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  شرک درباره تیمیه بررسی دیدگاه ابن

 
ح ببودن ذ

 برای غیر خدا

*ابوذر فروتنی

 چکیده
یشان را مـتهم پذیرد، ای که توسط مسلمانان صور  مییها فهمی از ذب  تیمیه با کج ابن

 .کنـدخـارج مـی اسـالم یرهداو با برچسب شرک، مسلمانان را از  کندبه ذب  لغیرالله می
نفـس  پنـداری   بـا عبـاد  کردهسعی  ،تیمیه چون دلیل خاصی بر مدعای خود ندارد ابن

 ، ادعای خـود را برداری از برخی آیا ملکرد مسلمانان بر مشرکین و بهرهذب  و قیاس ع
-عباد  شمرده نمی ،چون فاقد ارکان عباد  است ،حالی که نفس ذب ر د .مستند کند

نفـس ذبـ  عبـاد   ،دهـدائه میتیمیه از عباد  ار  شود و حتی بر اساس تعریفی که ابن
رود. از سوی دیگر بین عملکرد مسلمانان و مشرکان تفاو  جوهری وجـود شمار نمی به

هـای  برداشت همچنین  نیست. تسری حکم مشرکان بر مسلمانان صحی رو ازاین .دارد
بلکه تحمیـل فهـم بـر آیـا  قـرآن کـریم  ،تنها صحی  نیست وی از آیا  قرآن کریم نه

 است.
  .تیمیه، ذب  لغیرالله، عباد ، شرک ابنها:  کلیدواژه

                                                
 .یتالب سسه داراالعالم لمدرسة اهلمؤ یتنقد وهاب 4پژوه سط   دانش *
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 مقدمه
 .هـا، منـازل و..کشـتارگاهدر  انجوامع مسلمحیوان به دالیل مختلفی در  هاهر روزه میلیون

لکـن  ،دهنـدگاهی نیز مسلمانان ذبـ  را در کنـار مشـاهد شـریفه انجـام مـی .شود ذب  می
ــا ســلمانان قــرار دادهبــرای تکفیــر م هــا را دســتاویزی مکانوهابیــان ذبــ  در ایــن  انــد و ب

 0انـد.آنـان را از جرگـه مسـلمانی خـارج دانسـته «للـهلغیراذبـ  »کردن مسـلمانان بـه  متهم
باشـد و مـیتیمیـه  وهابیان، نظرا  ابن های تکفیری  آبشخور بسیاری از دیدگاه که آنجاییاز 

)برای استفاده در جهـت نقـد وهابیـت(  شانو مخالفین 2برای وهابیان ویاهمیت نظریا  
تیمیــه در تمــامی مســائلی کــه  هـای ابــندیــدگاه ،ضــرور  دارد ،نیســتبـر کســی پوشــیده 

ایـن  ازجملـه .دشـوی صور  مستقل بررسـ اند بههمسلمانان را به شرک متهم کرد ،وهابیان
خوبی  این موضوع، به دربارهتیمیه  یرالله است که تاکنون دیدگاه ابنمسائل، موضوع ذب  لغ

در تقابـل بـا  ،مسئله ذبـ اند وهابیان در  به همین جهت برخی پنداشته .است نشدهبررسی 
فقین و ی مـواتیمیه برا نوشتار حاضر با درک اهمیت نظریا  ابن 9اند.تیمیه سخن گفته ابن

تیمیه به  و ادعای تقابل دیدگاه وهابیت با ابن ذب  لغیرالله بودن بحث   کاربردی ،مخالفین او
پـردازد و سـعی دارد بـر اسـاس اصـول ذبـ  لغیراللـه مـی دربارهتیمیه  بیان و نقد دیدگاه ابن

 تیمیه، دیدگاه او را واکاوی نماید. مسلم و گفتارهای خود ابن

 لهمحل نزاع در ذبد لغیرال
؛ معنـای سـربریدن اسـت باشد و بـهمی «َذَب  َیْذَبُ  َذْبحا  »)به فت  ذال( در لغت مصدر  َذْب 

 سـر   وقتـی ،عـرفدر رود و کـار مـی هاما در اصطالح این لفد بیشتر در سربریدن حیوانان ب
بـ  )بـه کسـر ذال( بـه ؛ د حیوان ذب  شدنگویمی ،بریده شود (زیر چانه) حیوان از گلو اما ذ 

                                                
ذب  برای غیر خدا شرک اکبر است پس هر کس برای غیر خـدا ذبـ  کنـد مشـرک بـوده و از دیـن »نویسد:  عثیمین می بن .0

 (.943ص ،فتاوی أركان اإلسالمعثیمین، محمد بن صال ،  )بن. «دشو می
 دارند.  ه قبول ندارند و قول او را بر گفتار هر دانشمند دیگری مقدم میتیمی کسی را جز ابن  برخی معتقدند وهابیون نظر هیچ .2
 (.87ص ،الوهابیة المنح اإللهیة في لمس الضاللة تمیمی، ابوالفداء اسماعیل بن محمد، : نک)
اصـغر  بـن عبـدالوهاب ذبـ  لغیراللـه را شـرک تیمیه بر خالف محمد دارد که ابنمیبن عبدالوهاب بیان  سلیمان بن محمد .9

اب، )نکدانسته است.   (.44-45، صالصوامق االلهیة فى ال ّد مبى الوهابیة: سلیمان بن عبد الوه 
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 آنچـه 0کشته شده یا برای کشتن آمـاده شـده اسـت. ،شود که با این شیوه وانی گفته میحی
ذبحـی  «ذبـ  لغیراللـه»مقصـود وهابیـان و مخـالفین از  ،اهمیت دارد این است که بدانیم

 2گیرد.صور  می ،است که برای تقرب و عباد  به غیر خداوند متعال
شـرک  ،ند متعال( از نظر همه مسـلمانانذب  به این معنا )ذب  برای تقرب به غیر خداو

مرحـوم کاشـف الغطـاء در  .شک و تردیدی نـدارد ،و هیچ یک از مسلمانان در این امربوده 
 نویسد: عبدالعزیز میای به نامه

هیچ یک از مسلمانان شکی ندارند که اگر حیـوانی بـه قصـد عبـاد  غیراللـه ذبـ  
هـا را  و نـام آن بت کردند ربانی میهای خود ق برای بت پرستان بتکه  گونه آن ،شود

ـچنین عملی عباد  غیر خدا و  .آوردند یکردن بر زبان م یهنگام قربان چنـین  اقطع 
 9اسالم خارج است. یرهدااز  فردی

 نویسد:سنت نیز در این باره می عالم مشهور اهل ،نووی 
ْعِظی  ُْ َحَیَواٍن.. َعَلى َوْجِه التَّ ُْ َذَبَح ِلَنْیِرِه ِم ِم َواْلِعَباَدِة، َلْم َتِحلَّ َذِبیَحُتُه، َوَكاَن ِفْعُلُه َفَم

هر کسی که برای غیر خدا حیوانی را ذبـ  کنـد و هـدف آن تعظـیم و عبـاد   وُكْفًرا
بنـابراین همـه مسـلمانان  4؛ن حالل نیست و چنین کاری کفر استذبیحه آ ،باشد

 دانند.رک میش ،شود باد  غیر خدا انجام میکه برای تقرب و ع را ذبحی

مربوط بـه برخـی از مصـادیق خـارجی ذبـ   ،لکن اختالفی که در این بحث وجود دارد
 ،شـود مسـلمانان نمونـه مشـاهده می عنوان به .پذیرداست که توسط مسلمانان صور  می

ایـن حیـوان را « ذبحـت للنبـی»گوینـد یـا مـی کنندحیوانا  را در کنار مشاهد اولیا ذب  می
را از مصـادیق ذبـ   مـذکورهـای تیمیه و پیـروان او نمونـه کردم. ابن ذب  برای پیامبر
ر مسلمانان یسا ،کنند. در مقابلمی یهایبودن چنین ذب  دانند و حکم به شرک لغیرالله می

                                                
 ،لسان الع ب الدین، محمد بن مکرم، منظور، ابوالف ل، جمال ؛ ابن858ص ،7 ج ،كتاب العین فراهیدی، خلیل بن احمد، .0
؛ ابوالحسـین، احمـد بـن 72ص ،4 ج ،ن جواه  القامو تاج الع و  م ؛ واسطی، زبیدی، حنفی، محب الدین،477ص ،8 ج

 .773ص ،8 ج ،معجل مقائیس البغة فارس بن زکریا،
 .857ص ،3ج ،مجموع فتاوی ورسائلعثیمین، محمد بن صال ،  بن: . نک2
ا علـی )کما یـذب  أهـل اَصـنام َصـنامهم حتـی یـذکرو  ال یشك أحد من المسلمین في أن  من ذب  لغیر الله ذب  العبادة» .9

الذباءح أسماءهم، ویهلون بها لغیر الله( خارج عن ربقة المسلمین، سواء يعتقدوا آلهیتهم، أو قصـدوا أن یقربـوهم زلفـی، َن  
 (.17ص ،منهج ال شاد لمن أراد السدادکاشف الغطاء، جعفر، ) .«ذلك من عبادة غیر الله تعالی

 .855ص ،7ج ،روضة الطالبین وممدة المفتینبن شرف،  ی، یحیینوو  .4



 

 

100 

سال 
دهم

 ،
پاییز 

1399
، شمار

 ۀ
39

 

بنابراین اختالف در بحـث ذبـ  لغیراللـه یـک  ؛دانند ها را مصداق ذب  لغیرالله نمیب این ذ
 لکه اختالف در برخی از مصادیق است.ب ،اختالف ماهوی و واقعی نیست

اول اینکـه بـین ذبـ  و  :ذکـر دو نکتـه الزم اسـت ،تیمیه قبل از پرداختن به دیدگاه ابن
شود که برای نزدیکـی و قربانی به ذبحی اطالق می ،)درحقیقت. قربانی تفاو  وجود دارد

 .بـانی نـام دارد(ذبـ  بـرای خـدا، قر  ،دیگر بیانگیرد. به تقرب به خداوند متعال صور  می
ب  تفاو  وجود دارد و  مورد بحث قرار دارد نفـس َذبـ   آنچهدیگر آنکه بین َذب  و مصرف ذ 

عبـاد   ،شـودسوی مسلمانان واقع میکه از  یهایدعا آن است که نفس ذب است؛ یعنی م
فی صـحیحی همچـون را در مصـار  شـده ذب هر چنـد کـه گوشـت حیوانـا   ،غیر خداست

سـوی کـه از  یهایر این است آیا نفس ذب بنابراین اختالف د ؛رف برساننداطعام فقرا به مص
تیمیـه  شود مصداق ذب  لغیرالله است یـا خیـر؟ کـه در ادامـه دیـدگاه ابنمی مسلمان واقع

 د.شو بیان می مسئلهاین  درباره

 ذبد لغیرالله دربارهتیمیه  دیدگاه ابن
 .شودتیمیه شرک محسوب می از دیدگاه ابننام غیر خدا هر دو ذب  برای غیر خدا و ذب  با 

 نویسد:وی در این باره می
اگر مسلمانی برای غیر خدا ذبحی انجام دهد یا هنگام ذب ، نام غیر خدا را ببـرد بـا 

اینکه ذبـ  لغیراللـه و ذبـ  بـا نـام غیـر خـدا از  سبب هشود باین عمل خود کافر می
0نیست. دین انبیا شیوه و

 9و2و موجب خروج از دین است. چنین ذبحی شرک اکبر 

تیمیه ذب  لغیرالله و ذب  با نام غیر خدا هر دو شـرک اکبـر و موجـب  بنابراین از نظر ابن
 ره اسالم است.یخروج از دا

                                                
 .857ص ،اقتضا  الص اط المستقیلتیمیه، احمد،  ابن .0
رضي الله عنه ... وجعل فیه نوعـا مـن اإللهیـة مثـل أن.. یقـول يذا  -فکل من غال في حي؛ أو في رجل صال  کمثل علي » .2

ي مـن خصـائص الربوبیـة التـي ال شاة: باسم سیدي،.. أو یدعوه من دون الله تعالی؛.. أو نحو هذه اَقوال واَفعال؛ التـي هـ
 ،7ج ،مجمیوع الفتیاویتیمیـه، احمـد،  ابـن). «تصل  يال لله تعالی فکل هذا شرك وضالل یستتاب صاحبه فإن تاب ويال قتـل

 (.735ص
ا بـه داند و از طرفی دیگر نیز حکم ذب  با نام غیر خدا ر تیمیه ذب  با نام غیر خدا را شرک اکبر می گونه که ذکر شد ابن همان .9

؛ بنـابراین از نظـر (853ص ،اقتضیا  الصی اط المسیتقیل تیمیـه، احمـد، : ابـن)نکداند. طریق اولی بر ذب  لغیرالله جاری می
 تیمیه ذب  لغیرالله و ذب  با نام غیر خدا هر دو شرک اکبر است. ابن
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ــن ــ  اب ــه ذب ــایتیمی ــی ی راه ــام م ــه از ســوی مســلمانان انج ــورد  -شــودک مصــادیق م
دهـد کـه ر بقعه خاص، نشان میذب  در کنا»نویسد: پندارد و میذب  لغیرالله می -اختالف

کند یکی از مصادیق ذبـ  وی همچنین بیان می 0.«ذب  برای غیر خدا صور  گرفته است
لغیرالله این است که گفته شود این ذبیحه برای فالنی است. هر چنـد در هنگـام َذبـ  نـام 

د و بـا دهنـکه برخی از منافقین این امـت انجـام مـی گونه همان .خدا را بر زبان جاری کند
تیمیـه مسـلمانان چـون در کنـار  ابـنبنـابراین از نظـر  2؛جویندخود تقرب می یب  به اولیاَذ 

است مشرک هستند   برای پیامبرگویند این ذب  مثال  دهند و میها ذب  انجام میبقعه
 شوند.و از دین خارج می

بد لغیرالله تیمیه بر شرک ادله ابن
َ
 بودن ذ

 ،صـراحت بهتیمیـه نشـان از آن دارد کـه وی هـیچ دلیلـی کـه  بررسی و پاالیش سخنان ابن
را بیـان کنـد در اختیـار نـدارد بـه همـین  -مصادیق مورد اختالف -بودن ذب  لغیرالله شرک

 ،یکـی از ایـن ادلـهجهت سعی نمـوده بـا تمسـک بـه کلیـا  ادعـای خـود را ثابـت نمایـد. 
بـر مشـرکان اسـت و  قیـاس عملکـرد مسـلمانان یدیگـر  .پنداری هر ذبحـی اسـت عباد 

 و نقـد بررسـی ،که در ادامه هـر یـک از ایـن مـوارد رانجام تمسک به برخی از آیا  استس
 خواهد شد.

 بودن هر ذبحی دلیل اول: عباد 
هـای مسـلمانان آن اسـت کـه وی هـر بـودن ذبـ  تیمیه بر شرک ابن ادله ینتر  مهمیکی از 

 نویسـد:مـی ویکنـد. تصـری  مـی و در مـوارد متعـددی بـه آن پنـداردذبحی را عباد  می
نفـس الـذب  عبـادة »ا اینکـه: یـ 9«خود عباد  اسـت خودی . ذب  بهالذبح عبادة في نفسه»

عبـاد   عنوان بـهحـج  تـراز هموی همچنین ذب  را  4.«عباد  بدنی است ،خود ذب  ؛بدنیة

                                                
 (.855ص ،اقتضا  الص اط المستقیلتیمیه، احمد،  ابن). «الذب  في البقعةال تأثیر له يال من جهة الذب  لغیر الله» .0
 .853ص ،اقتضا  الص اط المستقیلتیمیه، احمد،  : ابن. نک2
 .879ص ،اقتضا  الص اط المستقیلتیمیه، احمد،  ابن .9
 همان. .4
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حب  بودن هر ذبحی آن است که ذب  مشتمل بر تیمیه بر عباد  دلیل ابن 0.کند میمعرفی 
تیمیـه لـاهر عمـل و گفتـار  ابـن ،گونـه کـه بیـان شـد هماناز سوی دیگر  2باشد.و ذل می

تیمیـه چنـین  خالصـه اسـتدالل ابـن یجـهدرنتدانـد. می لمانان را دلیل بر تقرب به اولیامس
شـرک  ،دهنـد و چـون عبـاد  غیراللـهاست که مسلمانان با ذب  عبادا  غیرالله انجام می

 شوند.این ذبای  از دین خارج می واسطه بهان پس مسلمان ،اکبر است

 نقد دلیل اول
تیمیه  ابن .ست که از دو مقدمه تشکیل شده استاین دلیل در حقیقت یک قیاس منطقی ا

هـای مسـلمانان را  پنـدارد و در مقدمـه دیگـر ذب در مقدمه اول هـر ذبحـی را عبـاد  مـی
های مسلمانان عبـاد   گیرد ذب جه میو از این دو مقدمه نتی داندالله میمصداق ذب  لغیر 

تیمیه در دلیل اول اسـت  و اساس سخنان ابن یهپا مذکور،بنابراین دو مقدمه  ؛خداست یرغ
 د.شوجداگانه بررسی می صور  بهکه هر یک از این دو مقدمه 

 نقد مقدمه اول: عدم عباد  بودن هر ذبحی

 .رو اسـت هدو اشکال اساسی روبـ ابحداقل  ،تیمیه سوی ابننوع ذبحی از هر  پنداری   عباد 
ــ ــ ، قطع  شــوند. دیگــر آنکــه شــمرده نمــیا عبــاد  یکــی اینکــه بســیاری از مصــادیق ذب

سازگاری ندارد که در ادامه به  ،تیمیه در بحث عباد  هر ذبحی با مبانی ابن پنداری   عباد 
 شود.پرداخته می ذکرشدهاشکاال  

 ا تخصیص اکثرمواجهه با نقض ی. 1

مصـارف مـورد نیـاز جامعـه  ینتـأمها ذب  در سراسر جوامع اسـالمی بـرای یلیونهر روزه م
همـه کسـانی کـه بـا ایـن  بایـد ،صورتی که اگر هر ذبحی عباد  باشـددر  .گیردصور  می

این نوع  ،از مسلمانان یک یچ هحالی که در  .دهند مشرک باشندذبحی را انجام می ،اهداف
-عالم سرشناس وهابی نیز ذبـ  ،عثیمینبن 9.اندنستهباد  و شرک لغیرالله نداها را عذب 

                                                
 .368ص ،27ج ،مجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن .0
 .424ص ،93ج همان، .2
)ذبـ  بـرای تـامین  گیـردتیمیه اعم ازمدعاست و مواردی را دربـر مـیه دلیل ابنونه تقریر کرد کگ توان ایناین نقد را نیز می. 9

 داند.شرک نمی را تیمیه آنگوشت( که هیچ یک از مسلمانان حتی خود ابن
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دانـد و از لحـاظ فقهـی نیـز عباد  نمی ،گیردگوشت صور  می ینتأمکه با هدف  ی راهای
در مجـامع معتبـر  در این باره روایتـی از رسـول خـدا 0داند.ها را مباح می این نوع ذب 

)بدون اینکه نیت ، ذب  اگر برای خانواده صور  بگیرد ،دهدروایی وجود دارد که نشان می
عبـاد   ،بنـابراین بیشـترین مصـادیق ذبـ  2؛ه خداوند داشته باشد( عبـاد  نیسـتتقرب ب

و اگر گفته شود مطلق ذب  عباد  است بایـد همـه کسـانی کـه بـرای  شوند محسوب نمی
ش هـیچ مسـلمانی کننـد مشـرک باشـند و ایـن مـورد پـذیر گوشت مورد نیاز جامعه ذب  می

 نیست.
 تیمیه بنا بر معیارهای ابنعدم عباد  بودن مطلق ذبد  .0

را جـزء عناصـر کلیـدی تحقـق مفهـوم « نهایت خ وع»و « نهایت حب»تیمیه دو رکن  ابن
داند و بر این باور است اگر در چیزی یکی از این دو عنصر وجود نداشـته باشـد عباد  می

مشـتمل بـر خ ـوع و  خود یخود بهذب   که ییزآنجاا 9د.شو آن عمل عباد  محسوب نمی
مشتمل بر خ وع و خشـوع بـود همـه مصـادیق آن  خود یخود به)اگر ذب   ،خشوع نیست

عبـاد   د،یـر گگوشـت صـور  مـی ینتـأمکـه بـرای  یهـایاین دو عنصـر را داشـت و ذبـ 
یارهای داند.( فاقد معها را عباد  نمیحالی که هیچ مسلمانی این ذب شد در محسوب می

 شود.تیمیه است و عباد  محسوب نمی عباد  از نظر ابن
 عدم وجود ارکان عباد  در ذباید مسلمانان. 3

ر بحث عبـاد ، هـر ذبحـی تیمیه د شد بر اساس معیار مورد قبول ابن در اشکال قبل بیان
تیمیه در بحث عباد  مورد قبـول نیسـت، بـر  معیارهای ابن که ییازآنجااما  ؛عباد  نیست

دیـدگاه  -قصـد عبـاد  و اعتقـاد بـه الوهیـت -ساس معیارهای صحی  در بحـث عبـاد  ا
 شود.تیمیه نقد می ابن

 الف: عدم قصد عباد  از ذبد
-عباد  محسوب می ،مشتمل بر نهایت حب و ذل است ،تیمیه معتقد است چون ذب  ابن

                                                
 .82ص ،3ج ،مجموع فتاوی ورسائل العویمینعثیمین، محمد بن صال ،  بن .0
 .8953ص ،5ج ،یصحیح البخار بخاری، محمد بن اسماعیل،  .2
 .44ص ،أم اض القبع وشفاؤهاتیمیه، احمد بن عبد الحلیم،  ؛ ابن44ص ،التحفة الع اقیة حمد، اتیمیه،  : ابن. نک9
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خـود اوسـت  حقیقت تطبیق ذب  بر تعریف عبـاد  از دیـدگاهتیمیه در  این سخن ابن 0.شود
هـای بـودن ذبـ  موجـود در نفـس ذبـ  دلیـل بـر عبـادی پنـدارد خ ـوع و خشـوعکه مـی

بودن یک فعل الزم نیست در نفس عمل خ ـوع  درحالی که برای عبادی .مسلمانان است
زکا  و... با اینکه خ وع و خشوعی  ،سلغ ،جهت آنکه برخی از اعمال مثل وضو باشد به

ــت ــه نیس ــال نهفت ــن افع ــود ای ــادی ؛در خ ــا عب ــو ام ــکی در ب ــت و ش ــرز اس ــان مح دن آن
بودنشان وجود ندارد. از طرفی دیگر برخی از اعمال مثل سـجده بـا اینکـه نمایـانگر  عبادی

اما ذاتا عباد  نیسـتند بـه جهـت آنکـه بـر اسـاس تصـری  قـرآن  ؛خ وع و خشوع هستند
بت بـه یا اینکه بسیاری از فرزندان نسـ سجده کرد بر ح ر  یوسف ح ر  یعقوب

اما هیچ مسلمانی سـجده ح ـر  یعقـوب بـر یوسـف و خ ـوع  ؛والدین خود خشوع دارند
و خشـوع در نفـس بنـابراین وجـود خ ـوع  ؛اندابل والدین را عباد  ندانستهفرزندان در مق

بلکـه ایــن خ ـوع را در جـایی دیگـر بایــد  ،بــودن آن عمـل نیسـت عمـل دلیـل بـر عبـادی
ست یعنـی خ ـوعی کـه عابـد در انجـام عمـل از خـود جو کرد و آن در نفس عابد او جست

مـورد نظـر خـود را دارد در  «هالـ»آن قصـد تقـرب و جلـب نظـر  واسـطه بهدهـد و نشان می
ـا   » از روایـت یخوب بـه مسـئلهایـن  2بودن اعمال نقـش دارد. عباد  یَّ النِّ ْعَمـاُل ب 

َ َْ  9«ينمـا ا
 ؛شـودل عبـاد  محسـوب نمـیباشد آن عمآید که اگر در عمل قصد عباد  نمی دست به

-بودن ذب  نمی که نیست( دلیلی بر عبادی) بنابراین حتی اگر در نفس ذب  خ وعی باشد

د( با عمـل کن کسی که حیوان را ذب  می) بلکه ذب  در صورتی عباد  است که ذاب  ،باشد
ن بـا که هیچ یک از مسلمانا در حالی .و جلب نظر او را داشته باشد خود قصد تقرب به اولیا

کـه بیـان شـد  گونـه همانو جلـب نظـر آنـان را ندارنـد. بلکـه  قصد تقرب به اولیانفس ذب  
 4دانند.مسلمانان ذب   با قصد عباد  و تقرب به غیرخدا را شرک و موجب خروج از دین می

                                                
 .424ص ،93ج ،مجموع الفتاویحمد، اتیمیه،  ابن .0
 .953 -974، ص94، ش9737 تابستان ،منی  س اج ،«ارکان و مقوما  مفهوم عباد »زاده، حسین،  : قاضی. نک2

 .7ص 9،ج ،یصحیح البخار مد بن اسماعیل، بخاری، مح .9
پنـدارد درحـالی کـه تیمیه انجام یک عمل عبادی را عباد  مـی گونه تقریر کرد: ابن توان اینخالصه این دلیل مطلب را می. 4

همـان  -بودن آن قصـد عبـاد  بر عبادی افزون ،بودن یک عمل بلکه برای عباد  ،صرف انجام عمل عبادی، عباد  نیست
این در حالی است که نه ذب  فی نفسه یک عمل عبادی است و نـه مسـلمانان در انجـام  .نیز الزم است -جلب رضایت تقرب و
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 عدم اعتقاد بر الوهیت اولیا ب:

الوهیت کسی اسـت اعتقاد به  ،بودن یک فعل الزم است یکی دیگر از اموری که در عباد 
 یالهـمفهوم وسیعی است که تمامی شئونا   ،)مفهوم اله شود برای آن انجام میکه فعل 

از آیـا  قـرآن قابـل  یخوب بـه مسـئلهگیـرد( و ایـن بـر مـیازجمله ربوبیـت و خالقیــت را در 
دهـد  اللت دارند آیـاتی اسـت کـه نشـان مـید  مسئلهآیاتی که بر این  ازجمله .استفاده است

َو ِإْذ  نمونه عنوان به .تنددانسن معبودهای خود را اله و در عرض خداوند متعال میمشرکا
ِه  ُْ ُدوِن اللَّ ُِ ِم ي ِإٰلَهْی مِّ

ُ
ِخُذوِني َو أ اِ  اتَّ ْنَت ُقْلَت ِللنَّ

َ
 أ

َ
َيَم أ َُ َمْر ُه َيا ِعیَسى اْب و ]یــاد  ؛َقاَل اللَّ

آیا تــو بــه مــردم گفتــی: مــن و  ،یممر کـن[ هنگامی که خداوند فرمود: ای عیسی پسر 
تا َلِفتي َضتَاٍل یـا آیـا   0خداوند بپرستند!؟ یجا بهمـادرم را همچون دو خدا  تِه ِإْن ُكنَّ َتاللَّ

 ٍُ َُ  ؛ُمِبی يُكْم ِبتَربِّ اْلَعتاَلِمی سـوگند بـه خـدای کـه مـا در گمراهـی آشـکاری  ؛ِإْذ ُنَستوِّ
 یخوب بـهدر تمامی این آیا   2کردیم یمان مساوی آنگاه که شما را با پروردگار جهانی بودیم، 

کردنـد و بـه روشن است که مشرکان، معبودهای خود را اله و در عرض خداوند قلمداد می
اعمال مشرکان  ،که خداوند یآنجایآوردند و از نیت به پرستش و عباد  آنان روی می ینهم

بلکـه اگـر  ،ودن مراد نیسـتدهد اله حقیقی بنشان می ،ها معرفی کرده استرا عباد  بت
اعتقـادی  ،بنابراین چون مسلمانان 9؛کندیت آنان داشته باشد کفایت میفرد اعتقاد به الوه
-محسـوب نمـی اولیا عباد    ،ذب  در کنار مراقد آنان ،ندارند و اولیا به الوهیت پیامبر

 د.شو

 نقد مقدمه دوم: ذبد برای خدا

هـای مسـلمانان ذبـ  لغیراللـه  ذب )ثبا  مقدمـه دوم تیمیه برای ا که بیان شد ابن گونه آن
حاکی از قصـد مسـلمانان  ،یکی اینکه ذب  در مشاهد .به دو امر تمسک کرده است (است

یـن حیـوان را ا «ذبحت للفالنـی»گویند: است و دیگر اینکه مسلمانان در سخنان خود می
                                                

 آن قصد عباد  غیر خد را دارند.

 .997 ،مائده. 0

 .33 -32 ،شعراء .2
 .953 -974، ص94، ش9737 تابستان ،منی  س اج ،«ارکان و مقوما  مفهوم عباد »زاده، حسین،  : قاضینک .9
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حقیقـت دو اد کرده است در تیمیه بر آن استشه این دو دلیلی که ابن .برای فالنی ذب  کردم
-را انجام مـی ند مسلمانان با ذب ، عباد  اولیا و انبیامدعا هستند نه دو دلیلی که ثابت کن

تیمیه در نقد مخالفین خود، همین مقـدار کـه دلیلـی بـر ایـن دو  دهند. بر اساس شیوه ابن
ا ایـن بـ 0گـرددمدعای خود اقامه نکرده است قابل پذیرش نیست و بطـالن آن آشـکار مـی

 گیرد.حال هر دو نکته مورد بررسی قرار می
 در کنار مشاهد بر تقرب به اولیا عدم دللت ذبد .1

مغالطه و فریبکاری است و ذبـ  در کنـار مشـاهد شـریفه بـه  ،تیمیه در این مورد سخن ابن
دهد ذبـ  بـرای تقـرب بـه صـاحب بقعـه هیچ عنوان داللتی بر قصد فرد ندارد و نشان نمی

 گویـدتیمیه نیز مـی  قصد یک امر درونی است و ابنته است به جهت اینکه اوال  صور  گرف
ُة َواْلَقْصُد ُهَما َعَمُل اْلَقْلِب » یَّ و جزء عالم به اسرار، کسـی از آن اطـالع نـدارد و چنـین  2«النِّ

از اسـامه  گونـه کـه پیـامبر ادعای رجم به غیب است و از کسی پذیرفته نیست همـان
ْم اَل »سرزنش او فرمود نپذیرفت و در 

َ
َقاَلَها أ

َ
ُ َقْلِبِه حتى َتْعَلَم أ َفَا َیَقْقَت ع

َ
مگر تو قلبش  ؛«أ

ذبحی مقابر بنابراین با صرف اینکه در کنار  9.را شکافتی تا بدانی که راست می گوید یا خیر
لبشان شکافته خداست مگر آنکه ق توان گفت هدف آنان عباد  غیردهند نمیرا انجام می

گاه شد.ود و از نیت درونیش  شان آ
 بر تقرب «ذبحت لکذا»عدم دللت . 0

قصــد  ،دهــدنشــان مــی« ذبحــت للنبــی» تیمیــه در ایــن بخــش آن اســت کــه مــدعای ابن
الم تقـرب  «ذبحت للنبی»یه این مدعا آن است که الم در ااست، پ مسلمانان تقرب به اولیا

 باشد.
: بر اساس روایا ، اصل و اسـاس در اعمـال تیمیه در حالی چنین پنداشته که اوال   ابن

-سخنانی که هنگـام ذبـ  بـر زبـان آورده مـی ،تیمیه نیز معترف است نیت است و خود ابن

                                                
دلیلـی بـرای سـخن  ،گوید چون عالمهمی رجوع کرد وی بارها در نقد عالمه حلی منهاج السن توان به  له میئدر این مس. 0

 نیست. یرشپذ و قابل بوده کالمش باطل ،خود نیاورده است
 (.472ص، 93ج ،مجموع الفتاوی، احمد بن عبدالحلیم، هتیمی ابن)نیت و قصد از اعمال باطنی و درونی است.  .2

 .37ص ،9ج ،صحیح مسبلنیشابوری، مسلم بن الحجاج،  .9
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و قصد مسلمانان نیز تقـرب و  0چندان اهمیتی ندارد بلکه اصل و اساس قصد است. ،شود
ـبلکه نیت مسلمانان تقـرب بـه خداونـد متعـال اسـت. ث ،نیست به اولیا عباد  ا: اشـتباه انی 

حـالی کـه ایـن در  .دانسـتهرا الم تقـرب « ذبحت للنبـی»تیمیه آن است که الم در  دیگر ابن
در قـرآن نیـز  2کنـد.الم، الم انتفاع است و تنهـا جهـت انتفـاع و اسـتفاده را مشـخص مـی

به عنوان نمونـه الم در آیـه  .مواردی وجود دارد که الم برای تعیین جهت انتفاع آمده است
 َِّإن ُِ َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َو اْلَمَساِكی الم  9صدقا  برای فقـرا و مسـاکین هسـتند.همانا  ؛َما الصَّ

نکـه صـدقه بـرای تقـرب و کند نفع صدقا  باید به فقرا برسـد نـه ایانتفاع است و بیان می
 باشد. عباد  فقرا

فـاع اسـت الم برای بیـان جهـت انت ،دهدعالوه بر آیا ، سخنان صحابه نیز نشان می
ذَبْحُت »: گویـداند ابوهریره میگونه سخن گفته از صحابه نیز همین ا اینکه برخیخصوص   ََ

ِه  رافـع یکـی همچنـین ابو 4.«گوسـفندی ذبـ  کـردم برای پیامبر ؛َیاةً  ِلَرُسوِل اللَّ
گوسـفندی را ذبـ  کردنـد تـا  ،ایـن دو صـحابه 1دارد.دیگر از صحابه نیـز همـین سـخن را 

 ،کار رفته است یعنی المی که در عبار  صحابه به ؛دشت آن استفاده کنناز گو پیامبر
 الم انتفاع است.

یعنـی فعـل و گفتـار  ؛ بـر محـل بحـث منطبـق اسـتکـامال   ،از سوی دیگر این روایا 
اگر ذب  مسلمانان برای تقرب به غیر خدا است  بنابراین 6صحابه و مسلمانان یکسان است

نیز بر چنین امری تیمیه  غیرالله بوده است در حالی حتی ابن ذب  صحابه نیز برای تقرب به
 ،نبـوده گونه که قصد و هـدف صـحابه تقـرب بـه پیـامبر نتیجه همانملتزم نیست. در 

از گوشت این حیوان ذب  شده است مقصـود و  بلکه هدفشان انتفاع و استفاده پیامبر
                                                

ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غیر الله مسمی فکذلك منویا يذ هذا مثل النیا  في العبـادا  فـإن اللفـد بهـا وين کـان أبلـغ » .0
حمـد، اتیمیـه،  ابن). «بالنیـةلکن اَصل القصداال تری أن المتقرب بالهدایا وال حایا سواء قال أذبحه لله أو سکت فإن العبرة 

 (.855ص  ،اقتضا  الص اط المستقیل

 .57ص ،الوهابیة المنح اإللهیة في لمس الضاللة تمیمی، ابوالفداء اسماعیل بن محمد،  .2
 .75 ،توبه .9

 .954ص ،4ج ،السنن الکب یحمد بن شعیب، انسائی،  .4
 .837ص ،73ج ،حمد بن حنبلامسند حمد بن حنبل، ا، یشیبان .1

 .است «رسول اللهل   حُت ذبَ »یعنی فعل صحابه و مسلمانان هر دو ذب  است و عبار  صحابه و مسلمانان نیز  .6
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یعنـی  ؛ای از این ذبـ  ببرنـدهرهثواب و ب و اولیا مراد مسلمانان نیز آن است که پیامبر
است و صدقه  ای از جانب پیامبرگویند این ذب  صدقهمسلمانان با این جمله خود می

 اشکالی ندارد. و اولیا از جانب پیامبر
امـا  0؛تیمیه صدقه از طرف میـت را قبـول دارد هر چند ابنذکر این است که   نکته قابل

آنکـه  سـبب هر به عنـوان صـدقه باشـد اشـکال دارد بمعتقد است ذب  در کنار قبور حتی اگ
 2.از ذب  نزد قبرها نهی کرده است پیامبر

ْسـاَلم  »: تیمیه به آن استدالل کرده چنین است که ابن 9اصل روایتی  4.«اَل َعْقَر فـي اإْل 
حالی که چنـین تفسـیری از روایـت در  1.تیمیه روایت را بر ذب  نزد قبر تفسیر کرده است ابن

بلکـه نـوعی خـاص و  ،معنای ذب  نیسـت : عقر بهصحی  نیست به جهت آنکه اوال   مذکور
 6د.شـو دست و پای حیوان با شمشـیر قطـع می ،خشن از کشتن است که در حالت ایستاده

 پیـامبر ،شـودآزار و اذیت حیوان می سبببسیار خشن بوده و  ،که این شیوه ازآنجایی
 7اند. فرمودهاز آن نهی 

باشـد؛ نـزد قبرهـا بـدون دلیـل مـیوایت مطلق است و تخصیص آن بر ذب  ا: این ر ثانی  
را به ذب   مذکورتیمیه روایت  ابن 8کردندرسد چون مشرکان در کنار قبرها عقر مینظر می به

تنهـا بـین عقـر مشـرکان و  ، نهاین درحالی است که از یک سو 3.مقید نموده است ،نزد قبر
انـد میـت از آنکه مشرکان عقیده داشـته سبب هارد. )بذب  مسلمانان تفاو  ماهوی وجود د

ن هرگـز امـا مسـلمانا 01؛دشـویا اینکه سواره محشور می کندگوشت آن حیوان استفاده می
                                                

 .958ص ،4ج ،جامع المسائل ، حمداتیمیه،  ابن .0

 (.757ص ،87ج ،مجموع الفتاوی). «والصدقة عنه وی حی عنه في البیت وال یذب  عند القبر» .2

 شود.مسلمانان بر مشرکین است که در ادامه پاسخ داده می تیمیه، قیاس دلیل دیگر ابن. 9
 .897ص ،7ج ،داود ىباسنن ابوداود سجستانی، سلیمان،  .4

 .729ص ،اقتضا  الص اطتیمیه، احمد،  ابن .1

 .839ص ،7 ج ،النها ة في غ  ع الحد ث و األث بن محمد،  کاثیر، مبار  جزری ابن .6
 .839ص ،7ج ،ع األث النها ة في غ  اثیر،  جزری، ابن .7
 .897ص ،7ج ،داود ىباسنن ابوداود سجستانی، سلیمان،  .8

 .729ص ،اقتضا  الص اطتیمیه، احمد،  ابن .3

؛ ابـن امیرصـنعانی، 839ص ،9ج ،تفسی  غ  ع ما في الصحیحین البخاري ومسیبل نصر، یباازدی حمیدی، محمد بن  .01
 .992ص ،8ج ،سبل السالمسماعیل، امحمد بن 
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کـه چرا  ؛بلکه بین ذب  و عقر مشـرکان نیـز تفـاو  وجـود دارد ،چنین قصدی از ذب  ندارند
بلکـه  ،ن از عقـر نـه عبـاد امـا هدفشـا 0؛ها بودتقرب و عباد  بت ،هدف مشرکان از ذب 

تواند عموم لفد گاه سبب صدور نمی بهرمندی میت از آن حیوان است. از سوی دیگر هیچ
 ؛اسـت 2«العبرة بعموم اللفـد ال بخصـوص السـبب»را تخصیص بزند و قاعده در این باب 

تیمیه در این بخش نیز باطل بوده و منعی بـرای ذبـ  و صـدقه از طـرف بنابراین سخن ابن
 ت وجود ندارد.می

 ،روایت از عقر نهی کرده اسـت و نهایـت چیـزی کـه نهـی بـر آن داللـت دارداین ا: ثالث  
 بودن آن تفاو  بسیاری وجود دارد. حرمت یک فعل و شرکحرمت است و بین 

 دلیل دوم: قیاس مسلمانان بر مشرکان
مسـلمانان تیمیـه بـر مشـرک خوانـدن  یکی دیگـر از ادلـه ابن ،قیاس مسلمانان بر مشرکان

است وی با ایجاد مشابهت رفتاری بین مسلمانان و مشرکان، حکـم شـرک مشـرکان را بـر 
گونـه کـه مشـرکان بـا ذبـ  بـه  همـان»نویسـد:  و در این بـاره می سازدمسلمانان جاری می

در  9.«جوینـدتقـرب مـی واسطه ذبـ  بـرای اولیـا همسلمانان نیز ب ،جستندغیرالله تقرب می
شـتر،  او، شد در کنـار قبـروقتی بزرگی از مشرکان فو  می»کند: ان میجایی دیگر نیز بی

از نظــر  4.«گونــه اسـت کردنــد و کارهـای مسـلمانان نیــز ایـن گـاو یـا گوســفندی را ذبـ  می
دادند و گرفتـار واسطه ذب  عباد  غیر خدا را انجام می هگونه که مشرکان ب تیمیه همان ابن

دهنـد و ذب  در کنار مراقد، عباد  غیرالله را انجام می مسلمانان نیز با ،شرک الوهی بودند
 گرفتار شرک الوهی هستند.

                                                
 .17ص ،منهج ال شاد لمن أراد السدادف الغطاء، جعفر، کاش .0

 .257ص ،8، جالنکت مبى كتاب ابن الصالححجر،  عسقالنی، ابن .2
فلو ذب  لغیر الله متقربا به يلیه لحرم وين قال فیه بسم الله کما یفعله طائفة مـن منـافقي هـذه اَمـة الـذین یتقربـون يلـی » .9

تیمیـه،  ابـن). «وغیرها من الـذب  للجـن -شرفها الله -ن هذا الباب ما قد یفعله الجاهلون بمکةاَولیاء والکواکب بالذب  ... وم
 (.853ص ،اقتضا  الص اطاحمد، 

ـُه َعَلْیـه   -أن أهل الجاهلیة کانوا يذا ما  فیهم کبیٌر َعَقروا عند قبره ناقة أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك، فنهی النبـي » .4 ی اللَّ َصـلَّ
َم   تیمیـه، احمـد، ابـن). «عن ذلك ... َنه ُیشبُه الذبَ  لغیر الله. قال بعض العلماء: وفي معنی ذلك ما یفعُله بعُض الناس -َوَسلَّ

 (.959ص ،4، ججامع المسائل
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 نقد دلیل دوم: عدم صحت قیاس مسلمانان بر مشرکین

 بر مشـرکان بـه عنـوان اصـل عمل مسلمانان را به عنوان فرع ،تیمیه در این کالم خود ابن
کنـد.  قیـاس کفایـت نمی: صرف شباهت لاهری بـرای که اوال    درحالی .قیاس کرده است

بـه  رو ازایـنتفـاو  مـاهوی و اساسـی وجـود دارد.  ،بین عمل مسـلمانان و مشـرکان :اثانی  
 شود.ه پرداخته میئلتوضی  این دو مس

 الف: عدم کفایت تشابه ظاهری برای قیاس

وی بـه صـرف مشـابهت لـاهری بـین  ،آیـددسـت مـی هتیمیـه بـ گونه که از سخنان ابن آن
ن و مشرکان، این دو را با هم قیاس کرده و حکم  مشرک بودن مسـلمانان عملکرد مسلمانا

کـه دو عمـل درواقـع حالی که مشابهت لاهری هرگز داللت نـدارد در  .را صادر نموده است
بسـیاری از  بایـدو اگر به صرف مشابهت لاهری حکم هر دو را یکی بدانیم  نیز یکی باشند

الم َحَجر و... همگی شـبیه عمـل که طچرا  ؛اعمال حج و... همگی شرک باشند ست  واف و ا 
 0مشرکان است.

 ب: تفاو  ماهوی عملکرد مسلمانان با مشرکان

کنـد کـه مـالک و منـاط در عملکـرد مسـلمانان بـا مشـرکان  حقیقت بیـان میاین پاسخ در 
 ؛متفاو  است به همین جهت قیاس مسلمانان بر مشرکان به هیچ عنوان صـحی  نیسـت

دهـد بـین عملکـرد مسـلمانان و شـود کـه نشـان مـیمـواردی ذکـر مـی ،بنابراین در ادامه
 مشرکان تفاو  ماهوی وجود دارد.

 ها و جنیان مشرکان و پرستش بت. 1
َُّ پرستیدند ها و جنیان را می قرآن، بت نص صری  مشرکان بر اساس َبْل كاُنوا َيْعُبُدوَن اْلِج

ْكَثُرُهْم ِبِهْم ُمْؤِمُنون
َ
پرسـتیدند و اکثرشـان بـه جنیـان  جـن را مـی (شرکانم) بلکه اینان ؛أ

بنـابراین  9؛هـا را مـی پرسـتیدند بت ،تیمیه نیز معترف است که مشرکان ابن 2.ایمان داشتند
خالف مسلمانان است که خـدا را  گرفتند و این برها و جنیان را معبود خود می مشرکان بت

                                                
 .942ص ،الوهابی  فى المیزانسبحانی، جعفر،  .0
 .49سبا، . 2

 (.853ص ،لص اطاقتضا  اتیمیه، احمد، ابن). «قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظیمه» .9
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ای از بنـدگان خـوب بنـدهرا  بلکـه اولیـا ،اندنیاورده و هرگز روی به پرستش اولیا پرستند می
رد آنان غلـو کنـد دانند و معتقدند اگر کسی بخواهد آنان را بپرستد یا حتی در مو خداوند می

نیتشان عباد  خداوند است و بعد از آنکه  ،دهندو اگر ذبحی انجام می از دین خارج است
خواهنـد ثـواب  ز خداوند مـیکنند و ادم تقسیم میرا بین مر  حیوان را ذب  کردند گوشت آن

بنابراین بین عمل مسلمانان و مشرکان تفاو   0؛م را در پرونده صالحین درج نمایداین اطعا
 وجود دارد.

 ها بر ذبیحهمشرکان و بردن نام بت. 0

تفاو  دیگری که بین مشرکان و مسلمانان در ذب  وجـود دارد ایـن اسـت کـه مشـرکان در 
تیمیـه در  ابن اما مسلمانان با اعتراف خـود   2؛کنندبان جاری میها را بر ز هنگام ذب  نام بت

و معتقدنـد اگـر در هنگـام بریـدن سـر  9سـازندنام خداوند را بر زبان جاری می ،هنگام ذب 
بـ  حـرام می بنـابراین بـین ذبـ  مسـلمانان و  4؛دشـو حیوان نام غیر خداوند برده شود آن ذ 

تـوان های لـاهری نمـیف وجود برخی شباهتو به صر مشرکان تفاو  ماهوی وجود دارد 
 حکم مشرکان را بر مسلمانان جاری کرد.

 برداری از برخی آیا  م: بهرهدلیل سو
تمسک بـه برخـی از آیـا  اسـت از  ،بودن ذب  لغیرالله تیمیه بر شرک ی دیگر از ادله ابنیک

ِه جمله آیه  ِهلَّ ِبِه ِلَنْیِر اللَّ
ُ
شامل ذب  با نام غیـر خـدا و  ،ست آیهتیمیه معتقد ا ابن 1؛َو َما أ
کی ی 7تیمیه بر چنین تفسیری، فهم و تفسیر صحابه است.دلیل ابن 6شود. ذب  لغیرالله می

                                                
 .977ص ،ف قان الق  ن، سالمه، یق اع .0
 .855ص ،اقتضا  الص اط المستقیلتیمیه، احمد،  ابن .2
 همان. .9

 .777ص ،2، جتسنیلجوادی آملی، عبدالله،  .4

 .937 ،بقره. 1
َبائ   َوتاَرة یذبحون» .6

م َوتاَرة یجمُعوَن َبینهَما وکل والکافرون یصنعون بآلهتهم َکَذل ك َفَتاَرة یسمون آل َهتهم علی الذَّ َلْیه  ها قربانا ي 
ه یَما أهل لغیر الله ب   (.978ص ،8ج ،دقائق التفسی  الجامع حمد، ا، هتیمی ابن). «َذل ك َوالله أعلم یْدخل ف 

  الصی اط اقتضیا حمـد،ا، هتیمیـ ابـن) .«فهؤالء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غیر الله داخال فیمـا أهـل بـه لغیـر اللـه» .7
 (.875ص ،المستقیل
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ُصتِب تیمیه، آیه  دیگر از آیا  مورد استناد ابن باشـد کـه در ایـن مـی 0؛َو َما ُذِبَح َعَلتى النُّ
معنـای  یکی اینکه علی به :وجود دارد نویسد: هر چند در رابطه با این آیه دو قول رابطه می

معنـای الم باشـد یعنـی  آنکه علی بـه خود باشد یعنی بر روی نصب ذب  صور  گیرد. دیگر
وی ایـن نظریـه  2.اما هر دو قول به یک معنا بازگشـت دارد ؛ذب  برای تقرب به نصب باشد

را بر ذبـ  لغیرللـه و  ذکورمتیمیه بعد از اینکه آیا   ابن 9زند.خود را به تفسیر تابعین گره می
نیسـت و  از دیـن انبیـا یهـای دارد که چنین ذبـ کند بیان می ذب  با نام غیر خدا تطبیق می

 4شرک هستند.

 بر شرک ذکرشدهنقد دلیل سوم: عدم دللت آیا  

تنها مغالطه بلکه تحمیل فهم بر آیـا  اسـت  نهآیا   این برداری از تیمیه در بهره سخن ابن
خـوبی  هآیا  در مقام بیان حکم فقهی اسـت و لـاهر آیـا  بـ این خداوند در به جهت آنکه

اگر در هنگام ذب  نـام »فرماید:  اول می نمایند؛ به عنوان نمونه در آیهاین مدعا را ثابت می
این حکـم حرمـت را  ،استفاده از آن حرام است و بعد در ادامه آیه ،غیر خدا بر آن برده شود

. ایـن «غیراللـه گنـاهی نـدارداید اگر م طر شدید استفاده از مـا اهـل لفرم و می استثنا زده
 دهد که مراد خداوند متعال بیان حکم فقهی است.خوبی نشان می استثنا به

 موجود در دو آیـه یفقهی است و درحقیقت بیان استثناآیه دوم نیز در مقام بیان حکم 
-الل است مگر آنهایی که بیـان مـیها حخداوند در دو آیه قبل فرمود تمام دام .قبل است

یکی از آن موارد ذب  بر نصب یا ذب  بـرای  .کندرا ذکر می موارد استثنا ،و در این آیه 1کنیم
یـا اینکـه ذبـ   بـر لـاهر خـود بـاقی باشـد تفاوتی ندارد که آیـه ،دیگر بیانینصب است. به 

حرمـت و حکـم فقهـی ایـن بیان  ،گیرد، بلکه آنچه آیه در پی بیان آن هستلغیرالله را دربر 
بـر اینکـه  افـزونبودن یا نبـودن ذبـ  لغیراللـه نـدارد.  هیچ ارتباطی با شرک موارد است که

                                                
 .7 ،مائده. 0

 .974 -975ص ،8ج ،دقائق التفسی  الجامع حمد، ا، هتیمی ابن .2
 (.875ص ،اقتضا  الص اط المستقیل حمد،ا، هتیمی بنا). «تفاسیر التابعین علی أن ما ذب  علی النصب هو ما ذب  لغیر الله» .9

 .857ص ،اقتضا  الص اط المستقیل، حمدا، هتیمی ابن .4

1 .ما ُیتلي َعَلیُکم ال  ت َلُکم َبهیَمُة ااَلنعم  ا  لَّ  (.9 ،مائده) .ُاح 
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آیـا  را بـه حکـم فقهـی  .و.. 9طبرانـی 2طبـری، 0عبـاس، ابـنجمله بسیاری از مفسرین از 
 .انددهکر تفسیر 

کـالم  و خـود و بـر خـالف مبـانی لاهرگرایانـه تیمیه بر خالف لاهر آیه درحالی که ابن
 ؛اسـت دهکـر حقیقـت فهـم خـود را بـر آیـه تحمیـل ای دیگـر معنـا و در گونه هسلف، آیه را ب

از آن بهره برده، هیچ داللتی بـر  لغیراللهدانستن ذب   تیمیه برای شرک این آیاتی که ابنبنابر 
 شرک ندارند.

 گیری نتیجه
 ،ذبـ  در کنـار مراقـد اولیـابب س هتیمیه مسلمانان را ب ابن یدروشن گرد ،شده از مطالب بیان

تـرین دلیـل وی، یـک  اولـین و محکـم کرده اسـت.ها را از جرگه مسلمانی خارج تکفیر و آن
و از سوی دیگر ذبای   پنداشت بر اساس آن هر ذبحی را عباد  می قیاس منطقی است که

خـوبی  هخدا معرفی کرد. بطالن این دلیل ب مسلمانان را مصداق ذب  لغیرالله و عباد  غیر
تیمیـه در  که موارد نق ـی داشـت بـا مبـانی ابـنبر این افزونکه مقدمه اول چرا  شد؛روشن 

را الـه خـود  شد مسلمانان به هیچ عنوان اولیا بحث عباد  نیز مخالف بود. همچنین ثابت
ر بلکه همـه مسـلمانان عقیـده دارنـد اگـ ،نیست د و هدفشان از ذب  تقرب به اولیادانننمی

را انجام دهد از دیـن خـارج اسـت. در رد مقدمـه دوم نیـز  واهد عباد  اولیاکسی با ذب  بخ
از  .تواند آنرا آشکار سازدیک امر درونی است و لاهر افعال و گفتار نمی ،بیان شد که قصد

الم انتفاع است و این سخن مسلمانان از هـر  «ذبحت»که الم در  شدسوی دیگر نیز بیان 
 شت و آیا  قرآن نیز نشان داد که الم برای انتفاع است.جهت با سخنان صحابه تطابق دا

 ،از آن بهره گرفتـه بـود کردن مسلمانان به شرک تیمیه برای متهم یل دیگری که ابندل
تفـاو  جـوهری عمـل  سـبب هایـن قیـاس وی نیـز ب .قیاس مسـلمانان بـر مشـرکان اسـت

کـردن  ای جاریصرف مشابهت لاهری بر  شد،مسلمانان با مشرکان صحی  نیست و ثابت 

                                                
 .827ص ،9 ج ،تفسی  الق  ن العظیلحاتم، عبدالرحمن،   ابی  ابن .0

 .44ص، 7 ج ؛55ص ،8ج ،جامع البیانطبری، محمد بن جریر،  .2

 .747ص، 8ج؛ 825ص ،9ج ،التفسی  الکبی طبرانی، سلیمان بن احمد،  .9
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بلکه باید مناط و مالک عملکرد هـر دو یکـی  ،کندحکم مشرکان بر مسلمانان کفایت نمی
گیـری از برخـی آیـا   ر مشرک جلـوه دادن مسـلمانان، بهـرهتیمیه ب باشد. آخرین دلیل ابن

نیز تیمیه بر این آیا   بود؛ استدالل ابن صبى النَ ا ذبح علَ مَ و  اللهنیِر به لِ  ا اهَل مَ  چون
ــا   ــود و آی ــذکورمخــدوش ب ــن م ــر مــدعای اب در  وینداشــتند و ســخن تیمیــه  داللتــی ب

تیمیـه  بـر ایـن اسـاس هـیچ یـک از ادلـه ابـن تحمیل فهم بر آیه بـود. ،برداری از آیا  بهره
 .شدآشکار  ذب  لغیراللهدانستن    نکرد و بطالن دیدگاه او در شرکثباامدعای وی را 
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