
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 41/70/4930 جلسه نهم

 آشنایی با برخی تفسیر معتبر اهل سنت –( 8)شبهات به پاسخگوئی مسیر در علمی سازی توانمند ضرورتموضوع: 

 علی الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول

ی به شبهات و استدالل برای های تفسیری اهل سنت بود. عرض شد ما برای پاسخگویبحث ما در رابطه با کتاب

عرض هستند. و  هاآنهایی استناد کنیم که مورد تأیید ناگزیر هستیم به کتاب ،گیری از کتب اهل سنتعقایدمان در بهره

کنند که این ضعیف هست استدالل کنیم، با یک جمله ما را خلع سالح می هاآنهایی که در نزد شد اگر ما به کتاب

 ما نیست. ها مورد تأییدکتاب

ز خستگی صحیح باشد، در غیر این صورت ج هاآنکنیم، باید از نظر سندی با منهج همچنین احادیثی که ما استناد می

ما گفتیم که باید در سه محور کار کنیم؛ بحث تفسیری، بحث تاریخی و بحث حدیثی. در  لذابرای ما چیز دیگری نیست. 

ابن »بود که « تفسیر طبری»تفسیر اول ا یکی پس از دیگری بررسی کردیم. ر هاآنهای معتبر این سه محور ما کتاب

 ترین تفاسیر است. و دیگران آن را تأیید کردند و گفتند که جزء صحیح« تیمیه

 « ابن ابی حاتم رازی»آشنایی با تفسیر 

 ت.اس« رازی تفسیر ابن ابی حاتم»، هاستآنمورد تأیید « تفسیر طبری»تفسیر دوم که بعد از 

تفسیری به نام « ابن ابی حاِتم رازی»صحیح است. « حاِتم طائی»غلط است و « حاَتم طائی»الزم به ذکر است که 

 مقدم است.« تفسیر طبری»توان گفت تفسیر او از جهاتی بر می یبا  تقردارد که « تفسیر القرآن العظیم»

 هاآنبیشتر فاصله زمانی ندارند و فاصله وفات  نوشته است که البته هفده سال« طبری»ایشان کتاب خود را بعد از 

 هجری است. 920تا  947های سال



در این  اصال  کند های خاصی دارد و تالش میبررسی یبا  تقر «ابن ابی حاتم»علت مقدم بودن این تفسیر این است که 

 آورد.ها را میتمام روایات و سند« طبری»در حالی که  وایات صحیح هیچ روایتی را نیاورد.کتاب جز ر

بنده ندیدم که ولی  .نوشتند« طبریالضعیف تفسیر »و « طبریالصحیح تفسیر »تحت عنوان ها کتابی وهابی یرا  اخ

 طبقه بندی کنند.« تفسیر صحیح»و « تفسیر ضعیف»را تحت عنوان « تفسیر ابن ابی حاتم»ها وهابی

 نویسد:ایشان می ایشان در مقدمه چندین سطر مطلب دارد که نکات زیبایی است.

 «دیاالسان باصح مختصرا   القران ریتفس اخراج یاخوان من جماعة یسالن»

 اسانید بنویسم.ترین بعضی از برادران از من خواستند که تفسیر مختصری از قرآن با صحیح

 «السور لیوتنز ات،یوالروا والحروف والشواهد الطرق وحذف»

 بگذاریم. ررا حذف کنیم و تنزیل سور را کنا طرق را حذف کنم، شواهد و حروف و روایات

 خوانده است را ما حذف کنیم. «یطهر  »خوانده است و فالنی  «یطهرَ »شود؛ فالنی اعم از اینکه به چند وجه خوانده می

 «رهیغ دون مجردا ریالتفس الخراج نقصد وان»

 و تنها تفسیر مجرد آیات قرآن را در آنجا بیاوریم.

 نویسد:سپس می

 «بالله اال قوة وال حول وال ن،ینستع اهیوا ق،یالتوف وبالله ملتمسهم، یإل تهمفاجب»

 گوید:است. سپس می« ابن ابی حاتم»تا اینجا درخواست از 

 «متنا واشبهها اسنادا االخبار باصح کذل اخراج تیفتحر»

ترین متن به واقعیت را و شبیهم. خبار از نظر سند را آوردترین امن تمام تالش خود را به کار بردم و در کتابم صحیح

 انتخاب کردم.



ترین متن به من شبیه می گویدصدور تنها قرآن است. التوانیم بگوییم متن آن قطعی است، زیرا قطعی ما نمیمی گوید 

 :که می گوید این نکته اش جالب است واقعیت را آوردم.

 «کذل بمثل یات ممن حابةالص من احدا معه رکاذ لم هللا رسول عن ریالتفس وجدت فاذا»

ت را از صحابه و تابعین نیاوردم و از پیغمبر اکرم در تفسیر آن آیه روایتی بود، دیگر مشابه آن روای و پیدا کردمای اگر آیه

 به حدیث نبوی اکتفا کردم.

ابعین و اتباع تابعین آورد و اگر از صحابه و تچنین نیست. او در این زمینه روایت از پیغمبر اکرم می« طبری» ،در مقابل

 نویسد:سپس میآورد. هم روایت هست می

 «االسناد بحذف همیموافق تیوسم دیاالسان باصح درجة اعالهم عن رتهکذ نیمتفق انواک فان الصحابة عن وجدته واذا»

روایت با اعالترین ترین و روایات صحابه با همدیگر اتفاق داشتند من صحیحاگر روایت فقط از صحابه پیدا کردم و 

 سند را آوردم. ترینیحصح

اثر « قرب االسناد» . به عنوان مثال درمی گویندترین تعداد راوی را ترین و کمنزدیکهمواره  «اعال سندا»کلمه 

 خورد.خورد و روایتی با پنج راوی به پیغمبر اکرم یا مطلب میروایتی با سه راوی به پیغمبر اکرم یا مطلب می« حمیری»

خورد را آورده به صحابه یا پیغمبر اکرم میوایت با پنج راوی را کنار گذاشته است و روایتی که با سه راوی نویسنده ر

 است.

 «االسناد بحذف همیموافق تیوسم اسنادا، منهم واحد لکل رتکوذ اختالفهم رتکذ نیمختلف انواک وان»

که  و بعد بعضی از روایات دیگریبود آوردم  اگر صحابه نظر مختلفی نسبت به یک آیه داشتند هر سندی که به صالح

 متنا موافق بود و سندا مخالف بود، سندها را حذف کردم.

 «نیالتابع عن ووجدته الصحابة عن اجد لم فان»

 .اگر از صحابه پیدا نکردم به سراغ تابعین رفتم



 «واتباعهم نیالتابع عاتبا یف المثال اجعل ذاکو الصحابة، یف المثال من رتهکذ ما عنهم اجد مایف عملت»

 .رفتم تابعین اتباع سراغ به نکردم پیدا تابعین از اگر طور همین و

: قیتحق دا،یص - ةیالعصر تبةکالم: النشر دار ،یالراز سیإدر بن محمد بن الرحمن عبد :المؤلف اسم القرآن، ریتفس

 المؤلف ، باب مقدمة41، ص 4، ج بیالط محمد أسعد

 پرسش:

 ؟از کجای قرآن استدالل می کنند حجیت قول صحابه را

 پاسخ:

 آقایان این همه آیات قرآن دارند.در این زمینه 

م   ک)أ ولئِ  ون ه  اِدق   (الصَّ

 .انندیراستگو هاآن و

 8(: آیه 93سوره حشر )

 یقا  دقسنت صحابه را  هاآناز سوره مبارکه فتح گویای این مطلب است.  48از سوره مبارکه توبه و آیه  477همچنین آیه 

سنت صحابه در جمیع جهات همانند سنت کند. معتقدند نند و هیچ برایشان فرقی نمیداهمانند سنت پیغمبر اکرم می

 پیغمبر اکرم است. 

های اهم ما بارها بحث کردیم یکی از چیزهایی که عزیزان باید برای همیشه در آستینشان داشته باشند، همین بحث

 نویسد:می« شاطبی»دانند. الت تابعی را هم حجت میرجالی است. این آقایان حتی مرس

 «هایإل رجعیو هایعل عملی سنة عنهم هللا یرض الصحابة سنة»



 روت،یب - المعرفة دار: النشر دار ،کیالمال یالغرناط یاللخم یموس بن میإبراه :المؤلف اسم الفقه، أصول یف الموافقات

 التاسعة ة، باب المسأل01، ص 1دراز، ج  هللا عبد: قیتحق

 نویسد:می« علی قاری مأل»است. آقای هم این بحث، بحث اصولی 

 «األمة من تبعهم ومن الصحابة سنة»

، باب 274، ص 4، ج (هـ 4741: یالمتوف) محمد سلطان بن یعل ،یالقار یعل المال :المؤلف اسم فة،یحن یأب مسند شرح

 اإلمام فتح ثیحد

 گوید:ل هللا باشد. سپس میکند که سنت صحابه یا سنت رسوفرقی نمی

 «لیس بسنة رسول هللا تراویح سنة اال انه»

کند. ما نماز تراویح را از پیغمبر اکرم روایت نداریم، اما از صحابه سنت، سنت صحابه است و برای ما هیچ فرقی نمی

ول هللا را ولو یک ساعت کسی است که رسهم مراد از صحابه  کند.کنیم. برایشان هیچ فرقی نمیروایت داریم و عمل می

 کند.هیچ فرقی نمیدیده باشد. 

تفسیری ندارند. بعدها « طبری»هجری است. اهل سنت قبل از  947متوفای « تفسیر طبری» هاآنترین تفسیر قدیمی

سیر قرن چهارم و پنجم امالک اهل سنت همان تف عمدتا  رسیم. می هاآنو دیگران تفسیر آوردند که به « ابن کثیر»

 جری است و از خودشان چیزی ندارند.ه

 پرسش:

 دارند یا سنت صحابه را ؟سنت رسول خدا را مقدم می اهل سنت،

 پاسخ:



شنیده  قطعا  دارند و دلیلشان هم این است که صحابه از پیغمبر اکرم سنت صحابه را مقدم می هاآناز من قبول کنید که 

شود که سنت معلوم می کردند. پسمی بود، صحابه به او عمل است. اگر چنانچه سنتی که از صحابه نقل شده صحیح

 صحابه سنت غیر معموٌل علیه بوده است که به آن عمل نکردند. 

معتقد « ابن تیمیه»ما مقدم بر پیغمبر اکرم است. می گویند برای « ابن تیمیه»وهابیت به طور کلی معتقدند که البته 

کرم زنده شود و بگوید که توسل جایز است ما به قول پیغمبر اکرم عمل است که توسل شرک است، حال اگر پیغمبر ا

 کنیم.نمی

ابوبکر و  هاآنای که در رأس نسبت به صحابه هاآناگر شما بخواهید به وهابیت اشکال کنید، اشکال خیلی زیاد است. 

 گویند:عمر است، می

ول ه   وجل عز َواللَّه   َطانِ یالشَّ  َوِمنَ  یفمن َخَطأ   ن  یک وان وجل عز اللَّهِ  َفِمنَ  َصَوابا   یک َفِإن  »  «َئانِ یَبرِ  َوَرس 

، 4مصر، ج  – قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 1204، ح 110ص 

روز پیش چند کلیپ برای من فرستاده بودند توانیم انجام دهیم. چند در رأس وهابیت این افراد هستند و ما کاری نمی

 هایناکردند. با تمام این حال ما موظفیم از کردند، دزدی میکردند، زنا میگفت: صحابه لواط میکه شخصی می

 پوشی کنیم و بگوییم عادل هستند.چشم

خوانم. من از خادم مسجد گفت: در مسیر بندر عباس به روستای کوچکی کنار جاده رفتم تا نماز بیکی از دوستان می

سؤال کردم که امام جماعت شما عادل هست یا خیر. او گفت: در عادل بودن که عادل است، اما گاهی اوقات لواط هم 

 !!شودیممرتکب 

کشد و به اتفاق همه را می« مالک بن نویره»صحابی پیغمبر اکرم « خالد بن ولید»عدالت چیست!  مفهوم ما نفهمیدیم

 گوید:کند. خلیفه دوم میاو هم زنا میصحابه با زن 

َمنَّ  امرأته، یعل نزوت ثم   مسلما ، امرأ قتلت هللا، عدو   ای»  «کألرج 



 اما:

ل: رکب أبو فقال»  «فأخطأ تأو 

 اءیإح دار: النشر دار ،یالجزر محمد بن یعل الحسن یأب ریاألث بن نیالد عز :المؤلف اسم الصحابة، معرفة یف الغابة أسد

 1417، ح 91، ص 9، ج یالرفاع أحمد عادل: قیتحق ،یاألول: الطبعة م، 4334 - هـ 4140 - لبنان/  روتیب - یلعربا التراث

توانم شمشیر خدا را دومرتبه در غالف کنم، پیغمبر این شمشیر را باز کرده است. وقتی که کند که من نمیابوبکر ادعا می

 وییم:به این صورت است باید چه بگوییم، جز اینکه بگ

م   ِإذا )وَ   َسالما ( قال وا ال جاِهل ونَ  خاَطَبه 

 (.گذرندیم یبزرگوار و ییاعتنا یب با و) گویندیم سالم هاآن به سازند مخاطب را هاآن جاهالن هک یهنگام و

 49(: آیه 29سوره فرقان )

شکر به جا بیاوریم، وهللا تالله بالله مان با اهلبیت یک سجده من بارها گفتم که اگر ما تمام عمر به خاطر نعمت آشنایی

 حق مطلب را بازهم ادا نکردیم.

اگر خداوند متعال از اول خلقت تا آخر به ما عمر بدهد و ما را با اهلبیت آشنا کند و تمام این مدت به خاطر نعمت والیت 

 در سجده شکر کنیم بازهم حق مطلب ادا نشده است.

 ؛که از آن دست تفاسیری است« ابن ابی حاتم» تفسیرگوید: می« ابن تیمیه»هم گفتیم که  قبال  در هر صورت... 

 «ریالتفس یف هایعل عتمدی یآلت للمنقوالت متضمنة رهمیتفاس و»

 ،4174 - قرطبة مؤسسة: النشر دار العباس، أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد :المؤلف اسم ة،یالنبو السنة منهاج

 العشرون و یالحاد البرهان یالرافض قال ، فصل403، ص 0سالم، ج  رشاد محمد. د: قیتحق ،یاألول: الطبعة

 گوید:می« تفسیر ابن ابی حاتم»و « تفسیر طبری»بازهم در مورد 



 «الموضوعات هذه مثل هایف رواکذی فلم»

 ،4174 - قرطبة مؤسسة: النشر دار العباس، أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد :المؤلف اسم ة،یالنبو السنة منهاج

 99 ونسی ، باب سورة49، ص 0سالم، ج  رشاد محمد. د: قیتحق ،یاألول: الطبعة

وعات را آورده تفسیر درستی نیست و بعضی از موض« عالمه ثعلبی»گوید: تفسیر زند و میرا مثال می« تفسیر ثعلبی»او 

 است که در فضائل امیرالمؤمنین و اهلبیت آورده است. روایاتیدر نظر ابن تیمه  «موضوعات»مراد از البته است. 

را غالب « الکشف و البیان»با عنوان « تفسیر ثعلبی»قدری شک و تردید دارند، اما « ثعالبی»حال اهل سنت در مورد 

 علمای اهل سنت قبول دارند.

اقوال « طبری»ا آوردیم، این است که ای را که مدارد چند نکته« طبری»ای که در اینجا وجود دارد و تفاوتی که با نکته

 ،قائلین به این رأی و رأی دوم ،رأی اول: در این آیه چند رأی وجود دارد. گویدآورد و میمختلف را نسبت به یک آیه می

أی آورد و قائلین به آن رهشت یا ن ه رأی در تفسیر یک آیه می بعضا  کند. او قائلین به این رأی و دیگر آراء را بررسی می

 کند.تر میآورد. این قضیه انسان را مقداری آگاهرا هم می

فهمد در این تسلط به اقوال نیمی از اجتهاد است!! وقتی که انسان می که می فرمود به تعبیر آیت هللا العظمی بروجردی

 است.را رفته آیه چه اقوالی هست نیمی از اجتهاد 

در کتاب « ابن تیمیه»آورد. ر نزد او معتبر بوده را مید و همان قولی که دکاری به اقوال ندار« ابن ابی حاتم»در مقابل 

فتح »در « شوکانی»، «تفسیر ابن کثیر»در « ابن کثیر»، «فتح الباری»در کتاب « ابن حجر»، «مجموع الفتاوی»

مطالب در تفسیر را در رأس  هاآناعتماد کردند و مطالب « ابن ابی حاتم»به تفسیر « در المنثور»در « سیوطی»، «القدیر

 یک مصدر معتبر در نزد متأخرین است.  ،در حقیقت این مصدرآیه قرآن آوردند. 

  :«بغوی»آشنایی با تفسیر 

 کنند:را چنین تعبیر می« بغوی»است. « معالم التنزیل»به نام « ویغَ تفسیر بَ »تفسیر سوم 

 «نیالد نکوبر السنة ییبمح لقبی یالبغو انکو»



 - الرسالة مؤسسة: النشر دار هللا، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبالء، مأعال ریس

 یالبغو 8، باب 114، ص 43، ج یالعرقسوس مینع محمد, األرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،4149 - روتیب

 هاآنقیقت ما دو یا سه تفسیر سلفی مشهور داریم که . در ح، سلفی هستو از نظر عقیده البته ایشان شافعی هست

مبنای  ،این سه تفسیر فکری هستند. در حقیقت مبنای« تفسیر شوکانی»و « تفسیر ابن کثیر»و « تفسیر بغوی»

 گری است.سلفی

. مراد از سلفی، در کار بود« تیمیهابن »وهابی نیست، زیرا در آن زمان نه وهابیتی در کار بود و نه  ،مراد از سلفیالبته 

 ه که سلف صالح به آن عقیده دارند، می باشد.تکیه کردن بر آنچ

ما ما در سال گذشته در رابطه با اسماء و صفات بحث کردیم. در میان صحابه و تابعین اختالفات زیادی بوده است که آیا 

هِ و ( اللَّه د  ی)  قدرت هللا است!؟ (اللَّه د  ی)یم یا مراد از ست را به همان معنای ظاهری بگیرهکه در قرآن ( اللَّه )َوج 

دانیم دستی که الیق دانیم دست خدا به چه صورت است. ما نمیوهابیت معتقدند که خدا دست دارد، اما ما نمی

دارد، اما وجهی که ما  معتقدند خداوند وجه هاآنخداست چطور است و غیر از او هم کسی از آن دست خبر ندارد. 

 نه است.دانیم چگونمی

 کنند:سؤال می« ابن تیمیه»از « تفسیر بغوی»در رابطه با 

 «هؤالء ریغ أو یالبغو أم یالقرطب أم یالزمخشر والسنة تابکال یإل أقرب ریالتفاس یوأ»

 دهد:جواب می

 والبدع الموضوعة ثیاألحاد منه وحذف یالثعلب ریتفس یف مختصر نهکل ،یالبغو فةیالضع ثیواألحاد البدعة من فأسلمها»

 «هیف یآلت

تر است، اما بغوی تفسیر ثعلبی را مختصر کرده و احادیث ضعیف و جعلی او را تفسیر بغوی از این سه تفسیر سالم

 حذف کرده است.



 ،یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد نیالد یتق اإلسالم خیش :المؤلف اسم ة،یمیت ابن اإلسالم خیلش یبرکال یالفتاو

 288 ، مسألة220، ص 2مخلوف، ج  محمد نیحسن له قدم: قیتحق روت،یب - المعرفة ردا: النشر دار

 گوید:در مقدمه خود می« خازن»

 ریالتفس علم یف المصنفات أجل من حهیضر ونور روحه هللا قدس یالبغو مسعود بن نیالحس محمد أبو نیالد ریظه»

 «لیوالتبد فیوالتصح الشبه عن ایعار لیاألقاو من حیللصح جامعا وأسناها وأنبها وأعالها

 عن ایعار» عبارت به این معناست که از نظر سند باالترین جایگاه را دارد. «أسناها»است.  «هاافضل»به معنای  «أنبها»

مرادشان شبهات  ظاهرا  اشتباهات است یا مراد همان تشبیه به اسماء و صفات حق است. عاری بودن از مراد یا  «الشبه

 .و اشکاالت است

 «ةیالشرع امکباألح مطرزا ةیالنبو ثیاألحاد یمحل»

 یالبغداد میإبراه بن محمد بن یعل نیالد عالء :المؤلف اسم ل،یالتنز یمعان یف لیالتأو لباب یالمسم الخازن ریتفس

 9، ص 4بدون، ج : قیتحق بدون،: الطبعة ،م 4303/ هـ 4933 -لبنان/  روتیب - رکالف دار: النشر دار بالخازن، ریالشه

 است. « تفسیر بغوی»ای از اقوال بزرگان نسبت به در حقیقت نمونه هاینا

  :«المحرر الوجیز»آشنایی با تفسیر 

یه ابن عط»اثر « تفسیر المحرر الوجیز»توانیم به آن استناد کنیم، چهارمی تفسیری که در اینجا مورد اعتماد است و می

تفسیری مورد اعتماد است. او مالکی مذهب بوده است و در علم نحو و  این تفسیر،هجری است.  914متوفای « أندلسی

دهد. است و معنای لغوی کلمات قرآنی را بهتر از دیگران توضیح می تریقودر میان مفسرین از همه  یبا  تقرعلم لغت 

 :گویدیم« ابن تیمیه»

ِس " و» َثالِهِ  ةَ یَعطِ  اب نِ  ر  یَتف  َبع  "  َوَأم  نَّةِ  َأت  َلم   ال َجَماَعةِ وَ  لِلسُّ َعةِ  ِمن   َوَأس  ِس  ِمن   ال ِبد   «یالزمخشر رِ یَتف 

 تر از بدعت نسبت به تفسیر زمخشری است.تفسیر ابن عطیه نسبت به سنت پیغمبر و عقیده اهل سنت سالم



َلِف  اَلم  ک رَ کذ   َوَلو  » ود   السَّ ج  َفاِس  یفِ  ال َمو  وَرةِ  رِ یالتَّ م   ال َمأ ث  هِ  یَعلَ  َعن ه  َسنَ  انَ کلَ  هِ َوج  َملَ  َأح   «َوَأج 

 آورد به آنگونه که بود بهتر و زیباتر بود.اگر تنها کلمات سلف را در تفسیر خود می

ایثِ ک َفِإنَّه  » ل  ی َما ر  ِس "  ِمن   ن ق  دِ  رِ یَتف  َحمَّ وَ "  یالطبر ر  یَجرِ  ب نِ  م  َفاِس  َأَجل   ِمن   َوه  َظِمَها رِ یالتَّ ا َوَأع  ر  مَّ  َقد   اب ن   َنَقَله   َما َدع  ی ه  إنَّ  ث 

َلِف اَل  َعن   ر  یَجرِ   «ِبَحالِ  هِ کیح  ی السَّ

کند، اما آنچه که ابن جریر از سلف از صحابه و تابعین آورده ایشان تفسیر طبری را که از اجل تفاسیر است را نقل می

 کند.کند و به حال خود رها میاست را نقل نمی

م  ی َما ر  کذ  یوَ » ع  ل  قَ  َأنَّه   ز  قِ  و  َحق   «نَ یال م 

گیرد مبنی بر اینکه به جای آنکه اقوال صحابه و تابعین و اتباع تابعین و سلف صالح را ایراد می« ابن عطیه»به  ابن تیمیه

 آورد.بیاورد، به زعم خود اقوال محققین در علم تفسیر را می

نِ ی َوِإنََّما» لِ  ِمن   َطاِئَفة   ِبِهم   یع  وا نَ یذِ الَّ  اَلمِ کال   َأه  ر  م   َقرَّ وَله  قِ  أ ص  ر  َرت   َما ِجن ِس  ِمن   ِبط  َتِزَلة   ِبهِ  َقرَّ ع  م   ال م  وَله  َرَب  ان واک َوِإن   أ ص   َأق 

نَّةِ  یإلَ  َتِزَلةِ  ِمن   السُّ ع   «ال م 

ردند، ریزی کای از علم کالم است. همانطور که معتزله مبانی اعتقادی و اصولی خود را پایهمراد از محققین طایفه

 آورد.را می هاآنهای حرف

َرَب  ان واک َوِإن  » نَّةِ  یإلَ  َأق  َتِزَلةِ  ِمن   السُّ ع   «ال م 

 تر هستند.اهل کالم که ابن عطیه آورده است، به حقیقت از معتزله نزدیک

 الرحمن عبد :، المحقق(هـ 028: یالمتوف) یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد نیالد یتق: ، المؤلفیالفتاو مجموع

: النشر ة، عامیالسعود ةیالعرب ةکالممل ة،یالنبو نةیالمد ف،یالشر المصحف لطباعة فهد کالمل مجمع: محمد، الناشر بن

 944، ص 49ج ، م 4339/هـ 4144



رند. با هیچی ندارند و تنها خود را قبول داکاری  هاآنمعتزله و اشاعره همگی کافر هستند. « ابن تیمیه»البته از دیدگاه 

هذا »دانند و برچسب را کافر می هاآنشیعه باشد، رافضی باشد، معتزله باشد، اشاعره باشد، حتی ماتریدی باشد تمامی 

 زدنشان راحت است. «کافر

 پرسش:

کنید یا نگاه اهل سنت را نسبت به را نسبت به تفاسیر اهل سنت بیان می« ابن تیمیه» عمدتا  در حال حاضر شما دیدگاه 

 کنید؟!مطرح می تفاسیر

 پاسخ:

های ما در پاسخگویی به آوریم. در حال حاضر عمده بحثبوده است، می هاآنما هرچه در تفاسیر مدحی نسبت به 

 شبهات حداقل شصت درصد طرف حساب ما وهابیت هستند.

ان استدالل کردیم، بر حقانیت مذهب شیعه و بطالن مذهب دیگر هاآنگردیم که وقتی به ما به دنبال تفاسیری می لذا

تابع اهل سنت کنند، این آقایان وقتی وهابیت قبول می معموال  حداقل وهابیت برایشان این تفسیر مورد قبول باشد. 

 زنند.هستند و حرف زیادی نمی

 است.« تفسیر زمخشری»بهتر از « تفسیر ابن عطیه»وارد شده است که « مجموع الفتاوی»بازهم در 

ال   َوَأَصحُّ » ا َنق  ث  َتَملَ  َوِإن   ال ِبَدعِ  َعن   َوَأب َعد   َوَبح  وَ  َبل   بعضها یَعلَ  اش  ه   رٌ یَخ  ه  َجح   َلَعلَّه   َبل   ِر؛یثِ کبِ  ِمن  َفاِس  َهِذهِ  َأر   نَّ کلَ  ِر؛یالتَّ

ِس   «ل َهاک َهِذهِ  ِمن   َأَصحُّ  ر  یَجرِ  اب نِ  رَ یَتف 

 الرحمن عبد: ، المحقق(هـ 028: یالمتوف) یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد نیالد یتق: ، المؤلفیالفتاو مجموع

: النشر ة، عامیالسعود ةیالعرب ةکالممل ة،یالنبو نةیالمد ف،یالشر المصحف لطباعة فهد کالمل مجمع: محمد، الناشر بن

 988، ص 49، ج م 4339/هـ 4144

 :رمز اصلی در حمایت از تفسیر طبری



دهند رمزی است که عزیزان به این رمز دقت کنند. به عنوان مثال مانور می« طبریتفسیر »روی  هاآنعلت اصلی اینکه 

 شما آیه:

ول ه   وَ  اللَّه   م  یکَولِ  )ِإنَّما ونَ یقِ ی نَ یالَّذِ  آَمن وا نَ یالَّذِ  وَ  َرس  الةَ  م  ت ونَ ی وَ  الصَّ م   وَ  اةَ کالزَّ  ؤ  ون ه   (راکع 

 اتکز وعکر حال در و دارندیم پا بر را نماز و اندآورده مانیا هک هاآن و او، امبریپ و است، خدا تنها شما رهبر و سرپرست

 .پردازندیم

 99(: آیه 9سوره مائده )

رابطه با  کند و تنها یکی از اقوال را درآورد و ده قول نقل میببینید. او این آیه را می« تفسیر طبری»را در کتاب 

گوید که قول صحیح این آورد و میشاید تنها یک قول یا دو قول می« حاتم ابن ابی» ،در مقابلداند. امیرالمؤمنین می

أصح اقوال گوید میکند و اقوال دیگر را رد می« زمخشری»ا علی بن أبی طالب نازل شده است. است که این در رابطه ب

 آن است که این آیه در حق علی بن أبی طالب نازل شده است.

( م  یکَولِ  )ِإنَّماشما وقتی به آیه  کنید، یک مرتبه با ده یا دوازده قول مواجه بر امامت امیرالمؤمنین استدالل می اللَّه 

شما کنید؟! است. در این صورت چکار میاین آیه در حق ابوبکر نازل شده  اصال  شوید. یکی از آن اقوال این است که می

قول این است که این آیه در حق ابوبکر نازل شده معتقدید که این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده است، اما یک 

 است.

تر است، زیرا به این خاطر برای وهابیت برای توجیه اقوال و پاسخگویی به عقاید شیعه خیلی راحت« تفسیر طبری» لذا

ا گرفتید و قول به نزول درباره امیرالمؤمنین ردر میان اقوالی که هست، گوید که چرا شما آورد و میاقوال مختلف را می

 چندین قول دیگر را رد کردید.

ما ناگزیر هستیم در آنجا کار دیگری کنیم. کسانی که در رابطه با امیرالمؤمنین روایاتی آوردند را بررسی سندی کنیم و 

ند گوییم: روایتی که نقل کردهم بررسی سندی کنیم؛ در نتیجه بکسانی که در حق ابوبکر و افراد دیگر روایاتی آوردند را 



این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده است به این دالیل سندا صحیح است و روایاتی که آوردند در حق ابوبکر نازل که 

 شده است به این دالیل باطل است. 

آقایانی که فضائلی درباره ابوبکر ها به آن دقت کنند. باید در بحث ای عرض کردم کهبنده بارها خدمت عزیزان نکته

درست بود و از زبان  واقعا  اگر این روایات  ؛آورندها روایت میها آیه در حق ابوبکر نازل شده است و دهد که دهآورنمی

 قیفه استدالل نکردند؟!سپیغمبر صادر شده بود و صحابه شنیده بودند چرا به یکی از این آیات و روایات در 

قیفه بر سر و کله هم سدر  هاآنقیفه بود. ساز داشتند، ترین جایی که این افراد به این آیات و روایات نیضروری

را خرد کردند و بعضی از صحابه را « ابن حباب»قیفه بینی سکوبیدند و مهاجرین و انصار به جان هم افتاده بودند. در می

 زیر دست و پا له کردند.

 قیفه بیاورند، این بود که پیغمبر اکرم فرمود:ستنها روایتی که توانستند در 

 «شیقر من االئمة»

: الطبعة ،4179 - روتیب - یاإلسالم تبکالم: النشر دار ،یالصنعان همام بن الرزاق عبد رکب أبو :المؤلف اسم المصنف،

 43379، ح 98، ص 44، ج یاألعظم الرحمن بیحب: قیتحق ة،یالثان

همین بود. ابوبکر زمانی که اختالفات را  قیفه به آن استدالل کردندسو شما انصار قریشی نیستید. باالترین روایتی که در 

 گفتند: هاآندید و 

 «ریأم مکومن ریأم منا»

، ج -- روتیب - صادر دار: النشر دار ،یالزهر یالبصر عبدهللا أبو عیمن بن سعد بن محمد :المؤلف اسم ،یبرکال الطبقات

 هللا رسول أمر رک، باب ذ229، ص 2

 :قال رسول هللا گفت

 «شیقر من االئمة»



به آیه غار و به نماز « ابو عبیده»و  «عمر»و همه انصار تسلیم شدند. البته بعضی از روایات جعلی هم درست کردند که 

 نداریم. هاآنابوبکر در جای پیغمبر اکرم استدالل کردند که ما کاری با 

 پرسش:

 کنند.آیه غار را اهل سنت هم تأیید نمی ظاهرا  

 پاسخ:

را ببینید. کسی در طول « تفسیر فخر رازی»اتفاقی و اجماعی است. اگر خواستید  هاآندر میان این  ، اینگونه نیست.نه

رین استدالل را تترین و قوینسبت به استدالل به آیه غار بحث نکرده است. مفصل« فخر رازی»این چهارده قرن همانند 

آنجاست.  هاآنترین کند و قویابوبکر استدالل می بیست استدالل بر آیه غار بر حقانیت خالفت دارد. نوزده،« فخر رازی»

 بینند.اگر دوستان مراجعه کنند آن اقوال را می

جلسه  49یا  41نزدیک به « یزدانی»آقای  به همراه« ابوالقاسمی»هم بعضی از دوستان همانند آقای  ، وخودمانهم البته 

 داشتند.« فخر رازی»دو ساعته در نقد مطالب  یک ساعت و نیم،

ان شاءهللا از فردا تصمیم داریم چند را تمام کنیم.  هاآنچند تفسیر دیگر هم باقی مانده است که ان شاءهللا فردا بتوانیم 

آیند شروع شود و از این طرف هم چند دقیقه زودتر تمام کنیم تا بعضی از دوستان که می 8:27دقیقه زودتر بیاییم و 

 معطل نشوند.

  و برکاتهسالم علیکم و رحمة هللاوال

 

 


