صالنكت االعتقاديهمحمد،  مفید، ؛37و842، صااللفین حسن بن یوسف،  . حلی،2

 .475، ص7. همان، ف9
 .475، ص7. همان، ف4
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بر  حتی ؛اما احتمال خرا و تعمد در خرا بین آنان وجود دارد ،حافظ قرآن و حدیث هستند
در مالزمـت  کسی برتر از حورت علـی ،الک باشدفرض اینکه حفظ قرآن و حدیث م  

را درک کرده و بیشـتر از حوـرت روایـت نیست و او بیشتر حورت  داشتن با پیامبر
 بنابراین مشکلی در حافظ بودن آن حورت نخواهد بود. ؛شنیده است

پاسـخش از اشـکال قبـل روشـن  ،های مختلـف نباشـددست گروهاینکه عصمت ارا به
عصـمت و  ،شـودآنچه مـالک اساسـی در حفـظ شـریعت شـمرده مـی ی،لطور ک  به ؛شودمی

هـا ایـن بنـدی بـه گـروهه و تعمد در خرا و اشتباه اسـت. تقسـیماشتبا مصون بودن از خرا و
سیدمرتوی نیز بر همـین  دارد. کند و باز این اشکال در بین آنان وجوداشکال را برطرف نمی

این امکان وجـود دارد کـه اهـل  ،انین بیان نموده: امامیه اون معتقدند جواب تکیه کرده و
وجـود  بایـد امـامی ، لـذاو یا اخبـاری را کتمـان نماینـد غفلت و خرا کنند ،تواتر در نقل اخبار

 0شان کند.تا آنها را متوجه غفلت ،باشد که خود از هر سهو و خرایی مصون باشد داشته

 چگونگی حفظ شریعت در دوران غیبت امام معصوم . 7
 تیمیه در این اشکال این است که اگر بنا شد شرع توسط معصومین حفظ شود وسخن ابن

هـزار و اهارصـد و انـدی  برسد، پس در ایـن انتظـار  دیگری  معصوم بهمعصومی  زا سرس
از کجا روشن است که ایـن قـرآن لذا  است؛ احدی حکمی را از معصومی أخذ نکرده ،سال

با اینکه نـه  ؛دنباش الله باشد؟ از کجا معلوم که این احکام از رسول اکرمهمان کالم
زیرا معصوم یا مفقود است یا معدوم؟ اگـر بگوینـد بـه  ؛مو نه از معصو شنیده شده پیامبر از

بنابراین این تواتر سبب حفظ دین شده است. اگر بگویند توسط اومه  ،دهیمتواتر جواب می
دهـیم پـس اـرا جـواب مـی ،نیاز هستیمب بییدست ما رسیده و االن از امام غاگذشته به

نیاز نکرده؟ اگر اینان ادعـا کننـد بی ما را توسط امت ،دست ما نرسیده و نبیتوسط امت به
کنـیم کـه آنچـه نیـز مـا مـی همـین ادعـا را ،دسـت مارسـیدهکه آنچه از اومه نقل شده بـه

  2دست ما رسیده است.نقل کرده به پیامبر
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 نقد اشکال هفتم
تیمیه یک مغالرـه اشکال ابن ،قبل از بیان پاسخ به یک مرلب باید اشاره نمود و آن اینکه

تاکنون، با ایده و طرحی  را واقعیت موجود جهان اسالم پس از پیامبر اکرماست؛ زی
ایـده، برنامـه و  :گویـداراوه داده متفاوت اسـت. عالمـه مـی شریعتبرای نجات  اسالم که

دوازده خلیفـه  ،طرن اسالم برای حفظ شریعت و جامعه این بـوده کـه پـس از آن حوـرت
ها کـه اما واقعیت ؛میت اسالم را بر عهده بگیرندحاکم شوند که دین را حفظ نمایند و حاک

غیبـت امـام  ،منجر بـه عـدم اسـتفاده از دوازده خلیفـه و کنـار گذاشـتن آنـان و در نهایـت
سـبب عـدم  اگر سیاست حاکمان بعد از پیامبر اکـرم متفاوت است. ،دوازدهم شده

 م نباشد.شود که نیاز به معصودلیل بر این نمی ،دواستفاده از رهبران الهی ش
اشـکال اول او بـه صـحت  .تیمیه در این اشـکال نـاظر بـه دو اشـکال اسـتکالم ابن

پاسـخ  ،اسـت. در ایـن اشـکال حاضر به شریعت زمان پیـامبر ،انتساب این شریعت
عبارت است از: کسانی که به امام معصـوم اعتقـاد دارنـد، بـر ایـن  الشافیسیدمرتوی در 

 ؛نقـل شـده اسـت پـس از پیـامبر اکـرم ،معصومدست اومه اند که شریعت بهعقیده
یکی  ،البته حفظ و نقل شریعت ؛اختیار آنان است شریعت محفوظ مانده و در ،بدین وسیله

بر این اساس حفظ و نقل شریعت  ؛نه یگانه وجه و دلیل ؛از وجوه نیاز به امام معصوم است
  0در زمان حاضر نیست. نیازی از امام معصومدلیل بر بی ،از سوی امامان معصوم پیشین

و در دوران حوور  گوید: پس از پیامبر اکرماین اشکال می مورد میثم نیز درابن
اکنون در شریعت از سوی آنان نقل و حفظ شده است و همان شریعت هم ،امامان معصوم

-اگر انین نبود و حفظ شریعت به حوور او نیـاز مـی عصر امام غایب نیز محفوظ است و

-هب ،بنابراین این شریعتی که االن در زمان حاضر وجود دارد 2؛کردا ظهور میحتم ،داشت
کردند که شریعت در حـال ما رسیده و اگر امام غایب مشاهده می هدست اومه معصومین ب
 شوند. عنوان حافظ شریعت مانع تغییر و تحریف آن میبه ،تغییر و تحریف هستند

                                                 
 .828-28، ص الشافی فی االمام . شریف، سیدمرتوی، 0

 .833، صقواعد الم اممیثم، بحرانی، ابن.  2
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کـه اگـر بـه تـواتر  بـودهریعت در دوران غیبـت تیمیه در اگونگی نقل شـاشکال دوم ابن
دیگر نیازی به امام معصوم نیست. پاسخ این اشکال در مرالب قبلی توضیح داده شـد  باشد،

ید تواتر توسط معصوم است. اگر امام معصوم تـواتر ایت ،که مالک در اعتبار تواتر در نزد امامیه
حتمـال تعمـد در خرـا در آن وجـود داشـته بنابراین تواتری کـه ا ؛حجیت دارد ،ید نمایندایرا ت

 تـواتر توسط شریعت ثانیا با فرض پذیر  حفظ ؛ید امام معصوم حجیت نداردایبدون ت ،باشد

 مـا بـه تـواتر بـا شـرع ایشـان وفـات بعد پذیر  اینکه و نبی اسالم حیات زمان در

 و بوده نقل نای پشتیبان و حافظ اینکه امام به علم است، این نکته مهم است که با رسیده
 کـه طـورهمـان) نمـوده، جبـران داده، نقـل رخ در واجبی ترک و لغز  اشتباه، که هرجا

 نقـل حـافظ   ایـن است واجب پس کردند(،انین می شانحیات زمان هم در پیامبر

 0کند. رفع را نقل در آمده وجودهاشتباهات ب بتواند تا باشد معصوم هم

 تدبلت آیات بر چگونگی حفظ شریع. 8
؛ حجت بـر مـردم تمـام شـد ،گوید: آیات زیادی دال بر این است که با ارسال رسلتیمیه میابن

اگر قاول به قول شـما شـویم  .2وما علی الرسول إال ال َلغ الم ئننسای و آیه:  875مانند آیه 
د باید امامی باشد، این آیات باید باطل شوند و در معنـای خـو یم بعد از پیامبر اکرمیو بگو

 ،که با این آیات نیازی به مبین و معینی دیگـر نیسـت. اینـان تصـور کردنـددر حالی ؛کار نروندهب
ترین فسادها در شود. این مرلب از بزرگدین اسالم تنها توسط فرد واحدی حفظ و فهمیده می

 9.گویدکسی نمی ،ملحد شود. این مرلب را جزی فرد زندیق واصول دین شمرده می

 همنقد اشکال ن
دین همـان  ،گویدداند و میتیمیه  فهم سلف و صحابه را حجت میپاسخ نقوی: اوال ابن

داند. این اشکال بر او وارد اسـت گویند و صحابه را نیز گروه خاص میاست که صحابه می
 منحصر کـرده و اـرا اصـرار دارد ،که ارا مالک شناخت دین و معارف را در برخی صحابه

                                                 
 .828- 28، صالشافی فی االمام . شریف، سیدمرتوی،  0

 .54نور، آیهسوره . 2
 .477، ص7، فمنهاا المن ، حمدا تیمیه،. ابن9



 

 

104 

سال 
نهم

 ،
زمستان  

1398
، شمار

 ۀ
36

 

 داند.سنت می گویم و دیگران را خارف ازهمان است که من می دین و سنت که بگوید،

 پاسخ حلی 

غیر از تفاسیر آیات، سیاق آیات دال بر وجوب پـذیر  دعـوت به که اوال باید بیان کرد
 ،گیـردقومی مورد عـذاب قـرار نمـی :است و خداوند متعال نیز بیان فرموده پیامبر

بعد از ارسال رسل و عدم پذیر  دعـوت  0؛ده شودمگر اینکه ابتدا رسولی برای آنان فرستا
دال بر بیان تمامی تفاصـیل احکـام  ،بنابراین آیات ؛قوم مستحق عذاب خواهند شد ،رسل

 875تیمیه به ظاهر آیه لذا استداللی که ابن ؛تیمیه وارد شودتا اشکال ابن ،شریعت نیستند
اتمـام حجـت بـر بنـدگان  ،ز آیـهبرالنش بسیار واضح است؛ زیرا مـراد ا ،سوره نسای نموده

 2؛«لیاَل ی قیی لمعتیذر عیذر» کثیـر در تفسـیر خـود اشـاره کـرده:طور که ابنهمان ؛است
یدل علیی أن ق یل ال عایة یكیون للنیا  حجیة فیي تیر  » همچنین فخر رازی بیان کرده:

ا ثابت تیمیه ندارد و تنهارتباطی با مدعای ابن ،سوره نور نیز 54آیه  9.«ال اعات و الع ایات
 طـور کـه مفسـرین بـه ایـنهمـان ؛س اسـتیـآنچه بر عهده رسول واجب شـده تبل ،کندمی

ا ئعوا الله و ا ئعوا الرسیول و اولیی  آیه شریفه: در ،عالوه بر آن 4؛انداشاره کرده موضوع
االمر منكم

-امر می پیامبر صورت مرلق به اطاعت از خداوند وخداوند متعال به 1

 نیگونـه کـه امیرالمـومنهمـان ؛دلیل بر عصمت آنان اسـت ،رلقکند. این اطاعت م
َعْن ُسَلْئِم ْبِن َقْئس  َقاَل َسیِمْعُت »: و فرمودنـداالمر تفسیر نموده دایره عصمت را شامل اولی

ِمئَر اْلُمْؤِمِنئَن ع َیُقوُل 
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َو ِلَرُسوِلِه َو ِلُواَلِة ا  أ اَعُة ِللَّ َما ال َّ وِلیي ِإنَّ

ُ
َمَر ِبَ اَعِة أ

َ
َما أ ْمِر َو ِإنَّ ْْلَ

ُمُروَن ِبَمْعِصیَئِتِه 
ْ
یُروَن َو اَل َییأ ُهْم َمْعُصوُموَن ُمَ هَّ نَّ ْمِر ِْلَ االمـر بنـابراین اطاعـت از اولـی 6؛«اْْلَ

زیرا آنان حافظان شریعت هستند و الزمه معصوم بودن آنان خواهد بود. ایـن  واجب است؛
                                                 

0 .  ك   و ْهل  ك  م  ب   ان  ر  ا ک  ا قصص م  ن  ات  ْم آی  ْیه  ل  و ع  ْتل   ی 
ً

وال س  ا ر  ه  م  
 
ء أ ث  ف  ْبع  یَٰ ی  ت   یَٰ ح  ر   (.53آیه)سوره قصص،  ؛اْلق 

 .488ص ،8ف ،افمی  الق ان الةظیم اسماعیل بن عمر، کثیر،. ابن2
 .872،ص88ف ،التفمی  الكبی بن عمر،  محمد رازی، . فخر9
، 7ف ،افمحی  القح ان الةظحیم کثیـر، اسـماعیل بـن عمـر،ابـن ؛488ص ،84ف ، التفمحی  الكبیحبن عمر،  محمد . فخر رازی،4

 .855ص ،7، فالكشاف محمود، زمخشری، ؛35ص

 .58نسای، آیهسوره . 1
 .887، ص8ف ،عةل الش ايعمحمد،  ،بابویهابن .6
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را از انحرافات و زیاده و کم کـردن آن حفـظ  عت پیامبر اکرمامامان هستند که شری
تیمیه تا اشکال ابن ،لذا آیات دال بر بیان تمامی تفاصیل احکام شریعت نیستند 0اند؛نموده

معین را بـه شـدت رد کـرده و از  حفظ دین اسالم توسط یک نفر   ،تیمیهثانیا ابن ؛دباشوارد 
 ،که به ایـن قاوـل شـده را کسی ول دین دانسته و هرترین فسادهای وارد شده در اصبزرگ

تیمیـه از ایـن نکتـه غافـل بـوده کـه در زمـان زندیق و ملحد معرفی کرده است. ظاهرا ابن
-العیـاذ ،حفظ دین توسط نبی مکرم بوده و اگر اشکالی وارد باشـد ،نیز پیامبر اکرم

واحد بـود کـه وظیفـه حفـظ  هم باید وارد باشد که او نیز یک نفر   نبی اکرم به ،بالله
بنابراین منافاتی ندارد که حفظ شـریعت توسـط یـک نفـر صـورت  ؛عهده داشتند ردین را ب

-بگیرد و یا حفظ دین توسط تعداد از مردم انجام شود. آنچه در حفظ دین مهم شمرده می

ی یشود عصمت است که باید یک شخص معصومی باشد که از هـر خرـا و تعمـد در خرـا
 شریعت را به مابعد خود انتقال دهد. مصون باشد و

 نتیجه
نظریـه  ،گـرددسنت و عقل ثابت می و با عنایت به مرالب اراوه شده و نیز با اتکای به کتاب

امر بسیار مستدل و محکمی است کـه بـا ایـرادات شخصـی  ،عالمه در باب حفظ شریعت
ین اشکاالت سعی فراوانی تیمیه در اای به آن وارد نخواهد شد. ابنخدشه ،تیمیهمانند ابن

ابتدا با مسئله بیـان  او .نموده تا بتواند تردیدی در حافظیت شریعت توسط امام ایجاد نماید
در  سرس حافظ شریعت بودن امام را نقـص   و اجماع امت در مقابل امام معصوم وارد شده

ثالثا به عصمت صحابه و غیبت اندین ساله امام معصـوم  ؛دانست نبوت نبی اکرم
این موارد نتوانست نقد صحیحی بر کـالم عالمـه وارد سـازد و  یهمه ؛تمسک کرده است

بنابراین یک امر مسلم باقی ماند  ؛تمام اشکاالت مورد نقد قرار گرفت و از اعتبار ساقط شد
و آن این است که شریعت باید حـافظی مـورد اعتمـاد و دارای عصـمت داشـته باشـد و آن 

  . نیستعصوم کسی جز امام م ،حافظ نیز

                                                 
 45،ص.النكت االعتقاديه محمد، . مفید،0
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