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 یدهچک
نـابع اسـتنباط احکـام وهابیت قائـل بـه حجیـت قـول صـحابی اسـت و آن را یکـی از م

رود، آیا   شمار می  و اعتماد وهابیت به موردقبولهای  قیم که از شخصیت داند. ابن می
داند. در ایـن   دلیل بر حجیت قول صحابی می ،که در مدح صحابه وارد شده را و روایاتی

و نقد قـرار گرفتـه و  یموردبررسلیلی، حجیت قول صحابی تح -نوشتار با روش توصیفی
مـورد مـدح قـرار  ،ایمـان و عمـل صـالح سـبب بهبیان شده است که هـر چنـد صـحابه 

صـورتی در و قـول صـحابی  یسـتناند، ولی آن مدح دلیل بر حجیـت اقـوال آنـان  گرفته
مستند کند. ولی اگر سخنی بگوید و آن را  قول نقل حجت است که از پیامبر اکرم

 شود و اعتبار ندارد. نکند، کالم  استنباط وی محسوب می به رسول خدا
قـول  یـتعـدم حج ی،استنباط احکام شـرع یم،ق ابن یت،وهاب ی،صحاب ها:واژهکلید
 .یصحاب
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 مقدمه
 چراکهسخن در حجیت قول صحابی و تعیین قلمرو آن، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ 

و شاهد نزول وحی بودند و معارف دین از طریـق آنـان  رمبا پیامبر اک صحبت همآنان 
بـرای  0«خیـر القـرون»بعدی منتقل شده است. وهابیت با اسـتناد بـه حـدیث  یها نسلبه 

اند و به همـین دلیـل در اسـتنباط احکـام شـرم، قـول آنـان را  ای قائل صحابه جایگاه ویژه
 دانند. حجت می

بام از کتاب و سنت با توجه به اینکه وهابیت، بر اجتهاد و  دارند و تقلیـد از امـام  یدتأکات 
دانند، الزم اسـت منـابع اسـتنباط  جایز نمی ،برای کسی که قدر  بر اجتهاد داردرا مذهب 

آنـان بـا اسـتناد بـه برخـی از اقـوال  چراکـهو نقد قـرار گیـرد؛  یبررس مورداحکام نزد آنان، 
 دهند. مین میصحابه، گاهی فتاوایی بر خالف مصالح اسالم و مسل

قـیم بیشـترین  ادعا کرد ابـن توان یماز میان نویسندگان معروف و تاثیرگزار بر وهابیت، 
تالش را در ارائه ادله حجیت قول صحابی داشته و بـی  از چهـل دلیـل بـر حجیـت قـول 

د تحلیلـی وظیفـه خـو -صحابی اقامه کرده اسـت. ایـن نوشـتار بـر اسـا  روش توصـیفی
، بخشـی بـه اقـوال صـحابه مطـرح کـرده قـیم در حجیـت که ابن را لیداند برخی از دالی می

 .کند و نقد بررسی
و اإلحكرام فري  : المستصرفی، المحصرواتوان بـه آثـاری مثـل پیشینه می خصو در 

اشاره کرد که حجیت قول  ألوا األحكام،  دب  وجوب فهت السلف، حجیت قوا لحا ی
، تمرکـز آن بـر نقـد بخشـد یمشتار تمـایز قرار گرفته است. آنچه به این نو موردنقدصحابی 

نقـد حجیـت قـول صـحابی از  در چراکـهحجیت قول صحابی است؛ باره قیم در  دیدگاه ابن
 اثری نوشته نشده است. ،قیم منظر ابن

                                                 
، َعْن ح  . »0 ، َعْن َمْنُصور  ْحَو  

َ
ُبو اأْل

َ
َثَنا و ااَل: َحدَّ

َ
، ق ر دِّ

اُد ْبُن السَّ ، َوَهنَّ ید  َتْیَبُة ْبُن َسع 
ُ
َثَنا ق ، َحدَّ يِّ ْلَمان  یَدَ  السَّ یَد، َعْن َعب  یَم ْبن  َیز  ْبَراه 
یَن َعْن َعْبد  الل ذ 

ي، ُثمَّ الَّ یَن َیُلون  ذ 
ي اْلَقْرُن الَّ ت  مَّ

ُ
َم: َخْیُر و ی اللُه َعَلْیه  َوَسلَّ اَل َرُسوُل الله  َصلَّ

َ
اَل: ق

َ
، ق یَن َیُلـوَنُهْم، ُثـمَّ  ه  ـذ  َیُلوَنُهْم ُثمَّ الَّ

یُنـُه َشـَهاَدَتُه َلـْم  یَنـُه َوَیم  ْم َیم  ه  َحد 
َ
ُق َشَهاَدُ  و ْوٌم َتْسب 

َ
يُء ق ـَواٌم  َیج 

ْ
ق
َ
ـيُء و َتْیَبـُة: ُثـمَّ َیج 

ُ
ـاَل ق

َ
، وق ـه  یث  ـي َحد  ـاٌد اْلَقـْرَن ف   ؛«َیـْذُکْر َهنَّ

 (.9178،  0  ،لحیح مسلتنیشابوری، مسلم، )
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 قول صحابی
 شود. می و سپس قول صحابی تعری  بررسی ،نای صحابی در لغت و اصطالحابتدا مع

جمـع اسـت و « بهصـحا» اسـت.« صـحابه»مـه در لغت، اسم منسوب از کل« صحابی»
است. در مالزمت از نظر لغت، تفاوتی میان « مالزم و همراه»معنای  به« صاحب»مفرد آن 

شـود کـه مالزمـت و  زمـانی اطـالق می« صـاحب»ولی در عـرف  0.یستنزمان کم یا زیاد 
 2همراهی بین دو شیء طوالنی و زیاد باشد.

را  شـود کـه پیـامبر اکـرمی اطالق میدر اصطالح اهل حدیث به کس« صحابی»
مالقا  کرده و مسلمان از دنیـا رفتـه باشـد؛ هـر چنـد زمـان مصـاحبت کوتـاه باشـد یـا آن 

همراه ایشان ، ای از  زوا رده باشد یا در  زوهحدیثی از آن حیر  نقل نک اصال  شخص 
ه مـد  داننـد کـ را کسـی می« صحابی»ولی اصولیون بر خالف اهل حدیث،  9نبوده باشد.

 4بوده باشد و محیر آن حیر  را درک کرده باشد. زیادی مالزم پیامبر اکرم
و اما مراد از قول صحابی: فتوی، قیاو ، حکم یـا عملـی اسـت کـه از صـحابه نقـل 

ذکـر  شـایانالبتـه  1.شده باشد و بر آن دلیلی از کتاب و سنت و اجمام وجود نداشته نباشد
مشـهور، قـولی از ای  یر ی آنجا است که در حادثـهاست که بحث ما در حجیت قول صحاب

 6از دیگر صحابی مخالفتی با او نقل نشده باشد. که  یدرحالصحابی صادر شود 

                                                 
 .035،  مفردات ألفاظ القرآنرا ب اصفهانی، حسین بن محمد،  .0

، 7 ، البحر المحریط فري ألروا الفقراالدین، ، بدر یزرکش؛ 970،  9،  جامع االلوا، وبو السعادا ، یالجزر  اثیر، ابن .2
 915. 

د بن اسماعیل،  .9  ،الكفاي  في بلرت الرواير ، ی، وبو بکر وحمد بن علیبغداد خطیب ؛8،  5،  ى خار  لحیحبخاری، محم 
 .975،  9،    اإللا   في تمییز الصحا، ی، وحمد بن علیابن حجر عسقالن ؛59،  9 

، عبـدالعزیز بـن وحمـد، یبخار  ؛18،  8،  اإلحكام في ألوا األحكام، یعل یبن وبی یل، وبو الحسن سید الدین عیمد آ .4
 .575،  8،  کشف األسرار

ُب فري بـن محمـد،  ینملة، عبد الکریم بن علـ ؛17،  قوا الصحا ی و حجی  العمل  اقهوجی، انس محمد رضا،  .1 الُْمَهرذب
ُلوِا الِفْقِا الُْمَقاَرِن 

ُ
 .129،  7،  ِبلِْت أ

ـد، یقـیم جـوز  ابـن ؛705،  الفقیرا و المتفقرا، یخطیب بغدادی، وبو بکر وحمد بن علـ 6. إبرالم المروقعین برن رب ، محم 
 .985،  8،  العالمین
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 قیم حجیت قول صحابی نزد ابن
تیمیـه و از  کـه شـاگرد ابـن قـیم ابـن 0علمای وهابی قائل به حجیت قول صحابی هسـتند.

به را حجـت و خـرو  از اقـوال آنـان را حـرام ار بر وهابیت است، اقوال صحاذثیرگأعلمای ت
بـام شـود و  2داند داند. وی تقلید از امام مذهب را جایز نمی می و معتقد است باید از سل  ات 

او بحثی مستوفی در بیان ادله حجیت قـول صـحابی ارائـه  9د.شوواقع  موردقبولقول آنان 
 .شد واهدو نقد خ یبررسوی   کند که در ادامه، سه دلیل از ادله می

 دلیل اول
دهد،  قیم برای اثبا  حجیت قول صحابی مورد استناد قرار می قرآنی که ابن یلدال یکی از 

 فرماید: است. خدای متعال می عمران آلسوره  995آیه 
َ ُتؤ  ِرَو  ك  ُمن  ِنَال  َع  ن  و  ه  ن  ت  ُروِفَو  ع  م  َِبال  ُمُرون 

 
أ اِسَت  َِللن  ت  ِرج  خ 

ُ
َأ ة  م 

ُ
َأ ر  ي  َخ  ُتم  ِهَُكن  َِبالل   ؛ِمُنون 

ها( بهترین گروهی هستید که )از جانب خدا( بر مـردم )جهـان( پدیـدار  شما )مسلمان 
 دارید. کنید و از کار زشت بازمی اید، به کار پسندیده امر می شده

 نویسد: قیم در بیان استدالل به این آیه چنین می ابن
از هـر منکـری نهـی  دهد صحابه بـه هـر معروفـی امـر و خدای متعال شهاد  می

وجود آید و فقط یا نفـر از صـحابه بـه  ای در زمان آنان به اگر حادثهکنند. پس  می
توان به  و نهی از منکر نکند، دیگر نمی معروف  به امرخطا فتوا دهد و کسی از آنان 

چون به این آیه بر حجیـت اجمـام تمسـا  و این آیه بر حجیت اجمام تمسا کرد
و خطای آنـان در فتـوایی کـه  اند معروف  به امرآنان اهل  واضح استشود، پس  می

 4مخالفی نداشته باشد، ممتنع است و این اقتیای حجیت قول آنان را دارد.
                                                 

، سواء کان من الخلفـاء »نویسد: صالح بن فوزان از علمای وهابی در این رابطه چنین می .0 قول الصحابي حجة شرعیة مطلقا 
 ؛«کند که صـحابی از خلفـای اربعـه باشـد یـا نباشـدصحابی مطلقا حجت شرعی است و فرقی نمی األربعة وو من  یرهم؛ قول

 (.032  ،تیسیر الولوا إلی قوابد األلوا ومعاقد الفصواصالح فوزان، عبدالله، )

یُد َمْمُنوٌم » .2 ْقل 
ٌغ، َوالتَّ ین  ُمَسوَّ ي الدِّ َباُم ف  تِّ د، یقیم جوز  ابن) ؛«اال   (.973،  8،  رب العالمین  عین بنإبالم الموق، محم 

ْنَها» 9. َباُعَها، َوَیْحُرُم اْلُخُروُ  م  ُب اتِّ ٌة َیج  َحاَبة  ُحجَّ َواَل الصَّ
ْ
ق
َ
 (.927،  8همان،  ) ؛«و

، َفَلْو » 4. ، َوَیْنَهْوَن َعْن ُکلِّ ُمْنَکر  ُکلِّ َمْعُروف  ُمُروَن ب 
ْ
ُهْم َیأ نَّ

َ
أ ُه َتَعاَلی ب  َد َلُهْم اللَّ یَهـا حالَّ َمـْن  َشه  ْم َلْم ُیْفت  ف  ه  ي َزَمان  َثُة ف  َکاَنْت اْلَحاد 

؛ ... َوَلْواَل  یَها َعْن ُمْنَکر  َمْعُروف  َواَل َنَهی ف  یَها ب  َمَر ف 
َ
ْد و

َ
ْنُهْم ق َحٌد م 

َ
ْنُهْم َلْم َیُکْن و  م 

َ
ْخَطأ

َ
ه  اََْیـة  َعَلـی و َهـذ  ـُك ب  َمسُّ َك َلَمـا َصـحَّ التَّ َذل 

ْلم  حَذا َلْم ُیَخال  َکْون   ي اْلع  ْنُهْم ف   َمْن َیْعَلُم م 
َ
نَّ َخَطأ

َ
َم و ال  ُعل  َذا َکاَن َهَذا َباط  ، َوح  ة  ْجَمام  ُحجَّ نَّ اإْل 

َ
ـي و ـَك َیْقَتی  ـٌع، َوَذل  ْفـُه َ ْیـُرُه ُمْمَتن 

ةٌ  ْوَلُه ُحجَّ
َ
د، یقیم جوز  ابن) ؛«ق  (.959،  0،  إبالم الموقعین بن رب العالمین، محم 
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و نهـی از منکـر  معروف  به امراهل  ،کند که اگر صحابه استدالل می چنین یناقیم  ابن
دیگر تمسا به ایـن آیـه بـر نگیرند،  ،فتوا داده اشتباه بهکه  را نباشند و جلوی خطای کسی

بـه ایـن آیـه بـر حجیـت اجمـام تمسـا  علمـا کـه  یدرحـالحجیت اجمام صحیح نیسـت. 
شوند و به این دلیـل قـول  شود که صحابه مانع از فتوای اشتباه می کنند. پس معلوم می می

 صحابی حجت است.

 نقد

 .شود پاسخ داده سؤالقیم، الزم است به چند  ابنبرای بررسی استدالل 
ـاثانهمه صحابه نازل شده اسـت یـا نـه؟  بارهنزول آیه چیست و آیا آیه در  شأن اوال   آیـا  ی 
ـافراد است یـا منظـور مجمـوم امـت اسـالم اسـت؟  تا تا« امت»مراد از  ز منظـور ا اثالث 

ـبودن امت از چه جهت است؟ در آیه شریفه چیست و خیر « خیر» بـودن ا آیـا شـرط خیر رابع 
هی از منکر است به این صور  کـه اگـر آنـان ایـن فرییـه را تـرک و ن معروف  به امرامت، 

 افتند یا خداوند خبر از وجود این صفت در امت اسالم داده است؟ کنند از خیریت می
پاسخ داده شود کـه در ادامـه بـه آن  سؤاال شدن مطلب الزم است به این  برای روشن

 پرداخته خواهد شد.
چـه کسـانی نـازل شـده  بـارهزول آیـه بـود کـه در ن نأش بارهدر اول که مطرح شد  سؤال

بـه مکـه  کسانی نازل شده است که با پیامبر اکرم خصو ؟ باید گفت که آیه در است
و سـیوطی از  کثیـر سنت یعنی طبری و ابـن برجسته اهل هجر  کردند. سه تن از مفسران

اسـتناد  0د.اند منظور از آیه کسانی هستند که به مکـه هجـر  کردنـ عبا  روایت کرده ابن
این آیه برای اثبا  حجیت اقوال همه صحابه، استناد به دلیـل اخـص اسـت و آیـه شـامل 

 شود. همه صحابه نمی
تـا افـراد اسـت یـا منظـور  تابـودن خیر دیگر ایـن بـود کـه آیـا مـراد خداونـد،   سؤال

فـرادی در سابق است و ممکـن اسـت ا یها امتبودن مجموم امت اسالم بر مجموم خیر 
 بودن در آنان نباشد؟م باشند که خیر امت اسال

                                                 
 عمران. سوره آل 995آیه  خصو کثیر و تفسیر در المنثور در  تفسیر طبری و تفسیر ابن :نا 0.
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افـراد امـت اسـالم بـر  تا تابودن برتر  ،گفت این است که مراد یقین بهتوان  آنچه می
گذشته کسانی بودند که برتر از برخی افـراد  یها امتدر میان  اوال  زیرا  ؛ها نیست امتسایر 

 فرماید: در امت اسالم بودند و مورد مدح خدای متعال واقع شدند. خداوند می
 ن ِنَّ

 
أ ك  نَو  ِبي ََِّمَّ ََن  ل  ات  ُهََق  ع  ََم  ون  يُّ ِبَّ ِثيٌرََِر اَك  م  ُنواَف  ه  اَو  ُهم ََِلم  اب  ص 

 
ذِبيِلََِفذيَأ ذذِهََس  ذاَالل  م  َو 

ُعُفوا اَض  م  اُنواَو  ك  ت  ذُهََاس  الل  ََو  ََُنِحبُّ نن  اِبِر ََ؛الص 
ردنـد! آنهـا همـراه آنـان جنـگ ک مبرانی که مـردان الهـی فراوانـی بـهچه بسیار پیا 

رسید، سست و ناتوان نشدند )و تـن بـه  در برابر آنچه در راه خدا به آنان می گاه یچه
 0کنندگان را دوست دارد. تسلیم ندادند( و خداوند استقامت

استقامتشـان در راه خـدا مـدح  سبب صادق انبیا را بهخداوند پیروان  ،در این آیه شریفه
ن در جنگ احد سستی از خود نشان دادنـد و مـورد ؛ این در حالی است که مسلماناکند می

 فرماید: توبیخ الهی واقع شدند. خداوند می


ََِإذَ  ِعُدون  ََُتص  ع  ََو  ُوون  ل  ََت  ىَٰ ل  ََع  د  ح 
 
ُسوُلََأ الر  ُعوُكم ََو  ذد  اُكم ََِفذيَن  ذر  خ 

ُ
ُكم ََأ ذاب  ث 

 
أ ذاَف  مًّ َََّغ  ذم 

َِبغ 
َ َل  ي  ك  ُنواَِلَّ ز  ح  ََت  ىَٰ ل  اَع  ُكم ََم  ات  ََف  ع  اَو  ََم 

 
ُكم َأ اب  ذُهَََص  الل  ِبيٌرََو  اَخ  ََِبم  ُلون  م  ع  َ؛...ت 

رفتیـد و جمعـی در وسـط بیابـان  )به خاطر بیاورید( هنگامی را که از کـوه بـاال می 
از  کردید و پیامبر ماندگان نگاه نمی به عقبپراکنده شدند و از شد  وحشت، 

 2زد... پشت سر، شما را صدا می

 کـه  یدرحـالدهـد  ر برخـی مسـلمانان در جنـگ احـد میخداوند خبر از فـرا ،در این آیه
خواسـت کـه بـه یـاری او بشـتابند.  داد و از آنان می آنان را مورد خطاب قرار می پیامبر

 های سابق هستند. مسلمانان برتر از امت تا تاتوان گفت  پس نمی
اثان ان و آید که همـه مسـلمانان در یـا سـطح از ایمـ می دست بهبا بررسی آیا  قرآن  ی 
االیمـان بودنـد.  ضـعی از خدا و رسول نبودند و برخی از آنان منافق و برخـی  یبردار  فرمان

 فرماید: کسانی که از شرکت در جنگ تبوک امتنام کرده بودند می بارهخداوند در 
ى ل  ع  ِةََو  ث  َل  ََالث  ِينن  ُفواَال  ََُخِلَّ ىَٰ ت  اَح  ََِإذ  ت  اق  ِهُمََض  ي  ل  ُضََع  اَاأل  ر  ُحب ََِبم  َر  ََت  ت  اق  ض  ِهم ََو  ذي  ل  َع 

نُفُسُهم َ
 
واَأ نُّ ظ  نَو 

 
ََأ ََع 

 
أ ج  ل  ََم  ذِهََِمن  ََالل  ِهََِإع  ي  ََِإل  ََُثم  اب  ِهم ََت  ي  ل  ُتوُبواَع  ََِلي  ذه ََِإن  ََالل  اُبََُهو  ذو  َالت 

ِحيُمَ  ؛الر 
                                                 

 .907 ،عمران آل 0.

 .957 ،عمران آل 2.
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)همچنین( آن سه نفر که )از شرکت در جنگ تبوا( تخل   جستند، )و مسـلمانان 
ابطه نمودند،( تا آن حد  که زمین با همه وسـعت  بـر آنهـا تنـگ شـد با آنان قطع ر 

ی( در وجود خـوی ، جـایی بـرای خـود نمـی یافتنـد )در آن هنگـام( دانسـتند  )حت 
سـپس خـدا رحمـت  را شـامل حـال آنهـا  .او نیسـت یسو  بهپناهگاهی از خدا جز 

 0یر و مهربان است!پذ خداوند بسیار توبه .نمود، )و به آنان توفیق داد( تا توبه کنند

مراد از آن سه نفر، کعب بن مالا و هالل بن امیه و »نویسد:  این آیه می بارهطبری در 
 2.«مراره بن الربیع است

در  های پیامبر اکـرم توان به آن اشاره کرد، مشکال  و نگرانی نمونه دیگر که می
 فرماید: تبلیغ دین و رساندن رسالت الهی به مردم است. خداوند می

َذُه الل  ُهَو  ت  ذال  َِرس  ذت  غ  ل  ذاَب  م  َف  ذل  ع  ف  َت  ذم  َل  ِإن  َو  ذك  بِّ َر  َِمن  ك  ي  َِإل  ِزل  ن 
ُ
اَأ َم  غ  لِّ ُسوُلَب  اَالر  ه  نُّ

 
اَأ َن 

َ نن  اِفِر ك  َال  م  و  ق  ِديَال  ه  َن  َع  ه  َالل  اِسَِإن  َالن  َِمن  ِصُمك  ع   ؛ن 
، کـامال  )بـه مـردم( ای پیامبر! آنچه از طـرف پروردگـار  بـر تـو نـازل شـده اسـت 

ــداده ــی، رســالت او را انجــام ن ــر نکن ــو را از )خطــرا   برســان! و اگ ــد ت ای! خداون
ــت کــافران )لجــو ( را هــدایت  احتمــالی( مــردم، نگــاه مــی دارد و خداونــد، جمعی 

 9کند. نمی

دهـد کـه  مسلمانانی در امت اسالم می ظاهر بهخداوند خبر از وجود  ،در این آیه شریفه
دهـد کـه او را شـر  آنـان  های الهی هستند و خداوند بـه پیـامبرش وعـده می پیاممانع تبلیغ 

های سابق  توان برتری مسلمانان بر امت می درمجمومبنابراین هر چند  4حفظ خواهد کرد.
 مسلمانان را قائل شد. تا تابودن توان برتر   نمیولی  ،را به اثبا  رساند

و نهی از منکر جـزء صـفا   معروف  به مرادیگری که مطرح بود اینکه آیا صفت  سؤال
بـودن آنـان ها هستند یا شـرط خیر  بهترین امت جامعه اسالمی است و به همین دلیل آنها

 افتند؟ بودن میاگر این صفت را ترک کنند از خیر  و نهی از منکر است و معروف  به امر
                                                 

 .992 ،توبه .0

حدثنا ابن وکیع قال، حدثنا وبو معاویة، عن األعم ، عن وبي سفیان، عن جابر فـي قولـه: )وعلـی الثالثـة الـذین خلفـوا(، » .2
د بن جریر، یطبر ) ؛«ب بن مالك، وهالل بن ومیة، ومرار  بن الربیع، وکلهم من األنصارقال: کع جامع البیان في تأويل ، محم 
 (.500،  90،  القرآن

 .73 ،مائده 9.

 .08،  7،  المیزان فی تفسیر القرآنی، محمدحسین، یطباطبا 4.
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و ر  ازایـن .شـود اند این صفت از صفاتی است کـه هرگـز از صـحابه جـدا نمی برخی گفته
دفـام  ی قابـلخـالف واقـع اسـت و سـخن ،خداوند آنان را امت برتر قرار داد؛ ولی این حـرف

و نهی از منکـر را تـرک  معروف  به امرتوان به مواردی اشاره کرد که صحابه  نیست؛ زیرا می
 ، مـاجرای افـا یـا همـانیکـی از وقـایع تـاریخی در زمـان پیـامبر خـدا مـثال  کردند. 
 بود. ا به همسر پیامبردادن زن نسبت

بـا مـردی  داستان به این صور  است که منـافقین شـایعه کردنـد همسـر پیـامبر
در جامعه اسالمی انتشار پیدا کرد تا اینکه فرشـته  سرعت بهمراوده داشته است؛ این شایعه 

 فرماید: مسلمانان را مورد توبیخ قرار داد. خداوند می ،وحی نازل شد و خداوند
َ ع  و  ل  ُتُموهََُِإذَ َو  ِمع  ُتمَس  اَُقل  ُكوُنََم  اَن  ن  نَل 

 
م ََأ ل  ك  ت  اَن  ذذَٰي  ََِبه  ك  ان  ح  اَُسذب  ذذَٰي  ذاٌنََه  ت  ِظذيمَُبه  َع 

ِعُظُكُمَ ذُهََن  نَالل 
 
ُعوُدواَأ ِلِهََت  اَِلِمث  دا ب 

 
ََُكنُتمَِإنَأ ِمِنين  ؤ  َ؛مُّ

ـ»نگفتید:  ،چرا هنگامی که آن را شنیدید   .م کنـیمما حق نداریم به این سخن تکل 
هی تو، این بهتان بزرگی است دهـد کـه  ؟! خداونـد شـما را انـدرز مـی«خداوندا منز 

 0هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایمان دارید!

و نهی از منکـر  معروف  به امرزدن به شایعا  و ترک  دامن سبب در این آیه مسلمانان به
مت است؛ یعنی اگر امـت اسـالم ت برای ایآیه در صدد بیان شرط خیر  این. شدندسرزن  

خـود  تفسریرفخر رازی در  که هستند. چنان ها امتبه این ویژگی ملتزم باشند، برتر از همه 
 نویسد: می عمران آلسوره  995آیه  خصو کند و در  به این مطلب اشاره می

تحقیق کالم این است که در علم اصول آمده اگر حکمی به وصفی که مناسـب او 
، آن وص  دلیل آن حکم است. پس در اینجا خداونـد بـه ثبـو  است مقرون شود

 معروف  به امروص  خیریت برای امت حکم کرد و سپس آنان را متص  به وص  
و نهی از منکر و ایمان کرد. پس واجب است که آن خیریت بـه دلیـل ایـن اوصـاف 

 2باشد.

                                                 
 .97 -93 ،نور 0.

ُه َثَبَت ف  » .2 نَّ
َ
یُق اْلَکاَلم  و ـَك اْلُحْکـم  ُمعَ َوَتْحق  ب  َلُه َیـُدلُّ َعَلـی َکـْون  َذل  اْلَوْص   اْلُمَناس  ا ب 

ْکَر اْلُحْکم  َمْقُرون  نَّ ذ 
َ
ْقه  و ُصول  اْلف 

ُ
ـال  ي و لَّ

یَبُه َهـَذ  ، ُثمَّ َذَکَر َعق  ة  مَّ
ُ
ه  اأْل َهذ  ة  ل  یَّ ُثُبو   َوْص   اْلَخْیر  . فههنا َحَکَم َتَعاَلی ب  َك اْلَوْص   َذل  ْمـَر ب 

َ
ـي اأْل ْعن 

َ
، و اَعـا   ه  الطَّ ا اْلُحْکـَم َوَهـذ 

َبـ ه  اْلع  َهـذ   ب 
َلـة  ـة  ُمَعلَّ یَّ ْلـَك اْلَخْیر  یَماَن، َفَوَجَب َکْوُن ت  ْهَي َعن  اْلُمْنَکر  َواإْل  اْلَمْعُروف  َوالنَّ ـد، یفخرالـدین راز ) ؛«اَدا   ب  مفراتیح ، محم 

 (.785  ،2،  الغیب
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 امـرکنـد کـه  بـا نقـل روایتـی، بیـان مـی عمـران آل 995آیـه  خصـو کثیـر نیـز در  ابن
 نویسد: بودن است. او میمعروف و نهی از منکر، شرط خیر   به

عنَدرةَبنتَأبيَلهبَقالت:َقامَرجلَإلىَالنبيَصلىَاللذهَعليذهَوسذلمَوهذوَعلذىَ
خيذرَالنذاسَأقذرؤهمَوأتقذاهمَللذه،َ»المنبر،َفقال:َناَرسولَاللهَأيَالناسَخير؟َقذالَ

شخصـی بـه پیـامبر  ؛«للذرحموآمرهمَبذالمعروف،َوأنهذاهمَعذنَالمنكذر،َوأوصذلهمَ
: برترین مردم کسـی اسـت ندگفت چه کسی بهتر است. حیر  فرمود اکرم

و نهـی از منکـر  معـروف  بـه امـراسـت و  ینبـاتقواتر که بیشتر قران را حفظ کرده و 
 0است. رحم صلهکند و بیشتر از دیگران اهل  می

آیـه در وصـ  برخـی از  اوال  خالصه آنچه در جواب از دلیل اول بیان شد این بـود کـه: 
اثانصحابه نازل شده، نه همه آنان.  ـآنـان.  تـا تااند، نه  مجموم صحابه مورد مدح ی   اثالث 

 امـربنابراین وقتی نتوان صفت ؛ اند و نهی از منکر مورد مدح معروف  به امرصحابه به شرط 
شـود و  ت میقیم سسـ دالل ابنو نهی از منکر را در همه صحابه اثبا  کرد، است معروف  به

تواند به خاطر اینکه صحابه این صفت را دارا هستند، حجیت اقوال آنان را اثبا   دیگر نمی
 کند.

 دلیل دوم

قیم برای اثبا  حجیت قـول صـحابی مـورد اسـتناد قـرار  قرآنی که ابن یلدال یکی دیگر از 
 فرماید: سوره بقره است. خدای متعال می 907دهد آیه  می



لَ  ع  َج  ِلك  ي  ك  َو  ُكم  ذي  ل  ُسذوُلَع  َالر  ُكذون  ن  ذاِسَو  ذىَالن  ل  َع  اء  د  ُكوُنواَُشه  اَِلت  طا س  َو  ةا م 
ُ
َأ اُكم  ن 

ا ِهيدا  ؛ش 
ای قـرار  گونه )که قبله شما، یك قبله میانـه اسـت( شـما را نیـز، امـت میانـه همان 

 دادیم )در حد اعتدال، میان افراط و تفریط( تا بر مـردم گـواه باشـید و پیـامبر
 شما گواه است. هم بر

 نویسد: قیم در وجه استدالل به این آیه می ابن
را امـت خیـر و عـدل قـرار داد یعنـی  خداوند خبر داد که اصحاب پیامبر اکرم

آنان امـت وسـط هسـتند. پـس آنـان در اعمـال و اقـوال و اراده و نیـت، بهتـرین و 

                                                 
 .925  ،8،  تفسیر القرآن العظیتاعیل، ، اسمیکثیر دمشق ابن .0
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ایی بـر خـالف بنابراین اگر یکی از صحابه بـه خطـا فتـو ؛ هستند ها امتترین  عادل
مشـهور، حـق را در برابر آن فتوای مشهور یـا  یر حکم خدا و رسول دهد و دیگران

بیان نکنند، این امت برتر و عدل، بر خالف حق حرکت کـرده اسـت بلکـه آنـان دو 
گروه شدند: گروهی که به باطل فتوا دادند و گروهی که در برابر حق سکو  کردند 

و همـواره آنـان بـا  شـود ینمز میان آنان خـار  حق ا چراکهو این امر محال است، 
 0حق هستند.

کننـد،  کند که چون صحابه بر خالف حق و عدل عمل نمی قیم چنین استدالل می ابن
فتوایی بر خالف حق از آنان صـادر نخواهـد شـد و  رو ازاینخداوند آنان را امت وسط نامید. 

صـحابه در برابـر او سـکو  اگر هم کسی به اشـتباه بـر خـالف حـق فتـوایی دهـد، دیگـر 
 شوند و این بر خالف قرآن است.  آنان از مدار حق خار  میاال   ؛ وکنند نمی

 نقد

در آیـه « شـهاد »و « وسـط»و « امـت»قـیم ابتـدا معنـای سـه کلمـه  قبل از نقد کالم ابن
 مفسرین نظرا  متفاوتی ارائه کردند:« وسط»کلمه  خصو اما در  ؛ وشود می یبررس

وسط یا شـیء »گرفتند. را ب گوید: « میان دو شیء»معنای  کلمه را بهبرخی این . 9
بنـابراین معنـای آیـه چنـین  2.«آن است که دو طرف با اندازه و مقدار مساوی داشـته باشـد

شود: امت اسالم امتی هستند که نه افراط دارند و نـه تفـریط و بـر جـاده عـدل حرکـت  می
 9کنند. می

« خیـر»معنـای  بـه كنتمَخيرَامةَاخرجتَللناسبه آیه: برخی این کلمه را با توجه . 8
 4شود: شما برترین امت هستید. بنابراین معنای آیه چنین می؛ گرفتند

                                                 
، وَ » .0 َمم 

ُ
، َفُهْم َخْیُر اأْل یَقُة اْلَوَسط  ، َهَذا َحق  ا ُعُدوال  َیار  ة  خ  مَّ

ُ
ُه َجَعَلُهْم و نَّ

َ
ْخَبَر و

َ
ُه َتَعاَلی و نَّ

َ
ـْم و ه  َراَدت  ْم، َوح  ه  ْعَمـال 

َ
ْم، َوو ه  ـَوال 

ْ
ق
َ
ي و ْعَدُلَها ف 

َ
و

ْم... َفَلْو  ه  ات  یَّ ـاَون  ي َ ْیَرُه ب  ه  َواَل ُیْفت  ه  َوَرُسول 
ُحْکم  اللَّ  ل 

 ُمَخاَلَفة 
 
َفْتَوی َوَتُکوُن َخَطأ َحُدُهْم ب 

َ
َي و ْن ُیْفت 

َ
ـه  َکاَن و د ُهـَو ُحْکـُم اللَّ ـذ  ْلَحقِّ الَّ

ه   َها َکاَنْت َهذ  َهار  ُدون  اْشت  ْو ب 
َ
ل  و وَّ

َ
َهار  َفْتَوی اأْل ا َمَع اْشت  ه  حمَّ ، َبـْل اْنَقَسـُموا َوَرُسول  اَلف  اْلَحـقِّ ْطَبَقْت َعَلی خ 

َ
ْد و

َ
َیاُر ق ُة اْلَعْدُل اْلخ  مَّ

ُ
اأْل

نَّ اْلَحقَّ اَل َیعْ  یل  َفإ  ْن اْلُمْسَتح  ، َوَهَذا م  ا َسَکَت َعْن اْلَحقِّ ْسم  ل  َوق  اْلَباط  ْفَتی ب 
َ
ا و ْسم  ْسَمْین  ق  َدُهْم ُدوُهْم َوَیْخُرُ  َعْنُهْم حَلی َمْن َبعْ ق 

ا ْطع 
َ
د، یقیم جوز  ابن) ؛«ق  (.959،  0،  إبالم الموقعین بن رب العالمین، محم 

: ما له طرفان متساویا القدر» 2.  (.271،  مفردات ألفاظ القرآنرا ب اصفهانی، حسین بن محمد، ) ؛«َوَسُط الشيء 
 .093،  9،  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، حسن، یالدین نیشابور  نظام .9

د، یفخرالدین راز  4.  .20،  0،  مفاتیح الغیب، محم 
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شـود:  بنابراین معنای آیـه چنـین می 0اند. معنای عدالت دانسته بهبرخی از مفسرین . 7
 ها هستید. ترین امت شما عادل

بنـابراین  2انـد. معنـا کرده« بودن فیائل بیشتر دارا»برخی هم معنای این کلمه را به . 0
هـای دیگـر برخـوردار  شود: این امت از فیائل بیشتری نسبت به امت معنای آیه چنین می

 هستند.
 9یا باطن است. معنای حیور و مشاهده با چشم ظاهر در لغت به« شهاد »و اما کلمه 

مـت اسـالم در کنـار سـایر معنای اینکه مسلمانان شاهد بر مردم هسـتند، ایـن اسـت کـه ا
 در روز قیامت بر اعمالشان شهاد  دهد. ر دارد تا ضمن مشاهده اعمال آنانها حیو امت

، این کلمه در لغت عبار  است از هـر جمـاعتی کـه یـا امـر «امت» خصو و اما در 
 4واحد مثل دین یا زمان یا مکان خا ، آنها را گرد هم جمع کرده باشد.

تـا  تادر اینجا مطـرح اسـت و آن اینکـه آیـا  یسؤاله کلمه، با توجه به معنای این س
ص  به وص   وسط هـا برتـر  آنـان بـر افـراد سـایر امت تـا تابودن هسـتند و  صحابه، مت 

بلکـه مـراد ایـن اسـت کـه مجمـوم آنـان، ایـن  ؛آنان منظور آیه نیسـت تا تاهستند و یا 
هـا وسـط  بت بـه سـایر امت، نسـدرمجمـوموص  را دارا هستند؛ به این معنا که این امـت 

 ، استغراقی است یا مجموعی؟«امت»آیا عموم کلمه  ااصطالح  است؟ 
« امـت»کلمـه  ا، مسـلم  بیـان شـد« وسـط»کلمه  خصو با توجه به چند معنایی که در 

توانـد  کسـی نمی  هـیچ چراکـهگیـرد.  اصحاب را فرا تا تاتواند عام استغراقی باشد و  نمی
افراد  تا تاعادل بودند و در ایمان و عمل برتر از  ییها انانس ،اصحاب تا تاادعا کند 

افـراد منـافق و  زیرا از مسلما  تاریخ است که در میان اصحاب،؛ های دیگر بودند در امت
ولی  ،شدند که در ادامه به برخی از کسانی که از اصحاب بودند االیمان نیز یافت می ضعی 

                                                 
د، یقرطب .0  .957،  8  ،الجامع ألحكام القرآن، محم 

د، یفخرالدین راز  2.  .27،  0،  مفاتیح الغیب، محم 

ا بالبصر، وو بالبصیر » 9. َهاَدُ : الحیور مع المشاهد ، حم  ُهوُد والشَّ لفراظ مفرردات أرا ب اصفهانی، حسین بن محمـد، ) ؛«الشُّ
 (.075  القرآن،

ا دین واحد، وو زمان واحد، وو مکـان واحـد» .4 ة: کل جماعة یجمعهم ومر ما حم  م 
ُ
را ـب اصـفهانی، حسـین بـن محمـد، ) ؛«األ

 (.27  ،مفردات ألفاظ القرآن
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 د.شو در مذمت آنان آیاتی نازل شد اشاره می
المصـطلق  زکا  از قبیلـه بنـی یآور  جمع، ولید بن عقبه را برای ال : پیامبر اکرم

ـه بـاخبر. هنگامی که اهـل قبیلـه کرداعزام  آیـد بـا  مـی شـدند کـه نماینـده رسـول الل 
خصـومت  ،میان آنهـا و ولیـد در جاهلیـت ازآنجاکهخوشحالی به استقبال او شتافتند، ولی 

بازگشـت و  اند. ولیـد خـدمت پیـامبر ه قصد کشتن  آمدهشدیدی بود تصور کرد آنها ب
و  سـخت خشـمگین شـد عرض کرد: آنها از پرداخت زکا  خودداری کردنـد! پیـامبر

و به مسلمانان دستور داد که هـر گـاه فاسـقی با آنها پیکار کند، آیه نازل شد تصمیم گرفت 
 0.درباره آن تحقیق کنیدخبری آورد 

ا اَن  ه  نُّ
 
ََأ ِينن  ُنواَال  ُكم ََِإنَآم  اء  اِسٌقََج  إ ََف  ب 

ُنواَِبن  ي  ب  ت  نَف 
 
اَُتِصيُبواَأ ما و  ذة ََق 

ال  ه  ذِبُحواَِبج  ُتص  َف 
َ ىَٰ ل  اَع  ُتم ََم  ل  ع  ََف  اِدِمين   ؛ن 

اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، دربـاره  ای کسانی که ایمان آورده 
برسـانید و از کـرده خـود  آن تحقیق کنید، مبـادا بـه گروهـی از روی نـادانی آسـیب

 2پشیمان شوید.

شـود ایـن  لقب فاسـق داده شـد. پـس معلـوم می ،در این آیه شریفه به یکی از اصحاب
چنین نبود که همه آنان اهل تقوا و ایمان باشند و برخی از آنـان بودنـد کـه از تقـوا و ایمـان 

 شدند. خار  می
ستان که هوا بسـیار گـرم بـود و ب: یکی از امتحانا  صحابه زمانی بود که در فصل تاب

موقع برداشت محصول هم بود، مسلمانان به جنگ با روم فراخوانـده شـدند. ولـی آنـان در 
 فرماید: دهد و می این امر سستی کردند. خداوند آنان را مورد نکوه  قرار می

ا اَن  ه  نُّ
 
ََأ ِينن  ُنواَال  اَآم  ُكم ََم  اَل  ََِإذ  ُكُمََِقيل  ذِبيَِفذيَانِفُرواَل  ذذِهََِلَس  ُتم ََالل  ل  ذاق  ذىَاث  ِضََِإل  َاأل  ر 

ِضيُتم ر 
 
اةََِأ ي  ح  اَِبال  ي  ن  ََالدُّ ةََِِمن  اَاِل ِخر  م  اُعََف  ت  اةََِم  ي  ح  اَال  ي  ن  ةََِِفيَالدُّ ََاِل ِخر  ِليٌلََِإع   ؛ق 
 یسـو  به»شـود:  اید! چرا هنگامی که به شما گفتـه مـی ای کسانی که ایمان آورده 

کنیـد )و سسـتی بـه خـر   بـر زمـین سـنگینی مـی« ید!جهاد در راه خدا حرکت کن
اید؟! با اینکـه متـام زنـدگی  آخر  راضی شده یجا بهدهید(؟! آیا به زندگی دنیا  می

                                                 
 .853،  0،  معالت التةزيل في تفسیر القرآن، حسین بن مسعود، ویبغ 0.

 .7 ،حجرا  2.
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 0دنیا، در برابر آخر ، جز اندکی نیست!

مـورد عتـاب قـرار  ،سستی در امر جهاد سبب خداوند مسلمانان را به ،آیه شریفهدر این 
تواند اسم ایـن سسـتی  ادعای عدالت و حقانیت صحابه را دارد، میقیم که  یا ابندهد. آ می

 را عدل و حق بگذارد؟
 تـوان یمقـیم ادعـا کـرد،  ی که بر خالف آن چیزی است که ابن : یکی دیگر از موارد

به داستان جنگ ُاحد اشاره کرد که مسلمانان به جبهه دشمن پشت کردند و دست از یاری 
 فرماید: می بارهدر این  پیامبرشان برداشتند. خداوند



ََِإذَ  ِعُدون  ََُتص  ع  ََو  ُوون  ل  ََت  ىَٰ ل  ََع  د  ح 
 
ُسوُلََأ الر  ُعوُكم ََو  د  اُكم ََِفيَن  ر  خ 

ُ
 ؛أ

و جمعـی در وسـط بیابـان  رفتیـد یمبه خاطر بیاوریـد هنگـامی را کـه از کـوه بـاال  
 و پیـامبر کردیـد نگاه نمی ماندگان عقببه  (،پراکنده شدند و از شد  وحشت

 2زد. از پشت سر، شما را صدا می

در میـدان جنـگ و دسـت برداشـتن از یـاری آن  کردن پیـامبرمعلوم است که رها 
 تا تابودن  الف عدالت و حقانیت است و با وسطحیر  توسط بسیاری از مسلمانان، خ

 آنان منافا  دارد.
 یمعنـا بـودن بـه صـحابیقیم بیان شد این بود که  آنچه در جواب استدالل ابنخالصه 

بودن نیست؛ بلکه صحابی مادامی که عدالت پیشه کند و به دنبـال حـق  بودن و حق عادل
صـحابی، سان فاسـق چـه صـحابی باشـد و چـه  یر ان وگرنهباشد، مورد مدح خداوند است 
َفرمایــد:  کــه خداونــد می طور همــانپــی  خداونــد ارزشــی نــدارد.  ُكمَِإن  م  كذذر 

 
ََأ ذذِهََِعنذذد  َالل 

تقاُكم
 
 9ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست. یگرام ؛أ

هـا  از سـایر امت درمجمـومبا توجه به آنچه گذشت معنای آیه این است کـه ایـن امـت 
این امت  رو هستند در تر است و تعداد کسانی که میانه فییلتتر و با روتر و برتر و عادل یانهم

شدند و آنان دیگر مـورد مـدح  کسانی بودند که از مدار حق خار  ابیشتر است. البته مسلم  
 باشند. الهی نمی

                                                 
 .72 ،توبه 0.

 .957 ،انعمر  آل .2

 .97 ،حجرا  .9
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توان عدالت و بر مدار حق بودن صـحابه را اثبـا  کـرد و بـالتبع اسـتدالل  بنابراین نمی
گردند، پس اقوالشان حجـت اسـت(، مـورد  قیم )که گفت چون صحابه بر مدار حق می ابن

 گیرد. مناقشه قرار می

 دلیل سوم

سـوره  955کنـد، آیـه  ای حجیـت قـول صـحابی بیـان میقیم بـر  یکی دیگر از آیاتی که ابن
 فرماید: مبارکه توبه است. خداوند می

َذُه ِضذي َالل  َر  ذان  س  َِبِإح  ُعذوُهم  ب  َات  ِينن  ال  اِرَو  ص  ن  األ  َو  نن  اِجِر ُمه  َال  َِمن  ُلون  َاأل و  اِبُقون  الس  و 
ِريَ ج  َت  ات  ن  َج  ُهم  َل  د  ع 

 
أ ُهَو  ن  ُضواَع  ر  َو  ُهم  ن  ُزَع  ذو  ف  َال  ِلذك  اَذ  دا ب 

 
اَأ َِفيه  اِلِدنن  اُرَخ  ه  ن  اَاأل  ه  ت  ح  ت 

ِظيُمَ ع   ؛ال 
و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند،  گامان نخستین از مهاجرین و انصارپیش

بهشـت  از ییهـا باغو آنها )نیز( از او خشـنود شـدند و  خداوند از آنها خشنود گشت
ا از زیـر درختـان  جـاری اسـت جاودانـه در آن کـه نهرهـ برای آنان فراهم ساخته

 خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ!

 نویسد: قیم در نحوه استدالل به آیه می ابن
َ ن 
 
َأ ل  ب  ِهَق  ي  ل  ِبٌعَع  َُمت  ُهم  ع  ب  ات  َف  عا و  اُلواَق  اَق  ِإذ  ،َف  ُهم  ع  ب  َات  ن  ىَم  ل  ىَع  ن  ث 

 
ىَأ ال  ع  َت  ه  َالل  ن 

 
ََأ ِرف  ع  ن 

َ َِصح  ان  و  ض  َالرِّ ِحق  ت  س  َن  ن 
 
أ ،َو  ِلك  ىَذ  ل  اَع  ُمودا ح  َم  ُكون  َن  ن 

 
ِجُبَأ ي  ،َف  ُهم  ِبٌعَل  َُمت  ُهو  ُهَف   0؛ت 

کسی را که از صـحابه تبعیـت کـرد را مـورد مـدح خـود قـرار داد. پـس اگـر  خداوند
صحابه سخنی گفتند و کسی بدون اینکه از صحت آن خبردار شود از آنان تبعیـت 

 جب است مورد حمد واقع شود و مستحق رضوان گردد.کرد، وا

قیم به این صور  اسـت کـه چـون تـابعین بـدون دلیـل از اقـوال صـحابه  استدالل ابن
 .نشـان از حجیـت اقـوال صـحابه داردتبعیت کردند، مورد مدح خداوند قرار گرفتنـد و ایـن 

نیـز مـورد مـدح الهـی اگر در این زمان کسی بدون دلیل از صحابه تبعیت کنـد، او  رو ازاین
 گیرد. قرار می

 نقد

َمـراد از  شودقیم، الزم است مشخص  قبل از بررسی استدالل ابن َِمذن  ُلون  َاأل و  اِبُقون  الس  و 
                                                 

د، یقیم جوز  ابن .0  .15،  0،  إبالم الموقعین بن رب العالمین، محم 
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ارَِ ص  ن  األ  َو  نن  اِجِر ُمه  َو همچنین  ال  ان  س  َِبِإح  ُعوُهم  ب  َات  ِينن  ال   چه کسانی هستند؟ و 
 ،چـه کسـانی هسـتند، بـین علمـای تفسـیر« سابقون االولون»اینکه  خصو ال : در 

اند آنان کسـانی هسـتند کـه بـه دو قبلـه نمـاز خواندنـد. گروهـی  اختالف است. برخی گفته
انـد آنـان  اند آنان کسانی هستند که در بیعت رضوان حیور داشتند. برخی دیگـر گفته گفته

 0دانند. هستند و برخی دیگر آنان را اهل بیعت حدیبیه می  اهل بدر
قیم این است کـه  به ابن باشد. اولین اشکال آیه شامل همه صحابه نمی اابراین مسلم  بن

و آیه را دلیـل   باشد، به چه دلیل آیه را تعمیم داده با وجود اینکه آیه شامل همه صحابه نمی
 بر حجیت اقوال همه صحابه دانسته است؟

َاینکه مـراد از عبـار   خصو و اما در ب:  ذِينن  ال َّ ُعذَو  ب  ََوُهم َات َّ ذان  س  چـه کسـانی  ؛ِبِإح 
 هستند، چند احتمال وجود دارد:

منظور کسانی هستند که راه آنـان را در » :طور که طبری گفته است احتمال اول همان
سـایر  ،احتمـال دوم 2.«ایمان به خدا و رسول و هجر  از دارالحرب به داراالسالم بپیمایند

ل را در ایمـان بـه خـدا و جهـاد در راه او هستند که راه صـحابه او  صحابه پیامبر اکرم
کننـد  یاد می یخوب بهاحتمال سوم منظور کسانی هستند که مهاجرین و انصار را  9پیمودند.

دسـت  تـوان احتمـاال  دیگـری را هـم بـه میبا مراجعه به تفاسیر  4کنند. و برایشان دعا می
بـودن در اقـوال  دن از صحابه، تابعکر  اند که مراد از تبعیت  نان نگفتهاز آ کدام یچهآورد. ولی 

 آنان است.
در آیه با توجه به اینکه باء به معنای مصاحبت است، به این معنـا اسـت « باحسان»قید 

که پیروی از مهاجرین و انصار یا پیروی باطل نیست که کورکورانه و از روی هوای نفـس 

                                                 
د، یقرطب .0  .877،  2،  الجامع ألحكام القرآن، محم 

 تفسریر طبررى) ؛«والذین سلکوا سبیلهم في اإلیمان بالله ورسوله، والهجر  من دار الحرب حلی دار اإلسالم، طلب رضا الله» .2
 .(یهآ درخصو 

، 8،  معرالت التةزيرل فري تفسریر القررآن، حسین بـن مسـعود، یبغو ) ؛«بقیة المهاجرین واألنصار سوی السابقین األولین» 9.
 728.) 
 .همان ،وقال عطاء: هم الذین یذکرون المهاجرین واألنصار بالترحم والدعاء 4.
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 0از باطل است.تشخیص حق  سبب روی است که در مصاحبت با حق و بهباشد؛ بلکه پی
َبا توجه به آنچه در تفسیر عبار   ِينن  ال َّ ُعوُهم ََو  ب  ََات َّ ان  س  تـوان چنـین  ن شد، میبیا ؛ِبِإح 

اند  قیم بیان کرده، استنباط شخصی اوست و مفسرین نگفته آنچه ابن نتیجه گرفت که اوال  
ـاثانکه مراد از تبعیت صحابه، تبعیت از اقوال آنان اسـت.   بـارهحابی کـه در : تبعیـت از صـی 

توانـد  کنـد، نمی کند و بر قول خودش دلیلـی از کتـاب و سـنت ارائـه نمی می اظهارنظردین 
 پیروی از روی احسان باشد.

ولی بر اسا  آن فتـوا  ،اگر گفته شود که صحابی هر چند اصل روایت را هم نقل نکند
نیست، در جـواب گفتـه تبعیت از اقوال صحابه بدون دلیل و از روی باطل  رو ازاین .دهد می
روایت از علـوم نـافع  چراکهکرد؛  آن را بیان می احتم  شود که اگر صحابی روایتی داشت  می

بنـابراین عـدم بیـان روایـت، دلیـل بـر ؛ دانـد است و صحابی کتمان علـم نـافع را جـایز نمی
 2اجتهاد شخصی صحابی است و تبعیت از اجتهاد وی حجت نیست.

آیـه شـریفه، مربـوط بـه همـه صـحابه  اوال  م این شد کـه: قی جواب به ابنپس خالصه 
را بــر دیگــر  یفــهطاســتاید و ایــن دو  نیســت و ســابقان از مهــاجرین و ســابقان انصــار را مــی

اثانمسلمانان اعم از صحابه و دیگران برتری دهد.   یفهطاحکم به فییلت تبعیت از آن دو  ی 
و تبعیت از اقوال صـحابه تبعیتـی  مقید شده است« احسان»و خوشنودی خداوند، به کلمه 

 الهی واقع شود. ییدتأباشد و مورد  حق بهنیست که 
با عـدم حجیـت قـول  سنت در رابطه رگان اهلمناسب است اقوال برخی از بز ،در پایان

 .صحابی بیان شود
 نویسد: در این زمینه می 9 زالی

فـرق بـین  سـببآیا  و روایاتی که داللـت بـر فیـیلت صـحابی بـر دیگـران دارد، 
؛ زیرا این آیـا  و روایـا  داللـت بـر جایگـاه واالی شود ینمصحابی صحابی با  یر 

 ینهـااولـی  باشـد یمموجب حسن اعتقاد ما به آنها  ،آنها نزد خداوند دارد و این ادله
                                                 

 .737،  1،  المیزان فی تفسیر القرآنی، محمدحسین، یطباطبا .0

 .901،  0،  اإلحكام في ألوا األحكام، یعل یبن وب ی، وبو الحسن سید الدین علیمد آ 2.

مذهب قرن پنجم است که در ایران چشم به جهان گشـود و در علـوم فـراوان از  ابوحامد محمد  زالی از دانشمندان شافعی 9.
 ید.دان  آموخت و از دانشمندان سرامد روزگار خوی  گرد ،جمله فلسفه و کالم و فقه



 

 

ررس
ب

 ی
حج

قد 
و ن

 یت
حاب

 ص
ول

ق
 ی

وهاب
زد 

ن
 یت

تأک
با 

 ید
ابن

راء 
بر آ

 یمق

11 

. شاهد بر ایـن مـدعی ایـن اسـت کـه پیـامبر باشد ینموجوب تقلید ما از آنها  سبب
این ستای  موجب جـواز تقلیـد از  که  یدرحالده برخی از صحابه را ستو اکرم

که داللت بـر تحـریم تقلیـد  یا ادلهاست. از طرفی  شدهآنها یا وجوب تقلید از آنها ن
 و از ایـن جهـت فرقـی میـان شود یمعالم از عالم دارد، قول صحابی را هم شامل 

 0صحابی نیست.صحابی و  یر 

 نویسد: چنین می نیز در استدالل بر عدم حجیت قول صحابی 2آمدی
ـقول صحابی برگرفته از روایت نیست و اگر روایتی نزد صحابی بود  اوال   ا بـرای حتم 

زیرا آن روایت از علوم نافعـه اسـت و کتمـان روایـت، خـالف ظـاهر  ؛کرد ما نقل می
: هـر کسـی علـم نـافعی را فرمایـد یم پیامبر اکرم چراکهحال صحابی است. 

ـاثاندهـد.       ت  در گردن او قرار میکتمان کند خداوند لجامی از آ از آن جهـت کـه  ی 
صحابی از روی اجتهاد فتوا داده است، قول  بر دیگران حجت نیست؛ زیرا برتری 

ایمـان و عمـل و سـبب  او بر سایرین که در روایا  و آیا  به اثبا  رسیده اسـت، به
د بـر سـایرین مجاهد  او در راه خداست، ولی این برتری سبب شرافت او در اجتها

ذُهَ»در روایت آمـده  .باشد نمی ذُهَِمن  ق  ف 
 
َأ َُهذو  ذن  ذىَم  َِإل  ذه  اِمذِلَِفق  َح  ُرب  چـه بسـیار ؛ «ف 

 9رسانند. تر از خود می حامالن فقهی که فقه خود را به فقیه

 نتیجه
 قیم بر حجیت قول صحابی اقامه کرد این بود که: ابن که یلیدال برخی از 
و نهی از منکرند و امکان ندارد در مقابـل قـول بـاطلی  معروف  به امراهل  ،صحابه اوال  

اثانکه به اشتباه از صحابی صادر شده است، سکو  کنند.  صحابه امـت وسـط هسـتند و  ی 
تابعـان بـه  اثالث  ممکن نیست صحابی به باطل اجتهاد کند و آنان در برابر آن سکو  کنند. 

 قع شدند.مورد مدح الهی وا ،دلیل تبعیت از اقوال صحابه
                                                 

 .935،  9،  المستصفی، وبو حامد محمد بن محمد، ی زال .0

مذهب قرن هفتم هجری است که در علوم مختلفـی چـون  علی تغلبی آمدی از دانشمندان شافعی  الدین علی بن ابی سی  .2
 اصول و کالم و فلسفه دان  آموخت.

ْقُل » .9 نَّ ُمْسَتَنَدُه النَّ
َ
ُم و ُه َلْو  ؛اَل ُنَسلِّ نَّ

َ
ْبَداُه َوَرَواهُ أل 

َ
ـاَلُم:  ؛َکاَن َمَعُه َنْقٌل أَل ـاَل َعَلْیـه  السَّ

َ
ـْد ق

َ
، َوق َعة  اف  َن اْلُعُلوم  النَّ ُه م  نَّ

َ
َمـْن َکـَتَم »أل 

ْن َنار   َجام  م  ل  ُه ب 
ْلَجَمُه اللَّ

َ
ا و ع  ا َناف  ْلم  ، َفَلْم َیْبـَق  ،«ع  يِّ َحاب 

ْن َحال  الصَّ ر  م  اه  اَلَف الظَّ َك خ  ْنـَد  َوَذل  َهـاد  َوع  د  َواْجت 
ْ
ْن َیُکـوَن َعـْن َرو

َ
الَّ و ح 

یَن َبْعَدهُ  د  َن اْلُمْجَته  ه  م  ة  َعَلی َ ْیر  َك َفاَل َیُکوُن ُحجَّ ـَن  ؛َذل  َما َذَکـُروُه م  ا ب 
ز  ْن َکاَن ُمَتَمیِّ ، َوح  َهاد  ْجت  ي اال  ه  ف  ْن َیُکوَن ُدوَن َ ْیر 

َ
َجَواز  و ل 

ْحَبة  َوَلَواز   ْنهُ الصُّ ْفَقُه م 
َ
َلی َمْن ُهَو و ْقه  ح  ل  ف  اَلُم: َفُربَّ َحام  اَل َعَلْیه  السَّ

َ
َهَذا ق َها، َول   یبـن وبـ ی، وبو الحسن سیدالدین علیآمد ) ؛«م 

 (. 901،  0، اإلحکام في وصول األحکام،  یعل
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در همـه صـحابه مشـکل  معـروف  بـه امـراثبا  صفت  اوال  قیم بیان شد:  ابن در جواب
اثاناست.  تابعانی که از روی حق  اثالث  توان اثبا  کرد همه صحابه امت وسط هستند.  نمی ی 

مورد مدح واقع شدند و تبعیت بدون دلیل از اقوال صحابه، تبعیت  ،از صحابه تبعیت کردند
 ت.از حق نیس

  



 

 

ررس
ب

 ی
حج

قد 
و ن

 یت
حاب

 ص
ول

ق
 ی

وهاب
زد 

ن
 یت

تأک
با 

 ید
ابن

راء 
بر آ

 یمق

11 

 منابع
 کریم. قرآن  .9
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م،  ،الکتب المصریة  ق.9720چاپ دو 
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ل،  ،دار الکتب العلمیة :بیرو   ق.9097چاپ او 

ِن بن محمد،  ینملة، عبد الکریم بن عل .88 اار 
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