بازخوانی نظریه حجیت فهم سلف بر پایه
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در آیه صدم سوره توبه
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*
مھدی فرمانیان
**

میثم اورنگی

حجیت فهم سـلف اساسیترین مبنای فکری سلفیه است .آنان بر این باورند که فهم سلف
به دلیل عواملی مثل ســـﻼمت نفس در دریافت نصـــوص ،قرابت با پیامبر ،نزدیک بودن به
زمان نزول قرآن ،اســلم ،اعلم و احکم از خلف اســت .ســلفیان برای توجیه دیدگاه خود به
آیات مختلفی استدﻻل کردهاند .آیه صدم سوره توبه از ادله مهم آنان بر این مدعاست .آنان
بـا تمســـک به عموم این آیه و برقراری ارتباط میان تبعیت و فهم در پی اثبات حجیت فهم
سلف بر آمده اند .هرچند سلفی که بر تبعیت علمی و عملی خود بر آموزه های پیامبر پایبند
مانده اسـت دارای فضیلت است ،ادعای تبعیت مطلق از آنان بدون دلیل است .استدﻻل به
آیـه صـــدم ســـوره توبــه نیز بــا اشـــکـاﻻت فراوانی همچون خلط معنــای عمــل بــا فهم،
عمومیتنداشــتن آیه ،عدم تﻼزم میان رضــایت و حجیت فهم ،مطلقنبودن معنای تبعیت و
روایات دﻻلت کننده بر فضـیلت خلف بر سلف روبه روست .در این مقاله سعی شده است
عﻼوه بر تبیین مدعای سلفیان به بررسی و نقد ادله آنان پرداخته شود.
واژگان کلیدی :سلف ،فهم ،فهم سلف ،تبعیت ،السابقون اﻻولون ،آیه صد توبه.
* دانشیار گروه مذاهب اسﻼمی ،دانشگاه ادیان و مذاهب اسﻼمی )نو یسنده مسئول(m.farmanian@chmail.ir .
misam.oeangi1366@gmail.com
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چکیده

** دانشآموختۀ سطح  ۳مذاهب اسﻼمی مؤسسه مذاهب اسﻼمی حوزه علمیه قم.
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مقدمه
تقدم فهم ســلف بر خلف بنیادی ترین مبنای فکری ســلفیان اســت .این واژه پرتکرار در ادبیات
سـلفیان گویای جایگاه تأثیرگذار آن در تفکر سـلفیه اسـت .سـلفیان با گسـترش قلمرو فهم سلف،
بسـیاری از مذاهب اسﻼمی همچون اشاعره ،معتزله و شیعه را تکفیر میکنند .آنان با استناد به آیات
قرآن ،احادیث نبوی و همچنین برخی شــواهد همانند نزدیکی به عصــر رســالت و اجماع علما در
صدد حجیتبخشیدن به فهم سلف بر آمدهاند .سلفیان معتقدند آیات متعددی در قرآن بر این مدعا
دﻻلت دارد .یکی از ادله قرآنی سلفیان در تأیید این دیدگاه ،آیه یکصدم سوره توبه است .آنان بر این
٧٦

باورند که مراد خداوند در آیه »السابقون اﻻولون من المهاجرین و اﻻنصار و الذین اتبعوهم باحسان
رضـی الله عنهم و رضوا عنه« حجیت فهم اصحاب ،تابعین و پیروان تابعین است؛ در حالی که این
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آیه و تمامی آیاتی که سلفیان به آن تمسک میکنند ،مدعای آنان را ثابت نمیکند؛ بلکه آیات فراوانی
در قرآن ،روایات و شـواهد بسیاری در این زمینه وجود دارد که مدعای آنان را نقض میکند .اعطای
این جـایگـاه به ســلف ،مشــکﻼت فراوانی همچون جمود در علم و عمل ،دوری از عقل گرایی و
ظاهرگرایی افراطی را به همراه داشـته اسـت .جایگاه ویژه این بحث سبب بازتاب این تفکر در کتب
ســلفیه شــده اســت .ابن تیمیه به عنوان نظریه پرداز این اندیشــه ،در کتب مختلف همچون مجموع
الفتاوی ،البانی در کتاب موسوعة البانی فی العقیده و کتاب دروس للشیخ عبدالعزیز بن باز به بحث
تبعیت مطلق از اصحاب ،تابعین و اتباع تابعین پرداخته و حجیت فهم سلف را همتراز قرآن و سنت
تلقی کرده اند .سـلیمان بن صـالح الخراشـی در کتاب شبهات عصرانیة مع أجوبتها ،همچنین عبدالله

بن عمر الدمیجی در کتاب فهم السـلف الصـالح للنصوص الشرعیة :حقیقته و أهمیته و حجیته و در
کتاب شـبهات العصـرانین اﻻسـﻼمیین حول اعتماد فهم السلف الصالح للنصوص الشرعیه به ادله
قرآنی و روایی این موضـوع پرداخته و عﻼوه بر حجیت مطلق فهم سلف ،ترک فعل سلف را حجت
دانسـته اسـت .در مقابل اندیشمندانی از اهل سنت همانند حسن بن علی السقاف در کتاب صحیح
شـرح العقیدة الطحاویة و حسن بن فرحان مالکی در کتاب قراءه فی کتب العقائد المذهب الحنبلی
ً
نموذجا به مقابله با این تفکر پرداخته اند .لذا با توجه به جایگاه و اهمیت موضــوع بر آن شــدیم با
روشی تحلیلی -انتقادی به بازخوانی این نظریه در پرتو آیه صدم سوره توبه بپردازیم.

سلف
واژه سلف مشتق از »سین ،ﻻم ،فاء« بر تقدم و سبقت دﻻلت دارد .به این جهت سلف در لغت
به معنای »پیشــینیان« اســت )ابنفارس۱۳۹۹ ،ق ،ج ،۳ص /۹۵ابنمنظور۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۹ص(۱۸۵؛ از
این رو مردم هر زمان نســبت به آیندگان ســلف و نســبت به گذشــتگان خلف محســوب میشــوند
)رمضــان البوطی۱۴۰۸ ،ق ،ص .(۹این واژه در قرآن )بقره /۲۷۵ :مـائـده /۹۵ :انفال (۳۸ :و روایات
)نیشابوری۱۴۲۴ ،ق ،ج ،۴ص (۱۹۰۴نیز به همین معنا استعمال شده است.
سـلف در اصـطﻼح بر دوره تاریخی خاصـی دﻻلت دارد .در رابطه با مقطع زمانی سلف چهار
نظر وجود دارد .۱ :صــحابه؛  .۲صــحابه و تابعین؛  .۳صــحابه ،تابعین و تابعین تابعین )دمیجی،
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۱۴۰۸ق ،ص(۱۱۷؛  .۴مســلمانان تا قبل از قرن پنجم )محمد با عبدالله۱۴۱۵ ،ق ،ص .(۹۹جمهور
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که پس از آنان میآیند« ســلف را بر قرون ثﻼثه از صــحابه ،تابعین و تابعین تابعین اطﻼق می کنند

)ترکی۱۴۱۷ ،ق ،ص /۱۳۳دمیجی۱۴۰۸ ،ق ،ص .(۱۳در اینکه مراد از ســه قرن اول چه کســانی اند،
اختﻼف نظر وجود دارد .برخی مجم وعه افراد سه قرن اول را در نظر دارند و منظورشان این است که
هرچنـد در آن ســه قرن افرادی منحرف زندگی میکردند ،مجموعه افراد ســه قرن اول بر هدایت و
نجـات بودهاند و فهم آنها حجت میباشــد )شــوکـانی۱۴۱۴ ،ق ،ص /۳۶محمد با عبدالله۱۴۱۵ ،ق،

ص(۹۹؛ اما سـلفیان قایل اند تک تک افراد سـه قرن اول اسﻼم مد نظر هستند و منظور از برتری فهم
یعنی برتری فهم تمامی افرادی که در ســه قرن ابتدایی میباشــند )عبدالمنعم ســلیم] ،بی تا[ ،ص/۱۱
خراشی۱۴۳۰ ،ق ،ص /۱۶رمضان البوطی۱۴۰۸ ،ق۱۰ ،ص(.

فهم
واژه فهم در لغـت برگرفـت از »فـاء ،هـاء ،میم« بـه معنـای معرفت و علم به چیزی اســـت
)ابن منظور۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۱۲ص (۴۹۵واژه فهم در قرآن )انبیـاء (۷۹ :و روایــات )دارمی۱۴۱۲ ،ق،

ج ،۱۱ص (۳۳۸به همین معنا اســتفاده شــده اســت .این واژه مرادف با علم ،تفقه و اجتهاد اســت
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زمان من به سر میبرند ،سپس کسانی که بعد از آنان میآیند ،سپس کسانی
کسـانیاند که در عهد و ِ
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سلفیه با توجه به حدیث عمران بن حصین که از قول پیامبر نقل شده است که فرمودند» :بهترین شما

)ابن حجر عســقﻼنی۱۳۷۹ ،ق ،ج ،۱ص /۱۶۱دمیجی۱۴۰۸ ،ق ،ص .(۹فهم در اصــطﻼح دﻻلت بر
علم بـه معانی الفاظ ،دﻻلت مباشـــر و غیر مباشـــر الفاظ ،اســـتنباط احکام و مفاهیم مأخوذ از
نصوص دارد )دمیجی۱۴۰۸ ،ق ،ص.(۴۰

فهم سلف
با توجه به معنای لغوی و اصــطﻼح »ســلف« و »فهم« مراد از فهم ســلف علم ،تفقه و اجتهاد
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صـحابه ،تابعین و تابع تابعین از مجموع نصـوص شـرعی است .به باور سلفی ها قول ،فعل و تقریر
ِ
سلف که بیانگر فهم آنان از نصوص است ،کاشف از مراد خدا و پیامبرش در مسائل علمی و عملی
اسـت )همان( .معنای این کﻼم آن اسـت که هر آنچه سلف از قرآن و روایات استنباط کردند ،همان
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مراد واقعی خدا و پیامبر اسـت و هر کسی اعتقاد یا عملی مخالف اعتقاد و عمل سلف داشته باشد،
قطعا مخالف مراد خدا و رسـول است )خراشی۱۴۳۰ ،ق ،ص /۵۳دمیجی۱۴۰۸ ،ق ،ص .(۴۵سلفیان
در این زمینه آن قدر دچار افراط شــدهاند که عﻼوه بر فعل ،ترک فعل ســلف را حجت میدانند .آنان
معتقدند تمام مســائل علمی و عملی که مقتضــای انجام آن وجود داشــته اســت و ســلف ترک کرده
اســت ،دارای حجت شــرعی نیســت و اگر کســی انجام دهد ،دچار بدعت و ضــﻼلت شــده اســت
)دمیجی۱۴۰۸ ،ق ،ص.(۴۵

ً
ً
از دیدگاه سـلفیه تبعیت از سـلف باطنا و ظاهرا از اصول مذهب است )ابن تیمیه۱۴۱۶ ،ق،

ص ،۳ص .(۱۵۷آنان بر این باورند که فهم سلف در صورتی که مخالفی نداشته باشد ،معص وم
از خطاسـت )همان ،ج ،۱۳ص (۲۴و در کنار سـایر مصـادر اسﻼم »قرآن ،سنت« حجت است
) البانی۱۴۳۱ ،ق ،ج ،۱ص  / ۲۱۲بن باز] ،بی تا[ ،ج ،۴ص /۲۶ابن قیم۱۴۱۱ ،ق ،ج ،۴ص .(۹۰بدین
جهت آنان فهم ســلف را به دلیل اینکه تنها ناقل احادیث نبوی بوده اند و عقیده خود را فقط از
کتاب و سنت به دست آوردهاند ،اسلم ،اعلم و احکم از خلف است ) طرطوسی}بیتا{ ،ص/۶۲
ابن عثیمین۱۴۲۶ ،ق ،ص.(۱۹

تقریر محل نزاع
آیه صــدم ســوره توبه از مهم ترین آیاتی اســت که ســلفیان برای اثبات حجیت فهم ســلف به آن
ْ َْ
َ ﱠ ُ َ ْ َﱠ ُ َ
ون م َن ْال ُ
صــار َو
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ات تج ِری تحتها اﻷنهار ِ
سـان ر ِضی الله عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جن ٍ
ال ِذین اتبعوهم ِب ِإح ٍ
َْ ْ
َ ً
فیهـا أ َبـدا ِذلک الف ْو ُز ال َع ِظیم :و پیشــروان نخســتین از مهاجرین و انصــار و کســانی که به نیکی
پیرویشــان کردند ،خدا از آنان راضــی اســت و ایشــان نیز از خدا راضــیاند ،خداوند برای ایشــان
بهشــتهـایی آماده کرده که در دامنه آنها جویها روان اســت و تا ابد در آن جاوداناند و این خود
کامیابی بزرگی است«.
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استدﻻل به این آیه متوقف بر عموم رضایت از همه صحابه است و به روایت محمد بن کعب

چه معامله ای می کند؟ او گفت :همه یاران پیامبر  اعم از نیکوکار و گناهکار بهشــتی اند .گفتم
این ســخن را از کجا می گویی؟ این آیه را خواند» :والســابقون اﻻولون «...و گفت :اما در مورد
تابعین شـرطی قایل شده است که باید تنها در کارهای نیک از آنان پیروی کنند و نه کارهای دیگر
و در این صــورت اهل نجات اند؛ ولی صــحابه چنین قید و شــرطی ندارند ) فخر رازی۱۴۲۰ ،ق،

ً
ج ،۱۶ص .(۱۲۹فخر رازی »السـابقون« از مهاجرین را صـرفا به عنوان فضل تقدم در ایمان مورد
تمجید قرار می دهد )همان ،ص .(۱۲۷ســـیوطی نیز در اســتظهاری »الســابقون« در آیه را به
شـرکتکنندگان در هجرت اول و کسـانی که بر دو قبله نماز خواندند و نیز افراد حاضر در بیعت

رضــوان محدود می نماید )ســیوطی] ،بیتا[ ،ج ،۴ص .(۲۶۹ابن ّقیم جوزیه مدعی اســت خداوند
متعال پیرویکنندگان از صـحابه را مدح کرده اسـت .پس اگر کسی بیآنکه در پی صحت و سقم
کﻼم صـحابی باشد ،آن را پذیرفته و از او پیروی کند ،نزد خداوند مورد ستایش است )ابن جوزی،

۱۴۲۲ق ،ج ،۲ص .(۲۹۱آلوسی از مفسران اهل سنت ضمن انحصار »السابقون« به بیعتکنندگان
قبل از هجرت به مکه و تابعین آنها ،از قول بعضـی نقل میکند که همه صـحابه را شامل میشود
)آلوسـی۱۴۱۵ ،ق ،ج ،۶ص .(۸عمرو بن عامر انصاری نقل میکند که عمر بن خطاب این آیه سوره

بازخوانی نظر یه حجیت فهم سلف بر پایه تحلیل مفهومی و مصداقی آن در آیه صدم

اصـحاب رسول خدا  چه میگویی؟ منظورم این بود که با آن فتنهها که به پا کردند ،خدا با آنها
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قرظی اســتناد میشــود .حمید بن زیاد مدعی اســت نزد محمد بن کعب رفتم و به او گفتم درباره

٧٩

ﱠ َ ﱠَ ُ ُ ْ ْ
سان«.
ح
توبه را این طور خواند» :و السابقون اﻻولون من المهاجرین و اﻻنصار ال ِذین اتبعوهم ِب ِإ
ٍ
او واو قبل از »الذین« را نخواند .مقتضــای قرائت عمر این بود که ســبقت و ش ـرافت تنها و تنها
مختص مهاجرین بشود و انصار تابع ایشان گردند .از عمر بن خطاب نقل شده است که به مردي
رســید که »و الذین اتبعوا هم بإحســن« را به قبل آن عطف ميکرد .به او گفت چه کســي به تو
ُ

ُ

آموخته که این گونه قرائت کني؟ آن مرد گفت :ابي بن کعب .آن دو نزد ابي رفتند و او این عطف را
تصــدیق کرد و دو آیه دیگر از قرآن در تأیید حرف خود براي خلیفه دوم آورد .عمر ســاکت شــد و
گفت :فکر ميکردم به ما مقامي داده شده که به هیچ کس دیگر بعد از ما داده نميشود )سیوطی،
٨٠

]بیتا[ ،ج ،۴ص .(۲۶۹همان طور که مﻼحظه شد ،در رابطه با این آیه تفاسیر و نظرات متفاوتی از
سـوی مفسـران بیان شده است .در این میان سلفیان بر این باورند که اعطای مقام رضایت در آیه
صـدم سـوره توبه به صـحابه ،تابعین و اتباع تابعین فضیلتی است که خداوند به هیچ کسی نداده
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اســت .آنان بر این اعتقادند که مدح در آیه دلیل بر صــحت فهم تک تک ســلف اســت؛ چراکه
خداوند بدون قید ،امر به ت بعیت کرده اسـت؛ از ســویی به دلیل اینکه تبعیت فرع بر فهم صــحیح
اســت ،عقیده و فهم آنان به صــورت مطلق حجت اســت )دمیجی۱۴۰۸ ،ق ،ص .(۴۵ابن قیم در
رابطه با حجیت فهم سـلف می گوید :در صورتی که تبعیت از سلف بدون درنظرگرفتن صحت یا
عدم صــحت اقوال فردفرد ســلف صــورت بپذیرد ،دلیل بر فضــیلت اســت که این ،چیزی غیر از
وجوب تبعیت محض از فهم سلف را به همراه ندارد )ابنقیم۱۴۱۱ ،ق ،ج ،۴ص.(۹۴

نقد و بررسی
اسـتدﻻل سـلفیان به این آیه برای اثبات حجیت فهم سـلف با اشکاﻻت فراوانی روبه روست که
در ادامه به نقد و بررسی این دیدگاه میپردازیم:

خلط عمل با فهم
اینکه خداوند در آیه به مدح سابقین و تبعیت کنندگان از آنها پرداخته است ،شکی نیست .محل

نزاع این اســت که خداوند در مقام مدح چه چیزی بوده اســت .آنچه صــحیح به نظر می رســد این
اســت که خداوند عملکرد مهاجرین را به دلیل هجرتشــان و انصــار را به دلیل یارینمودن پیامبر در
زمانی که اســﻼم دارای قدرت و نفوذ نبوده اســت ،مدح و ســتایش کرده اســت )فخررازی۱۴۲۰ ،ق،

ج ،۱۶ص .(۱۲۷بدین سـبب رابطه میان عمل و فهم تسـاوی نیست که در صورت تأیید عملکرد آنها
حجیت فهم سـلف استنباط شود .موید این مسئله که نسبت عمل با فهم تساوی نیست ،بلکه رابطه
میان آنها عموم و خصـوص من وجه است ،این است که خداوند تبیعت را مقید به احسان »اتبعوهم
باحســان« کرده و فرموده اســت رضــایت از دو گروه را در صــورتی می پذیرد که اوامر و نواهی او را
اطـاعـت کرده بـاشــنـد؛ همچنین می فرماید اگر آنها اطاعت الهی را به نحو احســن انجام دهند،

٨١

ســرانجـام آنهـا بهشــت ابدی خواهد بود )طبری۱۴۲۰ ،ق ،ج ،۱۴ص /۴۳۹ســیوطی] ،بی تا[ ،ج،۴

٨١

ص /۲۶۵شــوکانی۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۲ص .(۴۵۶بنابراین آنچه از قرائن و ســیاق آیه به دســت میآید ،این

اسـﻼم )بدون اطﻼع از آینده اسـﻼم و قدرت گرفتن مسلمانان( ایمان آورده و پیامبر را یاری نمودند،
رضـایت دارد؛ همچنین رضــایت خداوند شـامل کســانی اسـت که بعدها با نیت خالصــانه همانند
مهاجرین و انصار نخستین ،اسﻼم را یاری نمودند .بدین جهت تکریم سلف به جهت عملکرد آنان
در تأیید و یاری پیامبر است و تا زمانی که بر میثاق خود با پیامبر باقی ماندند ،ستوده می شوند و این
تکریم و ستایش ارتباطی با برتری فهم ندارد )طباطبائی۱۴۱۷ ،ق ،ج ،۹ص.(۵۰۴

عمومیت نداشتن آیه
یکی از اسـاسـی ترین اشـکاﻻت سلفیان در اثبات عقایدشان این است که دلیل قانع کننده ای از
آیات و روایات بر مدعایشـان اقامه نمی کنند و تنها به عموم آیاتی که در مدح و تکریم برخی صحابه
نازل شده است ،تمسک می کنند .آیه صد سوره توبه از جمله عموماتی است که سلفیان برای اثبات
حجیت فهم سـلف به آن اسـتناد می کنند .آیه مورد بحث به دلیل اینکه اخص از مدعاست ،قابلیت
ً
اسـتناد ندارد؛ چراکه اوﻻ در آیه مبارکه »اﻻولون« وصـف برای »الســابقون« اسـت .مفسـران درباره

سوره توبه

با توجه به این نکات معنای صــحیح آیه این اســت که خداوند از مهاجرین و انصــاری که در ابتدای

بازخوانی نظر یه حجیت فهم سلف بر پایه تحلیل مفهومی و مصداقی آن در آیه صدم

است که رضایت ناظر به عملکرد مهاجرین و انصار است و دﻻلتی بر حجیت فهم آنان ندارد .حال

مفهوم »الســابقون« که دﻻلت بر پیش گرفتن می کند ،نزاع ندارند؛ اما درباره مصــداق »الســابقون
بیعت رضوان )فخررازی۱۴۲۲۰ ،ق ،ج،۱۶
اﻻولون« هفت نظر ارائه کردهاند که عبارتاند از .۱ :اهل ِ

ص /۱۲۷ابنکثیر۱۴۱۹ ،ق ،ج ،۴ص(۱۷۸؛  .۲تمامی مسلمانانی که به دو قبله نماز خواندند )سیوطی،

]بی تـا[ ،ج ،۴ص /۲۶۹فخر رازی۱۴۲۲۰ ،ق ،ج ،۱۶ص(۱۲۷؛  .۳شــرکـت کننـدگـان در جنگ بدر
)طبری۱۴۲۰ ،ق ،ج ،۱۴ص /۴۳۴آلوســی۱۴۱۵ ،ق ،ج ،۶ص(۸؛  .۴همـه صــحـابه ای که با پیامبر
همصـحبت شدند؛  .۵سبقت در ثواب و شهادت؛  .۶کسانی که قبل از هجرت پیامبر اسﻼم آوردند
)ابن جوزی۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۲ص(۲۹۱؛  .۷ابوبکر ،عمر ،عثمان ،امام علی ،ســـلمان و عمار )قشــیری،
٨٢

۱۴۲۸ق ،ج ،۳ص /۱۸۰سیوطی] ،بیتا[ ،ج ،۴ص.(۲۶۹

مفسـران به دلیل اینکه مصـداق »السـابقون اﻻولون« دارای اجمال بوده و مصادیق متعدد دارد،
معتقدند خداوند برای رفع اجمال »السـابقون اﻻولون« را متصـف به مهاجرین و انصارکرده است؛
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لـذا معنـای آیه پیشــی گیرندگان اولین از مهاجرین و انصــار اســت )فخر رازی۱۴۲۲۰ ،ق ،ج،۱۶

ص .(۱۲۷بنابراین آنچه از قرائن و سیاق آیه حاصل است ،این است که »السابقون اﻻولون« را به هر
کدام از مصــادیق گفتهشــده حمل کنیم ،مدعای ســلفیان ثابت نیســت؛ چراکه ســلفیان معتقدند آیه
دﻻلـت بر حجیـت فهم صــحـابه ،تابعین و تابعین تابعین دارد؛ از این رو دلیل ســلفیان اخص از
مدعایشـان اسـت و باید گفت خداوند گروه خاصـی از سـلف را با شرایط و ضوابطی معین مدح و
ستایش نموده است .نمیتوان مدح را برای عموم سلف نتیجه گرفت.
ً
ثانیا اگر قبول کنیم آیه شــامل تمام اصــحاب و تبعیتکنندگان از آنهاســت ،نیز مدعای ســلفیان
عمومیت نداشـته ،دلیلشـان اخص از مدعایشـان اسـت .سلفیان معتقدند بنا بر روایت خیر القرون
)بخـاری۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۳ص /۱۷۴نیشــابوری۱۴۲۴ ،ق ،ج ،۴ص (۱۹۶۳کـه پیـامبر فرمودند بهترین
مردم ،مردمان قرن من هستند ،سپس کسانی که در پی ایشان میآیند و سپس دیگرانی که در پی آنان
میآیند ،سلف را منحصر در سه قرن اولیه اسﻼم یعنی صحابه ،تابعین و تابعین تابعین میکنند؛ این
در حالی اســت که اگر فرض کنیم »الســابقون اﻻولون« دربرگیرنده تمام صــحابه و »الذین اتبعوهم
باحسان« نیز شامل تمام تابعین شود ،باز هم آیه مثبت مدعای آنها نیست؛ چراکه دربرگیرنده تابعین
ِ
تابعین نیســت؛ عﻼوه بر اینکه برخی بزرگان ســلفی معتقدند آیه صــد ســوره توبه تنها مثبت وجوب
تبعیت از صحابه است و تابعین و تابعین تابعین از این آیه خارجاند )ابنقیم۱۴۱۱ ،ق ،ج ،۴ص.(۹۴

ِ

ً
ثالثا اشـکال باﻻ که خلط میان عمل و فهم اسـت ،همچنان به قوت خود باقی است؛ چراکه اگر
قبول کنیم ،آیه عمومیت داشـته ،شـامل سه قرن ابتدایی یعنی صحابه ،تابعین و تابعین تابع ین است،
نیز حجیت فهم فهمیده نمی شـود؛ چراکه رضـایت خداوند ناظر به عملکرد سـلف است و در میان
سلف افراد صالح و طالح وجود داشته است؛ بنابراین رابطه عمل و فهم تساوی نیست که در صورت
رضـایت از عملکرد سلف حجیت فهمشان اثبات شود .لذا آنچه با مفاد آیه سازگار است ،این است
که گفته شـود تبعیت از صـالحین از سابقین تا زمانی که بر عهد خود با پیامبر پایبند باشند ،صحیح
ِ
است )فرحان مالکی۱۴۳۰ ،ق ،ص /۳۵سقاف۱۴۱۶ ،ق ،ص.(۶۶۹
ً
رابعا مطلبی دیگری که فارق از معنای سـبقت به آن بسیار احتجاج میشود ،این است که » ِمن«

٨٣

در آیه بیانیه اسـت نه تبعضـیه؛ لذا این گونه استنباط میکنند که خداوند فهم تمام »السابقون« را که

٨٣

همان صحابه هستند ،حجت دانسته است )سعیدان] ،بیتا[ ،ص /۸ابنجوزی۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۲ص/۲۹۱

ج ،۲ص .(۴۵۲بر فرض که »من« را بیانیه بگیریم ،باز هم مثبت مدعی سلفیان در برتری فهم سلف
نیست؛ زیرا شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که بیانگر وجود اختﻼف فهم سلف با یکدیگر است
)ســقاف۱۴۱۶ ،ق ،ص(۲۱۶؛ برای نمونه می توان به جنگ جمل اشــاره نمود .در جنگ جمل عایشــه،
طلحه ،زبیر و بسـیاری از سلف در مقابل امام علی  که به اتفاق فریقین از بزرگان سلف است ،قرار
گرفتند .نمونه دیگری که می توان به آن اشــاره نمود ،تشــویقکردن مردم به قتل عثمان توســط عایشــه

اســت .ابنقتیبه نقل میکند عایشــه با عبارت »اقتلوا نعثﻼ« )دینوری۱۴۱۸ ،ق ،ج ،۱ص (۴۸مردم را به
قتل عثمان ترغیب می نمود و در مقابل امیرالمؤمنین علی  در صــدد منصــرف کردن مردم از قتل
عثمان بودند )بﻼذری۱۴۱۷ ،ق ،ج ،۵ص .(۵۶۱جنگ صـفین نیز از همین باب اسـت .جنگ صـفین
که منجر به قتل عمـار صــحابی پیامبر شــد ،معاویه در یک طرف و امام علی  در طرف دیگر قرار
داشــتند )بخاری۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۱ص .(۹۷با توجه به این مطالب جای این ســؤال باقی اســت که کدام
گروه فهمشـان درست بوده است؟ آیا فهم امام علی درست بوده است یا فهم معاویه ،عایشـه ،طلحه و
زبیر که همگی از سلف بودهاند؟
ً
خامسـا یکی از اشکاﻻت سلفیان در اثبات عقایدشان این است که دلیل قانع کنندهای از آیات و
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بر تمامی صــحابه تطبیق ندادهاند؛ بنابراین »من« در آیه تبعضــیه اســت نه بیانیه )شــوکانی۱۴۱۴ ،ق،

بازخوانی نظر یه حجیت فهم سلف بر پایه تحلیل مفهومی و مصداقی آن در آیه صدم

دمیجی] ،بیتا[ ،ص .(۴۸این مسـئله در حالی مطرح میشود که اکثر مفسران »السابقون اﻻولون« را

روایات بر مدعایشــان اقامه نمی کنند و تنها به عموم آیاتی که در مدح و تکریم برخی صــحابه نازل
شده است ،استدﻻل می کنند .در آیه مورد بحث نیز به همین قاعده ملتزم اند؛ این در حالی است که
اگر آیه صـدم سـوره توبه را عام بگیریم ،با آیات دیگری در قرآن تخصیص می خورد .از جمله آیاتی

٨٤
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که به عنوان مخصــص می توان بهره برد ،ادامه آیه »الســابقون اﻻولون« اســت .خداوند در آیه ۱۰۱
َ َ ُ
ســوره توبه گروهی از منافقان را که در میان ســلف بوده اند ،ذکر کرده و می فرمایدَ » :و ِم ﱠم ْن ح ْولک ْم
ُ ﱢ
َْ َ َ
َ َ ﱢَ َ َ َ
َ
َ ُ َ
ْ َْ
َ ْ َ
اب ُمنـ ِافقون َو ِم ْن أ ْهل ال َم ِدین ِة َم َر ُدوا علی النف ِاق ﻻ ت ْعل ُم ُه ْم نح ُن ن ْعل ُم ُه ْم َســن َعذ ُب ُه ْم َم ﱠرت ْین
ِم َن اﻷع َر
ِ
ِ
ِ
ُ ﱠ َُ ﱡ َ َ َ َ َ
اب ع ِظ ٍیم :آگاه باشــید که بعضــی از اعراب مدینه منافقاند و بعضــی از اهل شــهر
ثم یردون ِإلی عذ ٍ
مدینه نیز منافقاند و براین نفاق ثابتاند و شـما از نفاقشـان آگاه نیسـتید و ما بر سـیرت این منافقان
َ
آگاه ایم و آنها را دو بار عذاب خواهیم کرد« .همچنین در آیه ابتدایی ســوره منافقون میفرمایدِ » :إذا
ُ ﱠ ﱠ َ ﱠ َ َ
َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َْ ُ ﱠ َ َ
ُ ﱠ ْ ُ ﱠ ْ َ
اءک ال ُمن ِافقون قالوا نشــ َهد ِإنک ل َر ُســول الل ِه َوالل ُه َی ْعل ُم ِإنک ل َر ُســول ُه َوالل ُه َیشــ َهد ِإن ال ُمن ِاف ِق َین
ج
ََ
َ
لکـ ِاذ ُبون :منافقان چون به نزد تو آیند ،گویند گواهی میدهیم که تو پیامبر خدایی ،خداوند میداند
که تو پیامبرش هســتی و خداوند گواهی میدهد که منافقان دروغگو یند« .خداوند در آیه  ۶۴ســوره
توبه در رابطه با عده ای از سـلف که در لباس اسﻼم به مسلمانان خیانت می کردند ،به پیامبر هشدار
ُُ
ُ ﱠ ﱠ ْ
ُ
َْ َُ ُْ ُ َ
ون َأ ْن ُت َن ﱠز َل َع َل ْیه ْم ُسـ َور ٌة ُت َن ﱢب ُئ ُه ْ
وب ِه ْم قل ْاسـ َت ْه ِزؤا ِإن الل َه ُمخ ِر ٌج ما
ل
ق
في
ما
ب
م
نافق
میدهد» :یحذر الم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
ت ْحذ ُرون :منافقان از اینکه سوره ای بر ضدشان نازل شود که آنان را از اسراری که ]در جهت دشمنی
با خدا ،پیامبر ،مؤمنان و حکومت اســﻼمی[ در دل هایشــان وجود دارد ،آگاه نماید ،اظهار ترس و
نگرانی میکنند ،بگو مسـخره کنید ،خداوند آنچه را بیمناک و نگرانید ،آشکار خواهد کرد« .با توجه
به آنچه از این آیات به دسـت آمد ،بر فرض که آیه صـدم سوره توبه عمومیت داشته باشد ،عمومیت
آن توسط آیات دیگر تخصیص میخورد.

تداوم در طاعت
طاعت از دستورهای
آنچه از این آیه و سـایر آیات قرآن به دسـت میآید ،این اسـت که تداوم در
ِ

الهی عامل مدح و رضــایت اســت .ســلفیها بر این باورند که آیه عام اســت و همین ســبقت زمانی
سلف بر خلف معیار و دلیل برای تبعیت و حجیت فهم آنان است .اما این مدعا رد می شود؛ چراکه

این آیه درحقیقت به مردم خطاب میکند که همانند کسـانی از صـحابه باشند که در ایمان به رسول
خدا  از یکدیگر ســبقت گرفتند؛ چراکه هم انحصــار خطاب آیه به گروه کثیری چون صــحابه،
تابعین و اتباع تابعین به جهت عدم قرینه ،خطاسـت و هم آنکه تأکید آیه بر رضایت خداوند به دلیل
سبقت در ایمان تا هنگامی است که فرد بر همان سبیل ایمان باقی است؛ از این رو عمومیت صحابه
محل تأمل است؛ زیرا » ِمن« در آیه تبعیضیه است و شوکانی همین نظر را دارد و نمیتوان آن را بیانیه

دانست )شوکانی۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۲ص(۴۵۲؛ البته تبعیت از چنین صحابه نیز در گرو پایبندی ایشان بر
مشی پیامبر  است.

ﱠ
َ َ ْ َْ
ص الل َه َو
 .۱ذیل آیه صــدر آن را تقیید میزند؛ زیرا درباره همان صــحابه می فرماید» :و من یع ِ
َ ََ ْ َ ﱠ َ ً
ً
َر ُسـول ُه فقد ضـل ضـﻼﻻ ُم ِبینا« )احزاب (۳۶ :و این با حجیت سـنت صـحابه به طور مطلق منافات
ّ
دارد؛ از این رو با اســتناد به آیه ،اطاعت و متابعت صــحابه تا حدی اســت که از خدا و رســولش

نیز منافقاند و بر این نفاق ثابتاند و شـما از نفاقشان آگاه نیستید و ما بر سیرت این منافقان آگاهایم

و آنها را دو بار عذاب خواهیم کرد« )توبه.(۱۰۱ :
 .۳این آیه اخص از مدعاسـت؛ زیرا تنها مربوط به سابقین از صحابه اهل اطاعت و انقیاد است
نه عموم صـحابه .عﻼمه طباطبایی معتقد است» :اگر خداوند متعال صحابه را در آیههای قرآن مدح
کرده و از آنان اظهار رضــایت نموده اســت ،به جهت انقیاد و اطاعت آنها از خداوند در احکام و
تعالیم شــریعت و کارهای نیکی اســت که در گذشــته انجام دادهاند؛ اما این رضــایت را نمیتوان به
آینده زندگانی و اعمال آنان نیز س ـرایت داد؛ به این معنا که هرچه می خواهند انجام دهند -هرچند
خﻼف باشــد -خدا از آنان راضــی اســت« )طباطبائی۱۴۱۷ ،ق ،ج ،۹ص /۵۰۴علمالهدی۱۴۰۵ ،ق،

ج ،۳ص(۸۸؛ لذا باید معنایی از سـبقت ارائه کرد که منحصـر در سبقت در اسﻼم نباشد؛ چراکه در
َ ﱠ
ُ َ ُ ُ َ ُ ُ
ُ
َ َ
ومنوا َولکن قولوا أسلمنا« )حجرات (۱۴ :یا آیه »یا ا ّیها ال ِذین َآمنوا
آیات فراوانی همچون آیه »قل لم ت ِ
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 .۲اگر آیه را عام در نظر بگیریم ،آیات دیگری وجود دارد که در حکم تخصـیص عام آیه اســت؛
َ َُ
خداوند گروهی از منافقان را که از صــحابه بوده اند ذکر کرده و می فرمایدَ » :و ِم ﱠم ْن ح ْولک ْم ِم َن
َْ
ُ ﱢ
َْ َ َ
َ َ ﱢَ َ َ َ
َ ُ
َ ُ َ
َ ْ َ
اﻷ ْع َ
اب ُمن ِافقون َو ِم ْن أ ْهل ال َم ِدین ِة َم َر ُدوا علی النف ِاق ﻻ ت ْعل ُم ُه ْم نح ُن ن ْعل ُم ُه ْم َســن َعذ ُب ُه ْم َم ﱠرت ْین ث ﱠم
ر
ِ
ِ
ِ
َُ ﱡ َ َ َ َ َ
اب ع ِظ ٍیم :آگاه باشـید که بعضی از اعراب مدینه منافقاند و بعضی از اهل شهر مدینه
یردون ِإلی عذ ٍ

٨٥

بازخوانی نظر یه حجیت فهم سلف بر پایه تحلیل مفهومی و مصداقی آن در آیه صدم

نافرمانی نکنند ،وگرنه اطاعت آنان ﻻزم نیست.

٨٥

ُ
ِامنوا« )نســاء (۱۳۶ :و آیات دیگر نهتنها ســبقت در اســﻼم مﻼک نیســت ،بلکه خداوند افرادی را که
تنها اسﻼم آوردهاند ،سرزنش میکند.

مراد از تبعیت
تبعیـت مورد نظر در آیه را میتوان به ســـه نوع تبعیت حمل کرد .۱ :تبعیت و اقتدا در اعمال
حســـن؛  .۲تبعیت از اهل ایمان ســـلف؛  .۳تبعیت در اســـتقامت و راهی که ســـلف با تحمل
٨٦

سـختیها سـیر کردند .از هیچ کدام از این سـه معنا ،لزوم تبعیت از فهم سـلف اثبات نمیشود.
نهایت چیزی که میتوان از تبعیت سـلف به دسـت آورد ،تبعیت در اعمال حسن است )شوکانی،

۱۴۱۴ق ،ج ،۲ص .(۴۵۶بر همین اســاس ســـیوطی در ذیل این آیه می نویســد» :یقتدون بهم في
سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

أعمالهم الحســنة و ﻻیقتدون بهم في غیر ذلك :در اعمال نیک به آنان اقتدا کنید و در غیر اعمال
نیـک به آنان اقتدا نکنید« )ســـیوطی] ،بی تا[ ،ج ،۴ص /۲۷۲طبری۱۴۲۰ ،ق ،ج ،۱۴ص /۴۳۷فخر

رازی۱۴۲۰ ،ق ،ج ،۱۶ص .(۱۲۹از طرفی باید حسن و قبح عمل را از نص به دست آورد نه از فهم
و عمل سـلف؛ چراکه وقتی خداوند تبعیت را به عمل حسن مقید میکند ،این تقیید دﻻلت دارد
که از آنها عمل غیر حسـن هم صادر شده است؛ لذا تنها مﻼک ،نصوص دین است نه فهم سلف
)شوکانی۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۲ص.(۴۵۶
عﻼوه بر اختﻼف در مصداق تبعیت ،در معنای تابعین میان علما اختﻼف وجود دارد .ابنجوزی

در این رابطه گفته اســت اگر منظور از ســابقین ،تمام صــحابه باشــند ،معلوم میگردد که منظور از
تابعین ،تابعین اصــطﻼحی اســت -یعنی افرادی که بعد از صــحابه اند -اما اگر منظور از ســابقین،
مقدمین از صــحابه باشــند ،مراد از تابعین تمام کســانی اند که ســابقه ســبقت ندارند ،اعم از اینکه
صــحابه یا غیر صــحابه باشــند )ابن جوزی۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۲ص .(۲۹۱برخی معنای تابعین را مطلق
مســلمانان تا قیامت میدانند؛ یعنی هم شــامل تابعین اصــطﻼحی و هم تمامی امت پیامبر که از
اعمال حسـن سـابقین تبعیت کردهاند .ثعلبی مفسر اهل سنت در رابطه با تفسیر »اتبعوهم باحسان«
ﱠ َ ﱠَ ُ ُ ْ ْ
سـان« یعنی »الذین سـلکوا سبیلهم فی اﻹیمان والهجرة والنصرة إلی
میگو ید» :ال ِذین اتبعوهم ِب ِإح ٍ

یوم القیامه« )ثعلبی۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۵ص /۸۳ســیوطی] ،بی تا[ ،ج ،۴ص .(۲۷۲برخی همچون ابن تیمیه

)ابن تیمیه۱۴۱۶ ،ق ،ج ،۱۹ص ،(۱۷۸ســیوطی )ســیوطی] ،بی تا[ ،ج ،۴ص ،(۲۷۲شــوکانی )شــوکانی،

۱۴۱۴ق ،ج ،۲ص (۴۵۲و ابنجریر طبری )طبری۱۴۲۰ ،ق ،ج ،۳ص (۲۷۳همین نظر را دارند.
بـا توجه به مطالب مطرح شــده معلوم گردید که مراد از تابعین کســانی اند که از اعمال نیک و
حســن ســابقین تبعیت میکنند و انحصــاری در تابعین بعد از صــحابه )تابعین اصــطﻼحی( ندارد
)شوکانی۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۲ص.(۴۵۲

تفضیل خلف بر سلف
٨٧

عﻼوه بر آیات قرآن ،روایات فراوانی وجود دارد که عﻼوه بر تخصـیص آیه فوق ،در مقام فضل و

٨٧

برتری خلف بر ســلف اســت .ترمـذی از انس نقـل میکنـد کـه پیامبر فرمود :امت من مثل باران

قومی بعد از شــما خواهند آمد که تنها کتابی را که بین دو جلد اســت ،میبینند و به درون محتوای
کتاب و به من ایمان میآوردند ،در حالی که مرا ندیدهاند و تصــدیق میکنند آنچه را من آوردهام و به
آن علم پیدا میکنند .ســپس فرمود :این قوم از شــما بهترند )ابنعبدالبر۱۴۲۱ ،ق ،ج ،۱ص .(۱۸۸این
روایات و سـایر احادیث دیگر در این زمینه نه تنها فهم سلف را به طور مطلق حجت نمی داند ،بلکه
نشاندهنده فضل بعضی از خلف بر برخی سلف است.

عدم تﻼزم میان رضایت و حجیت فهم
سـلفیان دلیل حجیت فهم سـلف را رضایت خداوند مطرح کرده اند .آنان بر این عقیده اند
میان رضـایت و حجیت فهم تﻼزم برقرار است .در حالی که آنچه در آیه مبارکه به عنوان علت
رضـایت ذکر شـده است ،سبقت گرفتن و اولیت است و هیچ کسی معتقد به تﻼزم صرف میان
ســبقت گرفتن و اولیت با حجیت فهم نیســت .عﻼوه بر اینکه اگر مﻼک رضــایت را ســبقت و
ً
اولیت بدانیم ،باز هم میان رضایت الهی با حجیت فهم تﻼزم برقرار نیست؛ چراکه اوﻻ رضایت

بازخوانی نظر یه حجیت فهم سلف بر پایه تحلیل مفهومی و مصداقی آن در آیه صدم

روایت دیگری نقل شـده اسـت که صـحابه از پیامبر پرسـیدند :آیا کسـی بهتر از ما هست؟ فرمود:

سوره توبه

میباشــد که نمیفهمید اول آن خیر اســت یا آخر آن )ترمذی۱۹۹۸ ،م ،ج ،۴ص(۴۴۹؛ همچنین در

مورد بحث در آیه ،رضــایت دائمی تا قیامت نیســت» .الســابقون« مقید به ایمان و تابعین هم
مقید به تبعیت از اعمال حسـن اسـت و پرواضـح اسـت که هر کدام از این قیود م ننتفی شو د،
رضایت ی که مبتنی بر آن است نیز منتفی خواهد شد.
ً
ثـانیا بر فرض ثبوت ادعای ســلفیان آیه تنها دﻻلت بر تبعیت دارد و مثبت حجیت فهم ســلف
نیسـت؛ به بیان دیگردر صورت اثبات تﻼزم میان رضایت و حجیت فهم ،عمومیت و رسالت اسﻼم
از بین میرود و باید اسﻼم را خﻼصه در  ۱۴۰۰سال پیش کرد؛ در حالی که اسﻼم دینی است که به
تفکر بسـیار سفارش کرده است و برای تمامی عصرهاست؛ لذا اساس استدﻻل سلفیان که حجیت
٨٨

فهم را ﻻزمه رضایت دائمی میدانند ،دچار لغزش میشود.
ً
ثالثا این رضــایت با ســیاق خود آیه و آیات دیگر )جمعه /۱۱ :مائده /۶۷ :توبه /۱۰۷ :آل عمران:
 (۱۴۴ســازگار نیســت؛ زیرا خداوند در آیه بعد به نکوهش منافقان میپردازد؛ بنابراین امکان ندارد

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

خداوند رضــایت دائمی و حجیت فهم ســلف را به طور مطلق تأیید کند ،در حالی که در درون آنها
منافقانی وجود دارد که شناختهشده نیستند؟
ً
رابعا در آیه مزد رضـایت خداوند اعطای بهشت است که این نتیجه منحصر در سبقت و تبعیت
از سابقین در اسﻼم نیست ،بلکه وعده بهشت وعدهای عام است که اسباب دیگری نیز برای رسیدن
به آن وجود دارد .به همین دلیل هر کجا که سـخن از بهشت است ،سخن از عمل صالح هم هست
)بقره /۲۵ :نســاء(۱۲۴ :؛ لذا آنچه از آیه فهمیده میشــود ،این اســت که عدهای از ســابقین به خاطر
اسـﻼم ،ایمان و استقامتشان در این راه مستحق بهشت اند و این استحقاق بهشت تﻼزمی با حجیت
فهم ندارد )طوسی۱۴۱۴ ،ق ،ص.(۱۲۸

ً
خامسـا اگر هر کسـی که مستحق وعده بهشت است ،حجیت فهمش ثابت شود ،باید فهم تمام
َﱠ َْ
َ َ ﱠُ ُْْ َ َ ُْْ
ات تجری ِم ْن
نات جن ٍ
مؤمنان نیز حجت باشــد؛ زیرا خداوند میفرماید» :وعد الله المؤ ِمنین والمؤ ِم ِ
َْ َ َْ
هار خال َ
اﻷ ْن ُ
دین فیها« .در آیهای دیگر میفرماید بهشت برای مؤمنان و کسانی که عمل صالح
تح ِتها
ِ
انجام میدهند ،مقرر شــده اســت و خداوند از آنها راضــی اســت )بینه .(۷ :بدیهی اســت که از این
رضــایت و این وعده بهشــت به هیچ عنوان حجیت فهم ثابت نمیشــود ،بلکه مﻼک و معیار نزد
خداوند فقط عمل صـالح و تقوا میباشـد )حجرات .(۱۳ :چگونه ممکن است همه صحابه مصداق
ُ َْ
ﱠ َْ
جمله » َر ِضـ َي الل ُه عن ُه ْم َو َرضوا عن ُه« واقع شوند و همه از آن این معنا را بفهمند ،آنگاه خودشان از

یکدیگر راضـی نباشـند؛ مگر نمیدانسـتند که راضـی از خدا کسی است که از هر کس هم که خدا
راضی است ،راضی باشد.

نتیجهگیری
رضـایت خداوند از صحابی بدون شرط ،اما رضایت از تابعین مشروط انگاشته شده است .این
تفکیک مردود است؛ زیرا مفهوم این سخن اضافه فرع بر اصل است .جایی که شرط نجات تابعان و
پیروان صــحابه این باشــد که در اعمال صــالح از آنها پیروی کنند ،به طریق اولی باید این شــرط در

٨٩

خود صحابه بوده باشد؛ از این رو در این مقاله با تأکید بر آیه صدم سوره توبه ،به تبیین ،تقریر محل

٨٩

نزاع و نقد مبنای قرآنی ســلفیه در حجیت فهم ســلف در قرون ثﻼثه یعنی اصــحاب ،تابعین و اتباع

اعمال سلف و عدم تﻼزم میان رضایت و حجیت فهم دﻻلتی بر مرجعیت مطلق سلف ندارد.

بازخوانی نظر یه حجیت فهم سلف بر پایه تحلیل مفهومی و مصداقی آن در آیه صدم

فضـیلت صـالحین از صـحابه اسـت و تفسـیر سـلفی ها از آیه صـدم سـوره توبه به دلیل اشکاﻻتی
ِ
همچون اخص بودن از مدعا ،خلط میان فهم و عمل ،تفضیل خلف بر سلف ،عدم تبعیت از تمامی
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تـابعین پرداختـه و بیـان گردیـد کـه این آیه انحصــاری در قرون ثﻼثه ندارد ،بلکه تنها در مقام بیان
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