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Abstract  

As a pioneer of the Salafi school, al-Albani's views deserve attention in various areas of the methodology of 

Salafi thought. al-Albani's aggressive and anti-Shia fatwas are perceptible in many of his jurisprudence books. 

Such fatwas arise from his view towards the sources of inference; however, the scope of the authority of 

sources from aL-Albani's point of view is not fairly clear due to the lack of an extensive and coherent 

research in this regard. al-Albani has a specific approach in using the four sources of inference i.e. Book, 

Sunna, consensus and intellect for his own jurisprudential ijtihad. The present paper has been written with 

the aim of identifying the extent of the authority of those sources from the view point of Nasir al-Din al-

Albani. This research, using a descriptive-analytical method, shows that al-Albani considers Quran and 

Sunna to be of equal ranks in the process of ijtihad and believes in no priority in using these two sources and 

does not accept a preference between verses and hadiths. In addition, he believes that a hadith narrated by 

one person has authority with regard to precepts and beliefs. al-Albani defends hadith in a way that, in his 

opinion, hadith has authority even in case it contradicts Quran. Moreover, he weakens the category of 

hadiths according to which, all hadiths should be compared to Quran, since he considers their content to be 

against Quran. Intellect has no proper place in al-Albani’s system of jurisprudence and ijtihad and he 

generally advocates narration and is anti-intellectualist. In addition, al-Albani considers the consensus which 

is accepted among Usulis as controversial.                       
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 ین البانیدگاه ناصرالدیاجتهاد از د هت منابع چهارگانیل حجیتحل
 حقانییحیی 

 ادیان و مذاهبدانشجوی دکتری دانشگاه 
 دکتر عبدالصمد علی آبادی)نویسنده مسئول(
 استادیار دانشگاه مذاهب اسالمی

Email: a.aliabadi@mazaheb.ac.ir 
 )اسالمی( اسفندیاریدکتر رضا 

 م و فرهنگ اسالمیپژوهشگاه علو دانشیار
 ده یچک

 یسهلف روش شناسه  فکهرمختله   یهااست، در عرصهه یدار مکتب سلفهیکه طالنظر  آن از یالبان یآرا
اسهت. آشهکار او  یاز کتب فقهه یاریدر بس یالبان ی  عیخته با خشونت و ضدشیآم یاعتناست. فتاوا درخور

ی ت منهابع ازنظهر البهانیهحج امها سسهتره   ؛کهرد جوود در نوع نگاه او به منابع استنباط جستیعلت آن را با
 ۀدر استفاده از منابع چهارسانه ی. البانتسین روشنچندان  سبب نبود تحقیق موسع و یکپارچه در این باببه

دارد. نوشتار حاضر بها  یکرد خاصیخود رو یاجتهاد فقه برای ،کتاب، سنت، اجماع و عقل ، یعنیباطناست
 انجام شده است. ین البانیدساه ناصرالدیمنابع از داین  تیهدف شناخت حدود و ثغور حج

تهراز و در هه  ،ر اجتههادیقرآن و سنت را در مس یدهد که البانینشان م یلیتحلیفیروش توصبهجستار ن یا
ث را یهات و احادیهن آیح بهیسهت و تهرجیقائل ن یتین دو منبع اولویداند و در استفاده از ایگر میکدیعرض 

 یاسونهههث بیاز حد یداند. دفاع البانیحجت م ،دیخبر واحد را در احکام و عقا ان طور کههم ؛ردیپذینم
 ث عرضین جهت که مفاد احادیاز ا وي . نیزداندیآن را حجت م ،در فرض مخالفت با قرآن یاست که حت

 یاسهتهیگهاه شایجا ی عقلالبان یو اجتهاد یکند. در نظام فقهی  میها را تضعداند، آنیمخال  قرآن م را
 داند. یر میپذمناقشهنیز ن را یااجماع مصطلح اصول البان  .ز استیسرسرا و عقلنقل یطورکلبهاو  ندارد و 
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 مقدمه
ب در عصهر حاضهر اسهت. آور ایهن مکتهن نهاماسلفی و از محدث ۀالبانی از دانشمندان مشهور و پرآواز

مقهاتت او در  ۀطریهق مطالعه های رشیدرضا ازاش با اندیشهآشنایی ۀنتیج ،سیری شخصیت علمی اوشکل
حهدیث، شهوو و قوو البهانی بهه  ۀدر حهوز المنار ۀرشیدرضا در مجل ۀشدبود. مباحث مطرح المنار ۀمجل

حنفههی و احنههاف کنههاره سرفههت و بهها  آرام از مههرام و مسههله فقهههت بخشههید و آراماحادیههث را قههو   ۀمطالعهه
سرایی، مجذوب تفکرات سلفیه شد. او با مطالعه و تحقیق در مبهانی بخشیدن به نقل و پرهیز از عقلاصالت
حدیث  ۀها در حوزبزرسان این مکتب قرار سرفت و تألیفات متعددی که اغلب آن ۀهای سلفیه، در زمراندیشه

کهه بهه وی طهوریهآور وهابیت شهد، بههای نامت و جزو شخصیتفقه بود را نگاش ۀو بخشی دیگر در حوز
 دهند. نسبت عال ، محدث، فقیه، و امام می

عهد آرا و فتاوای ضدشهیعی البهانی مشههور اسهت، دلیهل آن مهنه  فقههی اوسهت کهه تحت الشهعاع بع
قهل، منابع اجتهاد که بین مذاهب اسالمی مشترک اسهت ککتهاب، سهنت، ع ۀاو دربار است.پژوهی حدیث

این منابع، بها میهزان اعتبهار  در خصوصاجماع( دیدساه خاصی دارد که در بسیاری از موارد اعتبارسنجی او 
مذاهب متفاوت یا متضاد است. او با جمود بر ظواهر نصوص شهریعت و  ۀهمان منابع از دیدساه علمای بقی

صهوص منهابع اجتههادی البهانی خ دارد. دربا اتکا به فه  سل ، در مسیر اجتهادات فقهی خود سهام برمهی
اجتههاد از دیهدساه ناصهرالدین  ای یافت نشد، لذا سؤال از حجیت منابع چهارسانهه  تحقیق موسع و یکپارچه

های فقههی البانی، نیازمند پاسخی درخور خواهد بود. تحقیق حاضر سعی دارد بها واکهاوی آثهار و اندیشهه
ت آن را تحلیهل و اع و عقل ارزیابی و نقاط ضع  و قو  خصوص کتاب و سنت و اجم البانی، دیدساه او را در

 بررسی کند. 

 قرآن و سنت ۀدیدگاه ناصرالدین البانی دربار. 1

ترازی کتاب و سنت در اسهتنباط احکهام اسهت. های منه  فقهی اجتهادی البانی، ه یکی از شاخصه
موازات یکدیگر و توأمهان  ، بهخصوص کتاب و سنت این است که این دو منبع بزرگ و مه دیدساه البانی در

اند و بر این باور است که بین قرآن و سهنت، تقهدم و با ه ، دو مصدر اساسی در تشریع دین و احکام اسالم
 تأخری وجود ندارد. 

های پژوهشهی ترین برنامههپژوهش در قرآن و واکاوی معانی و مفاهی  این کتهاب آسهمانی، از قهدیمی
های فکری خاص خهود بهه اهب اسالمی و فقهی هریه با سوناسونی سرایشاسالمی است. اندیشمندان مذ

بخشیدن به حدیث، در راسهتای اند. سرایش فکری اصالتواکاوی و استخراج معانی و مفاهی  قرآن پرداخته
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نظردرک مفاهی  قرآنی ه  بسیار حائز اهمیت و م  ن بوده است. ان و متأخراقدمای محدث دِّ
فقهه و  ۀهای ایهن کتهاب آسهمانی در حهوزبه احادیث، به تفسیر و استخراج پیامبخشی البانی با اصالت

ناپذیربودن کتاب و سنت معتقد است ن به جداییابا تأثیرپذیری از قدمای محدثوی، اعتقاد پرداخته است. 
نی اوتیت ات و ا»اجتهاد تمایزی قائل نیست و در تأیید این دیدساه خود به حدیث  اساسی   و بین این دو منبع  
کند که دتلت این حدیث صحیح بر این مطلهب اسهت کهه صراحت بیان میبهو  استناد« القرآن و مثله معه

و سنت ه  توأم با قرآن است و هرکس صرفًا به یکی از آن دو چنگ بزنهد و  یستشریعت اسالم فقط قرآن ن
دو مهورد، بهه تمسهه بهه دیگهری امهر ها را وانهاده است؛ زیرا هریه از این آن یهر دو ،دیگری را واسذارد

 (.  31 ،فی االسالم ةالسن ةمنزلک کندمی
َنات  َو » ۀالبانی با استناد به آی  

اْلَبی  ر  َو  ب 
بع ْ  َو  الزُّ َلْیه  َل إ 

 
ز 
اس  َما نع لنَّ َن ل   

َبی 
تع ْکَر ل   

َلْیَه الذ  وَن  َأْنَزْلَنا إ  رع ْ  َیَتَفکَّ هع  «َلَعلَّ
بیان نظ  و الفاظ  .3انداز: است که این آیه، متکفل دو نمونه بیان است که عبارت (، بر این اعتقاد44کنحل: 

 (. 6 همان،ک بیان معانی قرآن .2 ؛قرآن
نکردن آن در رساندن پیام وحی به امت اسالم اسهت و یعنی تبلیغ قرآن و کتمان ؛بیان نظ  و الفاظ قرآن

زیرا در آیهات قهرآن،  ؛سنت است ۀ، برعهداستبیان آن ای که کرامت اسالمی نیازمند بیان معنی لفظ یا آیه
 شهودموارد مجمل، مطلق و عام توضیح داده می ،سنت ۀوسیلآیات مجمل، عام و مطلق و... وجود دارد و به

 نیازمندی قرآن به سنت مشهود است.  ،(. پس با این توضیح6 همان،ک
علمهای مهذاهب  ۀهمه :قه  شهودقرآن مقدم بر سنت نیست و جایز نیست که  مقهدم وا .بند اول

بهر قهرآن، سهنت نظر دارند که مصدر شریعت و استنباط احکام شرع فقط قرآن نیست و عالوهاسالمی اتفاو
(، اما البانی با دیدساهی افراطی، قرآن و سهنت را دو 44 ،کغوری ه  یکی از مصادر شریعت و احکام است

 (. 31 ،فی االسالم ةالسن ةمنزلداند کتراز و در عرض ه  برای استنباط احکام میمنبع ه 
ترتیب های استنباط احکام شرعی را بهالبانی با استشهاد به حدیث معاق که در آن سلسله مراتب راهکار

دانهد دتلت نیز مخدوش می نظر  داند، ضمن بیان ضع  سند آن، حدیث مذکور را ازن، سنت و رأی میآقر
داند که عمل دهد و جایز نمیبرای استنباط احکام شرح می را رحلهو بر این باور است که حدیث معاق سه م

داند که مسهتند حکه  را در که مستند حک  در سنت یافت نشود و نیز جایز نمیمگر درصورتی ،به رأی شود
که مستند آن حک  در قرآن موجود نباشد. البهانی ایهن سلسهله مراتهب را مگر درصورتی ،دکرسنت جستجو 

 بهارهدانهد و دراینسهنت ایهن سلسهله مراتهب را صهحیح نمی در خصوصاما  داندمیصحیح به رأی  راجع
ألن السنة حاکمة علی کتاب الله ومبینة له فیجب أن یبحث عهن الحکه  فهی السهنة ولهو ظهن »نویسد: می

 کتاب وث  کال بل یجب اعتبار ال وجوده فی الکتاب لما قکرنا فلیست السنة مع القرآن کالرأی مع السنة کالً 
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زیرا سنت، حهاک   ؛(3/292 ة،العالم ةموسوع ؛ همو،22 همان،« کواحدا ت فصل بینهما أبدا السنة مصدراً 
، پس واجب است که برای یافتن حکمی در سنت جستجو شهود هرچنهد استن آیات آن بر کتاب الله و مبی  

ن مانند نسهبت سهنت بهه رأی نسبت سنت به قرآ زیرا ،سمان برده شود که آن حک  در قرآن نیز موجود است
 ،واحهد بهرای احکهام اعتبهار شهود یعنوان مصدرنیست، هرسز هرسز بلکه واجب است که کتاب و سنت به

 هیچ عنوان بین آن دو جدایی و انفکاک تصور نشود. ه ای که بسونههب
ی نیست کهه نیاز یحکم برای یافتن ،قرآن و سنت یکی است ۀاز دیدساه البانی چون رتب ،دیگرعبارتبه

نیهاز بلکه صرف مراجعه به سنت برای دستیابی به حک  ما را از مراجعه به قرآن بی ،در ابتدا سراغ قرآن رفت
ن و سهنت در آالبهانی قهر هرچند ظن به وجود آن حک  در قرآن وجود داشته باشد. بنهابراین ازنظهر   ،کندمی

 رتبه هستد. تراز و ه ه  ،استنباط احکام
شهود سهنت آن قرآن تفسهیر می ۀوسیلاند و اولین چیزی که بهه  انی قرآن و سنت توأمان بااز دیدساه الب

 ؛های تفسیری اهل عله ت و پس از آن باید به دیدساهاس است که همان اقوال و افعال و تقریرات پیامبر اکرم
 عه شود کالبهانی،مسعود است، مراجبنن صحابه ه  عبداللهامفسر ۀکه سرسلسلریعنی همان اصحاب پیامب

 (.  33 ،نایعل جبی فیک
البانی معتقد است که قرآن برای تبیین احکام و  :وابستگی قرآن ب  احادیث در تبیین احکام .بند دوم

مهراد و معنهای  ۀدهندعنوان شهارح و توضهیحسنت و احادیث بههو باید  استهای خود نیازمند سنت آموزه
اد حدیث، مراد آیه کش  شود. او مراتب وابستگی قرآن بهه احادیهث و مف و در پرتو   یندکمه آیات آقرآن، به

 کالبانی، «ةبالسن ات مقروناً  تسبیل الی فه  القرآن الکری  فهما صحیحاً »کند: سونه توصی  میسنت را این
 (. 33 ،االسالم یف السنة منزلة

جدایی و انفکاک بین این ای عدمترازی قرآن و سنت بود و ادعبر اساس آنچه سفته شد دیدساه البانی ه 
 مصدر اساسی اجتهاد در فه  و استنباط احکام شریعت را داشت.  ،دو

بودن او بهه اعتبهار ناپذیربودن آیات و روایات و قائلابرام و پافشاری البانی در جدایی: تحلیل و بررسی
سیر اجتهاد و استنباط احکهام، مشخص و معین و توأمان با همدیگر در م یعنوان منبعاین دو منبع اصیل، به

البهانی تهالی فاسهد  (. تمایز و جدایی بین کتاب و سنت که ازنظر  34 همان، ،هموک دیدساهی ناصواب است
 پذیر است.و مناقشه یستب سمراهی و ضاللت است نیز نظر صائبی نسبداشت و 

نیز مدعی اسهت کهه ایهن  تراز کتاب و سنت در مسیر اجتهاد و استنباط احکام است وادعای البانی ه 
کید میترازی به تأیید قرآن رسیده و احادیث ه  اعتبار آن دو را بهه   ،همهوک کنهدعنوان مصدر واحدبودن تأ

ن ه  این اعتبار را امضا کرده اسهت، امها بهرخالف ا( و سیره و منش عملی سل  و صحابه و تابع31 همان،
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کهه شهواهد آن  استاط احکام مورد اتفاو جمهور مذاهب بین قرآن و سنت در استنب ۀادعای او، تفاوت رتب
 شود: ارائه می

قهرآن نسهبت بهه سهنت مقهدم اسهت و بهرای  ۀرتبه ،جمهور مذاهب معتقدند که در استنباط احکهام أ.
ن بایهد بهه سهنت آابتدا باید سراغ قرآن رفت و در صهورت نبهود حکه  در قهر ایمسئله آوردن حک دستبه

الثبهوت الصهدور و قطعهیزیرا قرآن کالم وحی است و قطعی ؛(32؛ خالف، 19و23مراجعه کرد کزحیلی، 
الصدور است و الصدور مقدم بر ظنیالثبوت است و مشخص است که قطعیکه سنت، ظنیدرحالی است،

هر یعنهی قهرآن  ۀر قرآن است و مشخص است که رتبمفس   ،نیز به این دلیل که سنت تفسیر باید متأخر از مفسَّ
 .(14ان، باشد کهم

ن عنوان مبهی  او سهنت را بهه .قرآن اولین و مهمترین اصل در استنباطات فقهی اسهت ،از دیدساه ابوحنیفه
 و اتههیح فهیابوحنکابوزهره،  داندعنوان دومین اصل در مسیر استنباطات فقهی خود بعد از قرآن میقرآن و به

اولین اصل است و ظاهر قرآن را بر سهنت  (. در نظام استنباط فقهی ماله، قرآن108 و 892و 89۲، عصره
قرآن در منه  فقهی احمد حنبل اولین منبع است  .(102 و 103، عصره و اتهیح مالک ،همودارد کمقدم می

و شدیدًا به این مسئله باور دارد که سنت مفسر قرآن است و هیچ تعارضی بین سنت و قرآن وجهود نهدارد و 
و  808، عصهره و اتههیح حنبه ابه ، هموک جتهادی احمد حنبل استعنوان دومین اصل از اصول اسنت به

کشهافعی،  (. اما در مصادر فقه شافعی، قرآن و سنت در یه طبقه قرار دارند، البته سنت قطعی و متواتر833
سهازی کتوضهیح( یهاری بیهان و روشن ۀوسهیلکتاب را بهه ،دلیل آنکه سنتبه ؛(4/282، ثیالحد اختالف

 ۀطور نیست که هر روایتی در پای، ولی ایناست قرآن قرار داده ۀر بیان فروع، سنت را در پایکند. شافعی دمی
خبهر متهواتر  ۀقرآن است که قطعی و متهواتر باشهد و اخبهار واحهد در انهداز ۀقرآن باشد، بلکه روایتی در پای

داده اسهت و آن را  آیات قرآن باشد. شافعی خودش ایهن مطلهب را هشهدار ۀچه رسد به اینکه در پای ،نیست
َتابع َو »کند: مسل  می ،مقید به قید سنت وَلی اْلک 

ع
ی اأْل ْل ع َطَبَقاٌت َشتَّ ةع  اْلع  نَّ ةع إَقا َثَبَتْت السُّ نَّ همان، ، همو« کالسُّ

قهرآن  ۀدرجهپایهه و ه ( و تصریح دارد که سنت در شناسایی عقیده کیعنی اصول دین نه فهروع( ه 4/282
 (.412 ،ةیاالسالم المذاهب خیارت کابوزهره، نیست

شافعی مصدر واحدبودن قهرآن و سهنت را فقهط در  تفاوت دیدساه شافعی با البانی در این است که اوتً 
 ثانیهاً  ؛دانهدقرآن و سنت را در فروعات و اصول یکسان می ۀبرخالف البانی که مرتب ،فروعات پذیرفته است

کواحهد و متهواتر( بها قهرآن را یکهی  البانی که مطلق سهنت برخالف است،مراد شافعی فقط روایات متواتر 
 داند. می

آیاتی از قرآن را قکهر کهرده و مهدعی اسهت کهه ایهن آیهات  فی االسالم ةالسن ةمنزلالبانی در کتاب  .ب
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نیست و برای فه  مراد آیهات بایهد از احادیهث اسهتمداد  یدنیها فهمبودن آنسبب مجمل یا عام یا مطلقبه
. (8ک ترازی قرآن و سنت پنداشته اسهتاصطالح نیازمندی قرآن به سنت را البانی دلیل ه به جست و همین

کردن آیات محدودی از قرآن کری  که توجه است. البانی با لیستدرخور  ضع  استدتل البانی در این ادعا 
و باید در کنار قهرآن و  نیست یدنیفهم، ، نتیجه سرفته است که قرآن بدون روایاتاستنیازمند تفسیر روایی 

 (. 21 ،بنفسه حجة ثیالحدک در عرض آن، احادیث ه  وجود داشته باشد
همان تعمهی  جهزب بهه  ،ترازی قرآن و سنتاستدتل البانی با استشهاد به آن آیات، برای اثبات ه  ۀشیو

ت اسهت تها رفهع کل است. موارد محدود و اندکی از آیات که مجمل یا مطلق یا عام هستند که نیازمند سهن
 ۀی سهلطنت و سهیطرامعنهبهه ،اجمال آیه یا تخصیص عام و تقیید مطلق کند و آیات مشهکل را شهرح دههد

تهوازن بهین دلیهل و  نکردناحادیث بر آیات نیست. تعمی  موارد اندک و محدود به کل قرآن، همان رعایهت
 کند. ترازی قرآن و سنت را افاده نمیادعاست و ه 

فهی  ةالسهن ةالبانی چه در حدیث و چه در فقه واضهح و آشهکار اسهت. وی در منزله ثباتی منه بی .ج
عنوان اتسالم مدعی است که تفسیر قرآن باید به قرآن و سنت باشد و سپس اقوال صحابه. ایهن قاعهده را بهه

ری از کند کهه جمهع کثیهداند و بالفاصله و پس از نقل این قاعده اعتراف میاصلی در تفسیر قرآن می ۀقاعد
علما قائل به سلسله مراتب در تفسیر قرآن و رعایت ترتیب و تقدم تفسیر قرآن به قرآن بر تفسیر قرآن به سنت 

 (.  31ک هستند
خبر واحهد را هه  در  یالبان :آن ۀحجیت خبر واحد در عقائد و ادل ۀدیدگاه البانی دربار  .بند سوم

ت خبهر یهکهه قائهل بهه حجداند را مخدوش می ییدساه علماید ی،داند. ویعقائد و ه  در احکام حجت م
 ،ت خبهر واحهدیهن باور است که در حجیدانند. او بر ایده حجت نمی، اما خبر واحد را در عقهستندواحد 

هه  در احکهام و  را ت خبر واحدیست و عموم و اطالقات نصوص، حجین یچ تفاوتین عقائد و احکام هیب
 .(161 و 3/288، موسوعة العالمة؛ 49، بنفسهالحدیث حجة ک شودیه  در عقائد شامل م

ای اسهت کهه سونههاهمیت این عنصر اساسی در عقیده و احکام و در منه  فقهی و اجتهادی البهانی به
به این امر اختصاص داده و الحدیث حجه بنفسه فی العقائد و االحکام عنوان  تألی  جداسانه و مستقلی را با

طور مفصل و مستوفی بیان کرده است. او در فصهل سهوم ایهن کتهاب د بهدیدساه خود را در مبحث خبر واح
سویند که خبر واحد در مبحث اعتقهادات حجیت حدیث آحاد هستند و میها که قائل به عدمآن»سوید: می

شود، قائل به حجیت خبر واحد در احکام بوده خبر واحد اثبات نمی ۀوسیلحجت نیست و امور اعتقادی به
کنند و بین مسائل اعتقادی و احکام شرعی جدایی انداخته و خبر واحد اثبات می ۀوسیلعی را بهو احکام شر

شهود  این تفکیه و جدایی دیده می ،ن از کتاب و سنتااند. آیا در نصوص متقدمآن دو را از ه  مجزا کرده
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مومیهت و اطهالو خبهر ن تفکیه بین عقاید و احکام وجود نهدارد، بلکهه عااصاًل و ابدًا! در نصوص متقدم
در این  کص(شود و متابعت از پیامبرواحد، ه  شامل مسائل اعتقادی است و ه  احکام شرعی را شامل می

ٍن َو  َو » ۀامر واجب است، زیرا بدون شه و تردید، آی ْؤم  مع ههع َو  َما َکاَن ل  َقا َقَضهی اللَّ َنهٍة إ  ْؤم  هع َأْمهًرا َأْن  تمع هولع َرسع
وَن َلهع ع اْلخ   ْ  َو َیکع ه  ْن َأْمر  َه َو  َیَرةع م  وَلهع َفَقْد َضلَّ َضالتً  َمْن َیْعص  اللَّ یًنا َرسع ب 

( شهامل آن اسهت. 6احهزاب: «کمع
اطاعهت از و نهی از عصهیان و عهدم کص(همچنین وجوب اطاعت از امر خداوند در متابعت از پیامبر اکرم

نشهود. آنچهه سفتهه شهد چهه در امهور  کص(یهامبرکند که مخالفت امر پ، این مسئله را تأیید میکص(پیامبر
 (. 49ک کندرا ثابت می کص(اعتقادی و چه در احکام شرعی، اطاعت از خداوند و متابعت از پیامبر اکرم

با قاطعیت بیشهتری، در حجیهت  بنفسه فی العقائد و االحکام ةالحدیث حجاو در بخش پایانی کتاب 
این معنی را در نهاد خود نهادینه کنید کهه بهه »سوید: شته و میخبر واحد در عقیده و احکام سنگ تمام سذا

صادر شده است، ایمان بیاورید چه اینکه آن حهدیث  کص(هر حدیثی که برایتان ثابت شد که از پیامبر اکرم
کند که امام مذهب شما قائل به آن حدیث باشد یا فرد دیگهری از در عقیده باشد و چه در احکام و فرو نمی

 مقهام و بلندمرتبهه باشهدبشری تقلید نکنید، هرچنهد آن فهرد عالین و مذاهب و از هیچ بنیانامسلمامامان 
 (.  92ک

العقائهد و  یث حجة بنفسه فهیالحدالبانی در کتاب : ت خبر واحد در عقائدیحج ۀدربار  یالبان ۀادل
 .(11تا11ک کندبه امور قیل استناد می ،حجیت خبر واحد در عقیده ۀقیل مبحث ادل االحکام

ٍن َو » أ.ات قرآن: یآ ْؤم  مع هع َو  َوَما َکاَن ل  َقا َقَضی اللَّ َنٍة إ  ْؤم  ْ  َو  ت مع ه  ْن َأْمهر  َیَرةع م  وَن َلهع ع اْلخ  هع َأْمًرا َأْن َیکع ولع  َرسع
َه َو  وَلهع َفَقْد َضلَّ َضالتً  َمْن َیْعص  اللَّ یًنا َرسع ب 

 (. 16کاحزاب: « مع
که سروهی از آنان نهزد پیهامبرکص(  است ن فرمودهاد تشویق و تحریض مؤمنخداون ،فوو ۀاساس آی بر

فروعهات و  صرفاً  ،های دینهای دینی خود را بیاموزند. شکی نیست که منظور از آموختن آموزهو آموزه وندر
زیرا این مسئله قطعی اسهت کهه  ؛شودهای عقیدتی ه  میو شامل آموزه اردبلکه عمومیت د ،احکام نیست

 ،کنند و بدیهی است که مسهائل عقیهدتیهای دینی رعایت اته  فاته  می  و متعل  در آموختن آموزهمعل
 شود. مهمتر از احکام شرعی است، پس آیه شامل احکام عقیدتی ه  می

ْلٌ   َو » .ب ه  ع   (. 16اسراب: ک «َتَتْق ع َما َلْیَس َلَه ب 
ن در عههد انانکردن اسهت و بهدیهی اسهت کهه مسهلمتابعتنکردن و معمل ،یه مراد از َتَتْق ع آدر این 

اند و امور غیبی و حقائق اعتقادی مثل مسائل مربوط به خلقت و قیامهت کردهصحابه به خبر واحد عمل می
اسهت کهه صهحابه و  ابهه ایهن معنه ؛اند و اسر خبر واحد مفید عل  نبودکردهثابت می ،خبر واحد ۀوسیلهرا ب

 اند. کدام عل  نداشتهعین هیچتابعین و تابعین تاب
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وا َع » .ج حع ْصهب  َجَهاَلهٍة َفتع وا َقْوًمها ب  هیبع ص  هوا َأْن تع نع َنَبٍإ َفَتَبیَّ ٌق ب  ْ  َفاس  ْن َجاَبکع وا إ 
یَن آَمنع ذ 

َها الَّ ْ  یا َأیُّ َلهی َمها َفَعْلهتع
یَن  م   .(6کحجرات: « َناد 

در خبر او واجب  را است و تحقیق و تفحص بنابر مفاد این آیه اسر فرد عادلی خبری آورد خبر او حجت
تحقیهق و  ،زیهرا اسهر خبهر واحهد حجهت نبهود ؛به آن، خبر واحد را حجت دانسته استداند که باتوجهنمی

 کرد. خبر او را واجب می خصوص تفحص در
ای از روایاتی است که با مستند دوم البانی در حجیت خبر واحد در عقیده و احکام، مجموعه روایات:

بنفسهه فهی  ةالحدیث حجدر کتاب « فی کل شیب کص(الی اتباع النبی ةاتحادیث الداعی»سرفصلی به نام 
 جمله:  آن ها استناد کرده است ازبه آن العقائد و االحکام

قال: کل امتی یدخلون الجنه ات من ابی، قالوا و مهن  (صکهریره رضی الله عنه، ان رسول اللهعن ابی أ.
 (. 4/489کبخاری،  و من عصانی فقد ابی ةاطاعنی دخل الجنیأبی  قال: من 

: تالفین احدک  متکئا علی اریکته، یأتیه اتمهر (صکرافع رضی الله عنه قال: قال رسول اللهعن ابی .ب
کترمهذی،  من امری مما امرت به او نهیت عنه، فیقول تادری، ما وجدنا فی کتهاب اللهه اتبعنها کو ات فهال(

1/11».) 
سنت عملی پیامبرکص( و اصحاب او و بعد از وفات پیامبرکص(  امبر)ص( و صحاب :یپ یعمل ۀر یس

البانی با استناد به دیهدساه صهحیح بخهاری و صهحیح  .دتلت بر حجیت خبر واحد در عقیده و احکام دارد
 ةلرسهالاداند. همچنین وی با استناد بهه کتهاب ه  در عقیده و ه  در احکام حجت می را خبر واحد ،مسل 

 کند. حجیت خبر واحد در عقیده و احکام را نهادینه می ،شافعی
اساس عمل به اطالو آیات است و از  های البانی به آیات قرآن، براکثر استدتل :ادل  تحلیل و بررسی

 ه  در عقیده و ه  در احکام شرع است.  ،های منه  فقهی او، حجیت خبر واحددیگر شاخصه
اثبات شود، عمل به آن حدیث واجهب رست که هر حدیثی که صدور آن از پیامبهیچ شه و تردیدی نی

 قطهع از پیهامبر طوربه ،عنوان خبر واحد به ما رسیده استاما جای پرسش است که آیا حدیثی که به .است
صدور آن، دلیلی برای وجوب عمل به آن حدیث هسهت  طبیعهی نقل شده است  و در فرض احتمال عدم

 ب منفی است و دلیلی وجود ندارد. است که جوا
مفاد آیات مستند البانی بیانگر این مطلب است که هر حدیثی که از پیامبر صادر شده باشد، عمل به آن 

یا تزم است که ضمن عمل به آن حدیث، متابعت از پیامبر محقق شود و در این مورد، تفاوتی  استواجب 
بهراین عنوان، ناظر به حجیهت خبهر واحهد نیسهت. عالوههیچو به یستبین امور اعتقادی و احکام شرعی ن

توان سفت که البانی بین دو عنصر وجوب اطاعت از پیامبر و وجوب اطاعت از خبر واحهد خلهط کهرده می
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 است. 
مانند آیاتی که مستند او در حجیت خبر واحد در عقیده و احکام بود، این نکته  نیز ستند البانیمروایات 

ای بهه ، واجهب اسهت و اشهارهاسهت کردن از آنچه صدور آن از پیامبر ثابت شهدهد که اطاعتکنرا بیان می
کهردن بهر حجیهت خبهر واحهد آن، اسهتدتل بر وجوب اخذ خبر واحد و عمل به مقتضای آن ندارد. عالوه

 ! است مستلزم دور خواهد بود و دور باطل ،حد تواتر نرسداسر روایات به ،روایات ۀوسیلبه
 ةلزوم اتباع السن»با سشودن سرفصلی به نام بنفسه فی العقائد و االحکام  ةالحدیث حجی در کتاب البان

خصوص حجیت خبهر  سوید: نصوص کتاب و سنت که در( می14ک «علی کل جیل فی العقائد و اتحکام
الو آیات و به عموم و اطکند... باتوجهواحد سفته شد، قاطعانه بر وجوب متابعت مطلق از سنت دتلت می

 شود: روایات مذکور به دو امر اساسی اشاره می
یًرا َو  َو » ۀاول: آی اس  َبش  لنَّ ًة ل 

ت َکافَّ یًرا َو  َما َأْرَسْلَناَک إ  هوَن  َنذ  هاس  تَیْعَلمع ْکَثَر النَّ نَّ َأ ( شهامل 28کسهبأ:  «َلک 
و کان النبهی »رسیده است و حدیث  هااند و به آنشود که اصل دعوت پیامبر را دریافت کردهافرادی می ۀهم

 (. 14 همان،ک ، تفسیر این آیه است«و بعثت الی الناس کله ةیبعث الی قومه خاص
امورات دینهی اسهت و ههیچ فرقهی بهین  ۀشده شامل همنقل دوم: عمومات و اطالقات آیات و احادیث  
سونهه ستند، جایز نیست ایهنافرادی که بعد از صحابه ه  ه ۀعقیده یا حک  عملی نیست و بر صحابه و هم

د یهاست و با یامت جاریق ۀبودن رد کنند و این مسئله و عمل به خبر واحد تا دامنواحد دلیل خبراخبار را به
 (. 11 همان،به آن عمل شود ک

احکهام  ی،. سروه3ند: شوی  میها به دو سروه تقسامبر به آنیدن دستورات پیرس ۀبر اساس نحو زینافراد 
در  یاچ واسهطهیانهد و ههافهت کهردهیامبر دریهو مشافهه از پ ینیو ع یصورت حضورن را بهید و دستورات

 یافهراد ۀواسط امبر بایدستورات پ ،گرید ی. سروه2 ؛امبر وجود نداردین خودشان و پیدن آن دستورات بیرس
 اند. اخذ کرده ن و احکام شرع رایدستورات د امبریها از پقول آنو با نقل است دهیها رسگر به آنید

ها رسیده است را رد کنند، زیرا شهنیدن امبر به آنیست که هرآنچه از پیز نیعنوان جاچیهبه ،اما سروه اول
است. آیات و روایات بدون ههیچ  از بلندترین درجات یقین به صدور احکام از پیامبر بدون واسطه از پیامبر

 شود. ای شامل این افراد میشه و شبهه
ها وجهود دارد و بهه آن واسهطه راجهعنسیان و دیگر مهوارد  ،سهو ،احتمال خطا ،سروه دومخصوص  در

وجود نیست و اسهتدتل البهانی مطبیعی است که باوجود این احتماتت، یقین به صدور قطعی کالم پیامبر
 ه  مؤید استدتتت او نیست. 

سوید: که می متشرعه است، آنجا ۀاو به سیر تی که در این استدتل البانی وجود دارد، اشاره  قو   ۀتنها نقط
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ت ه  مشکل قو   ۀاما این نقط ،(11 همان،ک «المجتهدین ةو قد کان اتمر کذله فی عهد التابعین و اتئم»
 سهتند او بیگانهه اسهتمکند، زیرا این استدتل ه  نسهبت بهه آیهات و احادیهث استدتل البانی را حل نمی

 (. 61، تکرحم
بودن و در مفید عل  دبرخی از اخبار آحاد را ر ،پذیر است که صحابهبه این دلیل مناقشهصحابه  ۀاما سیر

عله  از خبهر واحهد را  ۀافهادطور صحیح، عهدم، قرائنی وجود دارد که بهاندکرده آن اخبار، تشکیه و تردید
رزیق عهن نا عمروبناحمد قال: حدثجبله قال: حدثنا ابوبنعمرونمونه: حدثنا محمدبن ؛ برایدهدشرح می

یزید جالس فی المسجد اتعظ  و معنا الشعبی فحدث بحدیث فاطمهه اسحاو قال: کنت مع اتسودبنابی
الله ل  یجعل لها سکنی و تنفقه، ث  اخذ اتسود که  مهن حصهی فحصهبه بهه فقهال بنت قیس، ان رسول

لقول امراۀ تندری حفظهت او  ًاکص(نبی ةویله، تحدث بمثل هذا  قال عمر: تنترک کتاب الله تعالی و سن
 (. 4/342، حجاجبنکمسل ة نسیت لها السکنی و النفق

بنت قیس ازجمله صحابه است، اما عمر حجیهت ادعهای او را رد  هبه اینکه فاطمدر این حدیث باتوجه
 کرد. 

از پیهامبر روش مشهافهه احهادیثی را مأنوس بوده و بهه ای که با پیامبرجای سؤال است که وقتی صحابه
 حهلبهودن آن اخبهار مدست برخی دیگر از صحابه رد شهده و مفیهد عله  شنیده است که همان احادیث به

زمانی طوتنی بین زمان  ۀبه فاصلتوان طبق دیدساه البانی و باتوجهتشکیه و تردید صحابه است، چگونه می
و مفیهد عله  باشهد  وقهوع ایهن  پیامبر و عصر حاضر، همان احادیث برای افراد این زمهان حجیهت داشهته

 کند. تعامالت صحابه با احادیث آحاد، آشکارا ادعای البانی را باطل می
روایهات بهر  ۀمنظور از احادیث عرض، احادیثی است که عرض :البانی و احادیث عرض .بند چهارم

روایهات »عنهوان  این احادیهث بها .کندشناسایی احادیث صحیح از غیر آن توصیه می منظوربهقرآن کری  را 
ات إن رحی اتسالم دائرة قیل کی  نصهنع یها » نندما؛ (122، شاهرودیهاشمی شوند کشناخته می« عرض

؛ متقهی، 2/94کطبرانهی،  «رسول الله  قال: أعرضوا حدیثی علی الکتاب فمها وافقهه فههو منهی و أنها قلتهه
3/396). 

کیه   کالبهانی، شهوداعتبار سهاقط نمی ۀدرجبر این باور است که اسر روایتی مخال  قرآن بود از  ،وی
 ة،االحادیهث العهعیف ةسلسهل کند کالبهانی،که وی اخبار عرض را تضعی  و رد می( تاآنجا33 ،یجب علینا

  .(311، ضعیف الجامع الصغیر و زیادته ؛ همو،1/192
زنادقهه و  سهاخته   و آن را کندمیسند و دتلت تضعی   نظر  ها را ازالبانی در ارزیابی احادیث عرض، آن

 .(1/192، همانداند کها مثل خوارج و اباضیه مین و پیروان آناملحد
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استدتل البانی در مردوددانستن احادیث عرض این است که وی معتقد است خود احادیث عهرض بها 
 هکرده است و به (صکقرآن تعارض دارند و وجه تعارض آن این است که قرآن امر به اطاعت مطلق از پیامبر

 تعهارض بها قهرآن نکهرده اسهترا منوط به عهدم (صکهیچ قیدی مقید نساخته است و حجیت کالم پیامبر
 .کهمان(

و  (صکتوان سفت این است که باید بهین کهالم پیهامبرآنچه در نقد دیدساه البانی می: یل و بررسیتحل
تَّ َوْح »مصداو  (صککالم پیامبر .فرو قائل شد (صکحدیث پیامبر َو إ 

ْن هع هوَحیإ  ( اسهت و 4کنجه :  «ٌ  یع
بهه هرچنهد باتوجهه ،نقهل شهده اسهت (صکاما روایتی که از پیامبر .است ناپذیربدون تردید مقبول و خدشه

که کالم است  احتمال این ؛صحیح قلمداد شود ،ناهای ارزشیابی احادیث طبق دیدساه محدثمالک و معیار
 .  دنباش کص(پیامبر

کنهد، هرچنهد صهورت صهحت سهند آن از حجیهت سهاقط نمی در ثی راتنها هیچ حدیوی نه ،بنابراین
مابین آن حهدیث شود تا با توجیه یا تأویل، تعارض فیای متوسل میمخال  با قرآن باشد، بلکه به هر شیوه

صورت تعارض حدیث بها عقهل و مبهانی عقلهی، بها  را حل کند و به حدیث و مفاد آن حجیت بخشد و در
عقل قابل ادراک و ارزیابی نیسهت، بهه تثبیهت  ۀوسیلنشدنی بهپوشیده و پنهان و درک استدتل به اینکه امور

 ،حةیالصهح ثیهاالحاد سلسهة کالبهانی، پهذیردپردازد و به آن حجیهت بخشهیده و آن را میمفاد حدیث می
3/91 .) 

اقا ان احد جناحی الذباب س  و اآلخر شهفاب فه»قیل حدیث  ،ةاالحادیث الصحیح ةسلسلاو در کتاب 
 ۀسوید: این حهدیث بها سهند صهحیح از صهحابمی« وقع فی الطعام، فامقلوه فانه یقدم الس  و یؤخر الشفاب

بزرسی چون ابوهریره، ابوسعید خدری و ابوالدرداب روایت شده است و هیچ مجالی برای شه و شبهه در آن 
 وجود ندارد. 

ن با او مخالفاست حدیث را نادیده سرفته با این  ،«غالت شیعه»به اصطالح او  ،مخالفت شیعه البانی،
این حدیث را جزو معجزات پیامبر  وی،ند. دارداند که عقل معیوب و مریضی مفاد این حدیث را افرادی می

 کند. مفاد آن را تأیید می ،علمی دارد و عل  جدید ۀو معتقد است که پشتوان داندمی
قل صریح در تعارض و تضاد اسهت، نمایهانگر اوج سعی و تالش البانی در دفاع از این حدیث که با ع

پایبندی و اعتقاد او به حدیث است و با هر دستاویزی درصدد اثبات حجیت آن است و آن را حمل بر ظاهر 
 کند. می

ها و شهفا در بهال دیگهرش بهه نظهر آنچه در نقد و بررسی حدیث بال مگس و وجود س  در یکی از بال
مفاد این حدیث  ،ثانیاً  ؛پذیردمخال  عقل است و عقل سلی  این حدیث را نمی ،رسد، این است که اوتً می
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 کند. تنفر طبع انسان مفاد حدیث را نقض می ،ثالثاً  ؛تأیید عل  نیستمورد 

 عقل  .2

تبیهین و ههای دینهی اسهت. عهدمترین مسهئله در پژوهشحهال پیچیهدهعقل یکی از مهمترین و درعین
های متعهددی در آرا و عقل در استنباط احکام شرعی، باعث افراط و تفریط بودن محدوده و نقشنامشخص

 های فقهی شده است. اندیشه
آفرینی آن در استنباط احکام شهرعی، در منه  البانی اصالت به نقل داده شده است و برای عقل و نقش

تهرین ی البهانی غیرعقالنیتوان ادعا کرد که منه  فقهی و اجتهادجایگاه ویژه و درخوری وجود ندارد و می
 منه  اجتهادی و فقهی است. 

(. از دیهدساه 16کقهبهی،  دانهداعتقاد هیچ عنصری را بدتر از عله  کهالم و فلسهفه نمی ۀالبانی در حوز
شدن ساحت مقدس شهریعت یابی  که او باور دارد عل  کالم باعث آلودهالبانی درخصوص عل  کالم درمی

ها و مدی عله  کهالم باورمنهد اسهت و ایهن عله  را منشهأ ضهررآبه ناکار همچنین وی .(14، هماناست ک
های بزرگ و از عوامل اساسی انحراف و داند. او عل  کالم را از فتنههای سوناسون بر امت اسالم میخسارت

 ، از دریافت عقاید درست و اصهیلداند که آنان با پیروی از این عل های اسالمی میسمراهی بعضی از فرقه
معهانی معنای حقیقهی نداننهد و بههاند و باعث شده است کهه آیهات قهرآن را بهههای دینی محروم شدهآموزه

 (. 14کطحاوی،  اندمجازی آیات تمسه جسته
اند که خداوند نهه در ن که در توصی  خداوند اظهارنظر کرده و سفتهاالبانی در مواجهه با دیدساه متکلم

تعجب و  مت راست و نه در سمت چپ و نه در داخل و نه در خارج، در نهایت  بات و نه در پایین و نه در س
ن این است که خداوند موجود نیست و این همان تعطیل مطلق و ای این عبارت متکلماسوید: معنانکار می

ن، درصدد بیهان ایهن ا(. البانی با استبعاد این قول متکلم14کقهبی،  ها بر وجود خداستاز بزرسترین انکار
نکته است که باتخره خداوند باید در یکی از جهات باشد و از ایهن صهفات داشهته باشهد. ایهن اظههارنظر 

 به عل  کالم و مخالفتش با آن است.  راجعحاکی از تمام ناآساهی او  ،البانی
ی ههاترین آموزهدارد کهه او از ابتهدایی اعقل سفته شد حکایت از ایهن معنه ۀآنچه از دیدساه البانی دربار

های علمی کهالم و فلسهفه اسهت، در مایهکه بدون بضاعت و جانحالیبهره است و درکالمی و فلسفی بی
ورود بهه  کنهد و طبیعهی اسهت کهه نتیجهه  اظهارنظر می –بالمعنی اتخص و اتع –موضوعات الهیات  ۀهم

العاده سهطحی و ی فووهاب اظهارنظرسببدون دانش کافی در این دو عل ،  کالمی و فلسفی   مسائل پیچیده  
 اساس و نامعقول اوست. بی
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یکهی از  ،ةاالحادیهث العهعیف ةسلسل :با احادیث مربوط ب  عقل مواجه منهج البانی در  .بند اول
آوری کهرده اسهت. بحهث و های بزرگ البانی است که احادیث ضهعی  و موضهوع را در آن جمهعموسوعه

 این اثر قرار داده است.  ۀیعبررسی احادیث واردشده در مبحث عقل را در طل
اولهین حهدیثی اسهت کهه بهه بحهث و بررسهی آن  ،«الدین هو العقل و من تدین له تعقل له»حدیث 

 احادیث مربهوط بهه عقهل بودن همه  پرداخته است و بعد از جستجو در منابع متعدد حدیثی، حک  به کذب
فی فضل العقل من اتحادیث تیصح منها شهی  و مما یحسن التنبیه علیه ان کل ما ورد»سوید: و می کندمی

 (. 3/11 ،ةاالحادیث الععیف ةسلسلالبانی، « کو هی تدور بین الضع  و الوضع
هها را یکسهره آن ۀاحادیث واردشده در مبحث عقل، با عبارات متفاوت و متعددی بیان شده و البانی هم

   کرده است. ها حکبودن آنمطرود و مردود دانسته و به موضوع و یا ضعی 
یکی دیگر از احادیثی اسهت کهه البهانی آن را تحقیهق « قوام المرب عقله و تدین لمن تعقل له»حدیث 

 اسهت و دارقطنهی در العقه محبر روایت کرده اسهت کهه مؤله  کتهاب ده است. این حدیث را داوودبنکر
محبهر آن را کهه داوودبنعبدربهه بهوده بنةخصوص این کتاب سفته است که این کتاب از موضهوعات میسهر

 (. 3/146 ،همو، همانسرقت کرده، اسانید و غیراسانید را در آن تحری  و منتشر ساخته است ک
ههای او واکاوی در آثار البهانی و اظهارنظر :باب عقل دیدگاه البانی در اساسیهای محور بند دوم.

 نقش عقل پرداخته است:  باب دو محور اساسی به بحث در ۀپای دهد او بردرباب عقل نشان می
یق عقل بودن شناخت خدا ازمحال .محور اول توان خدا البانی در پاسخ به این سؤال که آیا می: طر

عقل باید از کتاب و سنت دلیل بیاورد  ۀوسیلمعرفت خدا به مدعی   ،سوید: اوتً عقل شناخت، می ۀوسیلرا به
مهانع از شهناخت خداونهد  ،اخهتالف عقهول افهراد ،ثانیاً  ؛ای از کتاب و سنت نداردو این ادعا هیچ پشتوانه

چون عقل یهودی و نصرانی و مسلمان و... سوناسون و با یکدیگر متفاوت است و حتی عقل مسلمان  ؛است
اسهر  ،ثالثهاً  ؛عقل ممکن نیست ۀوسیلعلت شناخت خداوند به همین صالح با مسلمان فاسق فرو دارد و به

عقل ممکن بود، پس چرا این همه اختالفات در معرفت و شناخت خدا به وجهود  ۀوسیلشناخت خداوند به
آن، اسهر عقهل در  بهر کفایت عقهل در شهناخت خداسهت و عهالوهعدم ۀآمده است  همین اختالفات نشان

 (. 3/444نعمان، کآل فایده بودمعرفت خدا کافی بود، ارسال رسل و انزال کتب عبث و بی
ه  َو » ۀآی ۀاو همچنین دربار َنْفس  ی ل  َما َیْهَتد  نَّ هلُّ َعَلْیَهها َو  َمن  اْهَتَدی َفإ  َمها َیض  نَّ  َفإ 

ْزَر  َمْن َضلَّ َرٌة و  رع َواز  تَتهز 
ْخَری َو  وتً  أع ی َنْبَعَث َرسع یَن َحتَّ ب 

 
َعذ  ا مع نَّ ( بر این باور است که در ایهن آیهه، تفسهیر رسهول بهه 31کاسراب:  «َما کع

سنت است و تفسیر درستی نیست؛ زیرا سنت، سروهی از افراد مثل مجنهون، نابهالغ عقل، همان انحراف از 
ی عقل امعنها در قیامت با دیگران فرو دارد، توضیح داده است. پس رسول بهو... را که حسابرسی اعمال آن
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از ایهن  ی عقل تفسیر نشده و تفسیر سلفیهامعنعلت در تفاسیر دانشمندان سل ، رسول به همین نیست و به
 (.  1/362، همانک آیه مبطل این استدتل است

وَن » ،اوتً  :تحلیل و بررسی هفع ها َیص    اْلَعهْرش  َعمَّ
هه  َرب  هْبَحاَن اللَّ هع َلَفَسهَدَتا َفسع ت اللَّ َهٌة إ  َما آل  یه   «َلْو َکاَن ف 

بهه توحیهد،  اجهعرعقلی است که خداوند با برانگیختن حس تعقل و تفکهر انسهان  ی(، استدتل22کانبیاب: 
 کند. استدتل می

مثهل  ؛تواند ناقض دیهدساه البهانی باشهدهای عقلی انبیا برای اثبات توحید ه  میآن، استدتل بر عالوه
ْیلع َرَأی »که برای اثبات خداوند، به خورشید و ماه استدتل کرد: استدتل حضرت ابراهی   ا َجنَّ َعَلْیه  اللَّ َفَلمَّ

ها َأَفهَل َکْوَکًبا َقاَل  ی َفَلمَّ  
ًغا َقاَل َهَذا َرب  ا َرَأی اْلَقَمَر َباز  یَن َفَلمَّ ل  بُّ اآلف  ح 

ا َأَفَل َقاَل تأع ی َفَلمَّ  
ْن َلهْ  َهَذا َرب  َقهاَل َلهئ 

ی َهَذ   
َغًة َقاَل َهَذا َرب  ْمَس َباز  ا َرَأی الشَّ یَن َفَلمَّ  

ال 
َن اْلَقْوم  الضَّ وَننَّ م  ی ألکع  

ی َرب  ن  ا َأَفَلْت َقاَل َیها َقهْوم  َیْهد  ْکَبرع َفَلمَّ ا َأ
وَن  ْشر کع ا تع مَّ یٌب م  ی َبر   

ن    .(48تا46کانعام:  «إ 
هی اآلَفهاو  َو » ۀتشویق قرآن به تفکر و تعقل در آیات آفاقی و انفسی مثهل آیه ،ثانیاً  َنها ف  ْ  آَیات  یه  ر 

هی  َسهنع ف 
هع الْ  ْ  َأنَّ َن َلهع ی َیَتَبیَّ ْ  َحتَّ ه  س  یٌد َأْنفع   َشْیٍب َشه 

ل 
هع َعَلی کع َه َأنَّ  

َرب  طورکلی ( و نیز بهه11کفصلت:  «َحقُّ َأَوَلْ  َیْک   ب 
تفکر در مخلوقات، بهرای تحکهی  مبهانی توحیهد و دیگهر اصهول اعتقهادی، دلیهل واضهح و روشهنی بهرای 

 کارآمدبودن نقش عقل و استدتتت عقلی است. 
یش  .محور دوم حجیهت فرد عهدمعلهت منحصهربه :ث مربهوط به  عقهلحجیت احادیعدم یابیر

او را تضعی   ،زیادی از رجالیون ۀمحبر است. عداحادیث مربوط به عقل از دیدساه البانی، شخص داوودبن
 اند. وثاقت او بیان کردهو عبارات سوناسونی درخصوص عدم

حجهر در کهالم ابناند، اما دقهت محبر را رجالیون متعددی تضعی  کردهشخص و شخصیت داوودبن
و  اسهت او را نقهض کهرده ۀکند که دیدساه البانی و دیگران دربهارمحبر، کش  از حقیقتی میداوودبن ۀدربار

حجر محور ارزیابی از شخص و شخصیت او دانست. ابن ،محبرتوان کالم او را در بازشناسایی داوودبنمی
بر در عل  حدیث معروف بود و پیوسته به نگهارش محسوید: داوودبنمعین میبخاری از قول ابن»سوید: می

محبهر حدیث مشغول بود تا اینکه با قومی از معتزله مصاحب و همنشین شد و او را فاسهد کردنهد. داوودبن
 (. 1/399ک «به حدیث جفاکار شد راجعفردی دروغگو نبود و او فردی ثقه بود، ولی 

معهین در ابن ۀخصهوص سفتهوی، به ۀشهده دربهارهای سفتههبه جرح و تعدیلباتوجه :بررسیتحلیل و 
مازال معروفها »محبر سفته است: داوودبن ۀمعین دربارابن بری  و آن اینکه:خاصی پی می ۀمعرفی او، به نکت

 «مهن المعتزلهه فافسهدوه و ههو ثقهه بالحدیث، یکتب الحدیث، و ترک الحدیث، ث  قهب و صهحب قومهاً 
محبر، پرده از واقعیتی پنهان از شهخص و شخصهیت او داوودبن ۀدربار معینابن ۀ(. این سفت1/399، همانک
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 کند. سنت از او را آشکار میدارد و رمز رویگردانی رجالیون اهلبرمی
سنت از اوست. علت راز اعراض رجالیون اهل ،«من المعتزله فأفسدوه ث  قهب فصحب قوماً »عبارت 

و، سرایش فکری او به مکتب اعتهزال اسهت، نهه ضهع  در محبر و تضعی  اتوجهی رجالیون به داوودبنبی
بودنش. ناپسندبودن سرایش فکری معتزله از دیدساه البانی و دیگر آشنایی او با حدیث و نه دروغگوناوثاقت و 

 سنت، باعث شده است تا او را تضعی  کنند. رجالیون اهل
ها مشهکلی نداشهته و ز مصاحبت با معتزلیمحبر تا قبل امعین این است که داوودبنمستفاد از بیان ابن

شناس بوده و صرفًا سرایش فکری او به مکتب اعتزال و افکهار معتزلهی، او را بهه فسهاد نگار و حدیثحدیث
محبهر در داوودبن ،توان نتیجهه سرفهت کهه: اوتً معین، میبه بیان ابنتوجهکشانده و فاسد شده است. پس با

اعتمهاد بهوده حهل ثقهه و م ،ثالثاً  ؛ن معروف و مشهور بوده استاجزو محدث ،ثانیاً  ؛ن بوده استامحدث ۀزمر
بعد از مدتی که به کتابت حدیث مشغول بوده است، سرایش عقلی و معتزلهی را اختیهار کهرده  ،رابعاً  ؛است

ن مکتهب اعتهزال و تفکهر اسیری احمد حنبل که رئیس اهل حهدیث و از بزرستهرین مخالفهاست، پس جبهه
محبهر کهه ن داوودبنامنتقهد ۀافکهار پهدرش بهوده و بقیه یرواحمد که دنبالههبنت و نیز عبداللهمعتزلی اس

 سبب سرایش فکری او بوده است. الشعاع تفکر و مکتب حدیث هستند، صرفًا بهتحت

   اجماع .3

نمهود اسهت. اصهوًت البهانی بهه اجمهاع در رنهگ و بیاجماع در منه  فقهی اجتهادی البانی بسیار ک 
عنوان ابزار در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شهرعی ن توجه خاصی نداشته است و از آن بهااصطالح اصولی

االحکهام فهی »ههایی مثهل برد. او برای درک مفهوم واقعی اجماع و کاربرد آن در فقه، بهه کتابای نمیبهره
آداب الزفهاف فهی السهنة  ی،کالبهان دههدشهوکانی ارجهاع می« ارشاد الفحهول»حزم و ابن« اصول االحکام

 (.  219 ة،المطهر
های اجماع را بندیی اکثریت است توجهی نداشته و تقسی امعنن که بهااجماع مصطلح نزد اصولیاو به
داند. او بر این بهاور اسهت کهه اجمهاع مناقشه میدرخور  ها را اند، نپذیرفته است و آنن ارائه کردهاکه اصولی

وقوع، نقل آن اجماعات هه  غیهرممکن بر عدم ان وقوعی نداشته است و عالوهامک ،مصطلح در عل  اصول
دانهد و آن را ن میابودن ارتبهاط بها مجمعهوقوع اجماع در عصر واحد را، غیرممکنداند. دلیل او در عدممی

 (.  341کسلی ،  پنداردمحال می
جماعی است که مخالفت با آن جایز اجماع اقسام متعددی دارد. بعضی از اقسام آن، ا ،از دیدساه البانی

الجملهه هها کهه البهانی ایهن نهوع اجمهاع را فینیست، مثل اجماع علمای امت و اجماع علمای سایر امت
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علیهه عنوان متفهق یعنی اجماع نظری که در تعبیر بعضی از علما با ؛مقابل این نوع اجماع ۀپذیرد. او نقطمی
 ۀبهاب مسهئل این نوع اجماع را که درحقیقت جمع اقوال علمها در داند ومناقشه میدرخور  معروف است را 

بودن آن را نیز پراکندسی علما در اقصا نقاط بالد اسالمی دانسهت داند و دلیل محالخاصی است، محال می
او محهال اسهت. البهانی در تأییهد دیهدساه  ها ازنظر  ها و اخذ آرای فقهی و اجتهادی آنآن ۀکه مراجعه به هم

من ادعی اتجماع فقد کذب و مایدریهه لعلهه  »که سفته است:  است ه قول احمد حنبل استناد کردهخود، ب
 (. 218 ة،آداب الزفاف فی السنة المطهرک «اختلفوا

جهای تألیفهات فقههی او مخالفت البانی با اجماع فقها امری مشهود است. در جای :و بررسی تحلیل
هها بها دیهد تشهکیه و انکهار توان یافت کهه بهه اجماعهات آنا میهایی از مخالفتش با اجماع علما رنشانه

 داند. ها را باطل مییا اساسًا آن است نگریسته
و مخالفهت او بها اجمهاع علمها در ایهن « تحری  الذهب المحلق للنسهاب»دیدساه فقهی او درخصوص 

ر اباحهه آن دارنهد، امها البهانی نظر بهعلما اتفاو ۀهای انکار البانی با اجماع است. هممسئله، یکی از نمونه
اجمهاع، حتهی تصهور آن را هه   نشدناقعبر وداند. او در این مسئله، عالوهها را باطل و مردود میاجماع آن

 (. 218 ،همانداند کغیرممکن می
شافعی کتهابی اسهت  ةالرسالموضوع اجماع و حجیت آن، مربوط به قرون ابتدایی اسالم است.  ۀپیشین

 کس نبهودههای عل  اصول اشاره شده است. بدیهی است که شهافعی مقلهد ههیچبرخی از سزارهکه در آن به 
عنوان دلیل شرعی استنباط احکهام قکهر کهرده حجیت اجماع را به ،، پس چگونه است که در آن کتاباست

لعله  تحرم ات من جهه العله ، وجههه ا ان یقول فی شیب حل و اً لیس تحد ابد»سوید: که می است، آنجا
 .(19« کاو اتجماع او القیاس ةالخبر فی الکتاب او السن

به اینکه عنصر فه  سل  صالح در منه  فقهی اجتهادی البانی عنصری توجهبر آنچه سفته شد، با عالوه
اسهاس فهه   است که در تفسیر نصوص و اخبار و استخراج احکام باید بر ااساسی است و ملتزم به این معن

فه  سل  تجاوز نکرد، با چه معیاری از منه  خود عدول کرده و به قول امام  ۀاز محدود سل  عمل کرد و
 اعتناست  سل  و ه  اهل تقلید نبوده، بی ۀشافعی که ه  در زمر

 گیرینتیجه

بخشیدن او بهه نقهل و جمهود او بهر الشعاع اصالتمنه  فقهی اجتهادی البانی منهجی است که تحت
اعتماد و اعتقاد به فه  سل  از نصوص  ،ترین اصل در منه  البانیمحوری ظواهر نصوص شریعت است.

دانهد. های دین میهای دین و آموزهاند را مبنا و اساس دریافتاست. آنچه سل  از نصوص شریعت دریافته
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 داند. های دین را جایز نمیاو تعدی و تجاوز از فه  سل  در تفسیر دین و سزاره
سنت در عرض همدیگر، با محوریت فه  سهل  از آن دو منبهع و قهراردادن آن دو  اهتمام او به کتاب و

او این ادعها  ۀو ادل استدتیل سوناسون ناکارآمد عنوان عنصر واحد در طریق استنباط، ادعایی است که بهبه
اعتبهار  ۀکند. همچنین البانی بر این باور است که حتی اسر روایتی مخال  قهرآن بهود از درجهرا اثبات نمی

را « اعرضوا حدیثی علی الکتاب فما وافقه فهو منهی و أنها قلتهه» تاآنجاکه وی اخبار عرض ،شودساقط نمی
 کند. ها را تضعی  و رد میو آن کرده استمناقشه 

کمهه های عقلی در اصول فقه که بهستیز است و سزارهسریز، بلکه عقلشدت عقلمنه  فقهی البانی به
تهرین توان ادعا کرد که منه  فقهی اجتهادی او غیرعقالنیشود را نپذیرفت و میمحقق می ها امر اجتهادآن

 مناه  فقهی معاصر است. 
و برخالف اکثهر منهاه  فقههی مهذاهب  اردن توجه شایسته ندااصطالح اصولیاجماع به ۀالبانی به مقول

ن اسهت، ااصهطالح اصهولیقوع اجماع بههودانند، قائل به عدماسالمی که اجماع را یکی از منابع اجتهاد می
 که دیدساه بزرسان مذاهب اسالمی برخالف باور اوست. درحالی

 منابع
 میقرآن کر

 :یمن اول،، چاپاالمام مجدد العصر محمدناصرالدی  االلبانی ةالعالم ةموسوعسال  ، محمدبنبنیآل نعمان، شاد
 و. 3413، ةالتراث و الترجم و تحقیق ةمرکز النعمان للبحوث و الدراسات اتسالمی

 تا. دار الکتاب اتسالمی، بی :، مصرتهذیب التهذیب، علیاحمدبنعسقالنی، حجر ابن
 تا. الفکر العربی، بی دار :مصر ،آراءه و فقهه ،حنب  حیاته و عصرهاب ابوزهره، محمد، 

 و. 3164العربی،  الفکر دار :مصر ،آراءه و فقهه ،عصره و اتهیح فهیابوحن، ههههههههههههههه
 و. 3191الفکر العربی،  دار :قاهره ،المذاهب االسالمیه خیتار، ههههههههههههههه
 م. 3912الفکر العربی،  دار :مصر ،آراءه و فقهه،مالک حیاته و عصره ، ههههههههههههههه

 و. 3428سالمی، المکتب ات :، بیروت(ری)الفتج الکب ادتهیز و ریالصغ الجامع فیضعالبانی، محمدناصرالدین، 
 و. 3421المعارف،  ةمکتب :ریاض ،بنفسه فی العقائد و االحکام ةالحدیث حج، ههههههههههههههههههههههههه
 و. 3431، فالمعار ةمکتب :، ریاضهاها و فوائدو شیء م  فقه ةاالحادیث الصحیح ةسلسل، ههههههههههههههههههههههههه
 . و3428المعارف،  ةمکتب :ول، ریاضاچاپ ،نا ان نفسر القرآن الکریمکیف یجب علی، ههههههههههههههههههههههههه
 و. 3429نا، بی :، عماناولچاپ ،ةآداب الزفاف فی السنة المطهر، ههههههههههههههههههههههههه
 ةبهمکت :، ریاضاولچاپ ،ةها السیئ فی االمو اثر ةو الموضوع ةاالحادیث الععیف ةسلسل، ههههههههههههههههههههههههه
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 و. 3432المعارف، 
الهدار  :، کویهتچههارمچاپ ،فی االسالم و بیهان انهه الیسهتغنی عنهه بهالقرآن ةالسن ةمنزل، ههههههههههههههههههههههههه

 و. 3424، ةالسلفی
اتسهالم احمهد  خی: شرانیا ،ینور احرار یعبدالعل ۀچهارم، ترجمچاپ ،یبخار حیصح ل،یاسماعمحمدبن ،یبخار

 .3193جام، 
 و. 3411صیل، االت دار :اول، مصرچاپ ،سن  ترمذیعیسی، ، محمدبنیترمذ

 تا. بی : دار القل ،، مصرعلم اصول الفقهخالف، عبدالوهاب، 
المکتب اتسالمی،  :اول، دمشقچاپ ،مختصر العلو للعلی الغفار، یالبان نیمحمدناصرالد و احمدمحمدبن ،یقهب

 و. 3423
 تا. نا، بیبی :جابی ،حدیثی عند األلبانیقراءة فی المنهج ال، ، حکمتترحم

 .و3439 : دار الفکر المعاصر،، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، بیروتیلیزح
 و. 3424، بالضیا دار :اول، مصرچاپ ،ةو الفتاوی الشرعی ةالمسائ  العلمی، عمرو عبدالمنع ،  یسل

 و. 3432 دار المعرفة، :بیروت ،ثیالحد اختالف، دریسامحمدبن، شافعی
 و. 3114نا، بی :جاتحقیق و شرح احمد محمد شاکر، بی ،ةالرسال، ههههههههههههههههههههههههه

 .و3424 ،الحک  مکتبة العلوم ول: لمظوصا، ریالمعجم الکبحمد، ابنطبرانی، سلیمان
 و. 3434المکتب اتسالمی،  :، بیروتدومچاپ ،ةالطحاوی ةتخریج العقید، ابوجعفر، یطحاو

 و. 3412کثیر، دار ابن :دمشق ،المدخ  الی دراسة علوم الحدیثی، سیدعبدالماجد، غور
 . و3423: الرسالة، روتی، بفعالقوال واالسن  اال یکنز العمال ف ن،یالدحسامبنیعل ،یمتق

 و. 3411 ل،یاول، مصر: دار التأصچاپ ،مسلم حیصححجاج، بنمسل 
دائهرة المعهارف فقهه  ۀمؤسسهقه : ، السهالم همیعل تیق مذهب اه  بفرهنگ فقه مطاب، محمود، یشاهرود یهاشم

 .3181اسالمی، 
 


