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 مبسم اهللا الرمحن الرحي
  

   مقدمه
من هيده اهللا فال , ان احلمد هللا نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من رشور انفسنا و من سيئات اعاملنا

 . له اال اهللا و اشهد ان حممد عبده و رسولهمضل له و من يضلل فال هادی له و اشهد ان ال ا

 m   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  `  _l ١٠٢: آل عمران   
، و از دنيا نرويـد ! از خدا بپرهيزيد، آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكارى است! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
  .مگر اينكه مسلمان باشيد

 m  J  I  H  G  F  E  D  C  B  AQ         P  O  N  M  L    KR  
X    W   V  U  T  SY    _  ^  ]        \  [  Zl ١: النساء   

از او آفريـد و از آن دو  ] نيـز  [اى مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس واحـدى آفريـد و جفـتش را    
كنيـد   ديگر درخواسـت مـى  او از هم] نام[مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد پروا داريد و از خدايى كه به 

  پروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مبريد كه خدا همواره بر شما نگهبان است
 

 m¤    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u¥  
  ¨  §  ¦  ¯  ®  ¬   «  ª   ©l ٧١ − ٧٠: األحزاب 

تا اعمال شما را به صـالح آورد و  . يدايد از خدا پروا داريد و سخنى استوار گوي اى كسانى كه ايمان آورده
گناهانتان را بر شما ببخشايد و هر كس خدا و پيامبرش را فرمان برد قطعا به رستگارى بزرگى نايل آمده 

  است
  

مي باشد و بدترين كارها بـدعت   صهديه محمد ، هترين هديهبكالم خدا است و ، همانا راست ترين كالم
چون هر بدعتي گمراهي است و هر گمراهي انسان را به جهنم مي ، ندهاي هستند كه در دين ايجاد مي شو

خداوند تبارك و تعالي در يكي از آيات مباركه قرآن  بزرگي نعمتهايش  را به بنـدگان يـاد آوري   ، كشاند
  : مي كند و مي فرمايد
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 mÈ  Ç  Æ  ÅÉ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ                   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð
  Ú  Ùl ١٧: احلجرات   

 خداسـت ] اين[آوردنتان منت مگذاريد بلكه  نهند بگو بر من از اسالم اند بر تو منت مى از اينكه اسالم آورده
  گذارد اگر راستگو باشيد كردن شما به ايمان بر شما منت مى كه با هدايت

  
بود ما هرگز هـدايت  اگر هدايت خدايي نمي ، سپاس و ستايش پروردگاري كه ما را به اسالم هدايت داده

  . نمي يافتيم
، به سوي ايشان  اسـت صمحمد ، فرستادن پيامبر بزرگ، يكي از نعمتها و فضل هاي خداوند بر اين امت

  : خداوند مي فرمايد

 m  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ      Å  Äl ـــــران : آل عم

١٦٤   
پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت تـا آيـات خـود را بـر     ] كه[بر مؤمنان منت نهاد  به يقين خدا

ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد قطعا پيش از آن در گمراهـى آشـكارى   
  بودند

  
راهـي و فقـر و   خداوند توسط اين پيامبر چشمان كور و قلب هاي قفل شده ما را گشـود و از ذلـت و گم  

محبت و الفـت را بـه مـا    ، نداري به عزت و سربلندي و ثروت مندي هدايت داده و به جاي نفرت و تفرقه
  . ارزاني بخشيده

بفرمان خدا با بهترين شيوه مبارزه كرد و رسالت را به گوش مردم رساند و امانت خـودش را   صمحمد 
مردم را بـه ديـن فـرا     . رد تا به ملكوت اعلي پيوستو در راه خدا با بهترين شيوه جهاد ك، به جايي آورد

بزرگ ترين جزا و پاداش را به جاي امت اسالم به ، خداوند منان، خواند و آنها را به كيش اسالم در آورد
  . آن رهبر پر افتخار عطا فرمايد

  : ذيل را بر رسولش نازل فرمود آيه، هنگام به اتمام رساندن دين براي اين امت واالخداوند 
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 m  x  w  vu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k
   c  b  a  `  _  ~}  |  {  z   yl ٣: املائدة 

] بـه عنـوان  [الم را براى شـما  خود را بر شما تمام گردانيدم و اس  برايتان كامل و نعمتامروز دين شما را  
اگـر از  [گناه متمايل باشـد  آنكه به  چار شود بىناگرسنگى در حال هر كس  پسبرگزيدم  خدا پسند آيين

  بى ترديد خدا آمرزنده مهربان است] آنچه منع شده است بخورد
  

همـه مسـلمانان در آن جلسـه بـزرگ حضـور      ، 1در بزرگ ترين روز اين امت اسالمي فرود آمد  آيهاين 
يي بـزرگ  از تمام اقصا و نقاط آن روز اسالم مردم در گردهمـا ، كه در تأريخ اسالم بي سابقه بود، داشتند 

يعني وقوف در عرفه كه با روز جمعه ، شركت كرده بودند تا فريضه حج را در حضور پيامبر به جا بياورند
و عظمت خود را  . سخنان پر بار حضرت را با گوش دل مي شنيدند صاصحاب پيامبر ، هم مصادف بود

وند دين را براي آنها به اتمـام  خدا، كه خداوند به خاطر اين دين بدانها ارزاني بخشيده بود درك مي كردند
  . نها را هم براي ابالغ و نشر و به دوش گرفتن پرچم پر افتخار دين برگزيده استآرسانيده و 

اصحاب هم جوان مردانه بازو همت بستند و جان و مال را براي ابالغ دين تقـديم كردنـد البتـه در تمـام     
اين هم يكي ديگر از بخششهاي خداوند منان ، درا اسوه و مقتداي خود قرار دادن صمراحل رسول اكرم 
پرچم پر افتخار دعوت و جهاد را برداشتند و آگاهانه ديـن ميـبن    صياران رسول، است به امت اسالمي

اسالم را بيان كردند تا صداي دلنواز و نور تابناكش به گوش همه جهانيان رسيد و جهان را روشن نمود و 
  . و مرزهاي قرار دادي را در هم نورديد لقب عموميت را براي خود كسب كرد

رسانيد و زمـين   زمين  تالش مخلصانه ي همان ياران مخلص حضرت بود كه اسالم را به مشرق و مغرب
را آباد كرد و به جهل و تاريكي پايان داد و ستونهاي جاهليت و ظلم را لرزاند و كاخهاي ظغيان گـران را  

  : در قرآن مي فرمايد، يام  خود از تحريف و تبديل محافظت كردو خداوند با تالش آنها پ، ويران ساخت

 {   n  m   l  k      j  i  h  gz ايم  ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده بى 9: الحجر
  .و قطعا نگهبان آن خواهيم بود
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  . اين هم منتي ديگر كه بر اين امت گذاشته شده است
آنها هم جـوان مردانـه راه و روش نياكـان خـود را     ، صالح امت رسيدبعد از ياران حضرت نوبت به سلف 

در ليست دعوت گران نام خود را ثبت كردند و به صف مجاهدين و مبـارزين و مـدافعان  راه   ، ادامه دادند
راههاي حقيقت را به مردم نشان مي دادند پس متربيـان آنهـا   ، با نوري كه در اختيار داشتند، خدا پيوستند
  . ح براي سلف صالح خود مي شدندخلفي صال

  1»هلا دينها  ان اهللا يبعث هلذه االمة علی رأس كل سنة من جيدد« : مي فرمايد صدر اين مورد پيامبر
  . خداوند براي اين امت در هر صد سال يكي را بر مي انگيزد تا دين را تجديد نمايد

ز اهل علم را بر مي انگيزد تا مـردم را از  رادمردان ا، سپاس و ستايش براي خداوند منان كه در هر زماني
راد مردان در ايـن راه درد و رنـج هـاي فراوانـي را     ، گمراهي و بدبختي به سعادت و هدايت نجات دهند

بسـياري از  و ، تحمل كردند و با هدايت قران كور چشمان را بينا  نمودند تا نور خـداي را مشـاهده كننـد   
  . اهان را هدايت كردندشكاريان ابليس را نجات دادند و گمر

آنهـا تحريـف مفـرطين و    ، چه زيباست اثر آنان بر مردم و چه زشت و كريه است جواب مـردم بـدان هـا   
دعواي نارواي نادانان و تأويل و تفسيرات باطالن ـ كه پرچم بدعت را بـر آفراشـته و آتـش فتنـه را داغ      

در قرآن اختالف داشتند و با آن مخالفت مـي   دشمنان آنها . كرده بودند ـ  را از كتاب خدا دور مي كردند 
بدون آگاهي در مورد خدا و كتـابش سـخن مـي    ، كردند و بر پاره پاره كردن كالم خدا اجماع مي نمودند

از فتنـه گمراهـان بـه    ، دو پهلو سخن مي گويند تا مردم ساده را فريب بدهند و آنها را گمراه كننـد ، راندند
  2. خداي هادي پناه مي بريم

است كـه يكـي از چهـره هـاي      :امام محمد بن ادريس شافعي ، ي از اين راد مردان و عالمان ربانييك
در فقاهت منزلتي به او بخشيده ، تابناك اسالم بوده و خداوند او را مجدد دين و شريعت خودش قرار داده

مردم از سفره علـم  تا حاال  و از آن دوران، نمايد ريزيكه توانست اساس و قواعد فقه را تأسيس و پاي 
  .و فقاهت او بهره مي برند و اصول و فروع او را اساس  كار خود قرار داده اند
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خداوند توسط او مـردم را از فقـه   ، بزرگان دين با عبارت زيبا و دل نشين او را توصيف و تمجيد كرده اند
امام هم مردم را بـه ايـن   ، را براي آنها گشود تا به قرآن و سنت برگردند رياهل رأي نجات داد و در ديگ

نوشته هـاي خـود را   ، روش فرا خواند و آنها را تشويق كرد و از عقل گراي مذموم و رأي هشدار مي داد
خواه مخالف نزديـك يـا   ، با قرآن و سنت مزين كرد و تيشه به ريشه مخالفان زد و آنها را از پاي در آورد

در : امام احمد مـي فرمايـد  ، محبوب تر است چون حق پيش ايشان از هر چيزي، دوست خودش مي بود
  ........ :قرن اول عمر بن عبد العزيز مجدد بود و در قرن دوم امام شافعي 

   1. دعا مي كنم :من چهل سال است در نماز براي امام شافعي : ابو عبداهللا مي گويد
اصول و فروع از او پيـروي   كساني كه شرح حال امام را نوشته اند و او را تمجيد و توصيف كرده اند و در

  . چون همه به علم و فقاهت او ايمان و اعتماد داشتند، نموده اند قابل حصر نيستند
از فضل خداوند است كه مرا ياري داد تا به بررسي اين شخصيت بزرگ بپردازم واز ايشان بهره اي ببرم و 

  .نمايم در اين بحث متواضع اقوال و ديدگاهاي ايشان را جمع آوري و تقديم
  

  : علت پرداختن به موضوع
، دعوت و اصول دين در دانشگاه اسالمي در مدينه منـوره  دانشكدهاين بحث مقدمه اي بود براي رشته ي 

به خاطر علل ذيل به اين موضوع عالقه وافـر داشـتم و   ، جهت ارائه پايان نامه ي  براي اخذ مدرك دكترا
   :تصميم گرفتم در اين مورد قلم فرسايي  كنم

ـ امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  يكي از ائمه چهارگانه است كه مورد احترام و اقتداء بخشي از امت اسالمي   1
بنـابراين بـراي شـناخت روش و    ، قرار گرفته و مردم به اقوال و ديدگاههايي ايشان ايمان و اعتماد دارنـد 

  . منهج سلف صالح گزينه خوبي است
فرادي كه خود را منتسب به امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  مي دانند ولـي    ـ اين تحقيق اتمام حجت باشد بر ا2

الجرم يكي بر هدايت است و ديگري بر بدعت و گمراهي مـي باشـند   ، با او مخالفت مي ورزنددر عقيده 
  . چون همديگر را تكفير و تضليل مي كنند

و هـر كـس   ، شـرم آور اسـت   منتسب بودن به مذهب يا امامي در حالي كه مخالف او باشد شرعاً و عقـالً 
در حقيقت بايد خطاب به او ، من در فقه و فروع  شافعي مذهب هستم  و در اصول و عقيده اشعري: بگويد
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اين دو با هم تناقص دارند و حتي ارتداد به شمار مي آيد چون شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در اعتقاد   : گفته شود
  1. دع بوده استغير مبت، اخباري، پيرو اشعري نبوده بلكه سلفي

ـ پاسخي باشد براي تعداد زيادي از متأخرين شافعيه كه كتاب هاي مختصري در مورد عقيده منتشر مي 3
در حالي كه چنين كاري خيانت و ظلمـي اسـت كـه در حـق امـام      ، كنند و آنها را به امام نسبت مي دهند

  . افكنده است Ĥيهسامروزه مذهب اشعري بر مذهب شافعي ـ رحمه اهللا ـ  ، صورت مي گيرد
ـ تعداد زيادي از خلف گمان كرده اند كه عقيده سلف تنها مخصوص امام مجاهد ابن تيميه و ابن قـيم و  4

محمد بن عبد الوهاب است و براي مقابله با آنها امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  را به ميدان مي كشند در حالي   
ن اين عرصه بوده و خودش بر اين روش و مـنهج دنيـا را   كه امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  يكي از ميدان دارا 

  . وداع گفته و با همان عقيده سلفي به ديوان خدا شتافته
ـ به گمان خودم تا حاال كسي در اين ميدان با اين تفصيل و وسعت قلم فرسايي نكرده و كسـي بـر مـن    5

  . پيشي نگرفته است
شافعي ـ رحمه اهللا ـ  و مقارنـه ي آنهـا بـا ديـدگاه و       بدين علت و بهره هاي كه از جمع آوري اقوال امام 

تصميم گرفتم كه قلم به دست گيرم و دراين راستا چيزهاي را روانه عرصـه  ، روش سلف صالح نصيبم شد
  . ي علم و دين و ادب كنم

  : روش بحث 
  : اين بحث شامل بخشهاي ذيل مي باشد
  . ـ يك  مقدمه و پبچ باب و خاتمه اي

  . انتخاب موضوعـ مقدمه و علت 
  : باب اول

  . زندگي شخصي و علمي امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در دو فصل
  : امام كه شامل هشت بحث مي باشد كوتاهي  زندگينامه: فصل اول
  . نام و نسب و كنيه امام: بحث اول
  . زادگاه و رشد امام: بحث دوم
  . گشت و گذار امام براي يادگيري علم و ادب: بحث سوم
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  . استادان امام: هارمبحث چ
  . شاگردانش: بحث پنچم
  . توصيف و تمجيدات بزرگان در حق امام: بحث ششم
  . كتب و آثار امام: بحث هفتم
  : اصول و قواعد امام در اثبات عقيده كه شامل سه بحث است: فصل دوم
  . روش سلف صالح در اثبات عقيده: بحث اول
  . روش متكلمين در اثبات عقيده: بحث دوم

  . اصول شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در اثبات عقيده: حث سومب
  : عقيده ي امام در مورد ايمان و روش اثباتش كه شامل چهار فصل است: باب دوم
  . حقيقت ايمان و داخل بودن اعمال در آن: فصل اول
  . افزايش و كاهش ايمان: فصل دوم
  : مل دو بحث استكه شا، استثناء در ايمان و تفاوت اسالم با ايمان: فصل سوم
  . استثناء در ايمان: بحث اول
  . تفاوت اسالم و ايمان: بحث دوم

  : شامل سه بحث است، حكم افرادي كه مرتكب گناه كبيره مي شوند: فصل چهارم
  . حكم كبيره از شرك كمتر است: بحث اول
  . حكم نماز نخواني كه منكر وجوب نماز نباشد: بحث دوم
  . گر حكم جادو و جادو: بحث سوم
  : سه فصل دارد، عقيده امام در مورد توحيد و روش ايشان در اثبات عقيده: باب سوم
  : شامل هفت بحث است، توحيد الوهيت: فصل اول
  . تعريف توحيد: بحث اول
  . جنهدف از آفريدن انسان و : بحث دوم
  . سوگند خوردن به غير خدا: بحث سوم

  ) فاليبد (تطير : بحث چهارم
  . تسقاء به نجوماس: بحث پنچم
  . الفاظي كه توحيد را خدشه دار مي كنند: بحث ششم
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  . شفاعت: بحث هفتم
  . افسون گري: بحث هشتم
  . داراي يك مقدمه و سه بحث است . توحيد ربوبيت: فصل دوم
  . روش سلف صالح در استدالل كردن بر وجود خدا: بحث اول
  . روش متكلمين در استدالل بر وجود خدا: بحث دوم

  . روش امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در استدالل بر وجود خدا: حث سومب
  . داراي يك مقدمه و سه بحث است . توحيد اسماء و صفات: فصل سوم
  . خالصه ي عقيده ي امام: بحث اول
  .تفصيل عقيده ي امام در مورد اسماء: بحث دوم
  .تفصيل عقيده امام در مورد صفات: بحث سوم
  : سائل اعتقادي و روش امام در اثبات آنها كه چهار فصل داردبقييه م: باب چهارم
  : سه بحث دارد . ايمان به فرستادگان: فصل اول
  . مفهوم ايمان به پيامبران: بحث اول
  . وضعيت مردم قبل از بعثت پيامبران و نياز انسان به آنها: بحث دوم
  : دارد سه بحث، ايمان به روز واپسين و مسائل مربوط به آن: فصل دوم
  . فتنه قبر: بحث اول
  . حكم هديه كردن ثواب اعمال به مردگان: بحث دوم
  . زنده شدن و حساب و بهشت و جهنم: بحث سوم
  : دو بحث دارد، ايمان به قضاء و قدر: فصل سوم
  . مراتب قضاء و قدر: بحث دوم

  . عقيده امام در مورد اصحاب: فصل چهارم
  : دو فصل دارد، ام مخالفت با روش سلف صالح امتمبري بودن امام از اته: باب پنچم
  : دو بحث دارد، رساله بزرگ منسوب به شافعي ـ رحمه اهللا ـ : فصل اول
  . ت كتابو يانگاهي به محت: بحث اول
  . قضاوت در مورد اين نسبت دادن: بحث دوم
  : سه بحث دارد، موضع گيري امام در قبال گروه هاي منحرف و گمراه: فصل دوم
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  . قدريه و معتزله: اول بحث
  . رافضيه: بحث دوم
  . صوفيه: بحث سوم

  . پايان
  . فهرست آيات

  . فهرست احاديث
  . فهرست آثار

  .فهرست شرح حال بزرگان
  . فهرست مراجع

  . فهرست موضوعات
  

  : روش من در اين موضوع
مذهب سلف صالح  اين موضوع را به چند بخش و فصل و مباحث و مسائل تقسيم كرده ام و سرآغاز را با

دالئلي از قرآن و سنت را ذكر نموده ام  و بعد از آنهـا بـه بيـان    ، شروع مي كنم و در جاهاي كه نياز ديدم
عقيده امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  با ذكر ادله اش مي پردازم  و اگر بدان دست رسي پيدا نكردم تنها اقـوال    

  . و ديدگاه امام را در نوشته هايش ذكر مي كنم 
ادرس آيات و سوره ها را نوشته ام و احاديث را تخريج كرده ام  و با ارجاع دادن روايات به صحيحين يا 

ـ   اكتفي مي كنم و چيـزي ديگربـر   ، يكي از كتب چهارگانه صحاح ـ اگر آنها حديث را روايت كرده باشند 
بر حسب توان آنرا ذكر مـي  آن  نمي آفزايم مگر اينكه  كسي ديگر آنرا تخريج كرده باشد كه در اين حال 

  .كنم
و شرح  . خودم با استمداد از اقوال بزرگان بر آنها قضاوت مي كنم، احاديثي كه در صحيحين ذكر نشده اند

حال بزرگاني كه براي مردم مفيد هستند بيان نمودم و كلمات مجمل و گنگ كه نيازمنـد توضـيح هسـتند    
  . اي وارده هم پرداخته امبه ذكر مناطق و شهره . توضيح و تبين داده ام

هر گاه بدون قيد شيخ االسالم را به كار بردم مقصودم  امام ابن تيميه است و اگر گفـتم بيهقـي در مناقـب    
  .بيقهي اشاره مي كنم و براي توضيح بحث ها فهارس را گماشته ام اثربه كتاب مناقب شافعي ، روايت كرده
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را به جا مـي   او ستايشم آسان كرد و مرا ياري داد  حمد و بحث را براي، در پايان بدين علت كه خداوند
  . آورم

تشكر و تقدير از دانشگاه اسالمي را به جا مي آورم كـه در مـديريت و تمـام امـور     ، بعد از شكر خداوند
  . دادندديگر مربوط به چاپ و غيره زحمت كشيدند و مرا ياري 

عبدالكريم مراد اثري و ناظر سوم استاد عبدالرحمان  همچنين ازناظر اول  استاد حماد انصاري و ناظر دوم
خداوند ، دادندحذيفي سپاس مي كنم  چون واقعاً در هيچ موردي كوتاهي نكردند و در حد توان مرا ياري 

  . پاداش نيك را بدانها ارزاني بخشد
ـ     تقويـت   ه دراز استاد صالح بن سعد سحيمي و استاد محمد بن ربيع مدخلي تشكر بـه عمـل مـي آورم ك

  . چ كوششي دريغ ننمودنداز هيپايان نامه  اين و مناقشه در موردبخشيدن 
تـه در رأس انهـا پسـرم    بخالصه از هر دوست و برادري كه در اين كار به من كمك كرده تشكر مي كنم ال

و  حبيب كه بعد از خدا  بهترين ياور بود و تنها چيزي كه او را بدين كار وادار مي كرد دوست داشتن علـم 
  . ثبت كندصالحش خداوند زحماتش را در پرونده اعمال  . دين و هنر است

در پايان از هر خواننده اي كه متوجه اشتباه و خطا و كوتاهي مي شود پوزش مـي طلـبم  چـون علـتش     
كه از آن بهرمند نشده ام و هرگز سخن شاعر را  به كار نمـي بـرم    بوده نداشتن شايستگي و مهارت كافي 

  : يدكه مي گو
 و انی و ان كنت االخري زمانه            آلت بام مل تستطيه االوائل

هر چند دوران من متأخر است ولي سخناني بر زبان مي آورم كه گذشته گان نمي توانستند آنرا بياورنـد و  
  . بگويند

  : بلكه سخن اين شاعر را تكرار مي كنم كه مي گويد
 ن ال عيب فيه و عاليا ناظراً فيه سد اخللال        فجل م
و اگر بدون نقص و عيب بود آنرا بزرگ جلو ، اي ناظر اگر عيب و خللي داشت آنرا بر طرف و اصالح كن

  . بده
و صلی اهللا و سلم علی حممـد و , ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علينا انک انت تواب الرحيم

 .علی اله و اصحابه امجعني
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א 
 :زندگی علمی و شخصی امام شافعی             

 :دو فصل دارد
 :چكيده ای از زندگی امام شافعی :   فصل اول          
 در اثبات عقيده و/ اصول امام شافعی : فصل دوم          
 مقارنه  آن  با مذهب ســلف  صالح امت و    
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א 

 :چكيده ای از زندگی امام شافعی               
 : شامل هشت بحث است

 . نام و نسب و كنيه امام: بحث اول �
 . زادگاه و رشد امام: بحث دوم �
 . گشت و گذار امام برای يادگريی علم و ادب: بحث سوم �
 . ادان اماماست: بحث چهارم �
 . شاگردانش: بحث پنچم �
 . توصيف و متجيدات بزرگان در حق امام: بحث ششم �
 . كتب و آثار امام: بحث هفتم �
 . وفات امام: بحث هشتم �

  
 



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٩ 

  
  اسم و نسب امام: بحث اول

عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلـب   نعباس بن عثمان بن شافع بن سائب ب نايشان محمد بن ادريس ب
بن عبدمناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابو عبداهللا قريشي شافعي مكـي هسـتند   

مي رسد پس امام شـافعي ـ رحمـه اهللا ـ  عمـو زاده پيـامبر        :ه نسب پيامبر كه در عبدالمناف  نسبش ب
  . هستند

مـي    صاست پس در عبدالمناف نسـبش بـه پيـامبر     صمطلب برادر هاشم پدر عبدالمطلب جد پيامبر
  .رسد

قريشي مطلبي است و مادرش از قبيله ، گروهيبا اجماع اهل نقل از هر  :شافعي : امام نووي مي فرمايد
   1. ديه مي باشداز

بـود و بـه خـدمت     صغاربه پدر بزرگش شافع بن سائب بر مي گردد كه يكي از اصحاب  :لقب شافعي 
  . بوده است چوان شاداب و با طراوت: ي گويندرسيده است و م :پيامبر 

، روزي در فسطاط هنگام سر رسيدن سائب بن عبيد و پسرش شافع بـن سـائب   :روايت شده كه پيامبر
  : كرد و فرمود بدو نگاه

   2» من سعادة املرء أن يشبه أباه « 
  )از عالئم سعادت انسان اين است كه به پدرش بماند (

خودش را بـا  ، در روز بدر كه پرچم دار لشكر قريش بود اسير شد، مي ماند صسائب بن عبيد به پيامبر 
ا قبل از پرداختن فديـه مسـلمان   مردم خطاب به او گفتند چر، فديه آزاد كرد و به دين مبين اسالم در آمد

   ؟ نشدي 
چون دوست نداشتم اميدي كه مسلمانان در فديه به من داشتند ضايع شود و آنها را از اين بهره : جواب داد
  . محروم كنم

بيا تـا   : عمر فرمود، امام حاكم در مناقب شافعي ـ رحمه اهللا ـ   روايت مي كند كه روزي سائب بيمار شد  
  . برويم چون يكي از اصيل ترين افراد قريش استبه عيادت سائب 

  : به سائب و عمويش مي رسيد مي فرمود :هرگاه پيامبر 
                                                 

 1/44تهذيب اسماء و لغات  1
  2/11االصابه .  2
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  1 »هذا اخی و انا اخوه « 
  )سائب برادر من و من هم برادي او هستم (

  
  : لقب امام

از به ناصر سنت ملقب گشته چون مشهور است كه به دفاع از سنت پرداخته و بر پيـروي   :امام شافعي 
به اميد خدا تفصيل اين موضوع را در بحث روش شـافعي در اثبـات عقيـده     . 2سنت خيلي حريص بوده 

  . بيان خواهم كرد
  

  . تولد و آغاز زندگي امام: بحث دوم
همان سـالي كـه   ، هجري چشم به جهان گشود 150در سال  :همه مؤرخين اتفاق دارند كه امام شافعي 

  3. پيوستامام ابو حنيفه به ملكوت اعلي 
سال وفات امـام ابـو   ، هجري 150در سال  :هيچ خالفي در اين نيست كه امام شافعي : حاكم مي گويد

يعني امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در فقه   ، اين تصادف به چيز ديگري هم اشاره مي كند، به دنيا آمده، حنيفه
  . حنيفه به او مي رسد جانشين امام ابو حنيفه مي گردد و مقام و منزلت فقاهت بعد از ابو

هر چند بعضي اين را دورغ و جعل مي دانند ولي چنين ، گفته شده كه در روز وفات ابو حنيفه به دنيا آمده
نيست چون ابو حسن محمد بن حسين بن ابراهيم در مناقب شافعي ـ رحمه اهللا ـ  با سند خودش از ربيـع    

 ـ  در همان روزي به دنيا آمـد كـه ابـو حنيفـه دار      شافعي ـ رحمه اهللا : بن سليمان روايت مي كند كه گفته
هر چند اين لفظ هم قابل تأويل است چون آنها يوم را به جاي مطلق زمان هم به كار  . فاني را وداع گفت

  . مي برند
در سـال  : هجري صورت گرفته هر چند بعضي مي گويند 150وفات ابو حنيفه مشخص است كه در سال 

اما هيچ كدام از مـؤرخين مـاه   ، هجري را ترجيح داده اند 153ديگري هم سال  هجري بوده و گروه 151

                                                 
 40و توالي التأسيس  1/472مناقب بيهقي .  1
 همان.  2
 مصادر زندگي نامه شافعي ـ رحمه اهللا ـ   . 3
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هيچ كدام نه در سال والدتش اختالف دارند و نـه مـاه   : همانطور كه قبالً گفتم، والدتش را تعين نكرده اند
  1. و نمي توان روايت ربيع را بر ظاهرش حمل كرد . والدت را تعين كرده اند

  
  : زادگاه امام

در غـزه بـه دنيـا    : مشهور ترين آنها روايتي است كه مي گويد، ت در مورد زادگاه امام اختالف دارندروايا
  . روايت ديگر عسقالن و روايت ديگر يمن را ترجيح مي دهد، آمده

من در عسقالن به دنيا آمـده  : ابن ابي حاتم از عمرو بن سواد نقل مي كند كه شافعي ـ رحمه اهللا ـ  فرموده  
   2. مادرم مرا به مكه برد مشد هدو سال ام و وقتي

از امام شـافعي ـ رحمـه اهللا ـ      : بيهقي با سندش از محمد بن عبداهللا بن عبدالحكم  نقل مي كند و مي گويد
  3. در غزه به دنيا آمدم و مادرم مرا به عسقالن برد: شنيدم كه مي فرمود

از : برادر زاده اش از عبداهللا بن وهب نقل مي كندابن ابي حاكم در باره زادگاه امام روايت ديگري دارد كه 
مادرم از تـرس جـان و فرامـوش    ، در يمن به دنيا آمدم: شنيدم كه مي فرمود :محمد بن ادريس شافعي

  4. كردن نسبم مرا به مكه برد در حالي كه يازده سالم داشت
وايت غزه از همه روايت صحيح ر: بعد از ذكر همه روايات مي گويد: بيهقي روايت را اينگونه جمع مي كند

 . سكونت گرفتن بعضي از قبائـل يمـن در غـزه باشـد    ، تر است و احتمال دارد هدف امام در روايات ديگر
آنچه مدلول روايات ديگر است اين است كه امام در غزه به دنيا آمده سپس به عسقالن و : سپس مي گويد

   5. مكه كوچ كرده است
ن دوران عسقالن و غزه نزديك هـم  آايات اختالفي وجود ندارد چون در ميان رو: مي گويد :ابن حجر 

، در غزه به دنيـا آمـده ام  : بودند و غزه يكي از روستاهاي تابع عسقالن بوده است پس اگر امام مي فرمايد
  . در عسقالن به دنيا آمده ام منظورش شهر عسقالن است: هدفش روستاي غزه است و اگر مي فرمايد

                                                 
 . 52توالي التأسيس .  1
 22آداب شافعي ـ رحمه اهللا ـ  .  2
  2/71مناقب بيهقي .  3
 21افعي ـ رحمه اهللا ـ  آداب ش.  4
 1/75مناقب .  5
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چه روايات را با هم جمع مي كند اين است كه امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در غزه به دنيا آمده   آن: مي گويد
، و در سن دو سالگي مادرش او را به حجاز پيش پدرانش مي برد  چون آنها از قبيله ازد اهل يمن بودنـد 

  1 . سپس مادرش در سن ده سالگي او را به مكه برد تا نسبش را فراموش نكند
  . با اين نظريه ميان روايات توافق ايجاد نمود مي توان

  
  . رشد و يادگيري امام

وقتي پدرش دار فاني را وداع گفت فقيري و يتيمـي   . در غزه و با يتيمي بود :آغاز زندگي امام شافعي 
 اما تمام مشكالت بعد از هموار شدن راه هدايت بـراي ، و غربت را براي شافعي ـ رحمه اهللا ـ  به بار آورد  

  . او آسان شدند و نتوانستند امام را از حركت متوقف و منصرف كنند
بعد از اينكه مادرش او را به حجاز برد ـ بنا به اكثر روايات يا مكه بوده يا منطقه اي در نزديـك آن ـ بـه     

  . در سن هفت سالگي حافظ كل قرآن شد: مي گويند، شروع كردحفظ قرآن 
به سر مـي بـرديم بـه     و تنگ دستي نزد مادرم زندگي را در اوج فقر يتيم بودم: مي گويد :امام شافعي 

اما استادم در دير پرداخت كـردن هزينـه   ، گونه اي كه مادرم نمي توانست هزينه تحصيل مرا پرداخت كند
اين وضعيت ادامه داشت تا همه قرآن را خفظ  نمودم  سپس به مسجد رفـتم و در حلقـه   ، رعايت مي كرد

و مسـائل را در  ، ث بزرگان شركت مي كردم و به حفظ حديث و مسائل علمي پرداختمتدريس فقه و حدي
استخوان و غيره مي نوشتم تا زياد مي شدند و همه آنها در كوزه اي در منزل كه در دره خيـف واقـع بـود    

  2. مي گذاشتم
هم نسبت فـاميلي   نزد فردي رفتم كه با، وقتي وارد مكه شدم حدود ده سالم بود: همچنين امام مي فرمايد

اما توصيه كرد كه در اين كـار شـتاب بـه خـرج     ، متوجه شد كه من در جست و جوي علم هستم، داشتيم
نمـي  ، اما مشتاق علم بودم و از آن لذت مي بردم: امام مي فرمايد، ابتداء بايد به دنبال معاشي باشم، ندهم 

ي  بر رويم گشود و از آن راه امرار معاش مـي  توانستم آنرا براي امرار معاش رها كنم تا خداوند دريچه ا
  3. نمودم

                                                 
  51توالي التأسيس .  1
 همان.  2

 53توالي التأسيس  3 .
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براي كاغذ بـه  ، شروع كردمبه تحصيل علم من در ابتداي جواني  كه بدون مال و ثروت بودم  : مي فرمايد
  1. دفتر خانه مي رفتم و از آنجا كاغذ و استخوان مي آوردم تا در آنها بنويسم

اي كه در هفت سالگي قرآن را حفـظ كـرد و در ده سـالگي    به گونه ، امام بر طلب علم خيلي حريص بود
امـا  ، ارتقـا پيـدا كـرد   سالگي به منسب افتا  15درسن ، موفق به حفظ موطأ امام مالك ـ رحمه اهللا ـ  شد  

  . سالگي از استادش مسلم بن خالد زنگي اجازه فتوا گرفت 18در سن : بعضي مي گويند
هذلييان را حفظ كرد و حتي مدت بيست سال نزد آنها سـكني   همه اشعار، امام به شعر خيلي عالقه داشت
  . گزيد تا لغت آنها را فرا گيرد

امام مالـك  ، احاديث و روايات را از استادان و شيوخ فراواني شنيد و همه موطأ را براي امام مالك خواند
ه عنوان شاگرد سپس بعد از وفات مسلم بن خالد ب، از هوس و استعداد و ذكاوت او خيلي شگفت زده شد
قرآن را بر اسماعيل بـن قسـطنطين خوانـد كـه      . ، نزد امام مالك زانو زد و علم حجاز را از او فرا گرفت

قرائت را روايت   صخدا  پيامبراسماعيل  از شبل از ابن كثير از مجاهد از ابن عباس از ابي بن كعب از 
   2.  است كرده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  53توالي التأسيس .  1
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  براي يادگيري علم گشت و گذار امام : بحث سوم

عالقه و شور و شوق فراوانـي بـه شـعر و ادب و لغـت     ، بعد از اينكه امام در مكه موفق به حفظ قرآن شد
ظاهراً در عنفوان جواني اشعار فراواني را حفظ ، بارها پيش هذيل رفت، براي يادگيري آن، عربي پيدا كرد

مـن در  : حمه اهللا ـ  نقل مي كند كه امام فرمـوده  أبري  از طريق ربيع بن سليمان از شافعي ـ ر ، كرده است
سـپس امـام مـي    ، فوراً آنرا حفـظ مـي كـردم   ، مدرسه به معلم گوش مي دادم كه به بچه ها درس مي داد

، بعد از رسيدن به سن بلوغ از مكه رهسپار قبيله هذيل شدم تا لغت و فصاحت آنها را يـاد بگيـرم  : فرمايد
  1. چون فصيح ترين قوم عرب بودند

امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  تمام اشـعار هـذيل را     : امام حاكم از مصعب زبيري روايت مي كند كه مي گويد
امام شـافعي ـ   : راوي مي گويد . اينرا براي كسي تعريف نكن: سپس خطاب به من گفت، استحفظ كرده 

  . رحمه اهللا ـ  همراه پدرم با شعر خواندن شب را به صبح مي رساندند
علـت چـرخش و   ، سـپس بـه فقـه رو آورد   ، عي ـ رحمه اهللا ـ  به دنبال شعر و ادب و تأريخ بود  امام شاف

در حالي كه سوار بر اسـب بـود بـه بيتـي      :امام شافعي   را اينگونه بيان كرده اند كه عوض كردن مسير
عدادي بـه  فردي مثل تو با چنين اسـت : نويسنده مصعب بن عبداهللا زبيري خطاب به او گفت، استناد مي كرد

   ؟ اين كجا و فقه كجا ؟ چنين اشعاري استناد مي كند 
تصميم گرفت براي ياد گيري فقه نزد مسلم بـن خالـد   ، سخن نويسنده تأثير عجيبي بر امام به جا گذاشت

  2. مدتي پيش او كسب فيض كرد سپس رو به مدينه نزد امام مالك رفت . برود
بيهقـي   . استادش بـود ، خواندن فقه تشويق كرد خالد بن مسلم فردي كه امام را براي: بعضي هم مي گويند

براي ياد گرفتن ادب و لغب عربي بـه گشـت و   : امام مي فرمايد: از طريق ابي بكر حميدي روايت مي كند
  ؟ اي جوان اهل كجاي : خالد فرمود، گذار پرداختم تا خالد بن مسلم را ديدم

  . اهل مدينه: گفتم
   ؟ چه منطقه اي : فرمود
  . از ناحيه خيف: گفتم
  ؟ چه قبيله اي : فرمود

                                                 
 55توالي التأسيس .  1
  54و توالي التأسيس  1/70و الحليه  1/96مناقب بيهقي .  2



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٢٥ 

   . از فرزندان عبد المناف هستم: گفتم
ولي استعدادت را در فقه به كـار   به تو احترام بخشيدهخداوند در دنيا و اخرت ، خيلي خوب است: فرمود
  1 . منافع و بهره هاي فراوان تر به دست خواهيد آورد، بگير

هت امام دخيل باشد روشن است كه امام بعد از حفظ قرآن به شـعر و ادب  به هر حال هر علتي در تغير ج
و همه لغـت و  ، رو آورده بود و براي اين هدف  به مسافرت هاي فراواني رفته بود و اطراف مكه را گشته 

سپس تصميم گرفت مسيرش را به فقه تغييـر دهـد و بـراي عملـي كـردن      ، اشعار آن دوران را حفظ كرده
پيش خالد بن مسلم زنجي رفت و از او كسب فيض كرد به گونه اي كه هنگـام رفـتن بـه     تصميم مباركش

   . مدينه در دريا فقه خوب شنا مي كرد
  

  . سفر به مدينه و ديدار با امام مالك
آمادگي قبلي داشت چـون همـه موطـأ را حفـظ     ، قبل از سفر كردن و ديدار با امام مالك :امام شافعي 

سالگي موفق به حفظ موطأ  13ي روايات آمده كه در ده سالگي و بعضي ديگر در حتي در بعض، كرده بود
  2 . شده است 

  : داستان سفر و مالقات را اينگونه بيان مي فرمايد :امام شافعي 
براي فراگيري لغت آنها تـالش مـي كـردم    ، وقتي از مكه بيرون رفتم در صحرا با مردي هذيلي آشنا شدم

در طول سفر مالزم و همراه مرد هذيلي بودم تا در نهايت همه اشـعار  ، ب بودندچون فصيح ترين قبيله عر
، شعر مي سرودم و تأريخ را براي مردم تعريف مـي كـردم  ، وقتي به مكه برگشتم، و لغت آنها را فرا گرفتم

كاش استعداد و فصاحت و بالغتت  را در فقـه بـه   ، اي بنده خدا: مردي از قبيله زهري خطاب به من گفت
  ؟ مگر كسي باقي مانده تا پيشش بروم : گفتم . كار مي برديد

  . بزرگ مسلمانان است در مدينهسرآمد عالمان و مالك بن انس: گفت
به موطأ رو كردم و آنـرا از فـردي بـه امانـت     ، اين سخن تأثير عجيبي در روحم گذاشت: امام مي فرمايد

او هـم نامـه اي   ، نمايدمرا به والي مدينه معرفي  كتاب را حفظ كردم سپس پيش والي مكه رفتم  تا، گرفتم
والـي مدينـه   ، نامه والي مكه را به والي مدينـه دادم ، نامه را برداشتم و به سوي مدينه حركت كردم، نوشت

  : نامه را خواند و گفت
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و ميان مكه و مدينه را با پاي برهنه طي كنم برايم آسان تر است كه پيش مالك بروم چون ذلت ، اي پسرم
  . حقارت تنها بر روي در او به سراغم مي آيد

  . اگر ببيند امير و همراهان آمده اند حاضر مي شود: گفتم
بر مـا خـاك مـي     هم براي استقبال اي كاش من و همراهانم پيش او مي رفتيم و او!! چه مي گويد : گفت
  . پاشيد

، مردي در خانـه امـام را زد  ، شديم هنگام فرا رسيدم موعد رهسپار خانه مالك، براي عصر قرار گذاشتيم
برده بعد از كمي تأخير برگشـت  ، به امام بگو من منتظر هستم: امير بدو گفت، برده سياه پوستي بيرون آمد

بـدو جـواب خـواهم داد و اگـر در     ، اگر سؤالي دارد آنرا در تكه كاغذي بنويسد: امام مي فرمايد: و گفت
  . اندروز جلسه حديث را مي د، مورد حديث است
داخـل   جاريـه  . به همراه دارم كه در مورد امر مهمـي اسـت  را بگو نامه ي والي مكه : امير به جاريه گفت

قد بلند و با هيبت و عباي ابريشـمي  امام ، و بعد از مدتي با صندلي برگشت بعد از او امام بيرون آمد شود
« د به خواندن نامه تا به اين جمله رسيد امام شروع كر، امام نشست و والي نامه را به او داد، بر تن داشت

و علم : امام نامه را پرت كرد و گفت» اين مرد از ظاهرش مشخص است كه مردي شريف و واراسته است 
والـي از  : شافعي ـ رحمـه اهللا ـ  مـي فرمايـد     ، ؟  رسول خدا بايد با واسطه به مردم ياد داده شودشريعت 
خدا رحمتـت كنـد مـن مـردي     : من هم گفتم، گفتن نداشت ترس به خود مي لرزيد و جرئت سخنشدت 

مالك براي چند لحظه اي به من خيره ، مطلبي  هستم از حال و وضعيتم مشخص است كه چه كسي هستم
  ؟ اسمت چيست : شد و گفت

  . محمد: گفتم
  . اي محمد از خدا بترس و از گناهان پرهيز كن چون آينده خوبي داريد: گفت
  . لطف شما است اين نظر، بله: گفتم
  . كسي موطأ را به تو درس خواهد داد، اگر فردا آمدي: گفت
  . موطأ را حفظ كرده ام مي توانم آنرا از حفظ بخوانم: گفتم

مـي  هرگاه از او مي ترسيدم ، صبح روز بعد پيش او رفتم  و شروع كردم به خواندن موطأ: امام مي فرمايد
، شـگفت زده شـده   خيلي و ايرادم واندن خامام از  ه شودم كهولي متوجخواستم خواندن را قطع مي كردم 

  . من هم قوت قلب پيدا مي كردم و ادامه مي دادم
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قرآت كنم چون لياقت و شايسـتگي فراوانـي   بر تو را تا در چند روزي همه موطأ  بخواناي جوان : گفت
  . داريد

  1 . به ناحيه يمن را تعريف مي كند در مدينه باقي ماندم تا مالك به ديدار باقي شتافت سپس سفركردن 
مي شـد در   كهظاهراً امام مدام در مدينه سكني نمي گزيد بلكه بعضي اوقات براي زيارت مادرش عازم م

  . اين رفت و آمدها بعضي از اشعار هذليها را مي شنيد و از عالمان و بزرگان مكه هم استفاده مي كرد
 163سالگي از مدينه بيرون آمد يعنـي در سـال    13هللا ـ  در سن  امام شافعي ـ رحمه ا ، رواياتاين بنا بر 
هر چنـد بيشـتر اوقـات را در    ، در اين مدت ميان مكه و مدينه و قبيله هذيل رفت و آمد مي كرد، هجري

بعد از اينكـه از  ، هجري به ملكوت اعلي پيوست 179مدينه نزد امام مالك به سر مي برد تا امام در سال 
و به عرصه شهرت و فقاهت پاي گذاشت و آوازه علمش در سـرزمين  ، م كسب فيض كردعلم و تقواي اما

در اين برهه از زمان پيش سفيان بن عيينه و مسلم  . سالگي پاي گذاشته بود 29تازه به سن ، وحي پيچيد
ن بن خالد زنجي و ابراهيم بن ابي يحيي و مالك بن انس در مدينه زانوي شاگردي زد و از آنهـا و ديگـرا  

همه علم و ادب بزرگان معاصـر خـود را   : همانطور كه مصعب زبيري مي گويد، كسب علم و ادب مي كرد
ياد گرفت مگر مقداري كمي از علم مالك كه اجل فرست را از استاد گرفت و نتوانست كامالً علمش را به 

  2. منتقل كند :شافعي 
  

  مسافرت به يمن 
شوق و عالقه عجيبي داشت اما ايشـان  ، اندوزي بيشتر مشغول شدبعد از بازگشت از مدينه به مكه به علم 

بدين علت نمـي توانسـت بـه تمـام آثـار      ، هم مانند هر عالم واراسته ي علم و ادب بايد درِ فقر را مي زد
ولي چنين مشكلي او را از شوق و عالقه اش منصرف نمي كـرد چـون تشـنه علـم     ، علمي دست پيدا كند

  : ـ صلي اهللا عليه و علي اله و سلم ـ  مي فرمايداست همانطور كه پيامبر 
 »منهومان ال يشبعان طالب علم و طالب دنيا « 
  3)طالب علم و دنيا : دو گرسنه دو قلو هرگز سيراب نمي شوند( 
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در ، امام در طلب علم مشتاق و مشتاق تر مي شد و براي تحقق بخشيدن به آرزوهايش رهسپار يمن شـد 
ريج كه تنها هشام بن يوسف و مطرف بن زمان ـ بزرگ ترين ياران جـريج ـ بـاقي     انجا پيش ياران ابن ج

   . ابن جريج شاگرد عطا بن ابي رباح مكي  بود، مي كرد علم اندوزيمانده بودند 
اما امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  به علت تنگ دستي نمي توانست به يمن سفر كند هر چنـد شـنيده بـود كـه       

بنـابراين روز  ، و غيره در يمن توسط استادان خبره و مخصوصي تدريس مي شود علوم مختلفي از فراست
، تا اينكه شنيد در اين ايام كارواني به يمن خواهد رفت، به روز شوق رفتن در وجود امام شدت مي گرفت

مادرش پيش عمو زاده اش رفت تا در مورد مسافرت پسرش با آنهـا مشـورت كنـد و از او بخواهـد كـه      
درهم براي يـك   10اما چون هيچ چيزي نداشتند مادرش خانه مسكوني خود را به ، ياري كندپسرش را 

  . سال به رهن گذاشت
  : يمن مي فرمايدبه امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در مورد سفر 

وقتي به آنجا رسيدم مرا بر كاري گماشت كه ، من و عموزاده ام با آن ده درهم به سوي يمن به راه افتاديم
وقتي  در ماه رجب كار به دستان مكه به يمن آمدند و از من تقدير و ، را بخاطر آن سپاس مي گوييمخدا 

هنگام بيرون رفتن از يمن به ابن ابي ، تشكر به عمل آوردند مقام و منزلت من باال رفت و احترام پيدا كردم
پيش بيايد پيش ما مي آييد و با هرگاه چيزي : اما او مرا توبيخ كرد و گفت، يحيي رسيدم بر او سالم كردم

ـ   سخنش مرا ، ما مي نشينيد ولي هر كاري كه دوست داشته باشيد انجام خواهيد داد ـ يا چيزهاي مثل اين 
، نمودممدتي بعد به مكه بر گشتم و با استاد سفيان بن عيينه مالقات  . خيلي نگران كرد و او را ترك كردم

مل تو تعريف مي كنند و مي گويند وظايف خود را خوب انجام مـي  شنيدم كه همه مردم ازع: استاد فرمود
  . موعظه سفيان خيلي به دلم چسپيد و از توبيخ ابن ابي يحيي خيلي بهتر بود: امام مي فرمايد . دهيد

سپس امام بيان مي كند كه به يمن برگشته و بعضي از كارها خود و حريص بودن بـر علـم و اجـرا كـردن     
آوازه امام به گونه اي بود كه زبان زد خاص و عـام شـد حتـي    ، وت را ذكر مي كندعدالت در منصب قضا

بعضي از دنيا دوستان به او حسادت مي ورزيدند و از اين هراس داشتند كه به علت عالقه فراوان مردم به 
ن ن به هـارو و يابدين علت بعضي از رهبران هارون رشيد از ترس مقام عل 1او دولت دوچار انشقاق شود 

رشيد نامه اي نوشتند كه در ميان آنها مردي به نام محمد بن ادريس شافعي با زبان كاري كرده كه از توان 
رسـيدن   بعد از . اگر در حجاز به او نياز داريد او را به آنجا منتقل فرما، صد شمشير زن ماهر خارج است

                                                 
مبادا مردم عالم  ميان علوي و عباسيان محنت هاي فراواني رخ داد بدين خاطر فرمندار يمن دچار واهمه و ترس شد كه.  1

 علوي خود يعني شافعي ـ رحمه اهللا ـ  را امام كنند و عيله عباسي قيام كنند 
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دست و را آنها هم امام  ، در كردهارون رشيد دستور دستگيري امام را صا، اين شكايت به ديوان حكومت
  1 . پا بسته همراه بعضي از علويها  به عراق بردند

كه حاكي از آن است امام در مدت اقامت در يمن به مكه رفت و آمد مي  اين بود خالصه سفر امام به يمن
ـ  چند بـار  شافعي ـ رحمه اهللا   : همين رفت و امد امام موجب شده كه بعضي از تأريخ نگاران بگويند، كرد

ولي چنين نيست چون همه سفرها امام در يك زمـان مشـخص بـوده كـه در     ، به يمن مسافرت كرده است
تنها فرمندار يمن به خـاطر نيـاز   ، يمن اقامت داشت و تنها يك بار براي كسب علم به يمن سفر كرده است

بـر  ري كارها بيشت، امام را ديدايشان را بر كارها مي گماشت تا ياور او باشد وقتي فراست و شهرت ، به او
 تا اينكه نهايتاًكرد مي ولي شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در هر حالتي علم اندوزي را فراموش ن  ، دوش او گذاشت

 امـا متأسـفانه   د يو او را به قله هاي بلنـد فقهـي رسـان    سر از شهرت و منزلت در آورداين شوق و عالقه 
  . آزمايش و امتحان يبا وارد شدن به دنيا مصادف بود، شهرت هاي  رسيدن به اوج قله

  
  درد و محنت امام 

كه شافعي و علويها را دست و  ي اتهام به دست هارون رشيد رسيد به فرماندار يمن دستور داد  وقتي نامه
خدا مي داند كه امام در اين راه طوالني با دست و پـاي بسـته چـه درد و رنـج     ، پا بسته پيش من بياوريد

اما لطف و رحمت خداوند در چنين موقعيت هاي به داد مؤمنيني مـي آيـد كـه    ، ل كرده استهاي را تحم
  . هيچ پناه گاهي جر پناه حق ندارند

وقتي امام با عذاب به عراق رسيد و او را پيش هارون رشيد بردند  البته  روايات فراواني در مورد ديـدار  
: معني دارند بجز روايـت دروغـي كـه مـي گويـد      با هارون رشيد نقل شده كه تقريباً همه يك :شافعي 

امـا روايـت دور از   ، محمد بن حسن و ابا يوسف هارون رشيد را تشويق مي كردند تـا شـافعي را بكشـد   
هجري مرا بـه عـراق    184وقتي در سال : مي فرمايد :حقيقت و پرت و پال و دروغ است چون شافعي 

در حالي كه هر دو در چنـين  ، نه به قتل او نظر مي دهدبردند ابا يوسف به ديدار حق شتافته بود پس چگو
در ، مقام و منزل علم و فقه و تقوا قرار داشتند ممكن نيست هارون رشيد را به چنين كاري تشـويق كننـد  

نتيجه روايت درست شده هستند و بوي بد تعصب مذهبي از آنها به مشام مي خورد تا بـه هـدف شـوم و    
چنـين  ، ت از خارج كردن بعضي از مذاهب اسالمي و اثبات بعضـي ديگـر  كثيف خود برسند كه عبارت اس

اگر انسان به كتب مذاهب نگاه ، است شد مبتالچيزي ميوه شوم تعصب مذهبي است كه امت اسالمي به آن 
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كند از اين داستان هاي شاخ و دم دار فراوان مي بيند كه همه آنها انسان را به يك راه حل مجبور مي كنند 
و اال هرگـز امـت   ، بازگشت به قران و سنت و فاصله گرفتن از تعصبات مـذموم مـذهبي اسـت     و آن هم

هر چند مجال شكاف اين مسئله اينجا نيست تنهـا جملـه    . اسالمي قدرت خود را به دست نخواهد گرفت
  1 . اي بود كه بايد مي گفتم

  : مه اهللا ـ  مي سپاريمكالم در مورد مالقات با هارون رشيد را به امام شافعي ـ رحي رشته 
، در حالي كه نيمه اي از شب گذشته بود يك نفر يك نفر بر هارون رشيد وارد مي شـديم : امام مي فرمايد

هارون رشيد بعد از سخن گفتن با هر ، نفر نفر بلند مي شديم و پشت پرده با هارون رشيد سخن مي گفتيم
: بلند شـدم و گفـتم  ، مي كردند تا نوبت به من رسيد كدام دستور قتلش را هم صادر مي كرد و او را اعدام

  . اي امير المؤمنين من محمد بن ادريش شافعي  بنده و خادم شما هستم
  . گردنش را بزنيد: گفت
دستت باز است و دستورت محكـم  ، اي امير المؤمنين من سخن مي گويم تو هم به من گوش فرا ده: گفتم

  . نخواهي داددست و استوار و اگر صبر كني فرصت را از 
  بگو : گفت
، اي امير المؤمنين مثل اينكه مرا متهم به قيام عليه تو و انحراف از تو و همراهي با قوم علوي كردنـد : گفتم

  : به تصوير مي كشم نسبت به خودمنمونه تو و آنها را 
مي كند كه مثل  گمان، در مورد مردي كه چند عمو زاده دارد كه با يكي از آنها در زندگي شريك مي شود

او است و مالش براي او حرام است مگر با اجازه خودش و نمي تواند دخترش را به نكاح خـود در آورد  
ولـي در مـورد عمـو زاده    ، قد است كه هر كدام نسبت به هم حقوق و واجبـاتي دارنـد  تمگر با اذنش و مع

و عبد و بنده خود مـي پنـدارد    عموزاده اش را ديگرش چنين فكر مي كند كه در نسب مثل او نيست بلكه
چه مي گويد ، را حالل مي داندمي تواند بدون ازدواج مانند كنيز دخترش را تصرف كند و مال و دارائيش 

اي ، و اگر تو به جايي آن مرد باشيد كدام يك از دو عموزاده ات را دوست و امين خـود مـي پنداريـد    ؟ 
ل اين است من عموزاده تو هستم چگونه عليه تو قيام مي كـنم  امير المؤمنين نمونه شما و آنها با من هم مث

مـن  ، هارون رشيد سه بار خواست كه مثل را تكرار كـنم : امام مي فرمايد؟  و تو چرا به من اطمنان نداريد
  . هم هر بار به گونه اي آنرا بيان مي كردم

  . بازداشتش كنيد: هارون رشيد گفت
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مده كه شافعي ـ رحمه اهللا ـ  و چند نفر علوي يكي يكـي وارد قصـر     در روايات ديگري از ابن عبد البر آ
را مـي  آنهـا  با هر كدام صحبت مي كرد در حالي كه افراد ديگر پشـت پـرده سـخنان    ، هارون رشيد شدند

  ..... شنيدند
به هارون رشيد ، من و يك نفر علوي كه اهل مدينه بود باقي مانديم: امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  مي فرمايد  

  ؟ و گمان مي كنيد كه من شايسته خالفت نيستم  ؟ آيا شما عليه ما شورش كرده ايد : مرد علوي گفت
يا من چنين چيـزي بـر زبـان    ، پناه به خدا كه چنين گماني و ادعاي صورت گرفته باشد: مرد علوي گفت

  . رانده باشم
پيـرم بنويسـم    يد نامه اي بـه مـادر  اجازه فرما: مرد علوي گفت، هارون رشيد دستور قتل او را صادر كرد

  . ولي هارون رشيد قبول نكرد و او را به قتل رساند، چون در مدينه تنها است و خبري از من ندارد
، سپس مرا به دادگاه بردند وقتي وارد شدم  محمد بن حسن را ديدم كه در مجلـس محاكمـه نشسـته بـود    

اي امير المؤمنين من نه طالبي هستم نـه  : گفتم، من هارون رشيد مانند ديگران شروع كرد به پرس و جو از
قاضـي  ، من مردي از طائفه بني مطلب بن عبد المناف بن قصي هستم كه دنبال علـم و فقـه بـودم    ، علوي

خودش مي داند من محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد بن عبـد يزيـد بـن    
  . نده ادر حق من ظلم كرد هاشم بن مطلب بن عبدالمناف هستم كه

  ! ؟ تو محمد بن ادريس هستي : هارون رشيد گفت
  . اي امير المؤمنين، بله: گفتم
در : سپس به محمد بن حسـن رو كـرد و گفـت   ، كسي كه محمد بن حسن در مورد او چيزهاي گفته: گفت

   ؟  تأييد مي كنيدآيا سخنانش را  ؟ موردش چه مي گوييد 
  .ست و اتهامات وارده بر او دروغ هستند چون او اهل چنين كارهاي نيستفردي دانا ا، بله: گفت

  1. او را پيش خودت نگه دار تا در مورد او تصميم مي گيريم: هارون گفت
در ، شافعي ـ رحمه اهللا ـ  را سوار بر قاطر و در غل و زنجير بـه بغـداد اعـزام نمودنـد      : ابن كثير مي گويد

شـافعي  ، سال بود به بغداد رسيد و او را پيش هارون رشيد بردند 48 كه سنش 184يكي از روزهاي سال 
محمد بن حسن به علم و تقواي او ، ـ رحمه اهللا ـ  و محمد بن حسن نزد هارون رشيد به مناظره پرداختند 

محمد بن حسـن  ، اقرار كرد و از او تعريف و تمجيد نمود و بيان فرمود كه اتهامات وارده بي اساس هستند
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اين جريان در سالي رخ داد كه ابو يوسـف دار فـاني را وداع   ، كنار خود نشاند و از او احترام گرفتاو را 
  1. گفته بود

اين خالصه روايات بود در مورد اتهامات وارده و دست گيري امام و نجات ايشان از اين درد و محنـت و  
هارون رشيد و انعام و جوائزي كـه از  احترام و اكرام محمد بن حسن به امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  و عفو   

  2. هارون رشيد دريافت كرد
  

  مالزمت با محمد بن حسن بعد از آزادي 
بعد از اينكه شافعي ـ رحمه اهللا ـ  از اتهامات وارده تبرئه شد حدود پنچ سال در منزل محمـد بـن حسـن      

سمعيات او را آموخت حتـي   همه احاديث و نوشته ها و، سكني گزيد و علم اهل عراق را از او فرا گرفت
   . بار يك شتر كتاب را از محمد بن حسن شنيدم: خودش مي فرمايد

هر چند ميان شافعي ـ رحمه اهللا ـ  و محمد بن حسن اختالفات و مناظراتي به وجود آمـد چـون مـذهب      
تالفـات  حنفي و شافعي اختالفات اساسي با هم دارند ولي امام خيلي از او تعريف و تمجيد مي كـرد و اخ 

  . مي نمودتمجيد  از ويمذهبي هرگز درون شافعي ـ رحمه اهللا ـ  را نسبت به ايشان مكدر نساخته و مدام 
  3 . به جز محمد بن حسن هيچ فرد چاقي نديدم كه دانا و عاقل و فقيه باشد: امام در مورد او مي فرمايد

دن چهره اش را به هم نزند مگـر محمـد   هيچ انساني را نديدم كه در هنگام  سؤال پرسي: بازهم مي فرمايد
  4. دشحال مي شبن حسن كه هميشه و با هر سؤالي خو

اما با وجود محبت و احترامي كه براي ايشان قائل بود هرگز هنگام طـرح مسـائل علمـي و مخالفـت در     
شـد  رد و مناظره با ايشان را فراموش نمي كرد بدين علت وقتي از حلقه درس فارغ مي ، مسائل اختالفي

محمد بن حسن خيلي دوست داشت با امام مناظره كند  . با شاگردانش  به بحث و گفت و گو مي پرداخت
امام به دعوتش لبيك مي گفت و به ميدان مي آمد وبـر روي  ، و هر وقت امام را به مناظره دعوت مي كرد
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امـام در حضـور هـارون    مناظرات گوناگوني بين استاد و ، صندلي مناظره در مقابل استاد قد علم مي كرد
رشيد و يا در حلقه تدريس استاد رخ داده كه تأريخ آنها را به ثبت رسانده تا بيان كنـد اخـتالف بزرگـان    

هر چند امام همه كتاب هاي استادش را جمـع آوري كـرده    . چگونه و با چه ادبي حل و فصل شده است
ته و اگر در جاهاي با دليـل اسـتاد مخالفـت    ولي هيچ كدام از نظرات استاد را بدونه دليل و مدرك نپذيرف

براي بـه دسـت آوردن   : امام مي فرمايد، كرده به رد آنها پرداخته و نظريه استادش را چالش كشانيده است
در هـر مسـئله اي   ، كتاب هاي امام شست درهم را پرداخت نمودم سپس همه آنها را با دقت مطالعه كردم

    1. حديثي در رد استاد  روايت كرده امكه با امام مخالف بودم در كنار آن 
اين است ويژگي سلف صالح امت اسالمي كه تقليد را رها مي كردند و بـراي پـذيرفتن هـر چيـزي تنهـا      

با ايـن روش نيكـو   ، خواستار دليل و حريص بر آن بودند  هر چند با نظر و ديدگاه امامشان مخالفت كنند
ح كردند و سنت را به گوش جهانيان رسانيدند يعنـي يكـي از   امت اسالمي قله هاي معرفت و بزرگي را فت
تعصب براي مذهب معين در صورت مخالفت آن با دليل صحيح ، خطر ناك ترين اسباب ارتجاع و نابودي

و صريح مي باشد نتيجه اين ميوه شوم است كه امت اسالمي در جهالت غوطه ور شده و به بدعت و اماته 
   . سترو آورده ا صسنت رسول خدا 

  
  بازگشت به مكه 

وقتي كه امام از بوستان معرفت و فقاهت عراق به اندازه توانـاي برچيـد و قبـل از آن علـم حجـاز را از      
بزرگان آنجا گرفته بود متوجه شد كه وقت آن فرا رسيده كه علم ياد گرفته را به ديگران منتقـل كنـد و از   

بنابراين بعد از بخش آوازه و كسب شـهرت  ، هرمند سازدبهره اي كه خدا به او ارزاني بخشيده ديگران را ب
بازگشت ودر حرم مكي شروع كرد به تدريس علومي كه قـبالً از بزرگـان   ، تصميم گرفت به مكه باز گردد

  . اين محله فرا گرفته بود
زائـرين  ، در موسم حج هزاران نفر از اقصي و نقاط جهان براي اداء فريضه حج رهسپار مكه مكرمه شدند

انه خدا از اين جوان قريشي كه مردم از علم و فقهش شگفت زده شده بودند چيزهاي را مي شنديدند و خ
هنگام بازگش به زادگاه خود براي مردم بازگو مي كردند و نام و شهرت امام را در جهـان آنـروز اسـالم    

  . بخش مي نمو دند بدين علت شهرت امام شدت گرفت و در اقصي و نقاط جهان پيچيد
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بزرگان معاصرش از وسعت اطـالع  ، ر اين مدت امام با عالمان معاصر خود مالقات و رفت و آمد داشتد
و حضور ذهن براي استدالل و حريص بودن بر سنت و توانايي در فقه و استنباط و بهره گيري از قواعدي 

نت استنباط كـرده  كه تأسيس كرده بود به شگفت آمدند كه چگونه اين همه قواعد و اصول را از قرآن و س
يكي از بزرگ مرداني كه باري سخن امام را شنيد امام سـنت  ، در حالي كه بسياري از آنها را نشنيده بودند

امام احمد براي اداء حـج و ديـدار بـا عالمـات و     : داستان از اين قرار است، احمد بن حنبل رحمه اهللا بود
بادت در بيت اهللا الحرام به ديـدار بزرگـان فقـه و    نشانه ها آن رهسپار مكه مكرمه شد بعد از تمام شدن ع

در ، حديث شتافت تا از محضر آنها استفاده كند و از علم و فقه مكه مكرمه ديدار و باز ديدي كرده باشـد 
وقتي امام وارد مسجد شود و حلقـه  ، آن دوران سفيان بن عيينه استاد شافعي سردم دار علم و فقه مكه بود

ـ صلي اهللا عليه و علي اله و سلم ـ  را ديد خنده خوشحالي بر لبانش نشست    تدريس شريعت رسول خدا
در حلقه شافعي چيزي را مشاهده كرد كه امام را بـه خـود مشـغول    ، و با دقت بيشتر به حلقه ها نگاه كرد

چيز تازه اي را ديد چـون در ايـن حلقـه تنهـا     ، به حلقه امام نزديك شد تا بيشتر متوجه آن شود، ساخت
يث روايت نمي شود بلكه فهم و فقه حديث بيشتر منظور استاد است چيز هاي بر زبان مي راند كه تـا  حد

با ديدن اين صحنه تمام حلقات بزرگان و مشايخ را رها كرد و در حلقـه امـام شـافعي    ، حاال نشنيده است
  . رحمه اهللا حضور پيدا نمود

، نبل به اداء فريضه حج پـرداختم حبا احمد بن : تاز پدرم شنيدم كه مي گف: محمد بن فضل فراء مي گويد
در هر جايي همراه ايشان بودم تا اينكه روزي صبح زود بيرون رفتم و در مجلس ابن عيينه حضـور پيـدا   

نشسته  1كمي به دور و بر خود نگاه كردم ديدم امام احمد نزد اعرابي، كردم اما احمد بن حنبل را نمي ديدم
مـده  آابا عبداهللا حلقه تدريس ابن عيينه را رها كرده ايد و پيش اين : به او گفتمبلند شدم و خطاب  ، است
   ؟ ؟ ايد 
يعني ابن (اگر حديثي را با درجه علو از دست دهيد مي توانيد با درجه نازل آنرا بشنويد ، ساكت شو: گفت

اعرابي را از دست ولي اگر عقل و درايت اين عالم ) عيينه فقط در صحت سند حديث به تو كمك مي كند 
هيچ جواني را نديدم كه به كتاب خدا از ايـن جـوان دانـا تـر     ، بدهيد هرگز به آن دست پيدا نخواهي كرد

  . باشد
  ؟  تاو كيس: گفتم
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  1 . محمد بن ادريس شافعي: گفت
بيـا تـو را نـزد    : گفـت ، من در مكه همراه احمد بن حنبل بودم : از اسحاق بن راهويه روايت شده كه گفته

  2. وقتي با او رفتم شافعي را به من نشان داد . ردي ببرم كه هرگز چشمانت كسي مثل او را نديدهم
روزي بـه مـن   ، احمد بن حنبل همراه ما نزد ابن عيينه براي مدتي در مكـه بـاقي مانـد   : حميدي مي گويد

  . مرد قريشي اينجا است كه داراي حكمت و معرفت فراواني است: گفت
  ؟ كيست : گفتم
  . محمد بن ادريس شافعي: تگف

، بـيش او نشسـتيم  ......... احمد بن حنبل در عراق نزد شافعي مي رفت تا در نهايت مرا هـم جـذب كـرد   
   ؟ چگونه بود : وقتي بلند شديم احمد خطاب به من گفت، شافعي مسائل فراواني را مطرح كرد

ي او چـون بـه علـم و فقـه قريشـي      من هم شروع كردم به دنبال كردن و پيدا كردن اشتباهات و خطأ هـا 
  . حسادت مي ورزيدم) شافعي (
فـرض كـن در صـد    ، نمي تواني قبول كنيد كه مردي قريشي داراي چنين علم و منزلتي باشد: احمد گفت 

مسئله پنچ يا ده مسئله را اشتباه بيان كرده باشد از آنها چشم پوشي كن و درست و صواب هـا را بگيـر و   
  3. انبدانها جامه عمل پوش

امام شافعي مدت ده سال در حرم مكي براي تدريس سكني گزيد سپس از شهر مكه بيرون آمد به سـوي  
  . عراق حركت كرد

  
  .مسافرت دوم امام به عراق

رهسپار عراق شود اما اين سفر با سفر قبلي تفاوت داشـت چـون    195امام شافعي براي بار دوم در سال 
اين بار قبـل  ، د بغداد مي شود ولي سفر اول در زنجير و براي محاكمه بوداين بار آزادانه و بدون اجبار وار

از خودش آوازه و شهرتش توسط استادان محدث و بزرگي چون احمد بن حنبل و اسحاق بـن راهويـه و   
مردم به استقبال او شتافتند و ، با پخش خبر قدوم امام به بغداد، عبدالرحمان بن مهدي در بغداد پيچيده بود

  . ان و عالمان ديگررا فراموش كردندبزرگ
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بيهقي با سند خودش از ابي ثور روايت مي كند كه وقتي امام شافعي وارد بغداد شد حسين كرابسي كـه از  
يكي از اصحاب حديث آمده بيـا تـا پيشـش    : اهل رأي بود و با هم اختالف داشتيم پيش من آمد و گفت

  . برويم و او را مسخره كنيم
امام شافعي رحمـه اهللا  ، حسين در مواردي از او سؤال پرسيد، رفتيم تا پيش او رسيديم: ابي ثور مي گويد

چنين فرموده اند اين عبارت را آنقدر به كار بـرد تـا مـا را     صخدا و رسول : مدام در جواب مي فرمود
  . وادار كرد كه بدعت خود را ترك كنيم و استاد را مقتداي خود قرار دهيم

پيش او نشست و علـم و فقـه را از او   ، بالً با امام مالقات كرده بود به ديدار او شتافتاحمد بن حنبل كه ق
پيروان حديث توسط طرفداران ابو حنيفه شكست خورده بودند تـا شـافعي   : ياد گرفت تا اينكه مي فرمايد

ـ     ، ه زمـين زد پا به عرصه گذاشت ـ او در مورد قرآن و سنت از همه عالمتر بود ـ و پيروان ابو حنيفـه را ب
  . امام شافعي هميشه در مورد حديث تالش مي كرد و به كم قناعت نمي فرمود

  . ياران حديث در خواب بودند تا شافعي سر رسيد و همه را بيدار كرد: حسن بن محمد زعفراني مي گويد
ـ : ابرهيم حربي رحمه اهللا مي گويد ي بيسـت  امام شافعي در حالي وارد بغداد شود كه در مسجد جامعه غرب

جمعه بعد از قدوم شافعي از آن تعداد تنها سـه يـا   ، حلقه ي تدريس به سرپرستي اهل رأي وجود داشت 
  . چهار حلقه باقي ماند

امـام در  : حسن بن محمد زعفران مي گويد، امام شافعي ميان ماندن در عراق يا برگشتن به مكه متردد بود
ا ماند سپس دوباره به مكه بازگشت و بعـد از آن در  هجري وارد عراق شود دو سال در ميان م 195سال 
  1. براي بار سوم به عراق بازگشت و بعد از چند ماه رهسپار مصر شود 198سال 

  
  

  مسافرت امام به مصر
بعد از بازگشت دوباره امام به عراق حوادث ناگواري در پايتخت خالفت عباسي رخ داده بود كـه امـام را   

شايد يكي از بزرگ ترين مصيبت هاي كه دامن گير خالفت در بغـداد  ، ار كرددر نهايت به فكر هجرت واد
شده بود تسلط اهل كالم بر خليفه عباسي مأمون بود كه موجب ميراندن سـنت و انتشـار بـدعت گشـته و     

امام شافعي در علم كالم اطالعات عميقي پيدا كرد ، خليفه را در بحث هاي كالمي مذموم غرق ساخته بود
كالم دانا بود و متوجه شده بود كه كالم چه خطراتي مانند كينه به بزرگان حديث و علم سنت بـه   و به اهل
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مأمون علماي كالميان را مقرب دربارخود سـاخت و  ، چنين خطري جامه عمل به تن پوشيد، بار مي آورد
افل گشـت و  به كتاب و جلسه هاي آنان رو آورد و بر اهل سنت خشم گرفت و از اداره جامعه اسالمي غ

بعد از آن امت اسالمي دچار چنين مصيبت خطر ناكي ، اله هاي گمراهي و سرگرداني انداختچخود را به 
، يكـي از بـزرگ تـرين مصـيبت هـا     ، شد كه خون بزرگان را حالل كردند و زندانها را از آنان پر نمودنـد 

حربه اي است در دست اغـوا   مصيبت خلق قرآن بود كه كيان امت اسالمي را به لرزه در آورد چون گاهي
اين مصيبت و مصيبت هاي بـي شـمار   ، هاي عقايد اسالمي از آن استفاده مي شود Ĥيهگران براي تخريب پ

  . ديگر كه مسلمين مدام از آنها ضربه مي خورند و از كالم و اهلش درد ها ي كشيدند
خواست از عـراق بيـرون   ، وباره كرداين بزرگ ترين علتي بود كه امام شافعي رحمه اهللا را وادار به كوچ د
بـراي ايـن منظـور مصـر را انتخـاب      ، رود و به جايي عزيمت كند كه هنوز دست شوم فلسفه بدان نرسيده

و امام مالـك  ، احتمال دارد علت انتخاب مصر اين باشد چون در مصر مذهب امام مالك رايج بود، فرمود
  1. سر خوشي ندارديكي بزرگان حديث است و با كالم و بدعت هاي ديگر 

امام شافعي رحمه اهللا مشتاق مصر بود هر چند حقيقت اين اشتياق را هم نمي دانست اما در نهايت خودش 
در حـالي  ، را به قضا و قدر الهي تسليم كرد تا با دين و عقيده اش از شهر شوم بدعت يعني بغداد فرار كند

  : دكه اين شعر را زمزمه مي فرمود و به سوي مصر حركت بو
 و من دوهنا ارض املهامة و الفقر                لقد اصبحت نفسی تتوق الی مرص

 ساق الی القبــــــــرأم أاساق اليها              فوز و الغنــــــیللأدری أفواهللا ال 
به خدا سوگند نمي دانم به پيروزي و بـي  ، نفسم آرزوي مصر مي كند چون غير از او خرابه و بيابان است

  . نيازي دست مي يابم يا به سوي قبر رانده مي شوم
با ، وقتي امام به مصر رسيد به مسجد جامع عمرو بن عاص رفت و در آنجا براي اولين بار سخن راني كرد

محبت و عشق فراواني نسـبت  ، مردم با شنيدن چنين سخناني، كالم شيواي خود مردم را دل نوايي مي داد
  2. به امام پيدا كردند 

تا حاال مانند شافعي هيچ انساني را نديده بودم كـه بـه مصـر پـا گذاشـته      : رون بن سعيد أيلي مي گويدها
از همه مردم بهترنماز مي خوانـد و چهـره   ، مرد قريشي از بغداد به اينجا آمده است: مردم مي گفتند، باشد
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تـي او را ديـدم چگـرم را    وق، هيچ كس مانند او سخن نمي گويد، اش از همه مردم نيكوتر و زبيا تر است
   1. كباب كرد

و امام هم به تعمق در سفرهايش پرداخت و از آنها ، در مصر علم و فقاهت شافعي براي مردم آشكار شود
درس مي آموخت و به نوشته هايش رو آورد و آنها را تصحيح كرد و به نقد و پردازش نظـرات و فتـاوي   

در اين مدت بزرگاني كه از ، از نو به تأليف كتاب پرداختمذهب تازه اي پديد آورد و ، خود مشغول شود
علم شافعي بهره برده بودند مالزم امام شدند و بر روش و مـنهج ايشـان حـريص گشـتند و او را بعـد از      

  2. تعصبات فراوان مذهبي براي مذهب مالك يا ابو حنيفه  امام خود قرار دادند
  

  وفات امام شافعي
آخرين لحظات زندگيش در مصر مشغول نشر علم و تصنيف كتاب بود بـه گونـه   امام شافعي رحمه اهللا در 

د كـه  ر مبـتال شـ  ياي سرگرم تدريس و تأليف بود كه سالمتي امام را به خطر انداخت و به بيمـاري بواسـ  
اما امام باز هم از كار و تالش خود دست بـردار نمـي شـود و آنـرا بـر      ، دموجب خون ريزي شديدي ش

هجري مرگ به استقبال  204اين وضعيت ادامه يافت تا در آخر رجب سال  . مي داد حيجسالمتي خود تر
ش با همه تالش و كوششي كه در راه علم و معرفت انجام داده بود به بارگاه حق حوفتامام آمد و روح پر 

  3. شتافت و با جهان عمل وداع نمود به ديار پاداش شتافت
اسـتاد در چـه حـالي    : خطاب بدو گفـتم ، فعي به عيادت او رفتمدر بيماري مرگ امام شا: مزني مي گويد

  ؟ هستي 
ب مرگ را مي نوشم و به ادر حالتي هستم كه دنيا را جا مي گذارم و از دوستانم جدا مي شوم و شر: گفت

سوگند به خدا نمي دانم آيا به سوي بهشـت مـي روم و   ، سوي خدا مي شتابم و اعمال بد خود را مي بينم
   ؟ يا به سوي آتش در راهم  و عذاب مي چشم  ؟ شوم  خوش حال مي

  : سپس به آسمان نگاه كرد و اين شعر را زمزمه مي نمود
 اً ــــود جمرمـن و اجلـــو ان كنت ياذا امل               اليک اله اخللق ارفــــع رغبـــــــتی          
 وجعلت الرجا منی لعفوک سلمــــــاً                 وملا قسی قلبی و ضاقت مذاهـــــبی       
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 بعفوک ربی كان عفوک اعظمـــاً                                  ـــــهعاظمنی ذنبی فلام قرنتـــت

 جتود و تعفو منة و تكرمــــــــــا                               و ما زلت ذا عفوعن الذنب مل تزل
 فكيف و قد أغوی صفيـــک آدمــا                            دـــــــفلوال مل يصمد البليس عاب

 ظلوم غشوم ما يزايــل ماثمـــــــا                            فان تعف عنی تعف عن متمـــــرد
 و لو أدخلت نفسی بجرمی جهنمــا                           ـسان تنتقم منی فلست بآيـــــــ و

 ١و عفوک ياذا العفو اعلی و اجسام                             م و حــــادثفجرمی عظيم من قدي
  

اي خداوند مخلوقات اميدم را به سوي تو بلند مي كنم اي صاحب نعمت و بخشش هر چند كه مجرم هـم  
  . باشم

  . وقتي كه قلبم سياه شود و دريچه ها برايم تنگ گشتند اميد را براي عفوت نردباني قرار دادم
قتي گناهانم را بزرگ شمردم و آنها را با عفو و بخشش تو مقايسه كردم متوجه شودم كه عفو تو بـزرگ  و

  . تر است
  .تو مدام گناهان را مي بخشايي و هميشه از روي منت و تكريم بخشش و عفو داري

  . يعني آدم را گمراه كرد، اگر هيچ عابدي به شيطان سر گرم نمي شود پس چرا منتخب تو
  . انساني كه ظالم و ستمگر و هميشه در گناه است، را ببخشي در حقيقت تجاوز گري را بخشيده اياگر م

  . هرگز مأيوس نمي شوم هر چند مرا به خاطر گناهانم به جهنم بيندازي، و اگر از من انتقام بگيري
يـر تـر   بخششت بزرگ تـر و فراگ ، گناهان قديم و تازه ي من بزرگ هستند اما اي صاحب عفو و بخشش

   . است
  . خداوند رحمت واسع و فراگير خودش را شامل حال امام شافعي گرداند
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  استادان شافعي: بحث چهارم
امام شافعي رحمه اهللا در عصر خود از بزرگان زيادي در اماكن مختلف از جمله مكـه و مدينـه و كوفـه و    

كثير و مزني و ابن حجر اسامي آنهـا را  بيهقي و ابن ، بصره و يمن و شام و مصر كسب علم و معرفت نموده
  . ذكر كرده اند

شافعي حديث را از بزرگان فراواني شنيده و همه مؤطأ را براي امـام مالـك خوانـده    : ابن كثير مي فرمايد
  . اي امام شگفت زده شده بود كه چگونه همه اينها را حفظ كرده استĤيهحتي مالك از استعداد و توان

حـافظ مزنـي بعضـي از اسـتادان امـام      . 1زنجي علم حجاز را امام مالك فرا گرفت بعد از مسلم بن خالد 
  .2شافعي رحمه اهللا را در تهذيب الكمال ذكر كرده است 

  : بيهقي مي گويد
برخـي از آنهـا ماننـد    ، امام ابو عبداهللا محمد بن ادريس شافعي بعضي از استادان خود را ذكر فرموده است

و اسماعيل بن عبداهللا بن قسـطنطين   4رحمان بن ابي بكر بن عبداهللا بن ابي ملكيه و عبدال 3سفيان بن عيينه 
   . و غيره اهل مكه بودند 6و مسلم بن خالد زنجي  5مقري 

و 1و ابراهيم بن سعيد بن عبـدالرحمان بـن عـوف     7برخي ديگر مانند مالك بن انس بن ابي عامر اصبحي 
  . و بعضي ديگر اهل مدينه بودند3اسماعيل بن فديك و محمد بن 2عبدالعزيز بن محمد داراوردي 
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 245التقريب . سفيان بن عيينه ابو محمد كوفي ثقه و حافظ و امام و حجت است .  3
  337التقريب . بي ملكيه ضعيف واهل مدينه است ا.  4
اسماعيل بن عبداهللا  بن قسطنطين ابو اسحاق مخزومي يكي از دوستان مكي امام  و به قسط مقري معروف است در سال .  5

ي همـه  شـافع . در دوران خود از همه قاري تر و ثقه  و ضابط بود . هجري به دنيا آمده و قرآن را بر ابن كثير خوانده  100
 .  1/165غاية النهاية . قرآن را بر او خواند 

بعد از هشت سالگي يا بعد از آن دچار اوهام و گمـان  . يكي از ياران مكي كه به زنجي معروف بود فقيه و صادق است .  6
 .فراواني شده بود 

بزرگ متقيان و ثابت قدمان بود حتي  مالك بن انس بن ابي عامر بن عمرو اصبحي ابو عبداهللا مدني فقيه و امام مدينه بود.  7
. هجـري وفـات كـرد     179به دنيا آمد ودر سال  93سند مالك است در سال  ، صحيح ترين سند : امام بخاري مي فرمايد

 .  516التقريب . سال سن داشت  90: واقدي مي گويد
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و محمد بن  6و وكيع بن جراح  5و مطرف بن مازن صنعاني 4و بعضي ديگر مانند هشام بن يوسف صنعاني 
  . و ديگران از ساير شهرهاي ديگر بودند 7حسن شيباني 

  
  
  

                                                                                                                                               
التقريـب  . ون اشكال حديث روايت مي كرد از طبقه هشتم بود و  بد. ثقه و حجت است  ، اهل مدينه و ساكن بغداد بوده .  1

89. 
. دوست مدني امام  و فردي صادق بود از كتب ديگران حديث روايت مي كرد بعضي مواقع مرتكـب اشـتباه مـي شـود     .  2

. هجري وفات فرموده  186از طبقه هشتم و در سال . حديثي منكري از عبيداهللا عمري روايت كرده است : نسائي مي گويد
 .358التقريب 

هجري وفـات كـرده    200و خودش فردي صادق مي باشد و از طبقه هشتم در سال  ، يكي از دوستان مدني امام است .  3
   468التقريب . است 

. هجـري وفـات فرمـوده     297هشام بن يوسف صنعاني ابو عبدالرحمان قاضي و ثقه است از طبقه هشتم است در سال .  4
 .7309التقريب شماره 

دروغ گـو اسـت و   : يحيي بن معين مـي گويـد  : علماء در مورد او اختالف دارند ، بن مازن صنعاني قاضي است مطرف .  5
 .ثقه نيست : نسائي مي گويد

در . بقه نهم به شمار مي آمـد  طوكيع بن جراح بن مليح رؤاسي ابو سفيان كوفي ثقه و حافظ و عابد بود يكي از بزرگان .  6
 .581التقريب . لگي وفات كرددر هفتاد سا 197پايان سال 

محمد بن حسن شيباني عالمه و فقيه عراق بود ابو عبداهللا شيباني كوفي دوست ابو حنيفه در واسط بـه دنيـا آمـده و در    .  7
شافعي علم فراواني از او ياد گرفته و  ، كوفه رشد كرده است بعضي از فقه را از ابو حنيفه و بقيه را از ابي يوسف ياد گرفته 

هيچ انسان چاقي نديدم كـه عاقـل باشـد    : اندازه ي بار يك شتر از او كتاب ياد داشت كرده است و در مورد او مي گويد به
و الوسـيط   9/134السـير  . حت او را بيان كرده ام ااگر بگويم قرآن به لغت او نازل شده فص ، مگر محمد بن حسن شيباني 

41.  
باني نوشته است و با اصحاب و ياران او مناظره و مباحثه كرده اسـت و قتـي بـه    بيهقي معتقد است كه شافعي تنها در رد شي

  . محمد بن حسن خبر دادند كه با يارانش مناظره مي كند از او خواست كه با خودش مناظره كند 
   1/162بيهقي . همچنين روايت شده كه شافعي در مقابل هر مسئله ي محمد بن حسن حديثي روايت مي كرد 

در جـواب  . شافعي شاگرد محمد بن حسن بوده : رافضي ها مي گويند: يه موافق بيهقي است در رد رافضي مي گويدابن تيم
چنين نيست چون شافعي با محمد بن حسن نشسته و راه و روش او را شناخته و با مناظره كـرده و شـافعي   : آنها مي گوييم

 7/532منهاج السنة . اولين مخالف محمد بن حسن بوده و بر او رد نوشته است 
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  : مالقات احمد بن حنبل با شافعي و استفاده ايشان از همديگر

سند خودش از ابي اسماعيل ترمذي روايت مي كند كه گفته از احمد بن حنبل شنيدم كه در مورد  بيهقي با
   1. شافعي رحمه اهللا از سنت دفاع مي كرد: شافعي مي گفت

شـافعي  : پدرم مي گفـت : دوباره بيهقي با سند خودش از عبداهللا بن احمد بن حنبل روايت مي كند كه گفته
از احاديث رسول خدا نزد شما به صحت رسيد به مـن اعـالم كـن تـا بـر       اگر حديثي: خطاب به ما گفت

   2. اساس آن فتوا بدهم
: از احمد بن حنبـل شـنيدم كـه مـي گفـت     : باز هم با سندش از احمد بن ابي عثمان روايت كرده كه گفته

ـ    وا مـي داد و  بهترين و زيبا ترين كار شافعي اين بود كه  اگر حديثي را براي اولين بار مي شـنيد بـدان فت
  3. نظريه قبلي را رها مي فرمود
  4. اگر ياران حديث نمي بودند ما باقال فروش مي شديم: بدين علت شافعي مي فرمود

احمد بن حنبـل از شـافعي   : از عبدالرحمان پسر ابي حاتم روايت شده كه گفته از پدرم شنيدم كه مي گفت
  5. گرفته استبزرگ تر است چون شافعي علوم الحديث را از او ياد 

شما در علوم حديث و رجـال از  : شافعي خطاب به ما مي گفت: پدرم مي گفت: عبداهللا بن احمد مي گويد
اگر حديثي نزد شما به صحت رسيد خواه شامي باشد يا كوفي يا بصري بـه مـن اعـالم    ، من دانا تر هستي
  6. كن تا بدان بگروم

عي نبوده همان طور كه شافعي شاگرد محمـد بـن حسـن    احمد بن حنبل شاگرد شاف: ابن تيميه مي فرمايد
  . نبود بلكه با همديگر مي نشستند و از علم و اطالعات همديگر بهره مي بردند

، امام شافعي و امام احمد بن حنبل در اصول با هم بيشتر از امام شافعي و محمد بن حسـن اتفـاق داشـتند   
مام شافعي در سال هشتاد هجري در حالي وارد بغـداد  ا، امام شافعي چند سالي از امام احمد مسن تر بود

                                                 
 .1/471مناقب بيهقي .  1
 .1/467مصدر سابق .  2
  .1/477مصدر سابق . 3
 .1/477مصدر سابق .  4
 .1/280طبقات ابي يعلي .  5
 .1/282مصدر سابق .  6
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هجـري بـه    90شد كه محمد بن حسن زنده و ابي يوسف دار فاني را وداع گفته بود ولي بار دوم در سال 
  در اين مرحله با احمد بن ، بغداد پاي گذاشت

  

  شاگردان امام شافعي : مبحث پنجم
اما افرادي كه از علم و ، افعي رحمه اهللا را ذكر كرده اندبيهقي و مزني و ابن حجر برخي از شاگردان امام ش

اگاهي امام بهره برده اند قابل شمارش نيستند و تنها خداوند مقدار آنها را مي داند چون بـه هـر ناحيـه و    
منطقه اي وارد مي شود سفره علم و معرفت را براي همه پهن مي كرد و علوم و معارفي كه اندوختـه بـود   

  . ط هاي افزوده شده بر آن را به  طالبان علم مي آموختهمراه استنبا
  

  مهمترين شاگردان امام 
امام و محدث و فقيـه و بـزرگ و سرشـناس    ، ـ ربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل ابو محمد مرادي1
ناقل علم ايشان و بزرگ مؤذنين مسجد ، يكي از شاگردان مصري و مؤذن و دوست  امام شافعي است، بود
هجري چشم به جهان گشود و در سال  174در سال  . امع فسطاط و مرجع عالمان معاصر خودش بودهج

  .به ديدار حق شتافته 270
اگر امكان داشت كه علم ماننـد غـذا بـه حلقـوم انسـان      : روايت شده كه امام شافعي در مورد ايشان گفته
   1. تابه هاي من استربيع راوي ك: انداخته شود با تو چنين مي كردم و همچنين گفته

علم زهد ، امام و عالمه بود، ـ ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيي بن اسماعيل بن عمرو بن مسلم مزني مصري2
هجـري   264هجري نزد شافعي زانوي تلمذ زد و در سال  175در سال ، و تقوي را به امت اسالم ياد داد

  .به ملكوت اعلي پيوست
شرح هاي كه بر آن نگاشت بالد اسالمي را پر كرد به گونه اي كه در  با تاليف مختصرش در فقه شافعي و

  . بايد نسخه اي از مختصر مزني همراه جهيزيه ي هر دختر خانمي باشد: مورد آن كتاب گفته شوده
  . مزني ياور مذهب من است: شافعي مي فرمايد

                                                 
 12/587السير .  1
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از مزنـي  : نيدم كه مي گفتاز محمد بن اسماعيل ترمذي ش: عمرو بن تميم مكي مي گفت: ذهبي مي گويد
هر كس معتقد نباشد كه خداوند با تمام صفاتش بر روي عرش استقرار يافته توحيـد  : شنيدم كه مي فرمود

   . پروردگار را به جايي نياورده است
   ؟ مانند چه صفاتي : گفتم
  . مانند سميع و بصير و عليم: گفت

شـيخ االسـالم و فقيـه و    ، ين بن ليث ابو عبداهللا مصريـ ابو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن عبدالحكم بن اع3
  . هجري ديده به جهان گشود 182عالم ديار مصر زمان مزني بود در سال 

دوسـت داشـتم كـه    : امام شافعي در حالي كه محمد بن عبداهللا سوار بر اسبي بود به او خيره شود و گفـت 
ميان ابن : مي گويند . ولي پسري مثل او مي داشتم هزار دينار بدهكار مي بودم و نمي توانستم آنرا بپردازم

ابن ليث نگران شود و مذهب شـافعي را  ، ليث و بويطي بر جانشيني امام در حلقه تدريس اختالف رخ داد
  1. رها كرد و به مذهب مالك گرويد

مدت امام و عالمه و بزرگ فقهاء و دوست امام شافعي بود ، ـ ابو يعقوب يوسف بن يحيي مصري بويطي4
زاهـد و  ، در علم امام و در زهد الگو بود . زيادي مالزم و همراه ايشان و در هر سفري همقطار امام بودند

  . خودش را بر فقه وقف كرده بود، متقي و روحاني و شب زنده دار و مدام ذكر بود
خلق قرآن شود  دچار فتنه و آشوب . ميان دوستانم از بويطي دانا تر نيست: شافعي در مورد او مي فرمايد

و آتش آن بويطي را هم سوزاند ولي جوان مردانه در مقابل اين بال صبر پيشه كـرد تـا آخـرين لحظـه در     
  . زندان به ملكوت اعلي پيوست

هايش زمزمه مي كرد و تا حاال كسـي را  بل ربويطي هميشه ذكر و ياد خدا را زي: ربيع بن سليمان مي گويد
او را در غل و زنجير و سوار بر قاطري ديدم كه وزنه چهل كيلو ، استناد كندنديدم كه مانند ايشان به قرآن 

» كـن  « خداوند همه مخلوقـات را بـا كلمـه    : با اين حال دردناك مي فرمود، اي بدان آويزان كرده بودند
اگـر   . مثل اين است كه مخلوقي توسط مخلوق ديگر آفريده شده باشـد ، مخلوق باشد»  كن « اگر ، آفريد
پيش واثق ببرند اين را اثبات و تأييد مي كنم و در همين غل و زنجير ها جان مـي دهـم تـا الحقـين      مرا

  . متوجه شوند كه گروهي براي اين موضوع در غل و زنجير جان باختند
   2. هجري در زندان بغداد دست و پا بسته دار فاني را وداع گفت 231بويطي رحمه اهللا در سال 

                                                 
 . 12/492السير  1
 .12/58السير  2
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  1. اند كه ما به همين مقدار اكتفاء مي كنيم راد ديگري نزد شافعي زانوي تلمذ زدهبه جز اين بزرگان اف
  
  

  .تاليفات امام شافعي: بحث ششم
  : دانشمندان كتابهاي زيادي را به امام شافعي نسبت داده اند كه در اينجا به دو مورد از آنها اشاره خواهيم كرد

ـ . مي باشـد  سرفصلفته وشامل صد وبيست وهشت اين كتاب از چهار مجلد تشكيل يا، "ماالُ"ـ   1 ن حجـر  اب
) پاكيزگيهـا (است كه با كتاب طهارات سرفصل صد وچهل وچند : االم مي گويد سرفصلهايپيرامون شمار 

وسپس مبحث مربوط به نماز شروع وبه همين ترتيب ادامه مي يابد وآن را بر اساس ترتيب ابـواب فقهـي   
جسته ايشان كتاب مزبور را مختصر كرده كه همراه بـا اصـل كتـاب بـه     مزني شاگرد بر، تنظيم نموده است
 شاگرد شافعيبرخي گمان برده اند كتاب االم از نوشته هاي شافعي نيست بلكه بويطي . چاپ رسيده است

در آن  را تغييراتـي  )يكي ديگـر از شـاگردانش  ( آن را به رشته تحرير در آورده وربيع ابن سليمان مرادي
وعالمه احمد شاكر نيز در تحقيـق خـود    2بيهقي  "مناقب الشافعي"ولي پژوهشگر كتاب ، ستانجام داده ا

  3آن را مردود دانسته اند "الرساله"بر كتاب 
بـدان اشـاره كـرده     "قـوت القلـوب  "نخستين كسيكه اين ديدگاه را رد نموده ابوطالب مكي است كه در كتاب 

اين موضوع را به اثبات رسـانده   "2/185علوم الدين  احياء"پس از وي ابوحامد غزالي در كتاب  4.است
  .وسپس تحقيقي نيز در اين زمينه به رشته تحرير درآورده است

  : چند كتاب ديگر هم به همراه كتاب االم به چاپ رسيده است از جمله
  .ـ كتاب جماع العلم كه در زمينه دفاع از سنت وعمل بدان بحث مي كند1
  .كه شافعي آن را در رد فقهاي حنفي مذهب نگاشته است "ساناستح"ـ كتاب ابطال دليل 2
  .ـ كتاب موارد اختالف نظر شافعي وامام مالك3
  .ـ كتاب پاسخ به محمدبن حسن4

                                                 
 .1/1161و تهذيب الكمال  2/324مناقب بيهقي .  1

  .1/33مناقب مقدمه ال  2
  .9الرساله  3
 .228ـ  2/227قوت القلوب  4
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كه در يك مجلد بزرگ جاي داده شده و ربيع بن سليمان مرادي آن را از امام اين كتاب ، "الرساله جديد"ـ   2
  .د شاكر تحقيق وبه زيور طبع آراسته استاز سوي عالمه احم، شافعي نقل نموده

ارائـه داليـل بـر    ، سنت وجايگاهش نسبت به قرآن، در كتاب الرساله به قرآن –رحمه اهللا  –امام شافعي 
هـايي كـه   تفكيك زمينه ، استناد به حديث آحاد، علل احاديث، ناسخ ومنسوخ قرآن وسنت، حجيت سنت

اجماع وافراد مورد اعتبـار  ، ارائه دليل بر تاييد خبر آحاد، هاازديگر زمينه  اختالف نظر در آنها جايزاست
  .استحسان وديگر مسائل پرداخته است، اقسام وشرايطش وباالخره به اجتهاد، قياس، در انعقاد آن

پسـنديده وي  و مقدمه اي طوالني براي كتاب مزبور نوشته كه بيانگر اعتقاد خـوب   -رحمه اهللا  –ايشان 
  : ه استمي باشد ودر آن آمد

سپاس خدايي كه آسمانها وزمين را آفريد وتاريكيها وروشنايي را نيز ايجاد كـرد ولـي كـافران از برنامـه     
نعمـتش  ، شكر يكي از نعمتهايش را به جا آورد سهرككه وسپاس خدايي  .پروردگارشان تجاوز مي كنند

ي پي بردن به واقعيت عظمت هيچ ستايشگري تواناي. افزون كند كه باز شكر ايشان بر وي واجب مي گردد
واالتر از ويژگيهايي مي باشد كه مخلوقاتش ايشان  و مي فرمايداو طوري است كه خودش  وي را ندارد و

  .را بدان توصيف مي نمايند
طلـبم كـه    او را گونه اي به فريـاد مـي  ، خدا را چنان سپاس مي گويم كه شايسته عظمت وبزرگيش باشد

هدايتي را از ايشان مي جويم كه انسان يهره منـد از  ، ده وي تحقق نمي پذيردهيچ تغيير وتحولي جز به ارا
گناهان گذشته وآينده بسان كسي از او آمرزش مي خواهم كه به بنـدگيش   آن گمراه نخواهد شد و بخاطر

اعتراف كرده ويقين دارد كه هيچ كس جز وي توان بخشيدن گناهان ونجاتش را ندارد و به يكتـايي خـدا   
  .نيزگواهي مي دهم صورسالت محمد وبندگي

رد ، احمد شاكر مقدمه ي بسيار ارزشمندي را براي كتاب الرساله نوشته كه در آن به بررسي جايگاه علمي
، كسانيكه صحت انتسابش را به شافعي زير سؤال برده اند وتوضـيح علـت نگـارش آن از سـوي شـافعي     

  .پرداخته است
احكام قـرآن  ، وآزمون جانكاه شافعي ها همنيپاسخ بر، السنن، ندكتاب المس: نوشته هاي ديگري از جمله

و كتابهاي ديگري نيز به ايشان نسبت داده شده كه پاره اي از آنها از دست رفتـه وپـاره اي هـم از سـوي     
   1.برخي علماي شافعي مذهب گردآوري شده اند

                                                 
معجم االدباء  ، 157ـ   147توالي التاسيس  ، 245ـ   1/246مناقب البيهقي : براي آگاهي بيشتر از تاليفات شافعي به كتاب 1

 .296ـ  295والفهرست ابن نديم  327ـ  17/324
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  : فصل دوم

  .ينيان ومتكلماناصول امام شافعي در زمينه اثبات عقيده ومقايسه روش پيش 
  : اين فصل سه بحث را در مي گيرد

  .روش پيشينيان در زمينه عقيده: بحث اول
  .روش متكلمان: بحث دوم
   .اصول شافعي در زمينه اثبات عقيده: بحث سوم

  
  .روش پيشينيان در زمينه اثبات عقيده: بحث اول

  .غاز مي كنيمق آن در لغت واصطالح وتوضيح معني مطل "سلف"اين بحث را با تعريف واژه 
لوفا بـه     : مي گويد "اللسان"نويسنده كتاب : واژه سلف از نظر زبان شناختي لُفا وسـ سـ سـلُفي لَففعل س

وواژه سلف نيز به نياكان وخويشاونداني گفته مي شود كه مسـن تـر   ، مي باشد) پيشي گرفت(م دقمعناي تَ
  1.گفته مي شوند) پيشينيان نيكوكار(ف صالح سل، ولذا تابعين. وداراي فضل وامتياز بيشتري هستند

ـ بدون در نظر گـرفتن  برخي آن را  : ولي محققين پيرامون تعريف اصطالحي واژه سلف اختالف نظر دارند
  .اطالق مي كنند بر مدت زماني محدودويژگيهاي زمينه ساز وي ـ 

دانـش وهـدايت يافتـه     سلف صالح عبارت از نسل نخسـتين زبردسـت در  : قلشاني در اين باره مي گويد
برپـايي ديـن و پيشـوايي    ، مكتب پيامبر وحامي سنت ايشان است كه خداوند آنان را براي همراهي پيامبر

آنان بودند كه تمام تالش خويش را مصروف اعالي اسالم ودلسوزي براي امت نموده وجان ، امت برگزيد

DC  B  A  } : ايشان را چنان مي سـتايد و او نيز در كتاب خود ، مالشان فداي برنامه خداوند كردندو 

   LK  J       I  H  G  F  Ez بر خداست و كسـانى كـه بـا    مپيا صمحمد: ترجمه 29: الفتح

ـ  و .با همديگر مهربانند] و[اويند بر كافران سختگير  ¢  £  ¤  ¥  ¦  } : ا مـي فرمايـد  ي

  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §z ــر  8: الحشـ

اختصاص به بينوايان مهاجرى دارد كه از ديارشـان و اموالشـان رانـده شـدند     ] اين غنايم نخست[: مهترج

                                                 
 .159ـ  9/158اللسان  1
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كنند اينان همان مردم درسـت   باشند و خدا و پيامبرش را يارى مى مى] او[خواستار فضل خدا و خشنودى 
  .كردارند

مخالفـاني را كـه در برابـر    خداوند در قرآن به ذكر مهاجرين وانصار وسپس ستايش پيروانشان پرداخته و

^   _  `  f  e  d  c  b  a  } : ومـي فرمايـد   كـرده ايشان صف آرايي كرده تهديد 

  s  r   q  po  n  m  l  k  j  i   h  gz و : ترجمــه 115: النســاء
غير راه مؤمنـان  ] راهى[هر كس پس از آنكه راه هدايت براى او آشكار شد با پيامبر به مخالفت برخيزد و 

پيش گيرد وى را بدانچه روى خود را بدان سو كرده واگذاريم و به دوزخش كشانيم و چه بازگشـتگاه   در
  .}بدى است

  .بنابراين بايد از نقل قولها وآثار وكردار پيشينيان دنباله روي نمود وبرايشان آمرزش طلبيد

ــد   ــي فرماي K  J  I     H      G  F  E  D  C  B  A  } : وم
  P  O  N  M  L    X  W  V   U  T  S  R  Qz  نيـز [و : ترجمـه  10: الحشـر [

گويند پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان كـه در   مى] و[اند  آمده] مهاجران و انصار[كسانى كه بعد از آنان 
] هـيچ گونـه  [انـد   ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده

  .راستى كه تو رئوف و مهربانىبه پروردگارا  اى مگذار كينه
در شـرح خـود بـر     2ابو الحسـن  1.مي باشد وي وسلف هركس پدر ومادر، پس واژه سلف يعني پيشينيان
، ايشان عبـارت از يـاران پيـامبر در گفتـار    : مي نويسد) اتباع السلف الصالح(كتاب الرسالة در شرح جمله 
  .كردار واجتهاداتشان مي باشند

كه ابوالحسن اصطالح سلف صالح را بـه صـحابه   آنعلت : عدوي در حاشيه خود بر شرح مزبورمي گويد
سلف صالح وصفي ثابت و وقتـي بـه صـورت    : معتقد است "ابن ناجي"اختصاص داده اين است كه چون 

   .ر نمي گيردب مطلق بكار برده شود تنها بر صحابه اطالق گرديده وديگران را در
بايد قيد ديگري نيز بدان اضـافه   صرف تحديد زماني در معناي سلف كافي نيست و: عتقدندولي ديگران م

تحديـد وتخصـيص   : زمينه مي گويـد اين شيخ محمد احمد خفاجي در . شود تا مفهوم واقعيش تحقق يابد

                                                 
 .ه صورت دست نوشته در دانشگاه االسالميه موجود استاين كتاب ب 36تحرير المقالة  1
او علي بن محمد بن محمد بن خلف منوفي نام دارد كه يكي از شارحان رساله ابن ابـي زيـد قيروانـي اسـت و در سـال       2

 .1/106و حاشيه عدوي بر شرح پيشين  212نيل االبتهاج در حاشيه ديباج . هـ دارفاني وداع گفته است939
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ده سازگاري با ديدگاه قرآن وسنت هم بـدان افـزو  ، بلكه بايستي عالوه بر آن كندزماني در آن كفايت نمي 
جزو سلف محسوب نمي شود هرچند در  گردد يعني راي هركس با نصوص كتاب وسنت همخواني نداشت

  1.تابعين واتباع ايشان نيز زيسته باشد، عصر صحابه
، بنابراين مراد از مذهب سلف همان چيزي اسـت كـه يـاران بزرگـوار پيـامبر     : ابن حجر قطري مي گويد

، ابوحنيفـه (ائمـه چهارگانـه   : تاييد واحترام عموم مسلمانان همچونپيروان ايشان وپيشوايان مورد ، تابعين
مسـلم وسـاير اصـحاب    ، بخـاري ، نخعي، ابن المبارك، ليث بن سعد، سفيان ثوري، )شافعي واحمد، مالك
، مرجئه ها، رافضيان، شهرتي ناخوشايند مانند خوارج و يابر آن بوده اند نه آنهايي كه متهم به بدعت ، سنن

  2.بوده اند، ميان ومعتزليانجه، جبريها
بر پيشوايان گذشـته يعنـي علمـاي سـه قـرن       "سلف"از سخنان باال چنين برداشت مي شود كه اصطالح 

بـدانها اشـاره رفتـه     كه در حديث پيامبر خـدا  نخستين از صحابه وتابعين واتباع ايشان اطالق مي گردد
الذين يلوهنم ثم جيیء اقوام تسبق شهادة احـدهم خري القرون قرنی ثم الذين يلوهنم ثم (: مي فرمايد، است

سپس آنهايي كه مي آيند وسپس آنهـايي كـه   ، دوران من است، بهترين دوران: يعني 3)يمينه ويمينه شهادته
پس از آن گروهي مي آيند كه شهادت هركدام از آنها از سوگندش پيشـي گرفتـه   ، به دنبال ايشان مي آيند

  .ش محسوب مي گرددوسوگندش به عنوان شهادت براي
فقه واصول اين پيشـوايان بزرگـوار   ، واما امروزه اصطالح سلفي بر كسي اطالق مي گردد كه پايبند عقايد

ريزي كند گرچه  Ĥيهرا بر آن پ) براء و والء(خط مشي وبينش ايشان را اتخاذ نمايد ودوستي ودشمني، بوده
ولي كسيكه التزام كامل به راه وروش ، آمده باشدفاصله هاي زماني ومكاني زيادي نيز ميان آنان به وجود 

  4.سلفي محسوب نمي گردد هرچند خودش ادعا كرده و چنان بپندارد، ايشان ندارد
سربرآورد ، اين مصطلح به هنگام ظهور نزاع وكشمكش پيرامون اصول دين ميان گروههاي مختلف كالمي

د بينش ومـنش وي بـا كـردار وگفتارايشـان     نوهمه مي كوشيدند خود را به سلف نسبت داده و اعالم نماي

                                                 
 .21االسالمية بين السلفية والمعتزلة العقيدة  1
 .العقائد االسالمية بادلتها العقلية والنقلية اثر ابن حجر قطري 2
 .روايت كرده اند 4/1963و مسلم  3/1335يخاري در كتاب فضائل الصحابة  3
قواعـد   ، 57والسنة فضل علم السلف علي الخلف والصفات االلهية في الكتاب  ،  20ـ   1/17التفسير والمفسرون مغراوي  4

 .12ـ  10ومحاضرات في السلفية  35المنهج السلفي 
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از اين رو الزم بود اصول وقواعدي روشن و ثابت براي بيان روش سلف تدوين گردد تا ، تطابق كامل دارد
    1.مردم دچار خلط واشتباه نشوند وهمچنين صفوف پيروان راستين از مدعيان دروغين تمايز يابد

  
  : زير خالصه كردمباني مزبور را مي توان در نكات  و اصول

در  به ما نويد داده كهدر تمامي مسائل اعتقادي بايد از ظاهر كتاب وسنت پيروي نمود زيرا خداوند : اصل اول

½  ¾   ¿  Â  Á  À  } : مـي فرمايـد  ، نخـواهيم شـد   تيره بخـت صورت تمسك بدانها گمراه و
  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ãz  ــه : ط

و هر كس از ياد مـن دل   .بخت شود و نه تيره هر كس از هدايتم پيروى كند نه گمراه مى: ترجمه 124 - 123
  .كنيم خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى] و سختى[بگرداند در حقيقت زندگى تنگ 

عمل نمايد وي را نه خداوند متعهد شده كه هركس قرآن خوانده وبه مندرجاتش : مي گويد ابن عباس       
: در ايـن زمينـه مـي فرمايـد     صپيامبر خدا 2.در دنيا گمراه مي سازد ونه در آخرت سيه روزش مي كند

چيـزي را در ميانتـان جـا    : يعني 3) تركت فيكم ما ان متسكتم هبام لن تضلوا بعدی ابدا كتاب اهللا وسـنتی(
  .تاب خدا وسنت وروش منك: گذاشته ام كه تا بدانها چنگ اندازيد گمراه نخواهيد شد

، مسـائل اعتقـادي اسـت   ، مهمترين چيزيكه بايد براي فهم ودريافت صحيح آن به كتاب وسنت تمسك جسـت 
از ايـن رو هـركس بـه وحـي      ، ندارنـد ، چون عقلها توانايي شناخت همه جانبه آن را جز از طريق وحـي 

اين قاعده . شناخته است ت را بازراه راس به ريسمان محكم خدا چنگ زده و، ورهنمود الهي تمسك ورزد
  : امور ريزتري را نيز دربر مي گيرد

مراد از نقل داليل شرعي كتاب وسنت ومراد از عقل نيز داليل عقلي است كـه  ، پيش انداختن نقل بر عقلـ   1
به عنوان دين وميزان همه چيزها تلقيشان نموده ونصوص شريعت را تابعشان ، متكلمان آنها را پديد آورده

از كار انداختـه باشـند بلكـه     عقل را تعطيل و) پيشينيان(البته اين امر بدين معني نيست كه سلف . كرده اند
مراد اين است كه ايشان در راستاي اثبات مسائل اعتقادي راه وروش متكلمان را در پيش نمي گيرنـد كـه   

شرعي متناقض با آنها را مـردود  در امور خارج از محدوده عقل تنها به داليل عقلي استناد نموده وداليل 
                                                 

 .35و قواعد المنهج السلفي 58ـ  57الصفات االلهية  1
ابن  ، محمدبن نصر ، عبدبن حميد ، ابن ابي شيبه ، سعيدبن منصور ، آن را به فريابي 5/607سيوطي در تفسير الدر النثور  2

 .بيهقي در شعب االيمان نسبت مي دهد ـ كه صحيحش هم مي داند ـ وحاكم  ، ابن ابي حاتم ، المنذر
 .آن صحيح مي داند 2934از طريق ابن عباس وابي هريره روايتش كرده والباني نيز در الجامع  1/93حاكم در المستدرك  3
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دليل عقلي را معتبر مي ، هرگاه دليل نقلي با دليل عقلي تعارض پيدا كرد: ولذا متكلمان مي گويند، شمارند
بلكه اهل سنت تعـارض ونـاهمخواني   . چون داللت نقل ظني وداللت عقل قطعي ويقين آور است، شماريم

هيچ يك از موارد شريعت محال عقلي نيسـتند  : حنفي مي گويدولذا ابن ابي العز، عقل ونقل را باور ندارند
   1.ولي چيزهايي در آن وجود دارد كه عقل توانايي فهم وشناختشان را ندارد

هيچ چيز ، بنيان مذهب اهل سنت بر اين امر استوار است كه عقل: امام ابو مظفر سمعاني در اين زمينه مي گويد
زشـت   و يـا نيكـو دانسـتن   ، تحـريم ، ارد و دخالت در زمينه تحليـل را بر انسان واجب يا از وي بر نمي د
ها تكليفـي متوجـه انسـان   واگر وحي وپيام آسماني فرود نمي آمد هيچ ، انگاشتن به وي واگذار نشده است

  2.تعلق نمي گرفت ايشاننشده وپاداش وكيفري به 
دنبالـه روي ومعقـوالت تـابع    اصل در ديـن اتبـاع و  : اهل سنت وجماعت معتقدند: سمعاني مي افزايد     

ريزي مي شد مردم از وحي وپيـامبران بـي    Ĥيهاگر دين بر اساس معقوالت پ، ووابسته محسوب مي گردند
   3.نياز گشته ومعني امر ونهي باطل مي شد وهركه هرچه دلش مي خواست مي گفت

ايـن اسـت كـه سـخن خـدا       يكي از روشهاي اهل سنت: مي گويد –رحمه اهللا  –شيخ االسالم ابن تيميه       
از آثار آشكار وپنهان پيامبر دنبالـه   را بر سخن مردم وهدايت ديگران ترجيح داده و و صوهدايت محمد
  4روي مي نمايند

ترغيـب و  ، قضـا و قـدر  ، اهل سنت مسائل مربوط به اسـماء و صـفات  : وي در جايي ديگر مي گويد       
بر اسـاس  ، مسائل را كه مردم در آنها اختالف نظر دارندامر به معروف و نهي از منكر و ديگر ، ترهيب

هرچه با اصول كتـاب وسـنت   ، ميزان قرآن و سنت ارزيابي والفاظ مجمل مورد نزاع را تفسيرمي نمايند
هرگز از گمانهاي بي  و سازگاري داشت بدان اعتقاد ورزيده وهرچه هم تناقض داشت باطل تلقي مي كنند

                                                 
 .399شرح العقيدة الطحاوية  1
  .ي است كه پاداش وكيفري بر آن مترتب شودحسن وقبح ، مراد وي از حسن وقبح. 1/315الحجة في بيان المحجة  2

نيكو يـا   ، درست ترين ديدگاه اين است كه كردارها چنانكه در ذات خود داراي نفع يا ضرر اند: ابن القيم الجوزية مي گويد
ور در همه فسادها واعمال شرم آ... نهي الهي  پاداش وكيفري بدانها تعلق نمي گيرد زشت نيز هستند ولي جز از طريق امر و

 1/127مـدارج السـالكين   . ذات خود زشت وقبيح اند ولي تعلق گرفتن كيفر بدانها مشروط به وجود نصوص شريعت اسـت 
 .8/90ومجموع الفتاوي 

 .1/315الحجة في بيان المحجة  3
 .3/157مجموع الفتاوي  4
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از هواي نفس دنباله روي  ناداني و گمان پوچ جهل و كنند زيرا پيروي از هواي نفس پيروي نمي اساس و
  1.نيز ظلم به شمار مي آيد

هرگـاه تفسـير آيـات واحاديـث از     : آنچه بايد دانست اينكه: دندر جايي ديگر مي فرماي –رحمه اهللا  –ايشان 
زيـرا ايشـان تفسـير    ، تنيازي به گفته هاي دانشمندان علم لغـت نيسـ  ، طرف خود پيامبر روشن شده بود

ارزشمند ترين چيـزي  ، لذا نيازي به استدالل لغت شناسان وجود ندارد و اند ومعنايش را به خوبي دريافته
كه خداوند صحابه وتابعين را از آن بهره مند ساخته بود اينكه به ريسـمان محكـم كتـاب وسـنت چنـگ      

عقـل  ، سـليقه ، هيچ كس حـق نـدارد بـا راي   : ويكي از اصول مورد اتفاق ايشان اين بود كه ندانداخته بود
در سخن هـيچ كـدام از آنـان     ولذا قرآن پيشوا وبرنامه زندگيشان بود و. وقياس در برابر قرآن قد علم كند

حال و مكاشفه با قرآن تعـارض   وجد و، سليقه، قياس، راي، چيزي به چشم نمي خورد كه بر اساس عقل
تن عقل بر نقل نداشته اند كه به تعارض عقل ونقل نيز معتقـد نبـوده   پيش انداخنه تنها اعتقادي به  داشته و

  .تاويل شوند و يايا به خدا واگذار گردد   –تابعين  حديث وگفتار صحابه و، يعني قرآن –بايد نقل  و. اند
ـ ، صيا با سنت مبين پيامبر اي ديگر كه تفسير يا نسخش نمايد و آيهاي را تنها با  آيهسلف صالح مقابله  ي م

  2.پرده از روي امور پنهان ومجمالتش را بر مي دارد زيرا سنت ايشان بيانگر قرآن و، پذيرفتند
بـه رشـته تحريـر    خود را بر اساس همـين قاعـده    "درء تعارض العقل والنقل"كتاب  –رحمه اهللا  –ابن تيميه 

   .اهد داشتصريح تعارض نخو روشن ساخته است كه هيچ گاه نقل صحيح با عقل سليم و و درآورده
تاويل داراي سـه معنـا   ، ـ ايمان به ظاهر نصوص شريعت بدون اشتغال به تاويالت پوچ وبي ارزش متكلمان  2

  : است
مفسراني همچون ابن جرير طبري وديگران به هنگام بكار بردن واژه تاويل همـين معنـي را   ، تفسير وبيان) الف

  .مد نظر دارند

R  Q  PO   N  M  L  } : چنانچـه خداونـد مـي فرمايـد    ، دحقيقتي كه سخن بدان منتهي مي گرد) ب

  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  Sz آيـا  : ترجمه  53: ألعرافا] جـز در  ] آنـان
گوينـد   اند مى انتظار تاويل آنند روزى كه تاويلش فرا رسد كسانى كه آن را پيش از آن به فراموشى سپرده

  .دحقا فرستادگان پروردگار ما حق را آوردن

                                                 
 .3/347همان  1
 .29ـ  13/27مجموع الفتاوي  2
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، قرينـه اي وجـود  تغيير دادن واژه اي از معناي نزديك وزود فهم به معناي دوري كه نص مزبور به واسطه ) ج
اين گونه تاويل حق ومقبول است ولي داراي شرايطي نيز هست كه در صورت فقدان يكـي  ، دربر مي گيرد

  . اديده گرفته اندمتكلمان پايبند شرايط مزبور نبوده و آنها را ن... از آنها باطل مي گردد
  : تاويل از ديدگاه متكلمان همان چيزي است كه مي گويند

 ١أوله أو فوض ورم تنزهيا                         وكل نص أوهم التشبيها     
آن را به خدا موكول نما و دنبـال دور   و يايا تاويلش كن ، هر نصي كه بوي تشبيه از آن استشمام مي شود     

  . ا از معايب باشنگه داشتن خد
تغيير لفظ از ظـاهر راجـح بـه    : تاويل از ديد متكلمان چنانكه از عقايدشان برداشت مي شود عبارت از        

پيشينيان نيكوكار از قديم ونديم اين ، دال بر آن مي باشدخارجي معناي محتمل مرجوح است كه قرينه اي 
   2.مردود شمرده اند، مي انجامد شگونه تاويل را چون به تحريف ورد كالم خدا وپيامبر

هرچـه در قـرآن   : جاي ترديد وگمان نـدارد : اصل اول آن است كه: عالمه صنعاني در اين باره مي گويد       
دانش اسـت نـه جهـل و نـاداني     ، هدايت است نه گمراهي، است نه دروغ راست، است حق است نه باطل

معيـار پـذيرش   ، كه مورد اتفاق همه مسلمانان اسـت  اين اصل. وباالخره يقيني است نه جاي شك وگمان
  3.هر انساني محسوب شده وايمان هيچ كس بدون آن كامل نخواهد شد اعتقاد

مـي  سپس بر عرش اسـتيال يافـت   : ترجمه  54: األعراف b  a  `  _z  }  آيهابن كثير پيرامون        
ال پـرداختن بـدانها وجـود نـدارد بلكـه راه      مردم در اين باره سخنان بسيار زيادي گفته اند كه مج: گويد

اسـحاق بـن راهويـه    ، احمـد ، شـافعي ، ليث بن سـعد ، ثوري، اوزاعي، مالك: وروش سلف صالح همچون
تعطيل سر  و ياتشبيه ، وآن اينكه صفات خدا را بدون تعيين كيفيت. وديگرائمه قديم وجديد را مي پيماييم

از ، خطور مي كند) همشبه(ظاهري كه به ذهن تشبيه كنندگان  .بدانها معتقد باشيم جاي خويش قرار داده و
بلكه واقعيت چنان است كه پيشـوايان  ، خداوند بعيد ونفي مي گردد زيرا او همتايي ندارد وشنوا وبينا است

هركس خـدا را بـه يكـي از مخلوقـاتش     : نعيم بن حماد استاد امام بخاري مي گويد كه: بزرگوار از جمله
كافر محسوب مي گردد ودر آنچـه  ، انكار نمايد، توصيف وي را چنانكه خودش مي فرمايد و ياتشبيه كند 

بنابر اين هركه صفات وارده در قـرآن  . تشبيهي وجود ندارد، خداوند يا پيامبرش در حق ايشان مي فرمايد
                                                 

 .40جوهرة التوحيد بيت شماره  1
 .157ـ  151ن تيميه وقضية التاويل اب 2
 .5تطهير االعتقاد  3
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، ر بـدارد نواقص وكاستيها را از ايشـان دو  يا احاديث صحيح را به گونه اي شايسته براي خدا اثبات كند و
    1.راه هدايت را پيموده است

  .ـ تفاوت قائل نشدن ميان كتاب وسنت 3
 احترام قائل شدن بـراي ، يكي از موارد بسيار مهم وارزشمند كه سلف را از بدعت گذاران تمايز مي بخشد      

بـه شـمار   زيرا سنت از نظر آنان بيانگر قرآن در زمينه هاي مختلف اعتقادي وتشريعي ، سنت پيامبر است
شارح ومفسر مندرجات كتاب خدا محسوب مي گـردد ولـذا اهـل سـنت     ، مبين، از اين رو سنت، مي آيد

همچـون متكلمـان    و يا، وجماعت از ظاهر اين احاديث پيروي كرده وهيچ يك از آنها را تاويل نمي كنند
  .رندمردود نمي شما، پاره اي از احاديث پيامبر را به بهانه اينكه يقين آور نيستند

بـدانها ايمـان آورده وتاييدشـان مـي     : در باره احاديث صفات چنين مي فرمايد –رحمه اهللا  –امام احمد       
   2.رد نمي كنيم، نماييم وهيچ يك از آنها را در صورت صحت سندهايشان

و   ردهبـدانها ايمـان آو    احديث صحيحي هستند كـه : ي احاديث رويت خداوند در قيامت مي گويد و درباره    
  )3( . و هرگاه با سندهايي جيد روايت شوند بدانها ايمان مي آوريم، اعتراف مي نماييم

ايـم از افـرادي    شنيده  ي آنها حق هستند و چنان كه همه: پيرامون احاديث رويت چنين مي گويد  ابن عيينه     
  )4( . مورد اعتماد روايتشان مي كنيم 

ايـن احاديـث از طريـق افـرادي     : در پاسخ گفت، حمد بن حسن سوال شداز م صفات ي احاديث درباره       
 . بدانها ايمان مي آوريم و تأويل شان نمي كنـيم  ،  ما نيز آنها را روايت كرده  اند كه مورد اعتماد روايت شده

)5(  
معتبـر آن  اين احاديث نزد ما معتبر هستند و و افراد : بعضي از احاديث صفات مي گويد  راجع به  ابو عبيده

  )6(اند  را از يكديگر روايت كرده

                                                 
 .1/234واضواء البيان  2/220تفسير ابن كثير  1
 .777اصل شماره  ، شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة 2
  . 229/  1  و السنة اثر عبداهللا ،  889شرح اصول اهل السنة و الجماعة   3
  . 887همان    4
  741  اصل شماره "السنة  شرح اصول اعتقاد    5
  . 928همان    6
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اسـت نصـوص     از آنها روايت شده  و پذيرفتن فهم آنها و آنچه بزرگداشت قول اصحاب : ي دوم قاعده
هستند و از جهت ايمان و علم و  صپيامبر  ل ترين امتضفا اصحاب   شرعي بر آن داللت مي كند كه

  . بايد از آنها پيروي شود  ترين كساني هستند كه ستهو شاي صو فهم و تقوي برترين امت پيامبر 

H  G   F  E  D  C  B  A  } : خداوند متعال مـي فرمايـد  
  M  L  K  J  Iz و پيشگامان نخستين از مهـاجران و انصـار و كسـانى كـه بـا       100: التوبة

   .از او خشنودند] نيز[نيكوكارى از آنان پيروى كردند خدا از ايشان خشنود و آنان 

ــد P  O  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A  }  : و مـــي فرمايـ

  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S   R  Qz ــتح ــد  29: الف ــامبر خداســت و  محم پي
بينـى فضـل و    با همديگر مهربانند آنان را در ركوع و سجود مـى ] و[كسانى كه با اويند بر كافران سختگير 

  . هايشان است آنان بر اثر سجود در چهره] مشخصه[عالمت  خشنودى خدا را خواستارند
  . است  فضل و بزرگي آنها روايات فراواني آمده  و راجع به
ال تسـبوا اصـحابی : فرمود روايت مي كند پيامبر   است كه -  عنه  رضي اهللا -  حديث ابوهريره  از جمله

  )1(  درک مد احدهم و ال نصيفهلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ا  فوالذی نفسی بيده
  جان من در دست او است اگر يكي از شما بـه   آن كسي كه  سوگند به، در مورد اصحاب من بدگويي نكنيد

  . مشتي و يا نيم مشت از انفاق آنها نمي ارزد  ي كوه احد طال و جواهرات را ببخشد به اندازه
: مي فرمايد . آنها اقتدا نماييم  د در حين اختالف بهما دستور مي ده  به صپيامبر  همين خاطر است كه  به
من يعش منكم فسريی اختالفا كثريا فعليكم بسنتی و سنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدی متسـكوا   نهأ

  )2( هبا و عضوا عليها بالنواجذ
ـ    شـما را بـه  ، اگر كسي از شما بماند اختالف بسياري را مي بينـد  در حقيقت ن و راه خلفـاء  گـرفتن راه م
  . بگيريد )نواجذ(بن دندان  اين سفارش را به . هدايت يافتگانند تشويق مي كنم  راشدين كه

                                                 
  .  254  شماره 4/1967مسلم   1
اين حـديث از عربـاض بـن    .  1/44و الدارمي  126/ 4احمد  ،  43  شماره  ابن ماجه ،  2816ترمذي  ،  4607ابوداود   2

سـنن ترمـذي   . اسـت   اين حديث حسـن و صـحيح  : است  و ترمذي بعد از ذكر اين حديث گفته. است   روايت شده  ساريه
4/150  .  
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آنهـا شـاهد     خاطر اينكـه   پيروي از آنها و به  به صخاطر ستايش خدا براي آنها و دستور پيامبر  پس به
خـاطر تمـام     ل را مي شناختند بـه نزول قرآن بودند و از مراد خدا و پيامبرش آگاهي داشتند و اسباب نزو

بر دقت فهم   نكاتي كه  ؛ و از جملهنهادند بنيان اينها سلف منهج خود را بر همان راه و مسلك اصحاب 
سلف براي نصوص داللت مي كند و بيانگر دانش و خير و سالمتي و حكمت در پيروي كردن از آنها است 

  : نكات زير مي باشد
علـم و عمـل     بود و آنهـا بـه    و گرايشها و جدل و مشاجره  بدعت و فرقه عصر و زمان آنها خالي از -1

  . بودند  رويي آورده
را از آنها خواست برخي از آنها آن را )   اال اهللا  ال اله(در ابتداي دين اسالم گفتن  صپيامبر  هنگامي كه -2

  وم آن عبارت درك كردند كهزيرا آنها از مفه، شمشير را بيرون كشيدند صرد كردند و و در برابر پيامبر 
مـي    و ناچيز شـمرده   مي شود و بينش آنها و پدرانشان احمقانه  كفر ورزيده  تمامي خدايان آنها بجز اهللا  به

آنهـا    مي شود و اين همان چيزي است كـه   تبرئه -از اقربا هم باشد   اگر چه -شود و از شرك و اهل آن 
و فراخ گشت و ايمان در قلب   ي آنها براي پذيرش دين اسالم گشاده هسين  اما آنگاه كه ؛آن را نمي خواهند

در دل زمين ايمـان هـم در دل آنهـا      فلك كشيده  دوانيدن كوههاي سربه  آنها جايي گرفت و همانند ريشه
، برداشـتند  –اگر هم از اقربا باشد   –هر دشمني   دوانيد شمشيرهايشان را براي نشر اين دين و عليه  ريشه

  ايمان آنها از روي فهم و درك قوي براي حقيقت دين اسالم و عقايـد آن بـوده    اين دليلي است بر اينكهو 
  . است

آنها رسيدي برايشـان تعريـف     هر گاه به: يحيي بن يعمر  خطاب به -  عنه  رضي اهللا -سخن ابن عمر  -3
بـن عمـر بـدان      عبداهللا  آن كسي كه  من از آنها بري هستم و آنها هم از من بري هستند و سوگند به  كن كه

قـدر    بـه   احد طال و جواهرات را ببخشد تا هنگامي كه  ي كوه اندازه  سوگند ياد مي كند اگر يكي از شما به
اگر ابـن عمـر    )1(سپس حديث مشهور جبريل را نقل مي كند  . نمي شود  باش از او پذيرفته  ايمان نداشته

قضا و قدر هم ركني از اركان   ايمان به  قضا و قدر نمي داشت و اينكه  چنين شناختي روي اهميت ايمان به
 . اظهار اسالم مي كنند  نمي كرد در حالي كه  ايمان است هرگز از منكرين آن تبرئه

شخصـي را   -  عنه  رضي اهللا -قرآن سوال مي كند و عمر   از متشابه  داستان صبيغ بن عسل مرادي كه -4
عمـر  ، وقتي آن مرد نزد عمر مي آيد، مي كند  هايي از خرما را برايش آماده وشهدنبالش مي فرستد و خ  به

ها او را مي زند سپس او را بر مركبـي سـوار مـي كنـد و      سر او را زخمي مي كند با آن خوشه  تا وقتي كه
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ر پس در ميان مردم هماننـد يـك شـتر گـ    ، با او مجالست نكنند  مردم دستور داد كه  تبعيدش مي كند و به
. ميان گروهي مي رفت همگي بلند مي شدند و او را تنها مـي گذاشـتند    زندگي را سپري مي كرد هرگاه به

)1( 

زيـرا خداونـد متعـال    ، در تـوانش نباشـد    كه  مباحثي در عقيده  حفظ عقول از تكليف زياد به: سوم  قاعده
  . جاوز نمايدت  آن محدوده است و عقل نمي تواند از  عقل بخشيده  ظرفيت و توانايي محدودي را به

ور شدن در امور غيبي   همين خاطر از غوطه  بودند به  پي برده  اين قضيه  به -  اهللا  رحمهم -و سلف صالح 
آن ايمـان    ي آنها بحث مي كند تسليم مي شدند و به درباره  خودداري مي كردند و در برابر آن نصوصي كه

يت و اطمئنان و ارج نهادن بـراي خـدا و   رضا: چنين نقشي داشتغيبي سلفي   عقل در عقيده ؛مي آوردند
ها و پنـد   اند وتأمل در آن آيات و نشانه شده  در اين هستي وسيع پراكنده  هاي با عظمتي كه تفكر در آفريده
شود   عقل كنار زده  و نبايد از اين عبارت چنين فهم شود كه، است  خداوند در آنها قرار داده  وعبرتهايي كه
  اي ارج نهـاده  چنين انديشه  در مفهوم مسيحي و صوفي به  نشود همچنانكه  اي از آن گرفته بهره  و هيچ گونه

ي  وسيله  به  تنها زماني مذموم است كه  طور كل مذموم نيست بلكه  زيرا بحث و تحقيقات عقلي به، مي شود
شـوند و يـا     شرعي تقديم داده  قلي بر ادلهمنتجات ع  ي شرعي شود و يا اينكه ادله  عقل اعالم بي نيازي از

  . آن را معارض نصوص دين قرار دهند
  . از مسايل عقيدتي دخالت نمايد -سمعيات  –نبايد عقل در ميدان غيب   همچنانكه

شـدن    ي آن بر وحدانيت و علم و قدرت و حكمت خدا و زنده وسيله  به  كه  مباحث از عقيده  اما آن جمله
سوي آن قـدم    به  است كه  دان استدالل مي شود قران در اين راستا از عقل بشري خواستهوگرفتن پاداش ب

  بـه  . نصوص را تقويت مي نمايند و تأييد اعتقاد و باور را مي افزايـد   زيرا اينها داليلي هستند كه، بردارند
و تأمل و تدبر تشويق مـي  تفكر   انسان را به  مي شود كه  در قرآن آيات فراواني ديده  همين خاطر است كه

  . كند
زيـرا عقـل   ، ي وحي نصوص معصوم آزاد نگردد سـريع بـا اشـتباه روبـرو مـي شـود       هرگاه عقل از دايره

كيلومترهـا    شود كه  از چشم ديدن چيزي خواسته  آيا جايز است كه، هاي خداوند است اي از آفريده آفريده
ي كوههـا را   شود رازو نياز پرندگان بـر سـر قلـه     ستهاز گوش خوا  و آيا جايز است كه ؟ از او دور است 
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همين   عقل هم به  نسبت به  شود كوهي را بردارد و اين قضيه  از دست خواسته  و آيا جايز است كه؟ بشنود 
  )1( . صورت است

اجتناب و قطع ارتباط با بدعت و اهل بدعت و دوري كردن از افـزايش جمعيـت آنهـا و    : ي چهارم قاعده
و آنها با اين كار خود قـول   ؛كردن آن بر مسلمانان  با آنها و اجتناب از انتقال شبهات آنها و عرضهنشستن 

I  H    G  F  E  D  C  B  A   } : مـي فرمايـد    تحقق مي رسانند كه  خداوند را به

  L  K  Jz و[قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشـته باشـند   : ترجمه 22: المجادلة [
  . اند كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده

و   فـی اهللا ةو املعادا  اوثق عری االيامن املواالة فی اهللا:  فرموده  تحقق مي رسانند كه  را به صو قول پيامبر 
دوسـتي و دشـمني و     قوي ترين ريسمان ايمان عبـارت اسـت از اينكـه   ) 2(  و البغض فی اهللا  احلب فی اهللا

از سـفيان ثـوري     »رشح السـنة  «و بغـوي در   . رضائيت خداوند نسبت دهيم  را به  بغض و كينهمحبت و 
هر كس بدعتي را شنيد آن را براي دوستان خود بازگو نكند و آن را در دل آنهـا  :  گفته  روايت مي كند كه

از مردم نهان   ا آنچهي مشهور و ثابت است ام هشدار در برابر بدعت در قرآن و سنت مسأله) 3(قرار ندهد  
همنشيني و مجالست بـا    و اهل سنت و جماعت معتقد هستند كه ؛است حكم همنشيني با اهل بدعت است

 : خداوند متعـال مـي فرمايـد     همچنانكه، ها هستند جايز نيست اهل فرقه  مشهور به  اهل بدعت و كساني كه

 {  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  Éz  بـه قصـد   [ون ببينـى كسـانى   و چ: ترجمه 68: األنعـام
   . روند از ايشان روى برتاب در آيات ما فرو مى] تخطئه

ــد  ــي فرماي ــف a  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  Uz  } : و م  28: الكه

] اسـاس [ايم و از هوس خـود پيـروى كـرده و     و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته: ترجمه
   . عت مكنروى است اطا كارش بر زياده
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اي : همين لحاظ وقتي مردي از اهل بدعت نزد ايوب سختياني مي آيـد و خـدمت او عـرض مـي كنـد       به
وار   سختياني رو بر مي تابد و با دسـتهايش اشـاره   . اي از شما سوال كنم ابابكر مي خواهم در مورد كلمه

  )1( . را هم مپرس  حتي نيم كلمه  نه: مي گويد
و دشمني تنها با اهل بدعت و مخالفين در اصول   اين دوري گزيني و تبرئه: مي گويد -  اهللا  رحمه -بغوي 

اسـت هـيچ     خداوند خواسـته  . اما اختالف در فروع ميان علما يك اختالف رحمت است، بايد اجرا شود
ز دوري گزيني و قطع ارتباط با آنها جـاي   هيچ وجه  پس به، عسر و حرجي در دين بر مومنين نباشد  گونه
ي آنهـا   همـه   هم موجود بـود بـا وجـود اينكـه     صزيرا اين نوع از اختالف ميان اصحاب پيامبر، نيست

و اقوال هر كدام از آنها مورد تأييـد  ، هم مهر و محبت را اظهار مي داشتند  برادراني متحد بودند و نسبت به
در پيمـايش راه هـدايت    همگي در جستجوي حقيقت بودنـد و ، است  اي از علماي بعد از خود گشته دسته

  )2( . اند شريك بوده
دليل صحيح را رد نكند و براي مـذهب    شرط اينكه  اما به، دنبال شود  و اين بهترين راه و مسلكي است كه

  )3( . زيرا اين كار موجب رد كالم خدا و رسولش مي شود، باشد  خويش تعصب نداشته
را بـر    ه مسلمانان خداوند در كتاب خـود ايـن مسـأله   حريص شدن بر اتحاد و همنوايي گرو: پنجم  قاعده

   : است و مي فرمايد  مسلمانان واجب گردانيده

 {   q   p  o  n         m  l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a
  b  a  `  _  ~  }|  {      z  y  x  w  v  u  t  s  r

  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  e     d  c  s  r
  u  tz 104 – 103: آل عمران 

خدا را بر خود ياد كنيد آنگـاه كـه    و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت: ترجمه  
بوديد پس ميان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هـم شـديد و بـر كنـار     ] يكديگر[دشمنان 

كنـد   هاى خود را براى شما روشن مـى  يد اين گونه خداوند نشانهپرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهان
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به نيكى دعـوت كننـد و بـه كـار شايسـته      ] مردم را[و بايد از ميان شما گروهى *  باشد كه شما راه يابيد
  . وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند

كسـانى كـه ديـن      159: نعـام األ sr  q  p     o  n  m  l  k  j  iz  }  : و مي فرمايد
  . خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو هيچ گونه مسؤول ايشان نيستى

بعد از مـن كـافر نشـويد و     1»ال ترجعوا بعدی كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض«: مي فرمايد و پيامبر
  . برخي از شما گردن برخي ديگر را بزند

همـديگر    نسـبت بـه    2 »اخوانا  باغضوا و ال تقاطعوا و كونوا عباد اهللاال حتاسدوا و ال ت«: و باز مي فرمايد
  . ي خدا وبرادر همديگر باشيد بنده  بلكه، حسادت و دشمني و قطع ارتباط را برقرار نكنيد

 -و سـلف صـالح   ، اتحـاد بسـيار فـراوان هسـتند      و دعوت به  و آيات و احاديث در مورد نكوهش تفرقه
تنهـا    ي اتحاد مسلمانان در ابتداي اسالم تدبر كردند و فهميدند كه دقت روي مسأله  به بسيار -  اهللا  رحمهم
در ابتداي اسـالم مسـلمانان را     همان چيزي است كه  وجود آمدن تفرقه  ي اتحاد مسلمانان بعد از به وسيله

كنـار گذاشـتن هـر     ي گردهمايي آنها و همين خاطر آنها جهت فراهم آوردن وسيله  به، بود  گرد هم آورده
  . و اختالف ميان آنها خود را وقف دعوت مردم كردند  ي تفرقه وسيله  گونه

Z  Y  X  W  V  U   T    S  RQ     P  O  ]  } : خداونــد متعــال مــي فرمايــد   
  e  d   c   b  a`  _  ^   ]  \z و ميـان دلهايشـان الفـت    : ترجمه 63: األنفال

توانستى ميان دلهايشان الفـت برقـرار    كردى نمى ن است همه را خرج مىانداخت كه اگر آنچه در روى زمي
   . كنى ولى خدا بود كه ميان آنان الفت انداخت چرا كه او تواناى حكيم است

  
اما ساير مردم بنا بر ، راه و منش سلف را دنبال مي كردند  از ويژگيهاي سلف و كساني بود كه  و اين مسأله

ها  تمامي فرقه، مي داشتند  مصالح خود در برابر ديگران والء و براء را عرضه و خواهشات نفس و  خواسته
با يكديگر اختالف داشتند هر كدام از آنها براي مصلحت خويش تقال و تالش مي كـرد هـر     در اين مسأله

و بدون شـك ايـن   ، در ميان امت اسالمي شود  وجود آمدن فساد و تفرقه  چند آن مصلحت آنها موجب به
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مردم را پيرامون   مي كند بر خالف آن مسلك سلفي كه  امت اسالمي را متفرق و پراكنده  اي است كه ألهمس
  )1( . مصلحت شخصي را در نظر نمي گيرد  گرد هم مي آورد و هيچ گونه كتاب خدا و سنت پيامبر 

  

  روش اهل كالم در اثبات عقيده: مبحث دوم
  : علم كالم ختشنا  

يعني مـذهب مقابـل   را ذكر كرديم مذهب دوم   را شناختيم و روش آنها در اثبات عقيده سلف  بعد از اينكه
ي نقلـي از   بيان داشتيم مذهب سلف بر ادلـه   و همچنانكه، خلف هستند را ذكر مي كنيم  مشهور به  سلف كه

  . است  تبع آن بنيان گذاري شده  ي عقلي به كتاب و سنت و ادله
  است و حقيقت ايـن اسـت كـه     آنها علم كالم مي نامند بنيان شده  قلي و آنچهي ع اما مذهب خلف بر ادله 

ي بيـنش متفـاوت    پيروان آنها در شناسايي علم كالم با هم اختالف نظر دارند و اين اختالف نظر هم نتيجه
   . ي سمعي است ي دور و نزديك بودنشان از ادله هاي آنها و اندازه فرقه

  : اي آنها براي اين علم را ذكر مي كنيمĤيهو شناسو اكنون برخي از تعريفات 
  ي داليل عقلي براي عقايد ايماني دليل مي آورد و بـه  وسيله  به  كالم علمي است كه: ابن خلدون مي گويد
  )2( . اند پاسخ مي دهد در اعتقادات از مذهب سلف و اهل سنت منحرف شده  بدعت گذاراني كه

ي خـود بيـرون مـي     را از دايره)  مذهب سلف (ساير كساني   ود كهو اين يك تخصيص واضح و روشني ب
  . در عقايد خويش با داليل شرعي استدالل مي كنند  كند كه

علم كالم از عقايد آنها دفاع مي كنـد سـوالي را مطـرح      جاي آن سلفيهايي كه  ي اين تعريف به اما خواننده
   ؟ مي نمايد 
و يـا    و يـا معتزلـه    و يـا جهميـه    يا شاگردانشان از مسلمانان فالسفه  فالسفه ؟ كساني هستند   آيا آنها چه

انـد   متكلمين كتابهايشان را پر كرده  و يا كساني ديگر از سلف امت اسالمي هستند كه  و يا ماتريديه  اشاعره
و سـاير    هو مشـبه   و مجسمه  اسم زشتي همانند حشويه  هر گونه  زدن و ناميدنشان به  از رد بر آنها و طعنه

  . شوند  ي آنها است بدان ناميده تنها شايسته  الفاظي كه

                                                 
  شود   كتر صالح بن سعد السحيمي مراجعهي شيخ د نوشته "منهج السلف في العقيدة و اثره في وحدة المسلمين   "كتاب   به  1
  .  458مقدمة ابن خلدون   2
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شـود علـم كـالم      گفتـه   ممكن باشد براي توصيف اين علم ذكر شود اين است كه  و تنها صفت مناسبي كه
از طريق جدل مي رسيم   ي اهل آن و دفاع از آن و رد شبهه اثبات عقيده  ي آن به وسيله  به  علمي است كه

   . مي شود  ي عقلي ناميده ادله  به  چيزي است كه و اين
انـد زيـر ايـن     برخي سمعيات را نيز داخل علم كـالم كـرده    هاي متكلمين حتي كساني كه پس تمامي فرقه

در   را داخل اين تعريف مي كند همان منهج و روشي است كه آن  زيرا تنها سببي كه، تعريف قرار مي گيرند
  )1( . آن رادنبال مي نمايد، آن و دفاع از  اثبات عقيده

  . ذكر اصول آنها در اثبات عقايدشان مي پردازم  ها از سلف در اينجا به و براي تمايز اين فرقه
  

 عقل بر نقل  تقديم: اصل نخست
خاطر همين اصل بسـياري از    اند و به اين بزرگترين اصل آنها است و ساير اصلها بر همين اصل بنيان شده

  . اند دليل مخالفت با عقل رد كرده  بهر كتاب و سنت را عقايد ثابت د
اند و  ي متحير گرفته از فالسفه  عقل نزد آنها عبارت است از آراء و افكاري كه  شود كه  و الزم است دانسته

   . آنها قطعي هستند و غير از آن ظني مي باشد  اند و گمان مي برند كه كرده  در كتابهايشان ترجمه
تعارض   زيرا ميان عقل سالم فطري و شرع هيچ گونه، عقل تدبر و تأمل عقل سالم فطري نيستو مراد از 

است مي پذيرد و بر آن داللت مـي كنـد و در     نقل آورده  عقل سالم هر آنچه  بلكه، و تضادي وجود ندارد
  . باب روش اهل سنت و جماعت اين را ذكر كرديم 

اند نزد آنها اصل دين محسوب مي شود و اين همان چيزي اسـت   يدهآنها آن را عقليات نام  اين افكاري كه
مـي    مي شود اگر با آن موافق در آمد پذيرفته  و سمعيات بر آن عرضه، نفي مي كند و اثبات مي گرداند  كه

سمعاني مي  ؛اما در روش رد ميان آنها اختالف وجود دارد . شود و اگر با آن معارض در آمد رد مي شود
انـد و در ميـان خـود آن را در جايگـاه      سوي خـدا قـرار داده    ي دعوت به ها عقل خود را وسيلهآن: گويد

وجود نـدارد و    هيچ خدايي بجز اهللا)  عقلي رسول اهللا،  اال اهللا  ال اله(: اند و اگر كسي بگويد پيامبران گذاشته
و ايـن  ) 2( . كاري نمـي باشـد  ان  از جهت معني ميان متكلمين حامل هيچ گونه، ي خدا است عقلم فرستاده

فخر رازي در اين مورد    كنيم كه  براي ما بسيار واضح و روشن مي گردد اگر آن قانون كلي را مطالعه  قضيه
  : مي گويد  اينكه  نظر به، است  براي آنها تأليف كرده

                                                 
  .  242/ 1و بيان تلبيس الجهمية  ،   118 – 117شرح الطحاوية   1
  .  317/ 1الحجة في بيان المحچة   2
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ظـاهر آن بـر     شد سپس داليلي نقلـي را يـافتيم كـه     بدان هرگاه داليل قطعي عقلي بر اثبات چيزي اقامه
  : امر خالي نيست  خالف آن بود حال از سه

وجـود    بايد مفهوم و مقتضاي هر كدام از عقل و نقل تصديق شوند پس تصديق دو نقيض بـه   يا اينكه -1
  . مي آيد و اين هم محال است

وجود مي آيد و اين يكـي نيـز     پس تكذيب دو نقيض به، مقتضاي هر دو باطل اعالم شود  و يا اينكه -2
 . حال استم

 . تصديق شود و ظواهر عقلي تكذيب شود و اين باطل است  ظواهر نقليه  و يا اينكه -3

با داليل عقلـي اثبـات صـانع و صـفات او و       زيرا ممكن نيست صحت ظواهر نقلي را بشناسيم مگر اينكه
   . باشيم  را شناخته صو پيدايش معجزات بر محمدصكيفيت داللت معجزة بر صدق پيامبر

نمـي شـود و     شود عقل متهم مي شود و آراي او پذيرفته  داليل قطعي عقلي كوچك و پست شمرده واگر 
باشد از پذيرفتن آراي او در اين اصول خارج مي گردد و هرگاه اين اصول ثابت نشود داليـل    اگر اينگونه

  . نقلي از ارزش مي افتند
پست شمردن هر كدام از عقل و نقل مـي    بهدادن عقل براي تصحيح نقل منجر   د جلوهب  پس روشن شد كه

  . گردد و اين هم باطل است
اي جز پذيرفتن مقتضاي داليل قطعـي عقلـي    باطل شدند راه چاره  گانه هر كدام از اقسام سه  و هنگامي كه
  غير صحيح هسـتند و يـا اينكـه     اعالم بداريم اين داليل نقلي يا اينكه  اين صورت كه  است به  باقي نمانده

   . ظواهر آنها اصلي نيستمراد صحيح هستند اما 
و اگر ، بدهيم  طور مفصل اجازه  و ياري رساني براي ذكر اين تأويالت به  سپس اگر تأويل را از باب اعانه

در   اين يك قانون كلـي اسـت كـه   ، دانش خداوند متعال مي سپاريم  تأويل جايز نباشد آگاهي از آنها را به
  )1( . مي شود و توفيق در دست خدا است  آن مراجعه  تمامي متشابهات به

اند و ايـن قـانون ارزش و مقـام     اهل كالم عقايد خويش را بر آن بنيان كرده  اين همان قانون كلي است كه
و   تأويل آنها براي قرآن و سنت از باب اعانه  قرآن و سنت را نزد آنها روشن مي كند و واضح مي گردد كه

   . نقشي ندارد  هيچ گونه  در اثبات عقيده  هاحسان است و گر ن
در رد بر آنها تأليف كـرد    كه »درء تعارض العقل و النقل « خويش كتاب در -  اهللا  رحمه -و شيخ االسالم 

  )1( . است  ابطال گردانيده و طور مفصل آن را نقض  و به نموده  اين قانون كلي را ذكر كرده
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داليل نقل يعني قـران و سـنت     طور صريح اعالم مي دارند كه  اي خويش بههمين لحاظ آنها در كتابه  و به
همـين خـاطر     يك داليل ظني هستند و مفيد يقين نمي باشند و اما داليل عقل داليلي قطعـي هسـتند بـه   

  )2( . مقابل همديگر قرار گرفتند داليل نقلي ساقط مي شوند  هرگاه آنها در نقطه
زعـم خـود پـر از      اند و آن را به نظر كرده  اليل نقلي در كتابهاي عقايد صرفههمين لحاظ از آوردن د  و به

  تمسـك بـه   -  نعوذ بـاهللا  -  اند كه طور صريح اعالم داشته  اند و برخي از آنها به و حكما كرده  كالم فالسفه
  . ظواهر قرآن و سنت از اصول كفر است

  : در شرح الكبري مي گويد)  885ت (سنوسي 
انـد   گمان مي برند تنها راه شناخت خدا قرآن و سنت است و سواي آنها را حـرام دانسـته    اني كهو اما كس

بگوييم حجيت آنها از راه نظر عقلي شناسايي مي شود و همچنين در قـرآن و    پس رد بر آنها اين است كه
و بدعت را   فر ورزيدهباشد نزد جماعتي ك  ظواهر آنها اعتقاد داشته  هر كس به  سنت مسايلي وجود دارد كه

  . است  وجود آورده  به
  : اصول كفر شش مورد هستند پنج مورد آنها را ذكر مي كند سپس مي گويد: و مي گويد

بر براهين عقلي و قواطع   ظواهر قرآن و سنت تمسك شود بدون اينكه  در اصول عقايد تنها به  اينكه: ششم
  ) 3( . شود  شرعي عرضه

طور مفصل مستقل باشد فرستادن پيامبران و نـازل كـردن     به  عقل در شناسايي عقيدهو حال نمي دانم اگر 
  است   خداوند جهت رد و تأويل آنها را نازل كرده  مثل اينكه، و ارزشي دارند  فايده  كتابهاي آسماني چه

پس تقليد از يكـي از  ، ندا كرده  اند در فروع نيز عين آن را پياده كرده  آنها در اصول پياده  اي كه و اين قاعده
اند حتي اگر اقوال آنها با ظواهر  اند و مخالفت با آنها را ممنوع كرده را واجب اعالم داشته  ي چهارگانه ائمه

نظر آنها پيـروي از ظـاهر قـرآن و سـنت يكـي از        زيرا به، هم مخالف باشد  قرآن و سنت و اقوال صحابه
  )4( . اصول كفر محسوب مي شود

                                                                                                                                               
  .  1/4درء تعارض العقل و النقل    1
  .  54 – 1/53شرح اصول اعتقاد اهل السنة   2
  .  502ي سنوسي  نوشته "شرح الكبري   3
  . كن   مطالعه " 428/  7السنة و القرآن و اضواء البيان   تنزيه "نام   ي ابن حجر قطري به اين سخن  و رد آن را در رساله  4
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كار   به) و سلم   و آله  عليه  صلي اهللا(حاظ آنها زبانهايشان را با تمام جرأت در رد احاديث پيامبر همين ل  به
  ي اخبـار آحـاد در بـاب عقيـده     وسـيله   نمي توان به  اند كه اند واين كار خود را چنين توجيه كرده انداخته
  . ي حجت كرد اقامه

در مبحـث    اند و انشاء اهللا را رد كرده.. . خشم و)   هخند(در سنت امثال نزول و ضحك   و صفات ذكر شده
 -موضع گيري امام شافعي   را ذكر مي كنيم آنگاه كه  بعدي منزلت و مقام خبر آحاد و حجيت آن در عقيده

    . در برابر اخبار آحاد را بيان مي داريم -  اهللا  رحمه
  

  تأويل نصوص : اصل دوم
تغيير لفظ از ظاهرش مي شود و قبال انواع تأويـل    منجر به  في است كهمراد از تأويل در اينجا همان تحري

غيـر مـراد     معني ديگري كـه   لفظي از ظاهر آن به  و تأويل متكلمين عبارت است از اينكه، را بيان داشتيم
 آنهـا   ي اين تأويالت ايـن اسـت كـه    شود تا با اصول كالمي آنها موافق در آيد و از جمله  است تغيير داده

در آنهـا اسـت     اند و برخي از آنها نيز عذاب و نعيم قبر و بهشت و جهنم و آنچه صفات خدا را تأويل كرده
  : در اين مورد مي گويد "الجوهرة  "و صاحب . اند را تأويل كرده  همه

 )١(اوفوض ورم تنزهيا   و كل نص اوهم التشبيها               اوله
علم خدا تفويض كـن و او را    آن را به  مي داد آن را تأويل كن و يا اينكه را  بيم و گمان تشبيه  هر نصي كه
  . پاك نگهدار  از تشبيه

تسلط پيدا كرد و يا قدرت و ملكش : عنوان مثال در معني استوي بگو  تأويل كن يعني آن را تحريف كن به
  . براي او يكنواخت شد و يا تأويالتي در همين راستا

ي آيات  آيات صفات از جمله  دليل اينكه  در اثبات و نفي آن توقف شود به  است كهو مراد از تفويض اين 
  . عقول در برابر آن متحير مي شود  متشابهي است كه

ي خدا باشـد   شايسته  وجهي كه  صفت را به  مذهب سلف اين است كه  نيست بلكه  و مذهب سلف اين گونه
  . علم خدا تفويض مي نمايند  اثبات مي كنند و آگاهي از كيفيت آن را به

صـفات    -: مي گويند  كه -  عنهم  رضي اهللا -قول سلف : مي گويد  -  اهللا  رحمه -  شيخ االسالم ابن تيميه
صـفات را تعطيـل     ردي است بر معطلة يعني آنهايي كه  -سر جاي خويش قرار دهيد   آمده  را آنچنان كه

                                                 
  .  40  الجوهرة شماره 1
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خدا را   يعني آنهايي كه  شوند ردي است بر ممثله  يت بايد نگهداشتهبدون كيف: مي گويند  و آنجا كه ؛اند كرده
  . مي كنند  تشبيه

مقتضي حفـظ معـاني    –سر جاي خويش قرار دهيد   آمده  صفات را آنچنان كه: اند  گفته  و باز قول آنها كه
كنند اگر معـاني   بر معناهايي داللت مي  اند كه در حقيقت الفاظي آمده، ي خود مي باشد صفات بر آن شيوه

بر جاي خويش قرار دهيـد و اعتقـاد     آمده  شود لفظ آن را آنچنان كه  گفته  آنها منتفي شود بهتر اين بود كه
بر جاي خويش قرار دهيـد و    آمده  لفظ آن را آنچنان كه  و يا اينكهمفهوم آنها مراد نيست   باشيد كه  داشته

پـس  ، صفات بر آن داللت مي كنند توصيف نمـي شـود    آنچه  به در حقيقت خداوند  باشيد كه  اعتقاد داشته
ايد و بعد از آن نمي توان گفـت بـدون كيفيـت و     بر جاي خويش قرار نداده  آمده  شما صفات را آنچنان كه

  )1( . ثابت نيست سخن پوچ و بي ارزشي است  زيرا نفي كيفيت از چيزي كه، است  باقي مانده  تشبيه
  

  و جماعت در برابر علم كالم  موضع گيري اهل سنت
ايـن    انـه عطـور قاط   اند آنها به اهل سنت و جماعت در برابر بدعت كالم موضع گيري بزرگي را نشان داده

برخي از آنهـا    بلكه، بدعت را انكار كردند و در هر مناسبتي از آنها بحث مي كردند و بر آنها رد مي دادند
دانش آموزانشـان    از آنها دور مي گشتند و به  بلكه، تحرير در آوردند ي رشته  هايي در رد بر آنها به نوشته
  . از آنها دوري جويند  مي كردند كه  توصيه

  : مي گويد -  اهللا  رحمه -  امام ابوحنيفه
افرادي سنگ دل و بي رحم هستند و در مخالفت بـا قـرآن و سـنت پيشـي مـي        من اهل كالم را يافتم كه

  )2( . نمي شود  ع و تقوايي در آنها ديدهور  گيرند و هيچ گونه
در مورد اعراض و اجسـام سـخن     كه  وجود آمده  در ميان مردم به   و از آنچه: مي گويد  -  اهللا  رحمه -و 

مسـايل    از آثار و راه و منش سلف پيروي كن و از هر گونـه : مي راندند از او سوال شد در جواب فرمود
  )3(آنها بدعت هستند  زيرا، اي بپرهيز جديد و تازه
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  . 32صون المنطق و الكالم   3
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آگاهي از كالم نـاداني اسـت و   : بشر مريسي فرمود  يعني قاضي ابويوسف خطاب به  و شاگرد اما ابوحنيفه
مي شود زنديق   عدم آگاهي از كالم علم و دانش است و هر گاه مردي در كالم فرو رفت در مورد او گفته

  . است
ي كيميـا مـال را    وسـيله   ل كند زنديق مي شود و هر كس بهي كالم علم را دنبا وسيله  هر كس به: و فرمود

  )1( . مي گردد و هر كس احاديث غريب را دنبال كند دروغ مي گويد مفلسدنبال كند 
اهل كالم بدترين قوم و ملت هستند از آنها سالم نمـي شـود و دوري   : مي گويد -  اهللا  رحمه -امام مالك 

  )2(. ين كار استكردن از آنها نزد من دوست داشتني تر
علماء كـالم  ، صاحب و همياران علم كالم هرگز رستگار نمي شوند: است  گفته -  اهللا  رحمه -و امام احمد 

  )3(زنديق هستند 
در مـورد كـالم بحـث      كـه   خاطر عدم آگاهي آنها نبـوده   فقهاي قديم اين امت به: است  و ابن جوزي گفته

ديدنـد علـم     سپس هنگامي كـه ، سوزدلي را در آن نمي ديدند  هيچ گونه و عالج  آنها چاره  بلكه، اند نرانده
گرفتن از علم كالم خودداري كردند و مردم را از فرو رفتن در آن  كالم انسان سالم را بيمار مي كند از بهره

  )4( . نهي مي كردند
طالحي جديد بـراي معناهـايي   كالم اص  كه  اين لحاظ نبوده  از علم كالم متنفر بودند تنها به  علماء سلف كه

اين لحـاظ هـم     و به ؛اند براي علومي صحيح و درست اصطالح شده  صحيح باشد همانند تمامي الفاظي كه
  آن را بـه   بلكـه ، باشـند   كردن با اهل باطل را دوست نداشته  آنها دليل آوردن براي حق و محاجه  كه  نبوده

  :  از جمله . ي دروغين و مخالف با حق بودمشتمل بر مسايل  اين لحاظ نمي پسنديدند كه
در واقـع آنهـا راه تحصـيل آن     ؛در آنها اسـت   با قرآن و سنت و تمامي آن علوم صحيحي كهمخالفت آنها 

پس كـار آنهـا عبـارت    ، اند درازا كشانده  براي اثبات آن سخن را به  اند و بدون فايده علوم را ناهموار كرده
  : است از

بتـوان    آنچنان آسان است كـه   نه  سر آن قله  رفتن به، ي كوهي ناهموار است بر قله  هگوشت شتر الغري ك
و و  ؛باشـد   ارزش چنـين زحمتـي را داشـته     آن شتر آنچنان چاق اسـت كـه    آن دست يافت و نه  به  ساده

                                                 
  .   75شرح العقيدة الطحاوية  1
   34االنتفاء   2
  . 112تلبيس ابليس  3
 همان مصدر   4
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تر از كـار  و تفسيري بسيار زيبـا   طور صحيح تري در قرآن تأييد شده  نزد آنها است به  زيباترين چيزي كه
پس كار آنها بجز زحمتي فراوان و طوالني كردن راه و گنگ و مجهـول كـردن   ، است  آنها بر آن ذكر شده

  :  شده  گفته  همچنان كه، مسايل چيز ديگري نيست
 لوال التنافس فی الدنيا ملا وضعت               كتب التناظر ال املغنی و ال الغمد

  )1(  زادت العقد  و بالذی وضعوه                    قدا       ــحيللون بزعم منهم ع
 "العمـد   "و  "المغنـي   "تأليف نمـي شـدند و كتـاب      نمي بود كتابهاي مناظره سبقت و پيشياگر در دنيا 

  را گذاشـته   گـره   آن كسي كـه   اما سوگند به، اي مي گشايند گمان خود با اين كار گره  به، تأليف نمي شدند
   . اند تر كرده پيچيدهرا   آنها گره

  اما انسان بزرگوار و زرنگ مي دانـد كـه  ، و شك را دفع مي كنند  آنها گمان مي برند با اين كار خود شبهه
  . مي شود  اين كار موجب بيشتر شدن شك و شبهه

  اما بـه ، يافت نشود صي كتاب خدا و كالم پيامبر وسيله  شفا و هدايت و علم و يقين به  و محال است كه
  )2( . ي كالم اين افراد متحير يافت شود وسيله

باشـد حتمـا     دقت در علم كالم نظـر افكنـده    بجز چند نفري هر كس به: مي گويد -  اهللا  رحمه -و ذهبي 
علماء سلف نظر در علـم اوائـل از     همين خاطر است كه  و به، مخالف سنت است  كه  دچار اجتهاداتي شده

اسـت پـس     ي علماء و حكماي دهريه علم كالم زاده  حقيقت اين است كه ؛داهل كالم را نكوهش مي كردن
جمـع    و علـم فالسـفه   –عليهم السالم  –ي درك و فهم خويش ميان علم انبياء  وسيله  هر كس بخواهد به

  )3( . اي جز مخالفت با يكي از آنها را ندارد وجود بياورد راه چاره  بندي را به
  : است  ظومة االداب گفتهو محمد بن عبدالقوي در من

 كالسم فی ضمنها الردی  مقالته                     و اياک عن آراء كل مزخرف                   
 غنی عن التبيني من كل ملحد                       فقد مات خري الناس و الدين كامل      

 و من خاض فی علم الكالم فام هدی                   فطالب دين احلق بالرأی ضائع                     
 و كل يقول احلق عندی فقلد                          كفی هبم نقصا تناقض قوهلم            

                                                 
  كـه  "في علم الكالم ... و كتاب العمد  ،   ي قاضي عبدالجبار بن احمد همداني استاد معتزله نوشته "المغني في علم الكالم   1

  ست هاي عبدالجبار ا اين هم از نوشته
   238/ 1شرح الطحاوية   2
  144/ 3ميزان االعتدال   3
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 و من قلد املعصوم فی الدين هيتدی                           فمن قلد اآلراء ضل عن اهلدی     
  )1( و اهلادی البشري حممد  عن اهللا                            فام الدين اال االتباع ملا اتی        

  
ذلـت و پسـتي     زيرا سخنان او همانند سمي است كه، بپرهيز بي خرديسعي كن از آراء و نظريات : ترجمه

  و نيازي بـه ، دين كامل گشت  در حالي فوت كرد كه) صپيامبر(بهترين مردمان ، است  را در ضمن گرفته
ي رأي و نظر ضايع كـردن وقـت اسـت و     وسيله  پس دنبال كردن دين حق به، چ ملحدي نداردتبيينات هي

همين نقص براي آنها كـافي  ، و هر كس در علم كالم فرو رفت هرگز هدايت را نيافت،  كاري است بي بهره
اسـت و   و هر كدام از آنها مي گويد حق با من، مي شود  در ميان سخنانشان تناقض و تضاد ديده  است كه

است و هر كس در دين از معصـوم تقليـد     هر كس از آراء تقليد كند هدايت را گم كرده، از من پيروي كن
 ) صپيـامبر ( دهنـده   ي و مـژده  از خدا و هدايت دهنده  دين بجز پيروي از آنچه، است  كند هدايت را يافته

  . چيز ديگري نيست  آمده
  : مي گويداز اصحاب حنفي بحث مي كند  "الفتاوي  "در   ر حالي كهد  -  اهللا  رحمه -و ابن ابي العز حنفي 

اگر براي علماء شهر خود وصيت نمايد متكلمين شامل آن وصـيت نمـي شـود و اگـر انسـاني برخـي از       
 . شود  علم كالم فروخته  ي مربوط به كتابهاي وقف شده  اند كه كتابهاي علمي را وقف نمايد سلف فتوي داده

بـدون تبعيـت از     پس چگونه، است  ذكر كرده "  الظهيريه "را در فتاواي  همين قول و سخن مفهوم و معني
  : بسيار زيبا است  و چه، مي شود  علم اصول دست يافته  به دستورات پيامبر 

  
 الرسول مكل علم عبد لعل                          ا املغتدی ليطلب علام          آهي

  صولصل األأغفلت علم أكيف                اصال       تطلب الفرع كی تصحح 
ي علـم پيـامبر    ي علمها عبد و بنـده  همه  بدان كه، دنبال علم بيرون مي رويد  صبح زود به  اي آن كسي كه

ايـد   از علم اصل اصول غافل مانده  چگونه، چرا جهت تصحيح اصل از فرع جستجو مي كنيد، هستند ص
  ؟ 

پس او همراه تمـامي علـوم ابتـدايي و    ، است  شده  داده ما صپيامبر  جوامع كالم به شروع و پايان كالم و
لقد تركتكم علـی   و ايم اهللا: مي فرمايد صپيامبر  همچنانكه، و صورت مبعوث شد  بهترين وجه  پاياني به

                                                 
  342مجموع القصائد المفيدة   1
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شب و روز   م كها خدا سوگند شما را در روشنايي چنان جا گذاشته  به) 1( مثل البيضاء ليلها و هنارها سواء
، اند كرده  است جواب و پاسخ آن را پردامنه  وجود آورده  اما هرگاه شخصي بدعتي را به . آن مساوي است

سخنان   كالم متأخرين بسيار زياد است اما بركت ندارد بر خالف كالم متقدمين كه  همين خاطر است كه  به
روش   گمراهان و نادانـان متكلمـين راجـع بـه      د آنچهمانن  نه، آنها اندك است اما بسيار پر بركت مي باشد

   طـور كامـل بـه     برخـي مسـايل ديگـر بـه      به  خاطر سرگرم شدنشان  متقدمين به:  اند كه فقهاء  بيان داشته
اند پس  وقف اين كار كرده  اند اما متأخرين خود را يكسره و ضبط قواعد و احكام آن نپرداخته  استنباط فقه

   . ستندتر ه آنها فقيه
اين افراد همگي از شناخت منزلت سلف و عمق دانش آنها و قلت تكلفاتشان و بينش كامل آنهـا محـروم   

متأخرين را از متقدمين جدا مي سازد عبـارت اسـت از تكلـف و      خدا سوگند تنها چيزي كه  و به، هستند
ريزي و قواعد آن را ضـبط    Ĥيهمتقدمين اصول آن را پ  اي آن موضوعاتي كه مسايل حاشيه  سرگرم شدن به

پـس  ، سوي مطالـب عـالي و بلنـد روي مـي آورد      و همت آنها در هر چيزي به، بودند  و گره آن را بسته
متأخرين در حال و وضعي بودند و متقدمين هم در حال و وضعي ديگر و خداوند براي هر كـدام از آنهـا   

  . است  مقام و منزلتي را قرار داده
ايـن لحـاظ     متنفر بودند تنها بـه  از جوهر و جسم و عرض و امثال اين كلمات  لف كهعلماء س: است  گفته
براي علومي صـحيح    اينها اصطالحي جديد براي معناهايي صحيح باشند همانند تمامي الفاظي كه  كه  نبوده

ردن با اهـل  ك  آنها دليل آوردن براي حق و محاجه  كه  اين لحاظ هم نبوده  و به ؛اند و درست اصطالح شده
مشتمل بـر مسـايلي دروغـين و      اين لحاظ نمي پسنديدند كه  آن را به  بلكه، باشند  باطل را دوست نداشته
همين خاطر است   و به، اين كلمات با قرآن و سنت مخالف هستند  اينكه  از جمله . مخالف با حق مي باشد

  مي يابي در حالي كه ايـن يقـين و شـناخت   يقين و شناختي نزد اهل آن كلمات ن  شما هرگز هيچ گونه  كه
  . طور كامل يافت مي شود  علماهايشان به  رسد به  ي مومنين چه پيش توده

اسـت و قيـل و قـال      مقدمات آنها مشتمل بر حق و باطل است مراء و جدل فزوني يافته  خاطر اينكه  و به
بحث از آنها سخن   است كه  صادر شده و اقوالي مخالف با شريعت صحيح و عقل صريح از آنها  منتشر شده

  ) 2( . درازا مي كشاند   را به

                                                 
  1  شماره  ابن ماجه  مقدمه 1
  .  170 – 157/ 1و الصواعق المرسلة  ،  77 – 76شرح العقيدة الطحاوية   2
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  اينكـه   نظر به، است  سبب شيوع و انتشار علم كالم شده  همين نكته –خدا بهتر مي داند  -  نظر نگارنده  به
از مخـالفين    گمان خويش با ايـن كـار بـر عليـه      علماء كالم برخي سمعيات را در علم كالم آميختند و به

مي شود باطل هم در آن شـيوع    حق در آن ديده  اي كه همان اندازه  پس به، ي توحيد دفاع مي كنند عقيده
  . است  يافته

  كـه (ي عقلياتشان  وسيله  به  آنهايي كه: دليل پنجاه و ششم: در اين مورد مي گويد -  اهللا  رحمه -و ابن قيم 
آنهـا در ايـن     اند واقعيت اين اسـت كـه   نت اعراض كردهاز قرآن و س) در حقيقت جهليات و ناداني است 

در   اند و آن اشـتباهاتي كـه   و محتمل براي چندين معني بنيان كرده  مسايل امور خويش را بر اقوالي مشتبه
پـس وجـود   ، در لفظ وجود دارد موجب شامل شدن آن براي حق و باطل مي شود  معني و اجمالهايي كه

  حد كامل نرسـيده   ي علمي آنها به درجه  كساني از ميان آنهايي كه  كه  ن شدهدر آن است موجب آ  حقي كه
ي آن باطل بـا   وسيله  اند سپس به زيرا با اشتباهات و التباساتي روبرو شده، است باطل آن را نيز قبول كنند

اسـت و    گشـته   وجود آمدن آن گمراهـان گذشـته    باعث به  و همين مسأله . مي كنند  نصوص انبيا معرضه
  )1( . منشأ تمامي بدعتها مي باشد  همين مسأله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  926 – 925/ 3الصواعق المرسلة    1
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    اصول شافعي در اثبات عقيده: مبحث سوم
  قرآن و سنت و تقديم آن بر عقل   التزام به: اصل نخست

  زيرا تنهـا مصـدرهايي كـه   ، نخستن اصل از اصول اهل سنت و جماعت پذيرفتن ظاهر قرآن و سنت است
  آنها را به  نت هستند و براي هيچ مسلماني جايز نيست كهشود قرآن و  اسالمي پذيرفته  دهبراي دريافت عقي

اند واجب اسـت مسـلمان نيـز آن را     قرآن و سنت اثبات كرده  پس هر آنچه، چيزهاي ديگري تبديل نمايد
نمايد و هدايت اند واجب است انسان مسلمان هم آن را نفي  قرآن و سنت نفي كرده  اثبات نمايد و هر آنچه

  . آنها يافت مي شود  و صالح تنها در چنگ زدن به

N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A  }  : خداوند متعـال مـي فرمايـد   
  QP  Oz اش بـه كـارى    و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده: ترجمه 36: األحزاب

  . يارى باشدفرمان دهند براى آنان در كارشان اخت
خـدا وجـود     همين خاطر است كـه   خدا و رسولش ايمان دارند و به  به  و اين حال و وضع كساني است كه
سـرباز مـي زننـد و تكبـر مـي       صاز پيروي كردن از پيامبر  است كه  ايمان را در درون كساني نفي كرده

µ    ¶   ¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ´ }  : خداوند متعال مي فرمايد، نمايند

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸z ــين : ترجمــه 65: النســاء ولــى چن
آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختالف است  نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمى
ر نكننـد و كـامال سـ   ] و ترديـد [اى در دلهايشان احساس نـاراحتى   داور گردانند سپس از حكمى كه كرده

   . تسليم فرود آورند
  

ش خدا و پيـامبر   ي مورد اختالف را به در هنگام اختالف مسأله  است كه  مومنين دستور داده  و خداوند به

Ó  Ò   }  : ال مي فرمايـد عخداوند مت، اختالفي در آنها يافت مي شود  زيرا حل هرگونه، بدارند عرضه

 Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô    å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ýz 59: النســاء  
اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريـد آن را بـه   ] دينى[پس هر گاه در امرى : ترجمه

   . تر است فرجام عرضه بداريد اين بهتر و نيك] او[پيامبر ] سنت[خدا و ] كتاب[
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  )1. (صسنت پيامبر  پيامبرش يعني به  كتاب خدا و به  بهخدا يعني   به: است  در تفسير اين گفته :عطاء 

  خدا و پيـام او و بـه    آنها به، اند قدم جلو رفته  قدم به  -و  رضي عنهم   اهللا  رحمهم -بر همين منوال سلف 
 بود و  داده  آنها اجازه  رسول خدا و پيام او ايمان آوردند و در حد توان از آن بحث مي كردند و خدا هم به

  بود كه  نداده  آنها اجازه  توان آن را نداشتند سكوت را رعايت مي كردند و خدا هم به  در برابر چيزهايي كه
اختالفي در   ميان اهل سنت هيچ گونه با بركتدر اين قرنهاي   همين خاطر است كه  به . از آن بحث نمايند

اسـت و    از ابواب عقايد از آنها روايت نشدهدودلي و ترددي  در چيزي   نمي شود و هيچ گونه  عقايد ديده
  . استصكتاب خدا و سنت پيامبر  ي حتمي تمسك آنها به اين نتيجه

هـر كـس از هـدايتم     123: طه Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½z  } : خداوند متعال مي فرمايد
   . بخت شود و نه تيره پيروى كند نه گمراه مى

l  k  j    t  s   r  q  p  on  m}  : و خداوند سبحان مـي فرمايـد  

  }  |   {  z  y  x  wv  uz ايـن اسـت راه   ] بدانيـد [و : ترجمـه  153: األنعام
سازد پيروى مكنيد  كه شما را از راه وى پراكنده مى] ى ديگر[ها راست من پس از آن پيروى كنيد و از راه

  . ييدشما را به آن سفارش كرده است باشد كه به تقوا گرا] خدا[اينهاست كه 
  . ذكر كرديم   با اثبات عقيده  را در رابطه -  رحمهم اهللا -و قبال روش سلف 

هماننـد سـلف صـالح قـدم       ايشان هم در اين مسـأله ، ي سلف است يكي از ائمه  -  اهللا  رحمه -و شافعي 
  مراجعـه  آنهـا   قرآن و سنت مصدر تشريع مي باشند و مفتي بايد بـه   ايشان معتقد هستند كه، است  گذاشته

قبل از هر چيز نصوص ذكر   مي شود در هنگام اثبات اصطالحات عقيده  ديده  همين خاطر است كه  به ؛كند
مخالفان استدالل مـي نمايـد و هـيچ گـاه       ي آنها بر عليه وسيله  در قرآن و سنت را بيان مي كند و به  شده

ي دليلي از اهـل   وسيله  آيات را به  باشد و يا اينكه  تأويل آيات روي آورده  به -  اهللا  رحمه -  ايم كه نشنيده
  : استحسان مي گويد  مناسبت رد بر قائلين به  به -  اهللا  رحمه -باشد و ايشان   كالم رد كرده

  ام و آنچه ذكر كرده  كه  ام همراه آنچه توصيف كرده  از حكم خدا و رسول خدا و حكم مسلمانان كه  هر آنچه
قضاوت و   ام تمامي اينها دليلي است بر اينكه ها اكتفا كرده ها از ذكر نشده ذكر شده  ام و به از آن بحث نكرده

از يـك خبـر الزم     اند مگـر اينكـه   اهليت قضاوت و فتوي را پيدا كرده  فتوي جايز نيست براي كساني كه

                                                 
  . از مجاهد نگاه كن  579/ 2الدر المنثور  "است و امثال آن را در   روايت كرده 53آجري اين را در الشريعة   1
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اهل علـم بـدان رأي   يكي از   باشند و خبر الزم هم عبارت است از قرآن سپس سنت يا آنچه  استفتا كرده
باشـد و بـراي او     بر برخي از اينها قيـاس شـده    باشند و يا اينكه  باشد و ديگران با او مخالفت نكرده  داده

چيـزي بـر عـدم      چـه : اگر كسي بگويد، ي استحسان قضاوت كند و يا فتوي دهد وسيله  به  جايز نيست كه
در ايـن كتـاب     يچ يك از اين معاني همراه آنچهاستحسان داخل ه  جواز استحسان داللت مي كند وقتي كه

n    m  l    k       j  }   : اسـت   خداوند متعال فرموده: مي شود  در پاسخ گفته ؟ ايد نشود ذكر كرده

   oz قـران هـيچ گونـه     مفسرين و اهل علم به  . شود هدف رها مى كند بى آيا انسان گمان مى 36: القيامة  
بدان امر نمي شود و از آن نهي نمـي شـود و     اند كه  چيزي معني كرده  سدي را به  و  اختالفي با هم ندارند

است   داده  خود اجازه  است پس به  بدان امر نشده  هر كس در مورد چيزي فتوي  دهد و يا قضاوت كند كه
  در   كه

ـ   او اعالم داشته  خداوند به  حال اينكه، معناي سدي و بي هدف قرار بگيرد او را بـي هـدف رهـا      هاست ك
  بخواهم مي گويم و در مسايلي ادعاي چيزي مي كنم كـه   كه  هر آنچه: بگويد  است و معتقد است كه  نكرده

  )1(. خالف آن است  قرآن به
مخالفـت بـا آنهـا جـايز       سپس داليلي بر وجوب حكميت قرآن و سنت ذكر مي كند و اعالم مي دارد كـه 

|  {  ~  _   `  } : اسـت   فرمـوده  صپيـامبرش   عال خطاب بـه خداوند مت: پس مي گويد، نيست

  baz از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پيروى كن: ترجمه  106: األنعام .   

و ميـان آنـان بـه    : ترجمه  49: المائدة ªz  »  ¬  ®   ¯  °  ±  ²  ³  } : است  و فرموده
  . پيروى مكن موجب آنچه خدا نازل كرده داورى كن و از هواهايشان

فردا خبر آنهـا را  : فرمود ؟ سپس قومي آمدند و در مورد اصحاب كهف و كساني ديگر از او سوال كردند 
  آيـه پس خداوند اين ، شما ياد مي دهم  يعني ابتدا از جبريل مي پرسم سپس آن را به، شما ياد مي دهم  به

ــرد ــازل ك  vu  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  j  z  y   x  wz  } : را ن
مگـر آنكـه    *انجام خواهم داد و زنهار در مورد چيزى مگوى كه من آن را فردا : ترجمه  24 - 23: الكهف

  )2( .  خدا بخواهد و چون فراموش كردى پروردگارت را ياد كن
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او   بـه   صو همسر اوس بن صامت خدمت آن بزرگوار مي آيد و از اوس شكايت مي كنـد امـا پيـامبر    

 H  G  F  E  D  C  B  Az  } را نـازل مـي كنـد      آيهخداوند اين   ي دهد تا اينكهجواب نم
   . كرد شنيد را كه در باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شكايت مى] زنى[خدا گفتار : ترجمه  1: المجادلة

ـ در جواب مـي فرماي  پيامبر ر خود را متهم مي كندسهم و عجالني خدمت آن بزرگوار مي آيد و در : دن
نازل شد آنهـا را فـر خوانـد      آيه  پس هنگامي كه، نداست و منتظر وحي ماند  مورد شما چيزي نازل نشده

 ص پيـامبرش   بـود و خطـاب بـه     او دسـتور داده   خدا بـه   را ميان آنها برقرار نمود همان طور كه  مالعنه

ان آنـان بـه موجـب    و مي: ترجمه  49: المائدة ªz  »  ¬  ®   ¯  °  ±  ²  ³  } : فرمود
  . آنچه خدا نازل كرده داورى كن و از هواهايشان پيروى مكن

ــود  ــال فرم ــد متع اى  26: ص Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  Éz  } : و خداون
   . گردانيديم پس ميان مردم به حق داورى كن] و جانشين[داوود ما تو را در زمين خليفه 

باشـد و حـق هـم      شده  حق شناخته  حق داوري كند مگر اينكه  به  د كهنمي شو  هيچ كس دستور داده  و به
خداوند حق را در كتاب خويش بعـد در  ، نمي شود  ي نص و يا داللتي از طرف خدا شناخته وسيله  جز به

طور   قرآن به  وجود نمي آيد مگر اينكه  و رويدادي به  پس هيچ واقعه، است  قرار داده صسنت پيامبرش 
  . است  يا مجمل حكم آن را روشن كردهصريح و 

طـور    بـه  ص(و سـنت پيـامبر     طور مجمل نازل شد است مثالهايي را ذكر كرده  به  كه  و براي آن و آنچه
بپـذيرد در واقـع آن را از    صهر كـس چيـزي را از پيـامبر     است و اعالم داشته  مفصل از آن بحث كرده

  )1(است   طور مفصل بحث رانده  است و در اين موضوع به  خداوند پذيرفته
هاي  خداوند از ميان خواسته  اند كه معتقد بوده -  اهللا  رحمه -ايشان شافعي   اين سخن بر آن داللت دارد كه

بيـان   صحكم آن را در قـرآن و سـنت پيـامبر     است مگر اينكه  مورد نياز ما هيچ چيزي را جا نگذاشته
پس هـيچ خيـري   ، است  نفع انسان باشد ذكر كرده  به  زي را كهاست و خداوند در كتاب خود هر چي  داشته

در برابـر    است و هيچ شري يافت نمي شود مگر اينكه  كرده  خداوند بدان اشاره  يافت نمي شود مگر اينكه
كسي نمـي توانـد آن را بـر ديگـري واجـب        ي آن ساكت مانده درباره  است و و هر آنچه  آن هشدار داده

مهمتـرين    بحـث از عقيـده    كنيم بلكـه   اشاره  عقيده  مسايل مربوط به  ي آن مي توانيم به ملهو از ج، گرداند
چيـزي    عقيده  زيرا مسايل مربوط به، است  آن راهنمايي كرده  و به  خداوند آن را ذكر كرده  چيزي است كه
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  ي كـه  وند هـيچ مسـأله  همين خاطر خدا  پس به، تنهايي از شناخت مفصل آن در مي ماند  عقل به  است كه
  از آن بحث رانـده  صمگر اينكه در كتاب خود و بر زبان پيامبرش  اعتقاد بدان واجب باشد فرو نگذاشته

خدمت مفتيها رفت و آمـد    به  بغداد مي رود ابوثور و حسين كرابسي كه  به :شافعي  و هنگامي كه . است
اي  پس حسين در مـورد مسـأله  ، هم مي روند -  اهللا  رحمه -خدمت شافعي   به  عنوان مسخره  مي كردند به

و   خداونـد در ايـن مـورد چنـين فرمـوده     : هم مدام مـي فرمـود   -  اهللا  رحمه -از او سوال كرد و شافعي 
تاريكي اتاق را فرا گرفت و در نهايت ما بـدعت    تا اينكه: ابوثور مي گويد، است  چنين فرموده صپيامبر

  )1( . يروي كرديمرا كنار گذاشتيم و از او پ
مراد خـدا ايمـان     بنا به  او فرستاده  خدا و آنچه  به: مي گفت -  اهللا  رحمه -شافعي   گفته  و مشهور است كه

  )2( . مراد رسول خدا ايمان آوردم  بنا به  از او نقل شده  رسول خدا و آنچه  و به، آوردم
پس سعي كن ، ت و كسي نمي تواند بدان دست يابدرضايت مردم بي پايان اس: است  گفته -  اهللا  رحمه -و 

آن را در دست بگيـر و سـواي آن را تـرك كـن و هـيچ      ، براي شما مصلحت دارد  اي را بگيريد كه مسأله
وجود نمـي    صالحي به  بدون پيروي از قرآن و سنت هيچ گونه  و مشخص است كه)3( . توجهي بدان مكن

  . اثبات تمامي معتقدات خويش بر همين اصل جلو مي رفتهم براي  -  اهللا  رحمه -آيد و شافعي 
  مرجئـه   ي زير بـر عليـه   آيههيچ چيزي بهتر از : است  اي از مسايل ايماني گفته در مسأله -  اهللا  رحمه -و 

p  o  n   m  l  k  j  i  h  }  : خداونـد مـي فرمايـد     آنجـا كـه  ، استعمال نمي شـود 

  y  x   w  v  ut  s   r  qz و فرمان نيافته بودند جـز اينكـه   : ترجمه 5: بينةال
را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند ] خود[اند دين  خدا را بپرستند و در حالى كه به توحيد گراييده

  )4( . پايدار همين است] ثابت و[و زكات بدهند و دين 
  

: فرمـود  ؟ داللت مـي كنـد    صد دليلي بر رسول خدا بودن محم  چه: و شخصي از او سوال كرد و گفت
  )5( . او را دارند بر نبوت او داللت مي كنندگي تنها شايست  و اجماع مسلمانان و آياتي كه  قرآن نازل شده
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٧٧ 

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  }  : خداوند متعال مي فرمايد: است  و در مورد اثبات قدر گفته

   Èz د بخواهيد جز چيزهاي را كه خداوند جهانيان بخواهدو حال اينكه نمي تواني : ترجمه 29: التكوير  
در دست بندگان و مشيت بنـدگان در گـرو     مشيت در دست او است نه  كه  بندگانش اعالم كرده  خداوند به

  )1( . ي خداوند متعال مشيت و خواست خداوند است و مشيت عبارت است از اراده
  . مثالهاي زيادي را ذكر مي كنيم -  اهللا  رحمه -ي امام شافع  در موقع توضيح عقيده  و انشاء اهللا

  را ذكر مي كند سپس احاديث روايت شده  آن مسأله  آيات مربوط به  ابتدا :شافعي   مهم است اينكه  آنچه
  . اكتفا مي كند  احاديث نقل شده  به نداي را براي موضوع مورد نظر نيافت آيهرا بعد از آن مي آورد و هرگاه 

بدون تالش براي تغيير معني ظاهري مطابق عادت علماء كالم معني ظاهري آيات  -  اهللا  رحمه -و ايشان 
معاني قرآن و حديث و داللت لغـوي    به :و اين كار بيانگر عدم آگاهي شافعي  . و احاديث را مي گيرد

مـي    گفته: گويد ابوجارود مكي مي . است  ثبت رسيده  زيرا حجت بودن شافعي در لغت به، آنها نمي باشد
ي  قبيله  به  اقوال او استدالل مي شود همچنانكه  به  تنهايي منبعي از لغت است كه  محمد بن ادريس به : شد

  )2( . عرب استدالل مي شود
اين   كردم در نهايت به  كتابهاي شافعي را مطالعه: است  گفته  سند خويش از جاحظ نقل مي كند كه  بيهقي به
  )3( . اند شده  در كنار هم چيده  در مورد آنها بگويم اين كتابها مرواريدهايي هستند كه  هرسيدم ك  نتيجه

  شخصي كـه  –از ابوعمر غالم ثعلب :  گفته  نقل مي كند كه  فقيه  سند خويش از محمد بن عبداهللا  و بيهقي به
، بـودم   گرفته  -  اهللا  رحمه -عي آنها را از شاف  در مورد حروفي سوال كردم كه –ام  او را نديده  هرگز شبيه

از شافعي اشكال مـي  : مي گفت  سخنان شافعي صحيح هستند از ابوالعباس ثعلب شنيدم كه: در پاسخ گفت
  )4( . مردم لغت را از او بگيرند  شافعي منبع لغت است و واجب است كه  گيرند درحالي كه
  . در لغت بسيار فراوان هستند -  اهللا  مهرح -آگاهي شافعي   از علما راجع به  و روايات نقل شده

اند و آنها زعم و گمان كسـاني را رد   اند و آن را در كتابهايشان ذكر نموده و اهل كالم هم بدان اعتراف كرده
  ) 5( . بر خالف اين اعتقاد دارد  مي كنند كه

                                                 
  .  1/412همان مصدر   1
  .  63ورد االنتقاد .  2/49مناقب البيهقي  2
  .  2/51المناقب    3
  .  64ورداالنتقاد  ،  52، 2/51همان مصدر  4
  .ي بيهقي  الزاهر في غريب الفاظ الشافعي ورد االنتقاد نوشته 5
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پناه نبـرد اگـر تأويـل جـايز     تأويل   از لغت به  با وجود آگاهي فوق العاده -  اهللا  رحمه -پس چرا شافعي 
   ؟ است 

تأويل اهل كالم باطل است و هيچ نصي بر جواز آن داللت نمي كند و تأويـل در لغـت     پاسخ اين است كه
هاي امت اسـالمي مـي    علم لغت جزو فرزانه  در علوم مختلفي از جمله  و اين شافعي است كه، جايز نيست

ظـاهر    و روش و منهج سالم و تمسك بـه ، باشد  تأويل كرده ايشان يك صفت را  كه  باشد اما روايت نشده
و هرگز با عقل و لغت برخورد نمي كرد و ايشان معتقـد    قرآن و سنت تنها علت اصلي اين كار ايشان بوده

در برابر اصل : هم تعارض با قرآن و سنت جايز نيست و در اين مورد مي گفت  حتي با يك كلمه  بودند كه
  )1(. نمي شود  گفته  ههرگز چرا و چگون

چيـز ديگـري را     او يـاد داده   خدا به  قدرت و تواناي عقل محدود است و جز آنچه  و اعالم مي داشت كه
بر   توانايي آن را ندارد بلكه  كار گيرد كه  انسان عقل خود را در چيزهايي به  پس جايز نيست كه، نمي داند

  همچنانكـه : در اين مورد مي گويـد  -  اهللا  رحمه -و شافعي ، در برابر نص توقف نمايد  او واجب است كه
چشم حد و مرزي دارد و نمي تواند بيشتر از آن قدم بردارد عقل هم حد و مرزي دارد و نمي تواند بيشتر 

  )2( . از آن جلو برود
  

  : اند حجيت آن را انكار كرده  منزلت سنت از ديدگاه امام شافعي و رد ايشان بر كساني كه
ي سنت  وسيله  به  سنت جهت تشريع و قانون گذاري در مقام قرآن است و آنچه  معتقد است كه :فعي شا
  سنت حرام گشته  وسيله  به  است  و آنچه  رسيده  ي قرآن به وسيله  به  همانند چيزي است كه  ثبت رسيده  به

منبع هر كدام از قرآن و   است كهاست و علت آن همين   ي قرآن حرام شده وسيله  به  همانند چيزي است كه
  : مي گويد  اين مسأله  راجع به -  اهللا  رحمه -شافعي  ؛سنت خداوند متعال مي باشد

در كتـاب خـدا     ي برخورد صحيح و درست با آن قضـيه  نحوه  وجود نمي آيد مگر اينكه  هيچ رويدادي به
  . وجود دارد

X  W  V  U  T  SR   ]  \  [   Z  Y }  : خداوند متعال مي فرمايـد 
   c  b  a  `  _  ^z الف الم راء كتابى است كه آن را به سـوى  : ترجمه  1: إبراهيم

                                                 
  .  10/20و سير اعالم النبالء  ،  2/30مناقب البيهقي   1
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تو فرود آورديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون آورى بـه سـوى راه   
  . آن شكست ناپذير ستوده

]  \   [  ^    Z  Y  X  W     V   U  TS  R }  : و مي فرمايد
  _z و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را بـه سـوى ايشـان    : ترجمه 44: النحل

  . نازل شده است توضيح دهى و اميد كه آنان بينديشند

ــد  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _z  }  : و مــي فرماي
اسـت و بـراى مسـلمانان رهنمـود و رحمـت و       و اين كتاب را كه روشنگر هـر چيـزى  : ترجمه 89: النحل

  . بشارتگرى است بر تو نازل كرديم

A   I  H  GF  E  D   C  B  Q  P  O  N  M   L  K  J }  : و مي فرمايد

  ^   ]  \     [  Z  Y   XW  V  U  T      S  Rz وهمـين گونـه   : ترجمـه  52: الشورى
ولـى  ] كدام اسـت [دانستى كتاب چيست و نه ايمان  مىروحى از امر خودمان به سوى تو وحى كرديم تو ن

نماييم و به راستى كـه تـو    آن را نورى گردانيديم كه هر كه از بندگان خود را بخواهيم به وسيله آن راه مى
  )1( . كنى به خوبى به راه راست هدايت مى

   
آيات بسـياري آن  خداوند در   همان حكمتي است كه  صسنت پيامبر  بيان مي دارد كه :سپس شافعي 

  : خداوند مي فرمايد  كه  آيهامثال اين ، است  را مقارن و برابر با كتاب خود قرار داده

  {  Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ      Åz به يقين خدا بـر  : ترجمه 164: آل عمران

ز خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آيات خود را بـر ايشـان بخوانـد و    پيامبرى ا] كه[مؤمنان منت نهاد 
   . پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد قطعا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند

  
  
  

                                                 
  .  20/ الرسالة   1
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  . اند با همين موضوع آيات فراواني ذكر شده  و در رابطه
و مـا آن را در ايـن كتـاب      در قرآن ذكر نشدهاست و   تشريع كرده صپيامبر  هر آنچه: مي فرمايد :و ا
ي آنهـا بـر    وسيله  خداوند به  ذكر چيزهايي از امثال تعليم كتاب و حكمت كه  ايم از جمله آورده) الرسالة (

  . است  صحكمت سنت پيامبر  اين دليلي است بر اينكه، است  بندگانش منت گذاشته
سنت همانند شرحي است براي قـرآن    و بيان مي دارد كهسپس منزلت سنت در برابر قرآن را ذكر مي كند 

اصل آنها   و مراد خداوند را روشن مي نمايد و برخي اوقات سنت احكامي را تشريع مي نمايد هر چند كه
  : پس مي گويد، باشد  در قرآن نيامده

است و مقـامي    دهرا بر بندگانش واجب گرداني صخداوند اطاعت از پيامبر  ذكر كرديم كه  كه  همراه آنچه
توضيح و تبيين فـرائض منصـوص     است اين دليلي است بر اينكه  او بخشيده  خداوند در برابر دينش به  كه

  : يكي از روشهاي زير صورت مي گيرد  در كتاب خدا به
  . توضيحات ديگر ندارند  اند و نيازي به طور كامل در قرآن بيان شده  به  مسايلي كه:  از جمله
را نيـز واجـب    صو پيـروي از پيـامبر    طور كامـل اعـالم شـده     فرض بودنش به  مسايلي كه:  هو از جمل
وآن را   فرض شـده   چگونه  است كه  نيابت از خداوند آن را توضيح داده  به صپس پيامبر، است  گردانيده
  . اجب مي گردداي از آن زايل مي شود و ثابت مي ماند و و وقت پاره  و چه  كساني فرض گردانيده  بر چه

  . است  بدون نص قرآن آن را بيان كرده صخداوند از طريق سنت پيامبر  آنچه:  و از جمله
  . است  و هر كدام از اينها در كتاب خدا بيان شده

  مي شود با توجـه   پذيرفته صآن از پيامبر  شود سنتهاي مربوط به  از خداوند پذيرفته  پس هر فرائضي كه
  بنا به  كه  و دستور داده  اطاعت و فرمانبرداري از پيامبرش را بر بندگانش واجب گردانيدهخداوند   اينكه  به

بپـذيرد در واقـع آن را از    صو هر كـس دسـتوري را از پيـامبر    . دهند  قضاوت او كارهايشان را خاتمه
  ) 1( است  خداوند فرمانبرداري از او را فرض گردانيده  اينكه  نظر به، است  خداوند پذيرفته

  : سپس داليل حجيت قرآن را ذكر مي كند و مي گويد
آن را واضـح و    اسـت كـه    دين و دستور و كتابش در جايگاهي قرار داده  و خداوند پيامبرش را نسبت به

  اين صورت كه  است به  اي براي دينش قرار داده عنوان علم و نشانه  است خداوند پيامبر را به  روشن نموده
از   است و و پرده  و مخالفت و سرپيچي با او را حرام اعالم داشته  ي از او را فرض گردانيدهاطاعت و پيرو

  . است  ذات خود قرار داده  پيامبرش را مقارن ايمان به  ايمان به  اين صورت كه  به  فضيلت او را برداشته
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    \  [   ^_  `  j  i  h  gf  e  d  cb  a   }   : خداونــد متعــال مــي فرمايــد

  rq  p  o  n  m  lkz پس به خدا و پيامبرانش ايمـان بياوريـد و نگوييـد     171: النساء
خدا فقط معبودى يگانه است منـزه از آن اسـت كـه     گانه است باز ايستيد كه براى شما بهتر است سه] خدا[

  )1( . براى او فرزندى باشد

J   I  H  G  F  E  D  C  B   A  M  L  K  } : و خداونـــد مـــي فرمايـــد
  QP  O    Nz انـد كـه بـه خـدا و پيـامبرش       اين نيست كه مؤمنان كسانى جز : ترجمه 62: النور

  . روند اند و هنگامى كه با او بر سر كارى اجتماع كردند تا از وى كسب اجازه نكنند نمى گرويده

                                                 
  در اين موضع تعليقي بدين صورت نوشته  اين آيه  به -  اهللا  رحمه -روي استدالل شافعي  -  اهللا  رحمه -شيخ احمد شاكر   1

اند خداوند عصمت را  هبرخي از سلف گفت  چنانكههم  عصمت مخصوص خدا و كتاب خدا و پيامبران خدا مي باشد و : است
ي  وسيله  است تا به  را در اينجا ذكر كرده  اين آيه -  اهللا  رحمه- است ؛ شافعي  براي هيچ كتابي غير از كتاب خود قرار نداده

و اين موضـوع در آيـات    ، است  ذات خود مقارن قرار داده  را با ايمان به صپيامبر   خداوند ايمان به  آن استدالل نمايد كه

m  l   k  } : مـي فرمايـد    ي نساء كـه  سوره 136ي  قول خداوند در آيه  است از جمله  سياري از آيات قرآن آمدهب

  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  nz ــاء ــه  . ( 136: النس ــانى ك اى كس
قول   و از جمله)   نازل كرده بگرويدايد به خدا و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاد و كتابهايى كه قبال ايمان آورده

¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °   ±  } : ي اعراف مـي گويـد   سوره 158ي  در آيه  خداوند كه

´  ³  ²z اى است كه بـه خـدا و    نخوانده پس به خدا و فرستاده او كه پيامبر درس( 158: األعراف

µ  ¶   } : ي تغابن مي فرمايد سوره 8ي  و در آيه)  شويد يتكلمات او ايمان دارد بگرويد و او را پيروى كنيد اميد كه هدا
  Á    À  ¿   ¾  ½  ¼»     º     ¹  ¸z پس به خدا و پيامبر او و آن نورى كه ما فـرو فرسـتاديم   ( 8: التغابن

  .  كنيد آگاه است ايمان آوريد و خدا به آنچه مى
  زيرا در ايـن آيـه   ، است بر مراد او داللت نمي كند   ين موضع ذكر كردهآن را در ا -  اهللا  رحمه -شافعي   اي كه و ام آن آيه 

لفـظ    را بـه   ايشان آيه  و علت اشتباه از شافعي اين است كه ، شود   طور عموم ايمان آورده  خدا و پيامبران به  به  كه  امر شده
است در   چاپ رسيده  بار هم به  است و سه  شده  همين صورت نوشته  است و در اصل ربيع هم به  ذكر كرده) الرسول ( مفرد 

) الرسول ( قرائت مفرد   مبتدي باشد چنين وانمود مي شود كه  و براي كسي كه ، اين نوشتار بر خالف تالوت است   حالي كه
در مورد حال و   زيرا اين آيه ، نيست   باشد ؛ هر چند اگر هم يافت شود استدالل بدان براي مراد شافعي مفيد فايده  هم آمده

هم باشد مراد از آن عيسي است ؛ اما مـن هـيچ قرائتـي را     ) و رسوله(  پس اگر لفظ آيه ، بحث مي كند  ؛يسي عوضع 
  .   75 -73/ الرسالة . صورت مفرد نيافتم    هم آن را به  حتي در قرائتهاي شاذه
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  خدا سـپس بـه    ايمان به را –ما سواي آن پيرو آن هستند   ايمان به  كه -پس خداوند تكميل ابتداي ايمان 
رسولش ايمـان نيـاورد هرگـز ايمـان       خدا ايمان بياورد اما به  لذا اگر شخصي به، است  رسولش قرار داده
 صو پيـامبر ، رسولش هـم ايمـان بيـاورد     همراه خدا به  نمي شود تا وقتي كه  كار گرفته  كامل براي او به

  ... كار مي گرفت  ها را امتحان نمايد بهمي خواست آن  همين روش را براي تمامي كساني كه
: از او مـي پرسـد   صپيـامبر   است آنگـاه كـه    مثال آورده  حديث آن جاريه  و براي اين سخن خويش به

ي خـدا   شـما فرسـتاده  : گفـت  ؟ و من كـي هسـتم   : پرسيد . در آسمان است: گفت ؟ خداوند كجا است (
پـس خداونـد پيـروي از    : سـپس مـي گويـد   ) 1(كرد او را آزاد ص پس پيامبر: راوي مي گويد . هستيد

d  } : نمود و در كتاب خويش اعالم داشت و فرمـود   را بر مردم عرضه سفارشات و سنتهاي پيامبر 

    s  r  q  po   n  m  l  k  j  i  h     g  f  e
  u  tz  تا آيات تـو را  اى از خودشان برانگيز  پروردگارا در ميان آنان فرستاده: ترجمه 129: البقـرة

  . ناپذير حكيمى شان كند زيرا كه تو خود شكست بر آنان بخواند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد و پاكيزه
  

ــهو در  ــد   آيـ ــي فرمايـ ــري مـ §  ¨  ©  ª  »   ¬  ®  ¯  } : ي ديگـ

  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³      ²  ±  °z ترجمه 151: البقرة :
خواند و شما را  آيات ما را بر شما مى] كه[از خودتان روانه كرديم  اى همان طور كه در ميان شما فرستاده

  . دهد دانستيد به شما ياد مى آموزد و آنچه را نمى گرداند و به شما كتاب و حكمت مى پاك مى
  

´  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  } : و مــــي فرمايــــد 

 Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã    Îz  آل
پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخـت تـا   ] كه[به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد : ترجمه 164: عمران

آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بيـاموزد قطعـا پـيش از آن در    
   . گمراهى آشكارى بودند
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ــد S  R  Q  P  O  N  Z  Y  X  W  V     U  T  } : و مـــي فرمايـ
  c  b  a  `  _   ^                 ]  \  [z سـوادان   اوست آن كس كه در ميان بى: ترجمه 2: الجمعة

اى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنـان بخوانـد و پاكشـان گردانـد و كتـاب و حكمـت        فرستاده
   . آشكارى بودندقطعا پيش از آن در گمراهى ] آنان[بديشان بياموزد و 

: البقـرة  ji  h   g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^z  }  : و مي فرمايـد 

دهـد بـه    آن به شما اندرز مى] وسيله[و آنچه را كه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده و به : ترجمه 231
  .ياد آوريد

Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  } : و مــي فرمايــد

   Õ  Ô  Óz دانسـتى   و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمـى : ترجمه 113: لنساءا
   . به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود

o         n  m    l  kj  i  h   g    f  e   d  c  b  } : و مي فرمايد
   q  pz هاى شـما   در خانه] آميز[حكمت] سخنان[و آنچه را كه از آيات خدا و : ترجمه 34: األحزاب
   . خدا همواره دقيق و آگاه است شود ياد كنيد در حقيقت خوانده مى

و از مفسـرين قـرآن   ، اسـت   همان قرآن است و حكمت را نيـز ذكـر كـرده     كه  خداوند كتاب را ذكر كرده
  . است صحكمت همان سنت پيامبر: مي گفتند  ام كه شنيده

خـاطر تعلـيم قـرآن و حكمـت بـر        است و خداونـد بـه    ال آن آمدهدنب  زيرا قرآن ذكر است و حكمت به
 صشود حكمت چيزي غير از سنت پيامبر   پس جايز نيست در اينجا گفته، است  بندگانش منت گذاشته

است و خداونـد فرمـانبرداري از پيـامبرش و پيـروي از       حكمت مقرون با قرآن آمده  اينكه  نظر به . است
سـخن   صبنابر اين جز كتاب خدا و سنت پيامبر، است  واجب و حتمي گردانيده دستورات او را بر مردم

پيامبرش را   خداوند ايمان به  توصيف نموديم كه  آنچه  به  با توجه، هيچ كس ديگري فرض و واجب نيست
يك تببين و توضـيحاتي از جانـب خداونـد     صاست و سنت پيامبر  خودش قرار داده  ايمان به  مقرون به

حكمت را ذكـر  ، دنبال قرآن  و به  سپس حكمت را با قرآن مقارن قرار داده، معني مورد نظر مي باشدبراي 
  )1( . است  است و جز براي پيامبرش براي هيچ كس ديگري اين را قرار نداده  كرده
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  : ذكر برخي از انواع داليل بر حجيت سنت  به  سپس شروع كرده
صـورت مسـتقل     از پيامبرش را قرون با فرمانبرداري از خودش و بـه  خداوند فرمانبرداري  اينكه  از جمله

مـي    قـول خداونـد كـه     از جمله . است  بر اين نوع را ذكر كرده  است و آيات داللت كننده  فرض گردانيده
  : فرمايد

 {  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ~  }   |z اى كسانى  20: األنفال
] سـخنان او را [اده او را فرمـان بريـد و از او روى برنتابيـد در حـالى كـه      ايد خدا و فرست كه ايمان آورده

  . شنويد مى

 {  T  S  R  QP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A
  Z  Y     X  W    V  Uz  كه چون خـدا   ا نشايدهيچ مرد و زن مؤمنى ر و: ترجمه 36: األحـزاب

اش را  مان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و فرسـتاده اش به كارى فر و فرستاده
   . نافرمانى كند قطعا دچار گمراهى آشكارى گرديده است

 {  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Ûz كسانى كـه ايمـان   اى : ترجمه 59: النساء

] دينى[اطاعت كنيد پس هر گاه در امرى ] نيز[ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را  آورده
] او[پيـامبر  ] سـنت [خـدا و  ] كتـاب [اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد آن را بـه  

   . تر است فرجام عرضه بداريد اين بهتر و نيك

 { i   v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j

  |  {  z   y  xwz و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعـت كننـد   : ترجمه 69: النساء
بـا پيـامبران و راسـتان و شـهيدان و     ] يعنـى [در زمره كسانى خواهند بود كه خدا ايشان را گرامى داشـته  

   . شايستگانند و آنان چه نيكو همدمانند
داللـت مـي   ) و سـلم    و آله  عليه  صلي اهللا(بر وجوب اطعت و فرمانبرداري از پيامبر   آياتي كه  و از جمله

  : كنند
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 {  N  M  L   K  J  I  H  GF  E  D  C  B  Az هـر  : ترجمه 80: النساء
خدا را فرمان برده و هر كس رويگردان شود مـا تـو را بـر ايشـان      كس از پيامبر فرمان ب رد در حقيقت

  . ايم ان نفرستادهنگهب

 {  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½z  ولى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمـان  : ترجمه 65: النسـاء
آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختالف است داور گردانند سـپس از حكمـى كـه     نمى
  . نكنند و كامال سر تسليم فرود آورند] و ترديد[دلهايشان احساس ناراحتى اى در  كرده

 {  T  S  RQ  P  O  N  M  L   KJ  I  H  G  F  E  D  C    B  A
  \  [  Z  Y  X   W  V   Uz كنند  در حقيقت كسانى كه با تو بيعت مى: ترجمه 10: الفتح

شكنى كند تنها  االى دستهاى آنان است پس هر كه پيمانخدا ب كنند دست جز اين نيست كه با خدا بيعت مى
شكند و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودى خدا پاداشى بـزرگ   به زيان خود پيمان مى

  . بخشد به او مى

 {  z  y   x  w  v  u  ts  r      q  p      o  n  m  l
      f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }  |{  i  h  gz ترجمه 63: النور :

قـرار مدهيـد   ] ديگـر [خطاب كردن پيامبر را در ميان خود مانند خطاب كردن بعضى از خودتان به بعضى 
كننـد   گريزند پس كسانى كه از فرمـان او تمـرد مـى    مى] از نزد او[كسانى از شما دزدانه ] چه[داند  خدا مى

  . ى دردناك گرفتار شوندبترسند كه مبادا باليى بديشان رسد يا به عذاب

 {  ¡    �     ~    }  |  {  z  y  x  w  v  u  t      s   r  q   p  o  n
  ¶   µ   ´  ³  ²   ±  °¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢

  É  È  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹         ¸
 Ð  Ï         Î  Í  Ì   Ë  Ê   Õ     Ô  Ó  Ò  Ñz و : ترجمــه 52 - 48: النــور

 تابند اى از آنها روى برمى چون به سوى خدا و پيامبر او خوانده شوند تا ميان آنان داورى كند بناگاه دسته
يـا   آيا در دلهايشان بيمارى است*  آيند و اگر حق به جانب ايشان باشد به حال اطاعت به سوى او مى* 

*  بلكه خودشـان سـتمكارند  ] نه[اش بر آنان ستم ورزند  ترسند كه خدا و فرستاده مىشك دارند يا از آن 
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گفتار مؤمنان وقتى به سوى خدا و پيامبرش خوانده شوند تـا ميانشـان داورى كنـد تنهـا ايـن اسـت كـه        
از و كسى كه خدا و فرستاده او را فرمان بـرد و  *  گويند شنيديم و اطاعت كرديم اينانند كه رستگارند مى

   . خدا بترسد و از او پروا كند آنانند كه خود كاميابند
  

به مردم اعالم كرده كه درخواستشـان از   آيهخداوند در اين : مزبور مي گويد آيهشافعي در توضيح         
زيـرا داوري بـر   ، به عنوان درخواست داوري كردن خدا محسوب مي شود، پيامبر براي داوري ميان آنان

وهمچنين بـه  . وهرگاه به داوري پيامبر تن در دهند براساس حكم خدا بوده است، او استآور  عهده پيام
چون او است كه حكـم وي را واجـب كـرده    ، حكم خدا به شمار مي آيد، مردم خبر داده كه حكم رسول

  ودر علم ايشان نيز گذشته كه پيامبر معصوم ومورد تاييد وتوفيق الهي بوده وشـهادت هـدايت وپيـروي از    
   .دستورات الهي را هم برايش داده است

، بنابراين خداوند از طريق واجب كردن پيروي از پيامبر واينكه فرمانبرداري خدا محسوب مي گردد       
سپس به ايشان ، است هم دنباله روي از دستورات خود وهم پيروي از اوامر رسول را بر مردم فرض كرده

  1.شان بر پيامبر نيز واجب مي باشداعالم فرموده كه پيروي از اوامر اي
: آنگاه شافعي به نوعي ديگر از داليل وجوب پيروي از پيامبر وجحيت سنت پرداختـه ومـي گويـد         

خداوند براي مردم روشن ساخته كه دنباله روي از وحي الهي بر پيامبر واجب بوده وخدا خودش شهادت 
  .دننماي مي است كه از وي پيروي مبر راهنماي كسانيالم فرموده كه پياچنين چيزي را برايش داده واع

G  F  E  D  C  B  A  } (: خداونـد خطـاب بـه پيـامبرش مـي فرمايـد      : وي مي افزايـد        

  Z         Y  X  W  VU      T  S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  IH
  ]  \  [z افران و منافقان را فرمان مبر اى پيامبر از خدا پروا بدار و ك: ترجمه  2 - 1: األحزاب

شـود پيـروى    و آنچه را كه از جانب پروردگارت به سوى تو وحى مى .كه خدا همواره داناى حكيم است
  . كنيد آگاه است كن كه خدا همواره به آنچه مى

: األنعــام z|  {  ~  _   `  k  j   i  h  gf   e  d  c  ba  } : يــا مــي فرمايــد       

ز پروردگارت به تو وحى شده پيروى كن هيچ معبودى جـز او نيسـت و از مشـركان روى    از آنچه ا{ 106
  .}بگردان
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t  s  r  q  p     o  n  m      l  k  j  i  h  g  } : مـي فرمايـد   و يا       

z نهاديم پس آن را پيروى كن ] خداست[از امر ] كه ناشى[سپس تو را در طريقه آيينى : ترجمه 18: الجاثية
  .دانند پيروى مكن سهاى كسانى را كه نمىو هو

در شهادت خدا به اينكه پيامبر مـردم را بـه راه راسـت رهنمـون     : شافعي در توضيح آيات فوق مي گويد
كـه بـه حكـم    ـ اقامه حجت خدا بـر مـردم    ، گشته ورسالت ومسؤليتش را به نحو احسن انجام داده است

  1.نهفته است ـ نيز ندپيامبرگردن نهند ودستوراتش را به اجرا در آور
در مواردي كه حكم مستقيم خدا وجود ندارد وپيامبر اقدام بـه قـانون گـذاري    : ايشان در ادامه مي گويند

Z  Y  ]     \  } : كـه  دادهچـون خداونـد بـه مـا خبـر      ، حكم خدا محسوب مي گـردد ، نموده

  `  _  ^   ]z  هـدايت  اه خـدا  ر بـه  يعنـي  تو به خـوبى بـه راه راسـت    { 53 - 52: الشـورى
  .}.كنى مى

قـانون گـذاري نمـوده وخداونـد نيـز      ، پيامبر در كنار كتاب خدا ودر مواردي كه قرآن ساكت مانده است
پيروي از آن را بر ما واجب كرده است وانحراف از راه وروش ايشان را گناهي نابخشودني تلقي مي نمايد 

  2.كه راه برون رفتي از آن وجود ندارد
رافع خدمت گذار  به ارائه دليل بر حجيت حديث پيامبر پرداخته وبا سند خويش از ابو امام شافعي سپس

ال الفني احدكم متكئا علی اريكته ياتيه االمر من امـری ممـا (: فرمود صپيامبر خدا: پيامبر نقل مي كند كه
شما را نبينم كه بـر   هيچ يك از: يعني 3 )امرت او هنيت عنه فيقول ال ادری ما وجدناه فی كتاب اهللا اتبعناه

از آن : رسـيده بگويـد  متكاي خويش تكيه زده ودر حاليكه يكي از دستورات يا منهيات من بـه گوشـش   
  .اطالعي نداريم وهرچه را در كتاب خدا بيابيم از آن پيروي مي كنيم

بيـانگر بزرگداشـت واهتمـام    ، بيانات مزبور وديگر سخنان شافعي نيز كه در نوشته هايش موجـود اسـت  
بعـدا بـه نقطـه    ، ايشان به سنت بوده واينكه آن را از لحاظ قانون گذاري به مثابه قرآن تلقـي مـي نماينـد   

وي سرپيچي از سنت را نه تنها در اصول جايز نمي داند بلكـه   در اين باره اشاره خواهيم نمود كه شنظرات

                                                 
 .88لرساله ا 1
 .89ـ  88الرسالة  2
آن 1/5ابـن ماجـه   ، روايت كرده اند 2/111ترمذي  ، 4/328ابوداود  ، 1/144دارمي  ، 132ـ   131ـ   4/130امام احمد 3

 .صحيحش مي داند 91را جزو احاديث حسن دانسته و احمد شاكر نيز در الرساله 
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كه اگر در فروع به سـنت   ياين هم پاسخي است به متكلمان، در فروع واحكام عملي نيز جايز نمي شمارد
  .عمل كنند در اصول اعتقاد بدان عمل نمي نمايند

ـ   از شـافعي  : ي نمايـد كـه  بيهقي با سند خود يكي از سخنان شافعي را از سعيدبن اسد در اين باره نقـل م
زنـده  ! اي پسـر اسـد  : در پاسخ گفـت  ؟ اره حديث رؤيت خدا در قيامت چه ديدگاهي داريدرب: پرسيدم

، را اگرچه هـم نشـنيده باشـم    يرم درباره من چنين قضاوت كن كه هر حديث صحيحي از پيامبرباشم يا بم
  1.پذيرفته وبدان حكم مي كنم

يك نفر در مصـر پيرامـون مسـاله اي از شـافعي     : باز هم بيهقي با سند خود از حميدي روايت مي كند كه     
آيا بـه  : سؤال كننده پرسيد. فرموده استچنان  صپيامبر خدا : وي نيز پاسخش را داد وگفت، سؤال كرد

 ؟ آيا ديده اي از كليسا بيرون بيايم  2؟ بر تن دارم) زنّار(مگر كمربند كشيشان : فرمود ؟ اعتقاد داريامراين 
چيـزي را از   ؟ چنان فرموده است وتو مي پرسي مگـر بـدان اعتقـاد داري    صمن مي گويم پيامبر خدا 

  3 ؟ د نباشمايشان روايت كنم ولي بدان معتق
از : ايشـان در پاسـخ گفتنـد   ، يك نفر در باره موضوعي از شافعي سـؤال كـرد  : در روايتي از ربيع آمده كه     

مگر تو بـه ايـن امـر    ! اي ابوعبداهللا: سؤال كننده پرسيد. روايت شده كه چنان مي فرمودند صپيامبر خدا
كدام زمين مرا در خـود  ، اي واي بر تو: مودشافعي در حاليكه لرزيد ورنگش پريده بود فر ؟ معتقد هستي 

 ؟ معتقـد نباشـم   مي افكند كه چيزي را از پيامبر روايت كنم ولي بدان  Ĥيهجاي داده وكدام آسمان بر من س
  .روي سر وچشمانم مي گذارم  ايشان راه آري گفت

پيامبراز دسـتش در   هيچ كس نيست كه پاره اي از احاديث: شنيدم مي گفت :از شافعي : ربيع مي گويد     
 صگفتـه ايشـان   لذا هرگاه سخني گفتم يا قاعده اي را بر خـالف  ، فهمش بر وي دشوار نيايد و يانرفته 

 4.است وديدگاه من نيز بر اساس حديث ايشان مي باشـد  صحق به جانب پيامبر خدا ، ريزي كردم Ĥيهپ
  .ي كردايشان چند بار پشت سر هم اين گفته را تكرار م: ربيع مي افزايد

                                                 
 .1/421المناقب  1
كسيكه خود را مقلد شافعي مي پندارد بايد متوجه اين حكم شگفت .را رد نمايم صيعني مسيحي نيستم تا حديث پيامبر  2

 .رد وتعطيل مي كند ، آور باشد كه برخالف امام خود احاديث پيامبر را به بهانه تاويل وامثال آن
 .54ومفتاح الجنة  63توالي التاسيس  ، 9/106الحلية  ، 1/474المناقب  3
 .9/106والحلية  1/475المناقب  4
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 بدانيد كه عقلـم  ، هرگاه حديثي از پيامبر را روايت ولي بدان عمل نكردم: در روايتي ديگر آمده است      
  1.سر جاي خويش نمانده است

 ؟ آيا اين حـديث را قبـول داري  : از او مي پرسيدكسيكه از شافعي شنيدم درپاسخ : مي گويد زعفراني     
من چنانم كـه مـي بينـي در     ؟ لباس كافران را بر تن دارم و ياديده اي مگر مرا در دير يا كليسا : مي گفت

يعنـي بايـد حـديثي را از پيـامبر     ، لباسشان را بر تن داشته ورو به قبله آنان ايسـتاده ام ، مسجد مسلمانانم
  2 ؟ روايت ولي بدان معتقد نباشم

پيرامون حديث صحيح  :م احمد اما: يكي ديگر از نشانه هاي جايگاه حديث نزد امام شافعي اينكه     
يافتيد بـدان حكـم    صهرگاه حديث صحيحي را از پيامبر : در پاسخ مي فرمود، از ايشان سؤال مي كرد

  3.كنيد تا من نيز ديدگاه خود را بر اساس آن تنظيم نمايم
، هسـتي ن آن از من دانـاتر  و ياشما در باره حديث ورا: در روايتي ديگر چنين آمده كه شافعي گفت      

تا بدان حكم ، بصري يا شامي باشد، پس هرگاه حديث صحيحي را يافتيد به من نيز خبر دهيد خواه كوفي
  4.نمايم
به خالف گفتـه مـن    صهرگاه حديث صحيحي از پيامبر: ولذا ربييع بن سليمان شاگرد شافعي گفت     

  5.برمي گردمدر حال حيات وپس از مرگ نيز از آن برگشته وبه حديث ايشان ، يافت شد
  6.را از آن خود كرد "ناصر السنة"چنان مدافع سنت بود كه لقب  :امام شافعي    

  7.نديده ام  احاديث هيچ كس را به اندازه شافعي دنباله رو: در باره ايشان مي فرمايد :امام احمد 
  8.شافعي به شدت از احاديث واخبار دفاع مي كرد: در جايي ديگر مي گويد

، اطالع مـي يافـت  ، بهترين ويژگي شافعي اين بود كه هرگاه از حديثي كه قبال نشنيده بود: دمي گوي و نيز
  1.بدان حكم كرده وديدگاه خويش را كنار مي زد

                                                 
 .9/106والحلية  1/474المناقب  ، 67آداب الشافعي  1
 .2/138طبقات السبكي  2
 .9/106والحلية  1/476المناقب بيهقي  3
 .9/110والحلية  1/528المناقب  4
 .93و توالي التاسيس  1/473المناقب  5
 .9/17والحلية  1/472المناقب  6
 .9/209والحلية  1/471المناقب  7
 .57توالي التاسيس و 1/471المناقب  8
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، ن را مورد احترام قرار مـي داد و يايكي از نشانه هاي احترام وتجليل وي از حديث اينكه محدثان ورا   
  2.ما فروشنده باقال بوديم، ر محدثان در صحنه گيتي حضور نداشتنداگ: ايشان در اين باره چنين مي گويند

ديـده    احساس مي كنم يكي از ياران پيامبررا ، هرگاه يك نفر از محدثان را مي بينم: مي فرمايد و يا  
  3.ام

ن نوشته هايش را مملو از دفاع از سنت پيامبر ورد مخالفان اسـتدالل بـدا   –رحمه اهللا  –شافعي لذا  و    
كه پيشتر به فرازهـايي از  ، سنت واجماع در راستاي اثبات آن پرداخته است، نموده وبه ارائه دليل از كتاب

  : سخنانش در اين باره اشاره شد واكنون نيز باب اين بحث را بيشتر مي شكافيم
  .به منكرين حجيت سنت  :پاسخ امام شافعي   

 –كه خود يا ديگران وي را اهـل علـم دانسـته باشـند      –از هيچ كس : ايشان در اين زمينه مي گويند    
بر  خداوند دنباله روي و گردن نهادن به دستورات پيامبررا : نشنيده ام در اين امر مخالفت كرده باشد كه

، ما واجب كرده وجز كتاب وسنت مرجع ديگري وجود ندارد وساير منابع تابع ووابسته بـدانها مـي باشـند   
بـه جـز گروهـي كـه     . را قبول نمـاييم و پيشينيانمان واجب كرده كه حديث پيامبر  وهمچنين خداوند بر ما

  : اكنون به توضيح ديدگاهشان مي پردازيم
در تاييـد احاديـث روايـت    ، وكسانيكه از نظر توده مردم فقيه نام دارند 4متكلمان : ايشان مي گويند       

غفلت وعجله داشـتن در  ، 6ز آنان در امر تقليد برخي ا، 5دچار اختالف گشته اند  صشده از پيامبر خدا 
كه من در اينجا به ذكر نمونه هايي . دست يابي به مناصب دنيايي زياده روي واز تامل ودقت نظر كاسته اند

  .در باره گروههاي مختلف ايشان مي پردازم
  : آنگاه مخالفين سنت را به سه دسته تقسيم كرده ومي گويد

                                                                                                                                               
 .63وتوالي التاسيس  1/476المناقب  1
 .1/477المناقب  2
 .9/109والحلية  1/477المناقب  3
 .چنانچه مالحظه مي شود دانشمندان علم كالم از آغاز كارشان سنت را انكار واكنون نيز چنين ديدگاهي دارند 4
 .دشافعي بعدا به ذكر مثالهايي در پاسخ به ايشان مي پرداز 5
 .تقليد را مذموم وناپسند مي دانست كه بعدا به ديدگاه ايشان در اين باره اشاره خواهيم نمود –رحمه اهللا  –امام شافعي  6
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، سنت را به طور كلي انكار واعتبار آن را به عنوان يكي از منابع قـانون گـذاري  كساني اند كه : گروه اول
به بهانه اينكه قرآن شامل همه نيازهاي بشر در زمينه هدايت بوده وامكان اعتماد به احاديـث  ، قبول ندارند

  .وجود ندارد، نقل شده از سوي انسانهاي جايز الخطا و فراموشكار
مـا تنهـا   : احاديث را نمي پذيرند كه بيانگر مسائلي زائد بر قرآن هستند ومي گوينـد آن دسته از : گروه دوم    

  .احاديثي را قبول داريم كه بيانگر مندرجات كتاب خدا باشند
نش در اوج عدالت وقوت نيروي حافظه و يارا قبول ندارند گرچه را "آحاد"احاديث موسوم به : گروه سوم

كه در اينجا به پاسخ امام شافعي به ايـن دسـته وديـدگاه ايشـان     . پذيرند وتنها احاديث متواتر را مي، باشند
  .پيرامون حديث آحاد اشاره خواهيم نمود

گفته ها وداليلشان را به طور مفصل ذكر مي كند ولي ما بـه بـازگويي   ، شافعي در بيان ديدگاه گروه نخست
  : فرازهايي از پاسخ ايشان بسنده مي كنيم

  .اگر چيزي را به خاطر داري بگو: حجيت سنت گفت مخالف: شافعي مي گويد

ــتم ــد  : گف ــي فرماي ــد م X  W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N  } : خداون
  c  b  a  `  _   ^ ]  \  [  Z  Yz اوست آن كـس كـه   : ترجمه 2: الجمعة

ان گرداند و كتاب اى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكش سوادان فرستاده در ميان بى
  .قطعا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند] آنان[و حكمت بديشان بياموزد و 

  ؟ كدام است "حكمت"قرآن است ولي  "كتاب"مي دانيم كه مراد از واژه : گفت
  .است سنت پيامبر خدا ، مراد از حكمت: گفتم
موزش داده وحكمت نيز به صورتي خاص به طور اجمال به ايشان آرا آيا احتمال دارد خداوند كتاب : گفت

  ؟ بوده كه مقصود از حكمت هم احكام خدا باشد
حـج وديگـر   ، زكـات ، مقصودت اين است كه پيامبر به نيابت از خدا مجملهاي قرآن همچـون نمـاز  : گفتم  

نموده احكام را به مسلمانان ياد داده است وبدين ترتيب خداوند پاره اي از واجباتش را در كتاب خود بيان 
  ؟ وچگونگي انجام دادنشان را به پيامبر واگذار كرده است

  .چنين احتمالي وجود دارد: گفت
جز از طريق حديث پيامبر امكان  گرفته واگر اين ديدگاه را بپذيري در چاچوب احكام نخست جاي : گفتم

  ).يعني سنت شارح قرآن به شمار مي آيد(. وجود ندارد هادسترسي بدان
  ؟ مورد نظر مراد از حكمت نيز قرآن است چه اشكالي دارد آيهم در اگر بگوي: گفت
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داري معناي مستقلي است بهتر اسـت يـا اينكـه     "حكمت"و "كتاب"اگر بگوييم هركدام از واژه هاي : گفتم
  ؟ هردو را بر يك مصداق حمل نماييم

  .يك معني باشد ممكن است كتاب وحكمت چنان باشد كه تو گفتي وامكان دارد هردوي آنها به: گفت
  .قرآن ديدگاه مرا تاييد وگفته تو را مردود مي شمارد: گفتم
  ؟ در كجاي قرآن چنان چيزي يافت مي شود: گفت

l  kj  i  h   g    f  e   d  c  b    } : كه مي فرمايـد  آيهدر اين : گفتم
   q  p  o         n  mz آميـز [حكمـت ] سخنان[و آنچه را كه از آيات خدا و : ترجمه  34: األحزاب [

در : خداوند مي فرمايد. خدا همواره دقيق و آگاه است شود ياد كنيد در حقيقت هاى شما خوانده مى در خانه
  .خانه هايشان دو چيز تالوت مي شد

  ؟ حكمت چه طور تالوت مي گردد، تالوت قرآن كه مشخص است: گفت
  .انچه به سنت تلفظ مي شودد چننمعناي تالوت اين است كه قرآن وسنت تلفظ گرد: گفتم
  .پس اين امر بيانگر آن است كه حكمت به طريق اولي جداي از قرآن مي باشد: گفت

خداوند پيروي از پيـامبرش را  : سپس شافعي به ذكر نوعي ديگر از داليل حجيت سنت پرداخته ومي گويد
  .بر ما واجب كرده است

  ؟ در كجا: گفت

®  ¯   °      ±  µ  ´  ³  ²    ¶    ¬} : خداوند سبحان مـي فرمايـد  : گفتم

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸z ولى چنين نيسـت  : ترجمه 65: النساء
آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايـه اخـتالف اسـت داور     به پروردگارت قسم كه ايمان نمى
نكنند و كامال سر تسليم فـرود  ] و ترديد[ى اى در دلهايشان احساس ناراحت گردانند سپس از حكمى كه كرده

  .}آورند

هر كس از پيـامبر فرمـان ب رد در   : ترجمه 80: النساء GF  E  D  C  B  Az  } : يا مي فرمايد
  .خدا را فرمان برده حقيقت

 z{  ~    _  `  i  h  g      f  e  d  c  b   a  } : مــي فرمايــد و يــا
كنند بترسند كه مبادا باليى بديشان رسد يـا بـه عـذابى     فرمان او تمرد مىپس كسانى كه از : ترجمه 63: النور

  .دردناك گرفتار شوند
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اگر پاره اي از گفته هاي . برتري دهد صتفسير حكمت به سنت پيامبر خدا رادليلي وجود ندارد كه : گفت
درست بوده و حكمت نيـز  ، يارانمان مبني بر اينكه خداوند گردن نهادن به دستور پيامبر را فرمان داده است

چون هم از (. جايز است حكم دنباله روي از سنت ايشان به وي نسبت داده شود، بخشي از وحي الهي باشد
وامـا اگـر   . پيروي نمـوده اسـت  ، قرآن وهم از حكمت كه  به اعتقاد وي بخشي از وحي محسوب مي گردد

ده شود چـون قائـل بـه حـديث نمـي      حكمت به معناي سنت باشد جايز نيست چنان چيزي به او نسبت دا
  .)باشد

t  s  r  q  p   } : خداوند پيروي از دستوراتش را بر ما واجب كرده ومـي فرمايـد  : گفتم
  xw  v    uz به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز ] او[و آنچه را فرستاده : ترجمه 7: الحشر
  .}داشت بازايستيد

منـع   صاخته كه بر ما فرض كرده آنچه را فرستاده برگيريم واز آنچه پيامبر خداوند در قرآن روشن س: گفت
  .بازايستيم، نموده

  ؟ يكي است مانگانآيندو گذشتگانآيا تكليف ما و: گفتم
  .آري: گفت
نيز آيا مي توانيم بگوييم شيوه انجام دستوراتش را ، بر ما واجب باشد صاگر دنباله روي از اوامر پيامبر: گفتم

   ؟ ارائه داده استبه ما 
  .آري: گفت
حـديث پيامبرتكـاليف الهـي را در    آيا براي كساني كه پيامبر را نديـده انـد امكـان دارد جـز از طريـق      : گفتم

م سـت نمـي توان ، واگر آن را جز از طريق حـديث برنگيـرم   ؟ انجام دهند، چارچوب پيروي از اوامر ايشان
  .من واجب كرده است وند قبول گفته هاي پيامبر را بردريابم كه خدا

بـراي  : بـاز بـه او گفـتم   : با مساله ناسخ ومنسوخ قرآن عليه وي اقامه دليل كرده ومي گويـد  :آنگاه شافعي 
  .آگاهي از ناسخ ومنسوخ قرآن بايد سنت را پذيرفته وبدان گردن نهيد

  .مثالي بياور: گفت

µ  ¶   ®  ¯   °  ±   ²  ³  ´ } : خداونـد در بـاره وصـيت مـي فرمايـد     : گفتم
  º     ¹  ¸z بر شما مقرر شده است كـه چـون يكـى از شـما را     : ترجمه 180: البقرة

  .}وصيت كند] خود[مرگ فرا رسد اگر مالى بر جاى گذارد براى پدر و مادر و خويشاوندان 
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{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥         ¦  §  ¨©  } : وراجع به تقسيم بندي ميراث هم مي فرمايـد 

  ®  ¬  «  ª  ¼»  º     ¹  ¸        ¶  µ   ´³  ²  ±  °  ¯z و : ترجمــه 11: النســاء
است اين در صورتى است كـه  ] مقرر شده[يك ششم از ماترك ] متوفى[=براى هر يك از پدر و مادر وى 

پدر و مـادرش از او ارث برنـد بـراى    ] تنها[فرزندى داشته باشد ولى اگر فرزندى نداشته باشد و ] متوفى[
  .}برد و اگر او برادرانى داشته باشد مادرش يك ششم مى] برد و بقيه را پدر مى[ك سوم است مادرش ي

را ) بقـره  180 آيـه (وصيت  آيه) نساء 11 آيه(فرائض  آيهدانسته ايم كه  بنابر اين از طريق خبر پيامبر خدا 
فـرائض را   آيـه  وصـيت  آيه: پس اگر حديث را نپذيريم ويك نفر بگويد. نسخ وحكمش را برداشته است

  1؟ آيا جز به وسيله خبر پيامبر مي توانيم عليه وي اقامه دليل كنيم، نسخ كرده است
  : را مي توان در نكات زير خالصه كرد –رحمه اهللا  –پاسخ شافعي 

  .ش گردن نهيمتايبر ما واجب كرده وبايد به دستورات ومنه ـ خداوند پيروي از پيامبر را  1
عمل نمـاييم و  ت پيامبرو يامر  به  مانبرداري از خداوند امكان پذير نمي باشد مگر اينكهفر  در اين مسأله -2

  . باشيم و تردد دارا باشيم و تسليم دستورات و داوريهاي پيامبر   در برابر آنها دلي سالم و دور از شبهه
بـراي ايـن    :شـافعي  و ، يـاز دارد ن سنت پيـامبر    اي از مجمالت قرآن به مسلمان جهت توضيح پاره -3

  . ي وصيت مثال آورد آيهي ميراث و  آيه  به  مسأله
  : ي دوم طايفه  به -  اهللا  رحمه -پاسخ شافعي 

بـراي آن اصـلي در قـرآن موجـود       مي شود كه  تنها در صورتي پذيرفته يت از پيامبرااند رو دوم گفتهروه گ
  . باشد
اطاعت از پيامبرش را واجـب     خداوند در قرآن اطالع داريد كه آيا از احكام: مي گويد -  اهللا  رحمه -شافعي 

خاص و عام و ناسـخ    است عبارت از اين است كه  خداوند او را در آن قرار داده  و جايگاهي كه  گردانيده
  ؟ و منسوخ قرآن را تبيين نمايد 

ـ   خالف اين را اعالم مي داشـتم تـا اينكـه     و من قبال هميشه ؛آري: گفت ، ايـن ديـدگاه    ت فهميـدم كـه  در نهاي
  : و مردم در اين مورد دو ديدگاه دارند . ديدگاهي اشتباه است

  . نمي شود  يكي از آنها معتقد هستند مادام در قرآن بيان و توضيح وجود دارد هيچ حديث و خبري پذيرفته
  ؟ نتايجي به دنبال دارد   چه: گفتم

                                                 
 .23ـ  21كتاب جماع العلم  1
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٩٥ 

بتوان نام نمـاز را بـراي     هر كس نمازي را بخواند كه: تپس گف، اند دچار اشتباه بسيار بزرگي شده: گفت
بتوان نام زكات را بر آن نهاد و هـيچ اهميتـي     كمترين سهم زكاتي را ادا نمايد كه  كار برد و يا اينكه  آن به

در طول چند روز تنها دو ركعت نمـاز هـم     براي وقت و زمان قرار ندهد و هر چند اگر هر روز و يا اينكه
  . است  ي خود را انجام داده در واقع وظيفهبخواند 
   . در كتاب خدا موجود نباشد بر هيچ احدي واجب نيست آن را انجام دهد  هر آنچه : و گفت

مـي شـود و     باشد خبر هم در آن مورد پذيرفته  قرآن در مورد هر چيزي بحث كرده: است  و ديگري گفته
پـس نقـدي   ، انـد  همين را بيان داشـته   ست سخني قريب بها  قرآن از آن بحث نكرده  در مورد چيزهاي كه

  . است  آن بر اينها وارد شده  همانند نقد ديدگاه نخست و يا قريب به
  . پذيرفتن آن روي آوردند  بعد از رد خبر به  كه  و بر آن نقد وارد شده
و ، و اين اشتباه اسـت هيچ ناسخ و منسوخ و خاص و عامي را نشناسند   كه  اين شده  و در نهايت منجر به

  )1( . هيچ يك از آنها نيستم  در اين دو مذهب واضح و روشن است و من معتقد به يگمراه: گفت
  . ي دوم هم امكان پذير مي باشد قرار گيرد براي رد طايفه  ي اول مورد استفاده براي رد طايفه  و هر آنچه

د استدالل مي نمايند و در آن حديث چنـين اعـالم   آن را روايت مي كنن  حديثي كه  به  و پيروان اين طايفه
با قرآن موافـق    پس هر آنچه، بداريد  از جانب من براي شما بيان شد آن را بر قرآن عرضه  هر آنچه(:  شده

  )2) (ام   من آن را نگفته  با قرآن مخالف بود پس بدانيد كه  ام و هر آنچه من آن را گفته  خواندي بدانيد كه
حديث او در چيزي كوچك و يا بزرگ   كه  كسي اين روايت را نقل نكرده: است  گفته آنها رد درو شافعي 
و ما امثال اين روايـت را    و اين روايتي منقطع است و از مردي مجهول نقل شده:  و باز گفته، شود  پذيرفته

  . در هيچ چيزي نمي پذيريم
  . آري: گفتم ؟ ا در دست داري ر آيا شما براي اين سخن خود روايتي از پيامبر : گفت

  يأتيـه  ال الفني احدكم متكئـا علـی اريكتـه( : است  فرموده  را بيان داشت كه پس حديث رافع از پيامبر 
  )3( )اتبعناه   ال ادری ما وجدنا فی كتاب اهللا: فيقول  او هنت عنه  االمر من امری مما امرت به

شـدت بـا     است بـه   عيت از اوامر او را بر مردم واجب گردانيدهخداوند تب  با توضيح اينكه پيامبر : گفت
  )1( . امر او را رد مي نمايند  كه  كساني برخورد نموده

                                                 
   29 -28/ الرسالة   1
  .نگاه كنيد  "224  و الرساله ،  1/86كشف الخطا  "كتاب   اين روايت موضوع است به  2
  كر شدسند آن ذ  3
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در   منكر اخبار آحاد هستند انشـاء اهللا   ي سوم كه اما طايفه، و رد بر آنها بود  اين داستان سخنان آن دو طايفه
  . اي از آنها بحث مي كنيم مبحث جداگانه

  
  
  خبر آحاد  راجع به -  اهللا  رحمه -خن امام شافعي س
 : سايی خرب آحاداشن

  : اند تقسيم نموده  دو دسته  را بهص علماء حديث و اصول احاديث پيامبر
  متواتر )1(
 آحاد )2(

توافق آنها بر دروغ محـال باشـد آن را از تعـدادي      تعداد بسياري كه  مي شود كه  روايتي گفته  و متواتر به
  . چيز محسوسي نسبت دهند  كنند و آن را بهديگر روايت 

  )2( . فاقد يكي از شرايط آن باشد  فاقد شرايط متواتر و يا اينكه  و آحاد حديثي است كه
بر حسـب حـال راوي از نظـر وجـود     ، و حديث احاد از نظر مقبول و يا مردود بودنش بر چند قسم است

رخي از آنها مقبول و برخي ديگـر هـم مـردود مـي     شدن راوي ب  عدالت و عدم آن و ساير شرايط پذيرفته
  . باشند

  . است  ناميده  و علم خاصه  و آن را علم عامه  اين تقسيم را ذكر كرده -  اهللا  رحمه -شافعي 
در جـواب   ؟ چيزي بر مـردم واجـب اسـت      و درمورد علم چه ؟ علم چيست : شخصي پرسيد: مي گويد

  . ي مردم عاقل و بالغ آن را مي دانند همه  است كه  مهعلم عايكي : علم داريم نوع دو: گفتم
  ؟ چيزي   مانند چه: گفت
را بر افراد توانمند واجـب    ي ماه رمضان و حج بيت اهللا خداوند روزه  و اينكه  مانند نمازهاي پنجگانه: گفتم

شـروبات الكلـي را   و او زنا و قتـل و دزدي و م   و پرداخت زكات را در دارايي آنها واجب نموده  گردانيده
آن را در زندگاني و دارايـي   بندگان مكلف هستند آنها را فهم نمايند و  و احكامهاي ديگري كه،  حرام كرده
  . با كمال معني از چيزهاي حرام دوري و امتناع جويند  نمايش بگذارند و اينكه  خويش به
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اهل اسالم هم موجود است و مردم  ي صورت نص در كتاب خدا وجود دارد و در ميان توده  و اين قسم به
نقل مي كننـد و در نقـل  و     صعوام آن را از عوامهاي قبل از خود نقل مي كنند و آن را از رسول خدا 

  . اختالفي ندارند  وجوب آن بر آنها هيچ گونه
اين نوع از علم عام اشتباه و تأويل صورت گيـرد و اخـتالف هـم در مـورد آن      ممكن نيست در نقل خبر

  . يز نيستجا
  ؟ چيزي است   پس نوع دوم چه: گفت
بندگان آن   آنها و چيزهاي ديگري كه  نوع دوم عبارت است از فروع فرائض و احكامهاي مربوط به: گفتم

  اي از آنها نصي نيامده و در سنت هم جز براي پاره  نصي براي آنها در قرآن ذكر نشده را انجام مي دهند و
و برخي از احكامهاي اين نوع تأويـل را مـي    ؛ اخبار عامه  است نه  اخبار خاصه  اين نوع مربوط به، است 

  )1( . پذيرند و با قياس فهم مي شوند
هنگام ذكر داليـل ايشـان جهـت اسـتدالل بـراي        انشاء اهللا  و شافعي جدا از اينها سخنان بسياري دارد كه

  . اي از آنها را ذكر مي نمايم خبر آحاد پاره  وجوب عمل به
  

  : شرايط صحت و پذيرش حديث از منظر امام شافعي
يك نفر از من خواست حداقل شرايطي را كه بايد در حديثي وجـود داشـته   : مي فرمايند –رحمه اهللا  –ايشان 

حـديث مقبـول حـديثي اسـت كـه      : در پاسخ گفـتم ، برايش توضيح دهم، باشد تا بتوان بدان استدالل كرد
به فردي پـايين   و يا صديگري آن را روايت كرده تا به شخص پيامبر خدايكي پس از ، نو يازنجيره را

  : و استناد به حديث آحاد جايز نيست مگر اينكه داراي شرايط زير باشد، تر از ايشان مي رسد
آنچه را روايت مي كنـد فهميـده باشـد و آگـاه از     ، وصادق وراستگو بوده بايد راوي مورد اعتماد در دين      

اظ حديث باشد و همچنين بايستي حديث را با همان الفاظ وعباراتي نقل كند كه شنيده نه اينكـه  معاني الف
چون اگر چنين كنـد ودر  ، خودش قالب ريزي وجمالت جديدي اختراع كرده و تعابير اصلي را تغيير دهد

نصـوص و واژه  عين حال از مفهوم ومدلولش آگاه نباشد شايد حاللي را به حرام تغيير دهد ولي اگر همان 
حافظ واهل وباالخره اگر حديث را از حفظ روايت مي كند بايد ، ها را بكار برد احتمال مزبور منتفي است

دقت بوده و دچار فراموش كاري نشده باشد واگر هم از روي كتابي روايتش مي نمايد كتاب را حفظ كرده 
   .و از آن آگاهي كامل داشته باشد

                                                 
1  357 – 359  .  
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٩٨ 

اهل حفظ حديث وي را نقل كرده بودند بايد با روايـت ايشـان سـازگاري داشـته      هرگاه محدثان معتبر و     
 و يانبايد اهل تزوير ودروغ پردازي بوده وچيزي را كه از كسي نشنيده به دروغ به وي نسبت ندهد ، باشد

 و بـه همـين  ، ن مورد اعتماد خالف آن را روايـت كـره باشـند   و ياچيزي را از پيامبر خدا نقل نمايد كه را
يا فرد پايين تـر از ايشـان    صن پيش از وي نيز چنان باشند تا حديث مروي به پيامبرو ياترتيب بايد را

زيرا هركدام از آنها تاييد كننده حديثي است كه روايت كرده و به عنوان شاهد و تصـديق  ، منتهي مي گردد
ن وجـود  و ياور در يكايك راپايين تر از خودش نيز محسوب مي گردد ولذا بايد ويژگيهاي مزبكننده فرد 
   1.داشته باشد

شرايطي كه امام شافعي بدانها اشاره نموده همان اصول وضوابطي است كـه دانشـمندان ومتخصصـان دانـش        
  : عبارتند از و حديث آنها را در نظر گرفته اند

  .ـ متصل بودن سند حديث 1
  .نياوـ عدالت را 2
  .ـ بايد راوي اهل حفظ و دقت باشد 3
  .بايد حديث جزو احاديث شاذ يعني مخالف روايت راوي معتبرتر از خودش نباشدـ  4
  2.ـ بايد فاقد علت آسيب رسان باشد 5

كه بيانگر دانش واطـالع سرشـار ايشـان از علـم      شرايط مزبور به طور پراكنده در سخنان شافعي وجود دارد
ات حجيت سنت و رد مخالفـان آن نمـوده   حديث مي باشد ولذا نوشته هايش را مملو از ارائه داليل بر اثب

  .است
  ؟ حديث آحاد مفيد ظن است يا علم

  : يا تنها ظن راجح را به دنبال دارد سه ديدگاه دارند دانشمندان در باره مدلول خبر آحاد كه آيا يقين آور است

                                                 
 "اخـتالف الحـديث  "شبيه همين بيانات را در كتاب : در ارزيابي سخنان شافعي مي گويد –رحمه اهللا  -عالمه احمد شاكر 1

: وي در ادامه مي گويد. مطالعه نماييد ،  "جماع العلم"در كتاب  چاپ شده وهمچنين "2/38االم "كه در حاشيه جلد هفتم 
هركس سخنان ايشان را دريابد به اين نتيجه مي رسد كه وي به قواعد صحيح دانش حديث اشاره كرده و پرده از روي آنها 

ي لزوم عمل به احاديث وهمچنين مي فهمد كه شافعي تواناترين پشتيبان حديث به شمار مي آيد كه در راستا ، برداشته است
مردمان مكه چه قـدر راسـت گفتـه انـد كـه ايشـان را        ، استدالل كرده و در برابر مخالفان حديث به مقابله برخواسته است

 .369الرسالة .ناميده اند "ناصرالحديث"
 .11و لمحات في اصول الحديث  22تدريب الراوي  ، 10اختصار علوم الحديث  2
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حـديث آحـاد   : قدنـد ـ بنا به يكي از دو روايت از ايشـان ـ معت  احمد دانشمنداني همچون امام : ديدگاه اول    
شايد اين روايت صحيح تـرين نقـل قـول از ايشـان     . يقين آور ومفيد علم است، بدون درنظر گرفتن قراين

باشد زيرا مشهور است كه وي  احاديث مشتمل بر ديدن خداوند در قيامـت را يقـين داشـته اسـت وايـن      
تواتر معنوي بـوده وشـايد هـم بـه     احاديث مزبور از نظر ايشان جزو احاديث م بيانگر آن است كه احتماال

  .آحاد بودنشان معتقد بوده باشد
باره ثبوت احاديث جامع شـرايط اطمينـان و يقـين    ز امام احمد اين است كه ايشان درديدگاه مشهور ا          

خبر آحاد موجب عمل است ولي يقـين  : برخي معتقدند: به ابوعبداهللا گفتم: مي گويد 1يزمرو، داشته است
  .نمي دانم اين چه جور ديدگاهي است: وي اين ديدگاه را به باد انتقاد گرفت وفرمود، باشد بخش نمي

اينكه ايشان ديدگاه مزبور را انكار كرده بيانگر آن است كه وي ميان علم وعمل به حديث آحـاد تفـاوتي        
رجيح داده وروايـت دوم را  اين روايت از امام احمد را ت –رحمه اهللا  –ابن القيم الجوزيه . قائل نشده است

ضعيف دانسته است واثبات نموده كه مذهب امام احمد براين بوده كـه حـديث آحـاد در صـورت وجـود      
  2.شرايط الزم مفيد علم وعمل مي باشد

و اكثر قريب به اتفاق پيشينيان وبيشـتر   5حسن كرابيسي از پيروان امام شافعي، 4ابن حزم، 3امام مالك           
  6اين ديدگاه را پسنديده اندفقها نيز 

عده اي ديگر از دانشمندان همچون غالب اصوليان وبرخي محدثين متـأخر ماننـد امـام    : ديدگاه دوم           
 راحجـي  وتنها ظن نبودهحديث آحاد قطع نظر از وجود قرائن ونشانه ها يقين آور : نووي براين باورند كه

   1.را به بار مي آورد

                                                 
ي است كه به علت ورع و فضايلش جـزو شـاگردان ممتـاز امـام     زاج بن عبدالعزيز ابوبكر مرواو احمد بن محمد بن حج 1

طبقـات  . هـ دارفـاني را وداع گفتـه اسـت    275احمد به شمار مي آيد و مسايل زيادي را از ايشان روايت كرده و در سال 
 .1/56الحنابله 

 .446تا  355والموضوع از صفحه  363مختصر الصواعق  2
 .363همان  3
 .487و مختصر الصواعق  1/107األحكام  4
نامبرده راستگو وفاضل بوده ولي امام احمد بخاطر اعتقاد لفظـي بـه مخلـوق     ، وي حسين بن علي بن يزيد كرابيسي است 5

وفـات يافتـه    248او در سـال   ، بودن قرآن انتقاداتي از او دارد چون مساله خلق قرآن بدعتي جهميان محسوب مي گـردد 
 .1337التقريب . است

 .480ومختصر الصواعق  240المسوده  6
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١٠٠ 

اصوليان و آمدي معتقدند خبر ، وباالخره گروهي از علما همچون برخي از پيروان مذاهب: ومديدگاه س         
  2.آحاد اگر همراه قراين بود مفيد علم ويقين آور به شمار مي آيد

مبني بر اينكه خبـر آحـاد   (اختالف نظري كه در آغاز بحث بدان اشاره رفت : شوكاني در اين باره مي گويد   
ولي اگر چنان ، در صورتي است كه قرائن و داليل تقويت كننده اي در ميان نباشد، )ظن مفيد علم است يا 

علمـا در بـاره يقـين آور    ، خبر مزبور جزو احاديث مشهور يا مستفيض بود و يانشانه هايي وجود داشت 
  3.بودنش اختالفي ندارند

مفيـد علـم   ، ضميمه حديث آحاد گشتنده تقويت كنهرگاه داليلي : بنابر اين بسياري از دانشمندان معتقدند    
  .ويقين خواهد بود

شـافعي واحمـد بـه اسـتثناي گـروه كمـي از       ، اصوليان پيرو ابوحنيفه: مي گويد –رحمه اهللا  –ابن تيميه       
  4.حديث آحاد در صورت پذيرش وتاييد از سوي امت اسالمي موجب علم خواهد بود: متكلمان معتقدند

، فخـررازي ، ابـن برهـان  ، ابـن حامـد  ، ابوبكربن باقالني، قاضي، ابن الجوزي، ابن عقيل: فتوحي مي گويد      
علم ويقـين بـه بـار مـي     ، مورد تاييد قرار گرفت، خبر آحاد هرگاه از سوي امت: آمدي وديگران معتقدند

  .آورد
ست وبرخـي  مفيد ظن ا: برخي مي گويند: ولي علما راجع به حديث مشهور ومستفيض اختالف نظر دارند     

  5.مي باشدمفيد علم ويقين : هم معتقدند
در باره آن مطالـب اخـتالف   ، ظاهرا هيچ يك از علما جز آن عده كه به قول ابن تيميه از زمره متكلمان اند    

بـه بـار    ي غالببلكه نزاع بر سر اين است كه آيا خبر آحاد مفيد علم ويقين است يا تنها ظن، نظري ندارند
  6.مي آورد

بلكه بايد ايـن  ، ز اين رو درست نيست مفيد بودن خبر آحاد براي علم يا ظن را به صورت مطلق بكار بردا    
حكم را به تناسب حديث مورد نظر صادر كرد كه اگر منتقدان وارسته دانـش حـديث از عـدالت راويـش     

                                                                                                                                               
 .1/20وشرح صحيح مسلم  1/132تدريب الراوي  1
 .2/32األحكام آمدي  2
 .49إرشاد الفحول  3
 .48ـ  18/41مجموع الفتاوي  4
 .249ـ  2/248شرح الكواكب المنير  5
 .286ـ  269اصول مذهب االمام احمد  6
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١٠١ 

موجـب ظـن   گرنـه  مفيد علم ويقين اسـت و ، اطالع داشته وعالوه بر آن قرائن وشواهدي نيز در ميان بود
  1خواهد بود

  
  

  : عمل كردن به حديث آحاد
تابعين وپيشينيان اين امت ـ اعم از آنهايي كه معتقد به يقين يا ظن آور بودن خبر واحد اند ـ   ، همه صحابه     

بر وجوب عمل كردن بـه حـديث   ، به جز گروهي از معتزليان ورافضيها كه ديدگاههايشان فاقد اعتبار است
  2.نظر دارندآحاد اتفاق 

تمامي تابعين وفقهاي پس از ايشان در منـاطق  : در اين باره چنين مي گويد –رحمه اهللا  –خطيب بغدادي      
وهـيچ گونـه   ، مختلف جهان اسالم تا كنون نيز بر اين باورند كه بايد حديث آحاد بـه مـورد اجـرا درآيـد    

  3.مخالفت يا اعتراضي از سوي ايشان گذارش نشده است
شينيان اين امت در همه زمينه ها اعم از مسائل اعتقادي و ديگر موضوعات به حديث آحاد عمل نمـوده  پي     

ولي متكلمان وبدعت گذاران با ايشان مخالفت كرده وميان مسائل اعتقادي وديگر زمينـه هـا تفـاوت    . اند
چون عقايـد بايـد بـر     احاديث آحاد زير بناي مسائل اعتقادي قرار نمي گيرند: قائل گشته اند ومي گويند

ريزي گردد حال آنكه احاديث آحاد موجب ظن وفاقد چنان ويژگيي هستند پـس   Ĥيهاساس علم ويقين پ
ولذا بسياري از احاديث اثبات كننده پاره اي صفات خداوند وديگر مسائل ديني را ، بدانها اعتماد نمي شود

   4.مردود شمارده اند
ميان مسائل اعتقادي وديگـر زمينـه هـا هـيچ گونـه      : وجماعت معتقدند اهل سنت، ولي در مقابل ايشان       

بدان عمل كرده و سـرپيچي  ، را پذيرفته صاز پيامبر خدااز اين رو هر حديث ثابتي ، تفاوتي وجود ندارد
  .از آن را حرام دانسته اند

                                                 
 .55وي أخبار األحاد في الحديث النب 1
 .49ـ  48و ارشاد الفحول  2/64االحكام آمدي  2
 .72الكفاية  3
 .672ـ  269شرح االصول الخمسه  4
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١٠٢ 

: ا بر اين امر ذكر كرده كـه ابن عبدالبر اجماع علما ر: در اين زمينه مي گويد "الكوكب المنير"شارح كتاب      
  1.در اصول دين به احاديث آحاد عمل مي شود

اين گونه اخبار اگر موجب يقين هم نباشند ظن غـالبي را بـه   : مي فرمايد –رحمه اهللا  –ابن القيم الجوزيه      
ت الهـي  اثبات اسماء وصـفا ، بار مي آورند و همچنانكه مي توان احكام عملي را به وسيله آنها اثبات نمود

زيرا چه تفاوتي ميان احكام طلبي و مسائل خبري وجـود دارد  ، نيز از طريق احاديث آحاد اشكالي ندارد
بنـابر ايـن   ، به گونه اي كه در يكي از آنها به حديث آحاد عمل شود ولي در ديگـري فاقـد اعتبـار باشـد    

تابعين ومحدثان اين ، ر پيامبر خدامورد اعتماد بوده و ياران بزگوا در هردو زمينه هااحاديث آحاد همواره 
قضا وقدر و احكام تكليفي معتبر دانسته انـد واز هـيچ كـدام از    ، گونه احاديث را در زمينه اسماء وصفات

ايشان روايت نشده كه در پذيرش احاديث آحاد ميان احكام عملي و خبر دادن از خدا واسماء وصـفاتش  
  2.تفاوتي قائل بوده باشند

واقعيتي كه سرپيچي از آن جايز نمـي باشـد   : نيز در اين باره مي گويد –رحمه اهللا  –شنقيطي محمد امين      
احاديث آحاد صحيح چنانچه در فروع واحكام عملي معتبر است در اصول نيز پذيرفتـه مـي   : اين است كه

به گونـه اي   ها راصفات خداوند روايت شده بايد بدانها معتقد بود و آنبنابر اين احاديثي كه در زمينه ، شود

 11: الشـورى  X  W  V     U   TS  R  Qz  } چـون  ، براي ايشان اثبات كـرد  شايسته

بدين ترتيب روشن مي شود آنچه متكلمان و پيروانشان . شنواى بينا چيزى مانند او نيست و اوست: ترجمه
نها اثبات كـرد زيـرا بايـد    نمي توان مسائل اعتقادي را بداچون اخبارآحاد يقين آور نيستند : مي گويند كه
براي اثبات غلط بودنش ، مردود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد، علم ويقين بنانهاده شوند Ĥيهعقايد بر پ

 تنهـا از روي هواپرسـتي   همين قدر كافي است كه مستلزم مردود شمردن روايات بسياري از پيامبرخدا
  3.مي گردد

ن موضوع عمل كردن به حديث آحاد در همه زمينه ها مذهب پيشـينيان  پيرامو –رحمه اهللا  –امام شافعي      
را پشتيباني كرده و نه تنها ميان امور اعتقادي وديگر مسائل تفاوتي قائل نشده بلكه از ايشان نقل ) سلف (

زنـده  ! اي پسـر اسـد  : يت خداوند در قيامت گفته اسـت ؤگشته كه در پاسخ سعيدبن اسد درباره حديث ر

                                                 
 .1/19ولوامع االنوار البهيه  2/352شرح الكوكب المنير  1
 .2/412مختصر الصواعق  2
 .105ـ  104مذكرة في اصول الفقه  3
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را پذيرفته وبـدان   صهر حديث صحيحي از پيامبر خدا: ميرم راجع به من چنين قضاوت كن كهبمانم يا ب
  1.معتقدم گرچه آن را هم نشنيده باشم

بنابر اين شافعي معيار پذيرش حديث آحاد را صحت انتساب به پيامبر اكرم قرار داده ـ كه پيشـتر بـه شـرايط     
ث متواتر وآحاد هيچ گونه تفاوتي نگذاشته است بلكـه  قبول خبر واحد از نظر وي اشاره شد ـ وميان حدي 

  .ظر ايشان همه آنها مفيد علم و موجب عمل بدان خواهد بوداز من
خبر يا اجماعي ، بر اساس كدام نص: هرگاه يك نفر پرسيد: در اين باره چنين مي گويند –رحمه اهللا  –ايشان 

: روايت مي كند كه صاز پيامبر خدا عودابن مس: در پاسخ مي گويم ؟ حديث آحاد را حجت مي دانيد
اها فربّ حامل فقه غري فقيه وربّ حامل فقه إلی مـن هـو ( نرضّ اهللا عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأدّ

قلب مسلم إخالص العمل هللا والنصيحة للمسـلمني ولـزوم مجـاعتهم فـإن : أفقه منه ثالث ال يغل عليهن
خداوند چهره آن بنده را شاداب وبا طراوت گرداند كه سـخن مـرا    {: ترجمه 2). دعوهتم حتيط من ورائهم

چون بسياري از حامالن فقـه  ، به خاطر سپرده و دروقت مناسب خود آن را به ديگران برساند، حفظ كرده
قلب : سه چيز مورد خيانت قرار نمي گيرند. نسلهاي پس از ايشان داناتر هستند و ياوعلوم خود غير فقيه 

، )تا مانع تبليغ علم شود يعني هيچ گاه قلب وي به خيانت و غرض ورزي مبتال نمي گردد ( انسان مسلمان
دعوت آنـان افـراد   زيرا ، ايشاني براي مسلمانان و همراهي با گروه خالصانه براي خدا كوشيدن و دلسوز

  }.پس از خود را دربر مي گيرد
ا تك تك افراد را به حفظ وفراگيـري سـخنانش   وقتي پيامبر خد: شافعي در تحليل حديث باال مي گويد      

بيانگر اين نكته است كه ايشان مردم را جز به چيزي كه حجت بر ديگران باشـد دسـتور   ، ه باشدفراخواند
يـا امـوال و يـا    ، يـا حـدود  ، زيرا هرچه از وي روايت مي گردد يا در ارتباط با حـالل وحـرام  ، نمي دهد

چنين دال بر اين امر است كه گاهي يك نفر غير فقيه حامـل چيـز   وهم. دلسوزي براي دين ودنيا مي باشد
و فرمان ايشان به همراهي با ، آن را به خاطر سپرده استارزشمندي است كه خودش بدان پي نبرده وتنها 

  .را مي رساند ايشانگروه مسلمانان لزوم اجماع وهمبستگي 

                                                 
 .1/421المناقب بيهقي  1
ايـن حـديث از طرقـي    . همراه تحقيق احمد شاكر) 4157(ومسند احمد  1/85ابن ماجه  ، 2749حديث شماره  ، ترمذي 2

دراسة حديث نضـراهللا امـرءا   : بسياري روايت گشته كه به حد تواتر رسيده واستاد عبدالمحسن العباد در تحقيق تحت عنوان
 .به گردآوري آنها پرداخته است ، سمع مقالتي رواية ودراية
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١٠٤ 

ال الفني احـدكم متكئـا (: ا نقل مي كند كهر خدمتگذار پيامبر خدا حديث ابورافع دآنگاه با سند خو
 )ال ندری ما وجدنا فی كتاب اهللا اتبعنـاه : علی أريكته يأتيه األمر من أمری مما هنيت عنه أو أمرت به فيقول

امر يا منعي از سوي من به وي برسـد  ، هيچ كدام از شما را نبينم در حاليكه بر بستر خويش تكيه زده{  1
  }.در كتاب خدا بيابيم از آن دنباله روي مي كنيمرا هرچه ، نداريم اطالعي از آن: وبگويد

اين حديث دال بر تاييد خبر از پيامبر خدا بوده و همچنـين  : شافعي در توضيح حديث مزبور نيز مي گويد
  .وجود نداشته باشداعالم ايشان به لزوم پيروي از آن را مي رساند گرچه در كتاب خدا هم 

، به سوي كعبه به وسيله خبر دادن يك نفـر  "قباء"ايشان روي گرداني ساكنان منطقه يكي ديگر از داليل 
مردم قبا در حين اداي نماز صبح بودند كـه  (: روايت مي كند كه زيرا وي با سند خود از ابن عمر. است

ـ      دستور روكردن به قبله براي پيامبرخدا: يك نفر آمد وگفت ، دفرود آمده اسـت لـذا رو بـه قبلـه نمايي
  2.) به طرف كعبه برگشتند، نمازگذاران كه روبه شام نماز مي خواندند
ار وداراي بينشي عميـق بـوده   مردم منطقه قبا كه جزو سابقين انص: شافعي در تحليل حديث باال مي گويد

حق نداشتند از جهـت فعلـي خـود برگردنـد     ، بود پيشتر روكردن به طرف قبله اي بر ايشان واجب گشتهو
حال آنكه ايشان نه خدمت پيامبر اكرم رسيده بودند ونه شاهد نزول وحـي  ، يق دليلي الزام آورمگر از طر

مرتبط با تحويل قبله بودند بنابر اين تنها بر اساس كتاب خدا وسنت پيامبرش روبه قبله كردند نه از طريق 
مان پيامبر خدا را به وگزارش يك نفر راستگو و مورد اعتماد را جهت اثبات آن پذيرفته وفر .خبر عمومي

  .اجرا در آوردند
مردم قبا جز به واسطه خبر آحاد از قبله پيشين خود دست نكشيدند ويقين داشتند چنان اخبـاري اگـر از   

وممكن نبود آنان به چنين امر مهمي اقدام كنند . حجت محسوب مي گردد، طرف فردي راستگو اعالم شود
واگـر در زمينـه   ، ا نداشتند خبر آن را بـه پيـامبر خـدا برسـانند    وادع، مگر اينكه از روي علم ويقين باشد

بدون ترديد پيامبر به ايشـان اطـالع   ، تحويل قبله پذيرش خبر يك نفر مورد اعتماد را واجب نمي دانستند
از  بيش گزارش و يامي داد كه حق نداشتيد از قبله خود دست بكشيد مگر در صورت وصول خبري عام 

  3.ويقين مي باشد يك نفر كه موجب علم

                                                 
 . بررسي شد سند اين حديث پيشتر 1
 .1/81و االم  1/148مسلم  ، 1/157صحيح بخاري  2
 .بيانات شافعي دال بر آن است كه ايشان معتقد به يقين بخش بودن خبر آحاد بوده اند. 408ـ  401الرسالة   3
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آنگاه پس از اشاره به پاره اي روايات دال بر وجوب عمل كردن به حديث آحاد ويقـين بخـش بـودنش    
را بـه عنـوان    در سـال نهـم هجـري ابـوبكر     صپيامبرخدا: مي گويد، وذكر نمونه هايي در اين زمينه

ينـدگي از طـرف پيـامبر    وي نيـز بـه نما  ، معرفي نمـود ، سرپرست حجاج كه از مناطق مختلف آمده بودند
  .مناسك حج را به آنان آموزش داد و از حقوق و تكاليف مربوطه هم مطلعشان ساخت

در همان سال علي بن ابي طالب را گسيل داشت تا در روز عيد قربان ضمن قرائـت فرازهـايي از سـوره    
يـان سـاكنان مكـه بـه     ابوبكر وعلي در م. ايشان را از اوامر ونهي هايي نيز خبر دهد، در حمع حجاج توبه
دين وصداقت شهرت يافته بودند وهركه نيز از ايشان بي اطالع بود راجع به زندگيشان پـرس وجـو   ، فضل

اگر يك نفـر از نظـر پيـامبر خـدا     . كرده و كسي پيدا مي شد كه اوضاع واحوالشان را برايش توضيح دهد
  .هرگز به چنان كاري اقدام نمي كرد، حجت محسوب نمي شد

كارگزاراني را به مناطق مختلف فرستاد كه اسامي و محل كارشان در تاريخ ثبـت واز آن   صخداپيامبر 
  : اطالع كامل داريم

قيس بن عاصم و زِبرِقان بن بدر و ابن نُويره را چون در ميـان قومشـان از جايگـاه علمـي و صـداقت و      
  .به سوي ايشان گسيل داشت، اعتماد برخوردار بودند

حرين خدمت پيامبر آمدند ودر ضمن درخواست كردند كسي را به سوي ايشان روانـه  هيئتي از سرزمين ب
  .وي نيز پسر سعيد بن عاص را همراهشان فرستاد، فرمايد

روانـه   سـوي ايشـان  به  را به علت برخورداري از جايگاه مطلوب وصداقت ميان مردم يمن معاذ بن جبل
و ، ن رفته و واجبـات الهـي را بـه مـردم تعلـيم دهـد      با پيروانش به جنگ مخالفابه وي فرمان داد كرد و 

  .همچنين سهم مقرر از اموالشان را جمع آوري نمايد
تكاليف ديني را به مردمان تحـت  : پيامبر خدا هركه را به سوي سرزميني مي فرستاد به وي فرمان مي داد

تـو يـك   : بر گفته باشدفرستاده پيامواز هيچ كدام از آنان گزارش نشده كه خطاب به  .امرش آموزش دهد
  1.نفر هستي وحق نداري آنچه را از پيامبر خدا نشنيده ايم از ما بگيريد

يك نكته بسيار روشن است كه ـ چنانكه در حديث معاذ آمـده اسـت ـ بزرگتـرين پيـام پيـامبر        هم اين 
  .به نمايندگانش مساله توحيد ويكتاپرستي بود صخدا
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اندهاني را در راس دسته هايي روانه مي كرد وهركدام از ايشان فرم صپيامبر: شافعي در ادامه مي گويد
زيرا آنان مكلف بودند پيام دين را به گوش كساني برسانند كه از آن بي ، مسئول پيگيري وظيف محوله بود

  .مخالفان ستيزه جو وارد ميدان نبرد شوندو همچنين با ، اطالع اند
وهمچنين در يك زمـان  ، زميني بفرستند ولي چنان نكردندايشان مي توانستند چند نفر را به سوي هر سر

  .دندوازده نفر را به سوي دوازده پادشاه گسيل داشت تا تعاليم اسالم را به ايشان خبر ده
اوامر ونواهي مندرج در نامه هاي پيامبر خدا را اجرا نموده و هيچ يك از ايشان ، كارگزاران و فرمانداران

ودر مقابل وي نيز نماينـدگانش را جـز در ميـان افـراد صـادق      ، ديده بگيردحق نداشت دستوراتشان را نا
  .ودرستكار انتخاب نمي نمود

چنان رفتار نموده و باالخره مسلمانان اجماع پس از ايشان هم  فرمانروايانجانشينان و : شافعي مي گويد
ولـذا ابـوبكرو   ، باشـند امام يكـي  هم امير وهم ، قاضيهم ، )خليفه (شخص اول مملكتهم كردند كه بايد 

سپس عمر را انتخاب نموده وعمر نيز دستور داد از ميان شش نفر اهل مشورت تعيـين شـده يكـي را بـه     
  .عثمان بن عفان را برگزيد، عنوان خليفه خود انتخاب كنند كه نهايتا عبدالرحمن بن عوف

وفـي كـل إصـبع ممـا     (: فرمايـد مي بنابر اين وقتي مي بينيم در نامه ي عمروبن حزم آمده كه پيامبر خدا 
مردم با وجـود آنكـه پيشـتر    ، }ديه هر يك از انگشتان انسان ده نفر شتر است {: )هنالك عشر من اإلبل

از آن سـر بـاز مـي    ، وتا زمانيكه صحت نامه را به اثبات نرسـاندند ، مخالف بودند از آن دنباله روي نموده
  1.زدند

وديگري قبول خبر در همان حـالي  ، يكي پذيرش خبر: رساند نامه عمروبن حزم دو نكته را به اثبات مي
  2. گرچه زمان عمل كردن ائمه بدان نيز سپري نشده باشد، كه صحتش ثابت شده است

                                                 
مبر خدا براي مردم يمن نوشت وبه نامه ي ارزشمندي است كه پيا: عالمه احمد شاكر پيرامون نامه عمرو بن حزم مي گويد 1

  .سپس نامه مزبور پيش برخي از افراد خانواده عمرو پيدا شد ومردم آن را روايت نمودند ، وسيله عمرو برايشان فرستاد
دانشمندان در رابطه با متصل يا منقطع بودن سندش تحقيقات زيادي انجام داده اند كه ديدگاه معتبر از نظر ما متصل بودنش 

حديث مزبور را به صورت مبسوط آورده و تصحيحش كـرده و سـيوطي    397ـ   1/395المستدرك : حاكم در كتاب. است
  .423السالة . از وي نقل نموده است 1/343الدر المنثور : نيز در كتاب

بـه سـند   نامه ابن حزم به صورت مسند روايت گشته و نزد دانشمندان چنان شهرت يافته كه نيـازي  : ابن عبد البر مي گويد
 .1/199الموطأ . ندارد
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كه اگر زمان عمل يكي از ائمه نيز بدان سپري شده باشد ولي بعد از آن  وهمچنين بر اين نكته داللت دارد
بايد رفتـار قبلـيش را بخـاطر خبـر مزبـور      ، عمل وي در تضاد بود حديث ديگري از پيامبر را بيابد كه با

و همچنين بيانگر اين است كه حديث پيامبر خدا به وسيله خودش اثبات مي گردد نه رفتار پـس از  ، وانهد
  1.ايشان

شافعي پس از اشاره به نمونه هاي زيادي از كتاب وسنت واجماع صحابه و علماي بعد از آنان بر وجوب 
اگر براي يك نفر از مردم پيرامون علم خاص وجزئي جـايز باشـد   : مي گويد، ن به حديث آحادعمل كرد
مسلمانان از قديم ونديم بر تاييد حديث آحاد و گردن نهادن بدان اجماع كرده وهيچ كـدام از فقهـا   : بگويد

  2.براي من نيز جايز است معتقد به چنان چيزي باشم، خالف آن را نگفته اند
در وجوب عمل كـردن بـه حـديث     –رحمه اهللا  –امام شافعي : مزبور به اين نتيجه مي رسيم كهاز بيانات 

  .تفاوتي قائل نمي باشند، آحاد ميان مسائل اعتقادي وديگر زمينه ها ـ چنانكه از مثالها پيدا است ـ
  : حكم كسيكه حديث آحاد را مردود مي شمارد

از نظر من براي هيچ دانشمندي درست نيست از يـك  : مايددر اين باره مي فر –رحمه اهللا  –امام شافعي 
سو بيش از حد خبر آحاد را تاييد و چيزها را به وسيله آن حالل يا حرام شمارد واز سوي ديگـر امثـال   

يا به معتبرتر از آنچـه وآن كـس كـه از    ، چنان اخباري را رد نمايد مگر اينكه حديثي مخالف آن را شنيده
راوي  و يـا يا فردي كه از وي شنيده به درجه حافظي نرسيده يا متهم بـوده  ، باشددست يافته ، وي شنيده

ولي اگر . حديث مزبور دو معنا را در بر داشته و يكي از آن دو را انتخاب نمايد و ياپيش از او متهم باشد 
بـرايش   هيچ كدام از عوامل مزبور در رد خبر آحاد دخيل نبود ـ كه پاره اي از آنهـا بـه عنـوان معـذرت     

  3.شته استگبه باور ما مرتكب اشتباه معذرت ناپذيري ، محسوب مي شوند ـ
بـراي مخالفـت علمـا بـا      »رفع املالم عن االئمة االعالم«در كتاب  –رحمه اهللا  –شيخ االسالم ابن تيميه 

يكي از آنهـا باعـث بخشـودگي گناهشـان      –ان شاءاهللا  –مي كند كه به ده سبب اشاره  صحديث پيامبر
  .واهد شدخ

يـا از آن اطـالع   ، يكي از آن معذرتها اين است كه حديث مزبور به وي نرسيده باشد: ابن تيميه مي افزايد
يـا بـه   ، يا از يـاد بـرده باشـد   ، بودهيا از روي خطا معتقد به ضعفش ، حاصل كرده ولي برايش ثابت نشده

                                                 
 .424همان  1
 .457همان  2
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بـاالخره معتقـد    و يـا ، ي دربر نـدارد اصال معتقد باشد معناي و ياهنگام صدور فتوي متوجه معنايش نشده 
تاويلش وجود دارد ونهايتا به اين نتيجه رسيده كه هـر   و يامنسوخ بودن ، دليلي ديگر  دال بر ضعفباشد 

هر كدام از علما يكي از معذرتهاي مزبـور  . يك از حالتها وشرايط گوناگون حكم خاص خود را مي طلبد
ـ  مانند كسيكه تنها از روي تعصـب حجيـت حـديث آحـاد را      را داشته باشد معذور ودر غير اين صورت 

  .معذرتش غير قابل قبول مي باشد، عمل كردن بدان را ترك مي كند ـ و ياانكار 
  : در برابر تقليد -رحمه اهللا  –موضعگيري امام شافعي 

        1.دتقليد به شمار مي آي، پذيرش بدون دليل ديدگاه ديگران: دانشمندان در تعريف تقليد گفته اند
تقليد ودنباله روي كوركورانه از ديگران را نكوهش نموده وتنها براي توده مردم  –ر حمهم اهللا –پيشينيان 

فساد التقليد ونفيه والفرق بـين التقليـد   "بابي را تحت عنوان  –رحمه اهللا  –ابن عبدالبر ، تجويزش كرده اند

} : تقليـد را نكـوهش كـرده ومـي فرمايـد      خداوند در چنـد جـاي قـرآن   : گشوده ومي گويد "واالتباع
  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨z اينــان دانشــمندان و : ترجمــه 31: التوبــة

  .راهبان خود را به جاى خدا به الوهيت گرفتند
گردن داشتم خـدمت پيـامبر   ردر حاليكه صليبي ب: سپس به حديث عدي بن حاتم اشاره مي كند كه مي فرمايد

پـس از آنكـه صـليب را پـرت كـردم      ، اين بـت را از گردنـت دور انـداز   اي عدي : فرمود، رفتم خدا 

بـه  ما آنان را ! اي پيامبر خدا: گفتم. رسيد z ¨}  آيهشروع به خواند سوره توبه كرد تا به پيامبر
مگـر حرامهـاي خـدا را حـالل     ، آري چنـان كـرده بـودي   : فرمود، جاي خدا اله خويش قرار نداده بوديم

عبـادت  : فرمـود ، آري: گفـتم  ؟ كردند وشما نيز از ايشان دنباله روي مي نموديد وحاللهايش را حرام نمي
  2.است همينگونه كردنشان هم

آيات زيادي پيرامون نكوهش تقليـد از نياكـان   : آنگاه به پاره اي نصوص در اين زمينه اشاره كرده ومي گويد
ابيـاتي را در  : سـپس مـي گويـد   . اده اندتقليد قرار د ردوارد گشته كه علما اين آيات را مستند  پيشينيانو

چون برخي مردم اشـعار را بـه زودي   ، نكوهش تقليد سروده ام كه پاداش فراوان آنها را از خدا مي جويم
  : حفظ كرده ولي به خاطر سپردن نثر بر وي دشوار مي آيد

                                                 
 .343روضة الناظر  1
حـديث غربـي اسـت كـه جـز از طريـق       : آن را روايت كرده ومـي گويـد   342ـ   4/341ترمذي در تفسير سوره برائت   2

شـرح حـال    ، ابن حجـر در كتـاب التقريـب   . م معروف نيستندعبدالسالم بن حرب وغطيف بن اعين روايت نشده وايشان ه
 .غطيف را ضعيف مي پندارد 5364: شماره
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 يا سائلی عن موضع التقليد خذ                عنی اجلواب بفهم لبّ حاضــر
 وادریـواحفظ علی بوادری ون             ی قولی و دِن بنـصيحتی   وأصغ إل

 اد بني جـــنادل ودعاثـــرـتنق          ال فرق بني مقلــــد وهبيمـــة      
 رـعلال ومعنـــی للمقال الســائ         تبا لقاض أوملُـــفت ال يـــری      

 رـبعوث بالدين احلنيف الـطاهفإذا اقتديت فبالـكتاب وســـنة            امل
دمک سنــة        ائرـفأوالک اهل هنــی واهل بص          ثم الصحابة عند عُ

 من تابعيهم كابرا عــن كــابـــر                وكذاک إمجاع الذين يلوهنــم  
  1مثل النصوص لدی الكتاب الزاهر        إجــامع أمتنا وقول نـــبيــنا               

بـه انـدرزهايم   ، همچون شخصي عاقل ودانا پاسخ را از من بشـنو ! اي كسيكه از جايگاه تقليد مي پرسيد
حيـواني   هيچ تفاوتي ميـان انسـان مقلـد و   ، گوش بده وآنها را بپذير و تيز هوشيها وشگفتيهايم را نگه دار

بـاد آن كسـيكه در مسـند     نـابود  .وجود ندارد كه خود را در بين صخره ها و چهارپاياني گيـر داده باشـد  
پس هرگـاه خواسـتي دنبالـه روي    . قضاوت يا فتوا نشسته ولي در علل ومدلوالت گفته ها دقت نمي كند

وبه هنگـام فقـدان سـنت از    ، استپاكيزه  كه آئين راستين و پيروي كن صاز كتاب و سنت پيامبر، نمايي
همچنـين   و، و بيـنش وآگـاهي بودنـد    خرداهل  ايشان  را كهچ، دنباله روي نما صياران بزرگوار پيامبر

اجماع امت وگفتـه هـاي پيامبرمـان از نظـر كتـاب      . است اجماع فرزانگان و نجيب زاده گان پس از آنان
   .الهي اندفروزان وتابناك خدا بسان نصوص 

تقليد از نگاه شريعت به معني بازگشـت بـه   : ابن خويز منداد بصري مالكي مذهب در اين زمينه مي گويد
واتباع ودنبالـه روي عبـارت از چيـز داراي دليـل     ، ته اي بدون دليل است كه ممنوع محسوب مي شودگف

  .وحجت مي باشد
هرگاه بدون دليلي الزام آور از كسي پيروي كردي مقلد وي شده اي كـه  : ايشان در جايي ديگر مي گويند

كسي را بر تو واجب كرد دنبالـه   ولي اگر دليلي معتبر پيروي از، چنين كاري در دين خدا ممنوع مي باشد
  2.استرو او به حساب مي آييد كه از منظر شريعت جائز وبدون اشكال 

نصوصي از كتاب وسنت وگفته هـاي سـلف را در ذم ونكـوهش تقليـد جمـع       –رحمه اهللا  –خويز منداد 
رائـه داده انـد و   گروهي از فقها عليه معتقدان به جواز تقليد داليلي عقلي ا: آوري نموده و سپس مي گويد
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١١٠ 

، كه از شاگردان ممتاز وبرجسته شافعي به شمار مي آيداست  –رحمه اهللا  –زيباترينشان استدالالت مزني 
آيا در آنچـه بـدان حكـم كـرده اي دليلـي      : از كسيكه معتقد به تقليد است پرسيده مي شود: وي مي گويد

وي دليل بدان پايبند شده نه بخاطر تقليـد از  زيرا از ر، بنيان تقليدش فرو مي ريزد، اگر گفت آري ؟ داري
آبروريزي كـرده وامـوال مـردم را    ، چرا خونها را ريخته: واگر هم پاسخ منفي داد از او مي پرسيم. ديگران

±    ²  }  ؟ تباه ساخته اي حال آنكه خداوند آنها را جز از روي دليل ومدرك حرام شمرده است
  ´  ³z حجتى نيست] ادعا[را بر اين شما   آيا: ترجمه 68: يونس.  

چـون از يكـي   ، من مي دانم به هدف اصابت كرده ام گرچه دليلش را هم ندانم: اگر گفت: مزني مي افزايد
 به او مي، رز پيروي نموده ام كه او بدون دليل سخن نمي گويد ولي دليلش ازمن پوشيده استاب ياز علما
جـايز اسـت از معلـم    ، دنباله روي نمايي، حرف نمي زند اگر درست باشد از معلمت كه بدون دليل: گوييم

او ، اگر گفت آري چنان است، معلمت نيز پيروي كنيد چون او هم بدون دليل اقدام به صدور راي نمي كند
 صالتر كنار گذاشته وبه همين ترتيب ادامه مي يابد تا به ياران پيامبرواتقليد از معلمش را بخاطر معلمي 

چطـور ممكـن اسـت تقليـد از     : به وي مـي گـوييم  ، گر هم سخن خويش را نقض كردوا. منتهي مي شود
اگر در توجيه آن  ؟ پايين تر درست باشد ولي تقليد از كسي واالتر وآگاهتر به مسائل جايز نباشدشخصي 
زيرا گرچه معلمم پايين مرتبه تر است ولي چون دانش پيشـينيان خـويش را گـردآوري و بـه     : پاسخ داد
كسـيكه  : جـواب مـي دهـيم   ، داناتر وداراي بينشي عميق تر مـي باشـد  ، ومات خود افزوده استحيطه معل

پـس بايـد از    و اساتيد پيش از وي را آموختـه هم چنان است زيرا وي دانش معلمت  بودهشاگرد معلم تو
هسـتيد   وهمچنين تو به تقليد از خودت سزاوارتر، دنباله روي كرده و تقليد معلمت را وانهيد) شاگرد (وي 

تقليد از دانشمندان پايين ، اگر سخنان پيشين را تكرار نمود .تو اطالعات پيشينيانت را در سينه داريچون 
و همچنين از نظر وي بايد صـحابه دنبالـه رو   ، مرتبه را سزاوارتر از دنباله روي از ياران پيامبر مي پندارد

واالتر پيرو پايين تر از خودش باشـد كـه منتهـي     فردبوده وبه همين ترتيب ) تابعي (فرد پايين تر از خود 
  1.كفايت مي كند، بي ارزشي اين ديدگاهپوچي و گشتن به چنان نتيجه اي براي اثبات 

پيشينيان نه تنها تقليد را نكوهش كرده كـه در صـورت   : آنچه از سخنان ابن عبدالبر استنباط مي شود اينكه   
تقليد عبارت از اين است كـه  : وي در اين راستا مي گويد، اند قلمدادش نموده نيز تعصب كوركورانه حرام

بدون شناخت واطالع از مدلول سخن كسي از آن دنباله روي كرده و بخاطر بيم دست برداشـتن از آن بـا   
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كه اين گونه تقليد در دين خدا حرام ، نگذاريد پرده از روي آن برداشته شود، وجود آگاهي از خطا بودنش
   1.محسوب مي گردد

  .البته پيشتر به ديدگاه ايشان پيرامون تجويز تقليد براي توده مردم اشاره شد
مسائل فرعي متكلمان و فقيه نماها نيـز از  : اين موضوع را بيشتر شكافته ومي فرمايد –رحمه اهللا  –ابن تيميه 

گر چنان چيـزي بـر   زيرا ا، ي بر مردم عامي هم الزم مي دانندآن نوع است كه تامل واجتهاد در آنها را حت
تك تك افراد واجب باشد بايد به همراه قدرت فهم ودريافت مسائل وبيـرون كشـيدن آنهـا از دل داليـل     

  . تفصيلي باشد كه انجام چنين كاري از توان بيشتر مردم خارج است
ـ تقليد را بر همه افراد پس از ائمه ـ اعـم از دانشـمندان وتـوده مـر     ، پيروان مذاهب، در مقابل ايشان ، دم 
  . الزم مي دانند، برخي از آنان تقليد را از دوران ابوحنيفه ومالك به بعد، واجب دانسته اند

كـه پيـروان امـام     عزيمتها ورختصها دو ديدگاه وجـود دارد در باره لزوم پيروي از مجتهد معيني در همه 
   ؟ استولي آيا آن كار بر فرد عامي نيز واجب ، احمد وشافعي بدانها اشاره كرده اند

نه اينكه اجتهـاد را برهمـه واجـب    ، اكثر قريب به اتفاق علما اجتهاد وتقليد را به طور كلي جايز مي دانند
بلكه معتقدند پرداختن بـه امـر   ، تقليد را برهمه واجب واجتهاد را حرام بدانند و ياوتقليد را حرام پنداشته 

سـت مـي   ريكه فاقد قدرت اسـتنباط اسـت د  اجتهاد براي شخص جامع الشرايط جايز وتقليد نيز براي كس
صحيحترين ديـدگاه در  ، واما درباره جواز تقليد براي انسان توانا بر انجام اجتهاد اختالف نظر دارند. باشد

و وقـت   كمـي يا ، اين زمينه اين است كه در صورت واماندن از انجام اجتهاد بخاطر برابري ادله با يكديگر
چون در آن صـورت وجـوب اجتهـاد از وي سـاقط و     ، يز وبالمانع استجا، روشن نبودن دليل برايش يا

چنانكـه اگـر از اسـتعمال آب بـراي     ، تقليد كه جانشين اجتهاد محسوب مي گردد بر او واجب مـي شـود  
  .پاكيزگي عاجز بود به تيمم روي مي آورد

پرداختن ، ها را داشت يعني اگر توانايي اجتهاد در برخي زمينه، نيز چنان است) غير مجتهد (انسان عامي 
اساس قـدرت  ير وقابل انقسام است و حكم آن برچون اجتهاد امري تجزئه پذ، بدان برايش جايز مي باشد

  . تغيير مي يابد عدم قدرتو
ولي قدرت اجتهاد جز در صورت ، گاهي يك نفر در پاره اي چيزها توانا و در برخي ديگر درمانده است

علمي بعيد مسائل واما اجتهاد در تنها يك مساله از  .امكان پذير نمي باشددست يابي به علوم وابزار الزم 
  1.به نظر مي رسد
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اين بود چكيده مذهب پيشينيان در اين مساله كه بخاطر اهميتش با اندك تفصيلي بدان پـرداختم و اكنـون   
  : نيز ـ ان شاءاهللا ـ به ديدگاه شافعي در زمينه مي پردازم

متكلمـان در بـاره تاييـد    : بيان موضعگيري مردم نسبت بـه حـديث مـي گويـد     در –رحمه اهللا  –شافعي 
ديگران نيز كه از ديد توده مردم بـه فقيـه   ، اختالف نظر شديدي دارند صخبرهاي دريافتي از پيامبرخدا

كاسـتن از دقـت   ، گروهي از ايشان در امر تقليـد ، به دسته هاي متعددي پراكنده شده اند، شهرت يافته اند
  2غفلت و شتاب در دست يافتن به رياست غلو وزياده روي نموده اند ،وتامل

كساني از آنان به واسطه سرگرم شدن به تقليد ودنباله روي از ديگران دچار غفلـت وبـي   : ايشان مي گويند
  3.خبري گشته اند كه اميدوارم خداوند از ما وايشان درگذرد

چون به رد ، تقليد را نكوهش وبه باد انتقاد مي گيرد :شافعي : از سخنان باال به دست مي آيد اينكهآنچه 
برخـي  مخفي نمانـد  البته ، نصوص ثابت شريعت و دقت نكردن در كتاب وسنت وغفلت از آنها مي انجامد

  .مردم به علت مقام دوستي از آن غفلت مي ورزند
  : آنها اشاره مي كنيمشافعي در موارد متعددي تقليد را به باد انتقاد گرفته است كه به فرازهايي از 

 حديث ايشان، هرگاه چيزي گفتم كه خالف حديث صحيح پيامبر بود     را برگرفتـه واز مـن دنبالـه روي
 4.نكنيد

  گرفتـه وآنچـه را مـن گفتـه ام    سنت ايشان را ، چيزي را خالف سنت پيامبريافتيدهرگاه در نوشته هايم ،
 5.وانهيد

 6.ان استمذهب من نيز چن، هرگاه حديث صحيحي يافت شد 

بخاطر منـافع دنيـايي تقليـد را كنـار      و ياشافعي نيز مانند ديگر علماي اهل سنت وجماعت متهم شده كه گ
چگونه چنين ، من تنها بخاطر دنيا با ابو فالن مخالفت كرده ام: برخي معتقدند: مي گويدوي ، گذاشته است

دنيا را تنها بخـاطر پركـردن شـكم و     انسان ؟ چيزي ممكن است حال آنكه دنيا در كنترل ايشان مي باشد
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محروم شده و راه چـاره اي نيـز بـراي ازدواج ـ     تامين غريزه جنسي مي خواهد ولي من از غذاهاي لذيذ 
ورزيـده  بلكه فقط بخاطر سرپيچيش از سنت پيامبر با وي مخالفـت  ، ـ ندارم  بواسير يعني به علت بيماري

  1.ام
در ، نقـل كـرد  ، اي اين بحث بيانات ايشان را در مناظره با مقلـد ولذا مزني شاگرد برجسته اش كه در ابتد

ـ   ايـن كتـاب را از   : مـي گويـد  ، مقدمه مختصرش ـ كه آن را از فقه و معلومات شافعي جمع آوري نموده 
نقل كرده ام تـا آن را بـه ذهـن     –رحمه اهللا  –روي معلومات و مفهوم گفته هاي محمد بن ادريس شافعي 

اعالم مي نمايم تا در دين خود البته جلوگيري ايشان را نيز از تقليد وي و ديگران ، طالبانش نزديك سازم
   2.تامل كرده وجانب احتياط را برگزيند

پيـروي از   بـه وي  عالقه شـديد در زمينه نكوهش تقليد و  –رحمه اهللا  –بدين ترتيب ديدگاه امام شافعي 
نيـز چنـان    -رحمهـم اهللا   –ه پيشينيان اين امت روشن مي گردد ك، سنت وجلوگيري از تقليد او وديگران

   3.عمل كرده اند
  .صحابه وپيروي از ايشان ارج نهادن وي به برداشت: اصل سوم  

هنگام بحث از روش پيشينيان اين امت در زمينه اثبات عقيده به بيان جايگاه رفيع والگو بودن صـحابه از  
زيـرا ايشـان   ، مبر شايستگي احراز چنين مقـامي را دارنـد  در واقع ياران بزرگوار پيا.پرداختيم، نظر ايشان

هركدام از شما مي خواهد به !اي مردم: چنان اند كه عبداهللا بن مسعود درباره ي آنان خطاب به مردم گفت
يـاران  ، مرده اي تأسي جويد چراكه انسان زنده مورد اطمينان قطعي نيسـت  شخصكسي اقتدا كند بايد به 
ايشـان  ، دانشـي ريشـه دار وآسـانگيرتر بودنـد    ، ت واز همه بيشتر داراي دروني بيدارپيامبر برترين اين ام

پـس مقامشـان را ارج   ، گروهي بودند كه خداوند آنان را براي همراهي پيامبرواقامه آئينش برگزيـده بـود  
آنـان   چوناز ايشان دنباله روي نموده ودر حد توان اخالق ودينشان را سرمشق زندگيتان قرار دهيد ، نهيد

  4. برراه راست حركت مي نمودند
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بر وجوب عمل كردن به واجماع صحابه وديگران سپس شافعي به ذكر نمونه هاي زيادي از كتاب وسنت 
   : پرداخته ومي گويدحديث آحاد 

، برراه راست حركت نموده وپيشينيانتان را الگو قرار دهيد! اي گروه قُرّاء: حذيفه در اين زمينه مي فرمايد
واگرهم به طرف راست يا چـپ حركـت نماييـد بـه      رفت كردها سوگند اگر چنين كنيد بسيار پيش به خد

  1.گمراهي بزرگي دچار گشته اييد
هاي سنت از نظرما چنگ انداختن به روش ورفتـار يـاران    Ĥيهپ: مي فرمايد  -رحمه اهللا-امام احمد       

  2.پيامبر است
ايشـان در پاسـخ بـه    .اسـت  انددگاهي داشته وهمين راه راپيمودچنين دي-رحمه اهللا-امام شافعي نيز      

به آنچه : فرمود، پرسش شخصي پيرامون موضعگيري درست به هنگام اختالف نظر صحابه برسر مسأله اي
اگـر يكـي از ايشـان    : مناظره كننده گفت، اجماع يا قياس مطابقت دارد تمسك مي ورزيم، سنت، با قرآن

اجماع  و ياسنت ، ا مخالفت ديگران با وي محرز نشده باشدآيادليلي از كتابديدگاهي داشت كه موافقت ي
  ؟ دردست داري كه پيروي از وي را ايجاب نمايد

ولي دانشمندان را مـي بينـيم   ، نه دركتاب ونه در سنت چنين چيزي را نمي يابيم: امام مي گويد به او گفتم
اهتمام نمي ورزند وبرخي اوقات نيزدر آنچه ايشـان  گاهي هم بدان ، گاهي از رأي ايشان پيروي مي نمايند

  .هم اختالف نظر دارند ابدان تمسك ورزيده اند ب
  ؟ تو خودت به چه نتيجه اي رسيده اييد: گفت
بـه ديـدگاه يكـي از    ، قياس يافت نمي شد و يااجماع ، سنت، هرگاه به چيزي برخوردم كه دركتاب: گفتم

آنان ديدگاهي داشـته وديگـران بـا     زه چشم مي خورد كه يكي اوكمتر مواردي ب، ايشان تمسك مي ورزم
   3.وي مخالفت نكرده باشند

گـوش فـرادادن   ، درهرجا كه حكم قرآن وسنت محرز ومشـخص بـود  : ايشان در جايي ديگر مي فرمايند
ودر غير اين صورت به گفته هاي صحابه يا يكي از ايشـان روي مـي   ، وپيروي ازآن اجتناب ناپذير است

عمر يا عثمـان نـزد مـا پسـنديده     ، سپس در صورت تقليدپيروي از آراء پيشواياني همچون ابوبكر، آوريم
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چون اگر دليلي برنزديكتر بودن يكي از آراء با كتاب وسنت درميان نبوداز ديدگاهي پيـروي مـي   ، تراست
وچنـين  بـوده  ور زيرا مشهوراست كه گفته امـام بـراي مـردم الـزام آ    ، كنيم كه نشانه اي همراه داشته باشد

آن از سوي مـردم وجـود    شخصي معتبرتر از كسي است كه براي يك نفر فتوا مي دهد واحتمال قبول ورد
بيشتر مفتيان هم در مجالس ومناسبتهاي گوناگون به اظهار نظر مي پردازند ولي مـردم بسـان ارزش   ، دارد

ان راستين را مي بينيم وقتيكه راجع بـه  پيشواي. به رأي وي اهتمام نمي ورزند، قائل شدن براي ديدگاه امام
مسأله اي از كتاب وسنت از ايشان سؤال مي شود وپاسخ را چنانكه مي پندارنـد عرضـه مـي كننـد ولـي      

وازاينكه به تقـواي الهـي و كماالتشـان    ، هنگاميكه خالف ديدگاهشان را به آنان خبر مي دهند مي پذيرند
راجع به موضوعي ازهيچ يك از ائمه چيزي دردست نبوديـاران   بنابراين هرگاه، سرباز نمي زنند، برگردند

وعلـم نيـز   .پيامبر خدا درجايگاهي قرار دارندكه براي ما حجت ودنباله روي از ايشان بهتر ازديگران است
  : داراي درجات متفاوتي مي باشد

  .كتاب وسنت صحيح) 1
  .باشده كتاب وسنت وجود نداشتدليلي از  كه  صورتياجماع علماء در ) 2
  .كه مخالفتي با ايشان براي ما محرز نباشد صديدگاه برخي از اصحاب پيامبر ) 3
  .اختالف نظر ياران پيامبر در زمينه كتاب وسنت) 4
البته در صورت وجود كتاب وسنت غيرآن مرجع قرار داده نمي شـود بلكـه علـوم    ، قياس بر برخي طبقات) 5

  1.دز مرجع باالتر برگرفته ميشواومعارف تنها 
، ارج نهادنش به فهم و برداشت ايشـان  يكي ديگر از داليل دنباله روي امام شافعي از صحابه رضي اهللا عنه  و

اين است كه بيهقي از سخنان شافعي در الرسالة قديم روايت حسن بن محمد زعفراني را نقل مي نمايد كـه  
  : امام مي فرمايد

امبر را مورد تمجيد وستايش قـرار مـي دهـد واز زبـان     تورات وانجيل ياران پي، خداوند سبحان در قرآن
پـس  ، پيامبر نيز به گونه اي تعريف شده اند كه هيچ كس ديگري به چنان جايگـاهي دسـت نيافتـه اسـت    

شـهداء  ، خداوند آنان را مورد رحمت ومحبت خويش قرار داده و رساندشان را به واالترين مقام صـديقين 
كه سنتهاي پيامبر بدون واسطه بـه مـا انتقـال     از طريق ايشان بود. يدشادباش مي گو آنانوصالحين را به 

عزم وراهنماييهاي دين را دريافتند وآنچه را ما نمي دانستيم ، خاص، بنابر اين آنان بودند كه عام، ه شدداد
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، عقل ورأيي كه موجب استنباط علوم ومعارف مي شـود ، ورع، اجتهاد، پس ايشان در هر دانش، شناختند
  .از ما هستند وديدگاههايشان براي ما ارزشمندتر از آراء خودمان است برتر

هرگاه در صورت عدم وجود سنت پيامبر ديدگاه صحابه برايمان بازگوشد ازآن : ايشان در ادامه مي گويند
دنباله روي مي نماييم خواه اجماع داشته باشند يا اختالف نظر واز چارچوب گفتـه هايشـان بيـرون نمـي     

اگر يك نفر از ايشان ديدگاهي داشت وديگران با وي مخالفت نورزيدنـد رأيـش را مـي پـذيريم     و، رويم
  1.وبدان عمل مي نماييم

بدون شك مسائل عقيده مهمترين چيزي است كه در آنها از صحابه دنباله روي مي شود بنابر اين پيـروي  
  .از ايشان براي هر مسلماني بهتر وسزاوارتر از ديگران مي باشد

كه رهبران مسـلمانان وكاملترينشـان    صياران پيامبر: در راستا مي فرمايد -رحمه اهللا-القيم الجوزية ابن
ر بسياري از مسائل باهم اختالف نظر داشته اندولي خدا را شكر كـه در هـيچ كـدام از مسـائل     دهستند ـ  

ـ   ، صفات وافعال خداوند دچار اخـتالف نشـدند  ، اسماء: اعتقادي از قبيل ان بـدون اسـتثناء   بلكـه همـه آن
هـيچ يـك از ايشـان نگفتندبايـد     ، اظهارات قرآن را گردن نهادند وبه تأويل وتحريـف آن روي نياوردنـد  

حقايقش را از مسير اصلي خويش منحرف و بر معناي مجازي حمل نمـود بلكـه آن را بـا تمـام وكمـال      
ه دسـتورات وفـرامين قـرآن    روش واحـدي را برهمـ  ، پذيرفته وبا ايمان وبزرگداشت به استقبالشان رفتند

وسنت حاكم نمودند وهمانند منحرفان وبدعت گذاران نكردند كه بدون آگاهي وداليل آشـكار پـاره اي از   
آن را پذيرفته وپاره اي ديگر را وانهند حال آنكه همان موضعگيريي كه در قبال بخش مورد تأييدشان بـر  

  2.ز الزم وضروري بودآنان الزم بود در برابر بخش مورد اختالف وانكار ني
  .بدعت گذاران و متكلمان ونكوهش آنان، )اهل اهواء(كناره گيري از گروههاي تفرقه انگيز: اصل چهارم

. انسان چيزي يا كسي را به اندازه اي دوست داشته باشـد كـه دلـش را تسـخير نمايـد     : هوي يعني اينكه

: ترجمـه  40: النازعـات  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   Åz  } : خداوند متعال مي فرمايـد 
  3.يعني نفس خويش را از شهوات وآرزوهاي نفساني بازداشت

وبه نفس مايل به شهوات هـوي گفتـه   ، هوي يعني ميل وعالقه نفس به شهوات: گويدراغب اصفهاني مي 
  .مي شود
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دنيـا بـه    به هوي اين است كه چون صاحبش را در) عالقه نفس به شهوات(علت نامگذاري آن: برخي معتقدند
  .در آخرت سبب سقوطش به جهنم مي گردد هر دره اي مي افكند و

  23: الجاثيـة  E      D   C  B  Az  } : خداوندپيروي از هوي را به شدت نكوهش نموده ومـي فرمايـد  

Í  } مي فرمايـد  اينكه و يا .پس آيا ديدى كسى را كه هوس خويش را معبود خود قرار داده: ترجمه

  Ï  Îz اگر از هوسهاى ايشان پيروى كنى: ترجمه .145: البقرة.  
داوند واژه هوي را با صيغه جمع آورده بدين خاطر است تا به ما بفهماندكـه هركسـي داراي   نكه خآعلت 
بنابر اين پيروي از آنها موجب ، ايده مخصوص به خود بوده و هواهاي افراد پايان ناپذير مي باشد هوي و

   1.گرددنهايت گمراهي وسردرگمي مي 
، بدع الشيئ يبدعه بـدعا وابتدعـه  : مي گويند، از ريشه ابتداع گرفته شده است زبان شناختيبدعت از نظر 

در قرآن كـريم آمـده   .به چيزبدون سابقه گفته مي شود» دعبِ«واژه ، آن را ايجاد نمود و آغازش كرد: يعني

بلكه پـيش از  «ستين پيامبران نيستم يعني من نخ: ترجمه 9: األحقاف z  y  xz    }   |  {    }  است
  }»من پيامبران بسياري برگزيده شده اند

  .بنابر اين بدعت يعني چيزتازه وآنچه پس از اتمام دين بدان افزوده گشته است
بديع يكي از نامهاي مبارك خداوند ، وي را به بدعت نسبت داد: يعني، بدعه: گفته مي شوددر زبان عربي 

  2.سط ايشان پديد آمده وجامه هستي را برتن كرده انداست زيرا همه چيز تو
نيزبدان  آيهاين ، براي چيزي بدون سابقه به كار مي رود» بدع«اصل ريشه: مي گويد -رحمه اهللا-شاطبي 

پديـد آورنـده آسـمانها و زمـين     ] او[: ترجمـه  117: البقرة z¦  §  ¨©   }  معنا اشاره داردكه
  ...پديد آورده است، دون اينكه پيشتر وجود داشته باشنديعني آسمانها وزمين را ب} ]است[

  3.يعني روش بدون سابقه اي را آغاز كرد، ابتدع فالن بدعة: مي گويند
روشي پديد آمده در دين است كه با شريعت شباهت داشته : شاطبي در تعريف اصطالحي بدعت مي گويد

  4.وهدف از آن افراط در عبادت وبندگي براي خداوند است
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بي گمان علم كالم از جمله بـدعتهاي  . بهترين تعاريف بدعت به شمار مي آيد ن تعريف از جامع ترين واي
چراكـه بسـياري از   ، پديدآمده در دين محسوب مي گردد ولذا در عنوان اصل چهارم بـدان تصـريح شـد   

نت را ن وامثال ايشان فريب داده شده وآن را جزو دين به حساب آورده ونصـوص كتـاب وسـ   و يادانشج
  .نهاده اند بخاطرآن وا

تضـاد ونـاهمگوني   ) دنباله روي ازپيشينيان در امـور دينـي  ( با اتباع) نوآوري در دين( بدون ترديد ابتداع
دارد كه پيشتر به ديدگاه اهل سنت وجماعت پيرامون لـزوم اتبـاع وپرهيـز از ابتـداع ونكـوهش بـدعتها       

  .وپيروان آنها اشاره رفت
بـدعت پسـنديده   : ان سخني از امام شافعي دررابطه با تقسيم بدعت بـه دو بخـش  پاره اي از بدعت گذار
حـال آنكـه   ، نوآوري دردين پرداخته انـد  دستاويز قرارداده وبه امر بدعت گذاري و، وبدعت گمراه سازرا

زيـرا امـام در زمينـه    ، كسي به عمق سخنان ايشان فرورود انحراف بدعت گذاران برايش محرز مي گـردد 
  : وي از سنت بيش از همه اصرار ورزيده وبا بياناتي روشن وبدون ابهام مي فرمايددنباله ر

  : نوآوريها دوگونه اند
اين بخـش  ، اجماع دانشمندان تضاد وناهمخواني دارد و ياگفتارصحابه ، سنت، نوآوريهايي كه با كتاب) 1

  .از بدعتها موجبات گمراهي را فراهم مي سازند
اين نوع دوم ، ي كه پديد آمده وبا هيچ يك از موارد مزبورناسازگاري ندارندكارهاي خوب وشايسته ا) 2

  .ناپسند محسوب نمي گردد
. بهترين بدعت ايـن اسـت  : يعني1)نعمت البدعةهذه(: راجع به نماز تراويح رمضان گفت عمربن خطاب 

  2ردگذشته محسوب نمي گرددبه عنوان يعني پديدآمده وقبال نبوده واكنون كه هست 
 ماخالف السنة و فهو املحمود فاموافق السنة, مذمومة بدعة و بدعة حممودة: بدعتان البدعة(روايتي آمدهدر

هرچه موافق سـنت بـود پسـنديده    ، بدعت پسنديده وبدعت نكوهيده، بدعت دو نوع است: 3 )فهو املذموم
  .وهرچه باآن مخالفت داشت نكوهيده به شمار مي آيد

  .مورد استناد قرارگرفته است وهمچنين حديث پيشين عمر نيز
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يعني اينكـه پيـروي از   ، سخنان شافعي كه بدان اشاره رفت با مدلول نصوص شريعت سازگاري كامل دارد
وغير آن كه با قـرآن وسـنت تضـاد داشـته باشـد      ، كتاب وسنت مبناي حركت و سنت محسوب مي گردد

چـون  ، ن برداشت را به اثبات مي رسانداستناد ايشان به روايت عمر بن خطاب اي، بدعت به شمار مي آيد
نماز تراويح ـ چنانكه معلوم است ـ بدعت در دين نيست وپيامبر آن را به صورت جماعـت بـا اصـحاب      

وقتي پيامبر خدا دارفاني را وداع ، اقامه كرد ولي بعدا بخاطر ترس از واجب گشتنش از آن دست برداشت
م را به همان شيوه دوران ايشان برگردانـد كـه ايـن امـر     گفتند وعمر از واجب نشدنش اطمينان داشت مرد
، نظر اسـت  بدعت برآن اطالق گردد معناي لغويش مد حبدعت شرعي به حساب نمي آيد واگر هم اصطال

هرسخني براساس قرآن وسنت باشد اين همان چيزي است كه پايبندي بدان واجب مي : ولذا شافعي فرمود
  1.مي گردد باشد وگرنه هذيان وبيخردي قلمداد

: مگر اينكه شكافهايش با سه چيز ارزشمند يعنـي  علم مزين وآراسته نمي گردد: درجايي ديگر مي فرمايد     
   2.پر گردد، همگامي با سنت وترس همراه باتعظيم از خدا، پرهيزگاري

ينكـه بـدعت   و ا، پس ايشان در تمام سخناني كه ازوي روايت شده شرط پيروي از سنت را ذكر نموده اند     
پس چگونه امكـان دارد پسـنديده ونيكـو محسـوب     ، درتضاد آشكار با سنت مي باشد جاي ترديد نيست

  .بنيان نهاده شده است صاي فاسد ومخالف سنت پيامبر Ĥيهحال آنكه برپ شود
 وكـل بدعـة(: چه طور ممكن است امام شافعي كه حامي ومدافع سنت است اين گفته پيامبر را بشنود كـه      

اصـال امكـان نـدارد چنـان     ، ولي با وي مخالفت نمايد، }هربدعتي به گمراهي  منتهي مي شود{ 3)ضاللة
از ، مخالفتي ازاو سربزند حال آنكه گفته پيشينش بيانگر نهايت تالش وي بر دنباله روي از سنت مي باشد

ه از لحـاظ لغـوي بـدعت    هر آنچه بعد از پيامبر پديد آمـد : اين رو معناي سخن ايشان بايد چنين باشد كه
پس اگر با كتاب وسنت همخواني داشت اشكالي ندارد وگرنه از نظر لغت وشريعت نيز ، محسوب مي گردد

  .بدعت به شمار آمده ومردود وناپسند است
نماز : پيرامون اين مسأله مي گويد -رحمه اهللا-چنانكه امام ابن تيمية، اين است ديدگاه حق وبدون اشكال

شريعت بدعت محسوب نمي گردد بلكه بر اساس گفتار وكردارپيامبر كه آن را بـه صـورت    تراويح از نظر
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ان اهللا فرض عليكم صيام رمضان وسننت (: چه ايشان فرمودند، سنت قلمداد مي شود، جماعت اقامه كرد
» .دمهمانا خداوند روزه رمضان را برشما فرض نمود ومن نماز آن را برايتان سنت قـرار دا «: 1)لكم قيامه

تعبير بدعت را برايش بكار برد  واما اينكه عمر بن خطاب...اقامه آن به صورت جماعت هم سنت است
زيرا از نظر زبان شناختي . از لحاظ معناي لغويش بود نه اينكه از ديدگاه شريعت نيز بدعت محسوب گردد

د كه دليلي شرعي بـر آن  واما بدعت شرعي به چيزي گفته مي شو، هر چيز بدون سابقه اي رابدعت گويند
  ...داللت نكند

كاري بدون سابقه بود ولذا بدعت نامگـذاري شـد   ، بنابر اين گرد آمدن مردم در مسجد واقتدا به يك امام
زيرا سنت مهـر تأييـد بـر آن    ، چون معناي لغوي بدعت همين است نه اينكه شرعا نيز بدعت ناميده گردد

نبود همواره در مسجد وبه صورت جماعت اقامه مي شد ولي با  نهاده بود واگر بيم فرض گرديدن در ميان
   2فوت پيامبرخدا احتمال مزبور منتفي ومانعي سرراه باقي نماند

  .بدين ترتيب صحت سخنان شافعي را درمي يابيم وهيچگاه دستاويز بدعت گذاران محسوب نمي گردد
به اميد خدا در پايان كتـاب بـه ديـدگاه    ، اين بود چكيده ديدگاه ايشان پيرامون اهل اهواء وبدعت گذاران

وي راجع به برخي گروهها ودسته جات توضيح بيشتري خواهيم داد وبحث مستقلي را بدان اختصاص مي 
  3.دهيم

  
  ديدگاه امام شافعي درباره گواهي دادن هواپرستان وبدعت گذاران

برخي از ايشـان بـه    و ياواحاديث مردم پيرامون تأويل قرآن : در اين باره مي فرمايد -رحمه اهللا-شافعي
بعضي از آنان چيزهايي را نسبت به يكديگر حـالل  ..نتايجي دست يافته اند كه شديدا با هم اختالف دارند

پاره اي از آنها در دوران گذشـته بـوده وسـپري    ، بحث را به درازا مي كشد، پنداشته اند كه پرداختن بدان
  .گشته اند وبرخي تاكنون نيز ادامه دارند

از ميان پيشينيان مورد اعتماد اين امت وتابعين وپيروانشان كسي را سراغ نداريم كه گواهي دادن كسـي را  
ديده باشد در تأويلش  و ياگرچه وي را مرتكب خطا يا گمراه دانسته ، بخاطر تأويل كردن رد نموده باشد

  .چيزي را حالل پنداشته كه بر وي حرام است
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مـردود  ، ديگران را بخاطر تأويلي كه احتمـالي بـرايش وجـود داشـته باشـد     هيچ كدام از ايشان شهادت 
وآن بدين خاطر بوده ، به حد افراط رسيده باشد و يامال ، گرچه تأويلش به هدر دادن خون، سته استنندا

خون بزرگترين گناه به شمار مي آيد وبرخي را مي بينيم به بهانه هاي مختلـف بـه   ، كه چون پس از شرك
ش فتوا مي دهند حال آنكه دانشمندان همطرازشان ايشان را از اين كار منع مـي نماينـد ولـي از    هدر دادن

، شهادتشان را مردود ندانسته انـد ، ايشان بخاطر اين اعتقاد وروش اماو، توصيه هايشان سرپيچي نموده اند
  .بنابراين گواهي چنين كسي پذيرفته شده وبخاطر تأويالت فاسدش رد نمي گردد

مگـر  : افعي به آن دسته از ايشان اشاره مي نمايد كه شهادشان غير قابل اعتماد است ومـي گويـد  سپس ش
چه در آن صورت جـان يـا مـال وي را    ، آنهايي كه به حالل شمردن شهادت دروغ عليه كسي معروف اند

    1.هدر مي داند ولذا بخاطر اين دروغ گواهيش رد مي شود
هيچ كـس را دروغگـوتراز رافضـيان    : ومي فرمايد دانستهاين گروه  را مصداق) اهل تشيع(ايشان رافضيان

بـه  ) رافضيان(چون آنان، گواهي همه بدعت گذاران را به جز رافضيان مي پذيرم: مي گويد و يا 2.نديده ام
  3.نفع يكديگر شهادت مي دهند

ه بايد ايشـان در  اين است ك -رحمه اهللا-بنابر اين شرط پذيرش شهادت بدعت گذاران از نظر امام شافعي
. ذات خود اهل عدالت ودادگري باشند گرچه از روي تأويل مرتكب پاره اي اشتباهات نيـز شـده باشـند   

، پيرو گروهي است كه دروغ را جايز مي دانـد  و ياولي شهادت كسيكه اساسا به عادل نبودن شهرت يافته 
هركـه از ايـن   : ذكر مـي نماينـد كـه    ايشان دليلش را اينگونه، مردود وغير قابل اعتماد محسوب مي گردد

و بدور است شهادتش را تجويز مي نمايم وهمچنين گواهي كسيكه دروغگويي را شرك ) دروغگويي(گناه
مي پذيرم ونزد من خوشايندتر از پذيرش شهادت كسي است كه گناه ، گناه مستحق آتش جهنم مي داند يا

  4.آن را سبك وكم ارزش جلوه مي دهد
  دعت گذار از منظر امام شافعيقطع ارتباط با ب

نسبت به همنشيني بـا  بـدعت گـذاران وهواپرسـتان هشـدار داده ودوري       -رحمه اهللا-پيشينيان اين امت
در صحيح خود از عبداهللا بـن عمررضـي اهللا    -رحمه اهللا-امام مسلم، گزيدن از ايشان را واجب دانسته اند
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اذالقيت أولئک ـ القدرية ـ (: حي بن يعمر گفته استعنه نقل مي كند كه خطاب به حميد بن عبدالرحمن وي
يءمنهم وأهنم براءمنی هرگاه آنها ـ قدريها ـ راديدي به ايشان بگو من از آنان بـري و    : 1)فأخربهم أنی برِ

  .آنها نيز از من بري اند
  .به هنگام بحث از روش سلف در اثبات عقيده به ديدگاه برخي از ايشان اشاره نموديم قبال
الجتالسوا اهل االهواءوالجتادلوهم فانی ال (: در سنن خود به نقل از ابوقالبه مي گويد -رحمه اهللا-يدارم

از همنشـيني ومجادلـه بـا هواپرسـتان     : 2.)آمن ان يغمسوكم فی ضالهلم او يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون
در آنچه مي شناسيد  و ياوبرند ومبتدعان بپرهيزيد زيرا بيم اين دارم كه شما را به درياي گمراهيهايشان فر

  .شما رافريب داده ودچار ابهام وترديدتان كنند
از : 3)الجتالسواأصحاب األهواءوالجتادلوهم والتسمعوا منهم(: وابن سيرين نقل شده كه بصري از حسن
  .مجادله و گوش فرادادن به بدعت گذاران وهواپرستان پرهيز نماييد، معاشرت

با بدعت گذار معاشرت وهمنشـيني  : 4)فإنه يمرض قلبک الس صاحب بدعةالجت(: حسن بصري مي گويد
  .نداشته باش زيرا او دلت را بيمار مي كند

واين همان چيزي است كه شافعي نيز بدان معتقد بود تا آنجا كه مي گويند سبب ترك گفتن بغداد و سكني 
سوي ديگـر حكومـت وقـت نيـز      سربرآوردن گروه معتزليان وتسلطشان بر مردم بود واز، گزيدن در مصر

از جملـه گفتـه هـاي    ، حامي وپشتيبانشان بود وسر تسليم را براي آراء وديدگاههايشان فـرود آورده بـود  
بـا كسـيكه دانسـته باشـم از زمـره      : درراستاي فروگذاشتن بدعت گذاران اينكه فرمود -رحمه اهللا-ايشان

  5مناظره وگفتگو ننموده ام، بدعت گذاران است
واين بدين خاطر است كه دست برداشتن بـدعت گـذار ازراه   : ي در توضيح گفته ايشان مي گويدامام بيهق

ولذا امام با كسي مباحثه مي نمود كه اميد بازگشت به راه حق را در وي سـراغ  ، مناظره كمتر پيش مي آيد
  6.داشتمي 
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بـر سـر چيـزي بـه جـر       شافعي را ديدم كه از پله ها پايين آمد ومردماني در مجلس وي: ربيع مي گويد
ي ما باشـيد و   Ĥيهيا بايد به شيوه اي خوب وپسنديده همس: وگفت برآوردامام فرياد ، وبحث نشسته بودند

  1.يا بلند شده وبيرون رويد
  .برخي از مبتدعان همچون قائالن به خلق قرآن را تكفير كرده است-رحمه اهللا-شافعي

ايشان ، قرآن مخلوق است: نامبرده گفت، مناظره نشست به»حفص المفرد«وقتي شافعي با : ربيع مي گويد
  2.تو به زمره كافران پيوستيد: در پاسخ گفتند

، امام بيهوش گشت پس از به هـوش آمـدن  ، بود پيش ايشان رفت بستر مرگاين مرد در حاليكه امام در 
حفـص نيـز   ، تيدتو فالن پسر فالن هس: در پاسخ مي گفت، من كيستم: حضار يكي يكي از او مي پرسيدند

  3.خدا تورا نگه ندارد مگر اينكه توبه نماييد، تو حفص هستي: فرمود، همين سؤال را از وي پرسيد
شافعي خواست جملـه  ، يكي از قدريهاي بدعت گذار پيش امام رفت تا وصيت نامه اي را برايش بنويسد

اگـر  : گونه نمي خواهم بلكه بنويسمن اين: آن مرد گفت، حيم را در آغاز آن قيد نمايدربسم اهللا الرحمن ال
: سخنانش را به پايان نبرده بود كه شافعي وي را با پايش لگد زد وگفت، حوادث روزگار بر من وارد آمد

  4!بروبيرون اي بي دين
نشانه ايمان را پيروي از سنت ونشانه مبتدع بودن را سرپيچي از سنت قـرار داده   -رحمه اهللا-امام شافعي

سحر وحقه بازيهايي كه بدعت گذاران زير نقاب كرامت بدانها دامـن مـي   : از آن همچون واهتمامي به غير
  .نداده است، زنند

اگـر مبتـدعان   : دوست مـا ليـث بـن سـعد معتقـد اسـت      : به شافعي گفتم: يونس ين عبداالعلي مي گويد
، او كم گفتـه : رمودندايشان ف، وهواپرستان را در حال راه رفتن برآب نيز ببينم اعتباري برايش قائل نيستم

  5.من اگر آنان را در حال پرواز در آسمان هم مشاهده نمايم نمي پذيرم
  : اين شاعر عرب زبان چه خوب گفته كه
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 وفوق ماءالبحر قد يسري                   د يطيــــر إذا رأيت شخصا ق
 فإنه مستـــدرج وبدعی ــرع                   ومل يقف علی حدودالش

به وي مغرور ، شخصي را در حال پرواز يا راه رفتن برآب ديدي ولي پايبند چارچوب شريعت نبود هرگاه
  .مشو وبدان كه اغوا شده وبدعت گذار است

  
  .جايگاه علم كالم از منظر امام شافعي

رحمـه  -ابـن عبـدالبر  ، در برابر آن پرداختيم) سلف(درمباحث قبل به تعريف كالم و موضعگيري پيشينيان
فقها ودانشمندان مناطق مختلـف بـراين   : را بر نكوهش علم كالم ذكر مي كند ومي گويد علمااجماع  -اهللا

امر اتفاق نظر دارند كه متخصصين علم كالم اهل بدعت وانحراف اند ونزد هيچ يك از ايشان در زمره علما 
د بـه ميـزان   به شمار نمي آيند بلكه اصطالح علما بر اهل فقـه وحـديث اطـالق مـي گـردد وميـان خـو       

  .برخورداري از دانش وبينش بريكديگر تمايز مي يابند
از ابو عبداهللا محمد بن احمد بـن اسـحاق بـن خـويز منـداد مصـري مـالكي مـذهب نقـل شـده كـه در            

اجاره در هيچ يك از كتب بـدعت گـذاران   : كتاب خويش به نقل از امام مالك مي گويد» إجارات«كتاب
از نظر ياران ما كتـب  : بهايي را در اين زمينه نام مي برد و آنگاه مي گويدكتا، وستاره شناسان جايز نيست

بدعت گذاران عبارت از كتب معتزليان وديگر فرق هواپرست مي باشـد  كـه عقـد اجـاره در آنهـا باطـل       
  .افسون گران وامثال آنان، وهمچنين است كتابهاي ستاره شناسان .محسوب مي گردد
، گواهي اهل بدعت وهواپرستي مقبول نيسـت : ر توضيح اين گفته مالك كهد» شهادات«نامبرده در كتاب 

از ايـن رو هـر   ، مصداق هواپرستان از ديدگاه امام مالك وساير ياران ما اهل كـالم مـي باشـد   : مي گويد
متكلمي خواه اشعري مذهب باشد يا غير اشعري جزو بدعت گذاران به شمار آمده و شهادت وي هيچگاه 

قرار گرفته مي شود تـا از آن دسـت   گذاشتن وهمچنين بخاطر بدعتش مورد تأديب وكنار ،پذيرفتني نيست
  .اگر همچنان بر عقيده خويش پافشاري نمود به اظهار پشيماني وتوبه كردن وادار مي گردد، برمي دارد

يـا در سـنت صـحيح    ، يادر قـرآن آمـده  ، تمام مسائل مربوط به أسماء وصفات خداوند: ابوعمر مي گويد
علماي امت برآن اجماع نموده اندوموضع ما در برابر آن دسـته از احاديـث    و ياامبر بدان پرداخته شده پي

   1.آحاد كه در اين زمينه آمده گردن نهادن بدان و فروگذاشتن جروبحث مي باشد
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١٢٥ 

اضح پيشتر نيز به ديدگاه امام ابوحنيفه پيرامون نكوهش علم كالم ومتكلمان اشاره نموديم كه به صورت و
بنابر اين همه گروههاي كالمي همچون اشعريها و ماتريـديها داخـل   ، بر تحريم ونهي از آن داللت مي كرد

  .دايره تحريم گشته اند گرچه خود را اهل سنت وجماعت مي پندارند
بازگوشـده   -رحمـه اهللا -ديدگاهي شبيه ديدگاه سلف در راستاي نكوهش كالم ومتكلمان از امام شافعي 

به مواردي از متكلمان برخورده ام كه قسم به خدا هيچگـاه بـه ذهـنم خطـور     : ينكه مي گويدمثل ا، است
نكرده است واگر خدا انساني را با همه آنچـه از وي منـع نمـوده ـ بـه اسـتثناي شـرك ـ مـورد امتحـان           

  1.وآزمايش قرار دهد بهتر از آن است كه وي را با علم كالم گرفتار نمايد
اگر انساني با كوهي گناه پيش خدا برود بهتر از آن است با اعتقـاد بـه   : شان آمده كهدر روايتي ديگر از اي

   2.پيش وي برود) يعني حفص الفرد كه معتقد به خلق قرآن بود(يك حرف از عقايد اين مرد
   3.هركس جامه علم كالم رابر تن نمايد رستگار نشده است: باز از ايشان نقل شده كه

سوار بـر شـتر در   ، با چوب خرما وكفش زده شده: در باره متكلمان اين است كهحكم من : مي گويد و يا
ميان قبائل و مردمان مختلف دورزده شوند و بر ايشان داد زده شود كه اين مجـازات كسـي اسـت كـه از     

   4.كتاب وسنت روگردان شده و به دانش كالم روي آورده است
  

او پيرامون علم كالم از من سؤال كرد كه ، اي درگرفت ميان من و يك نفر بحث و مناظره: مزني مي گويد
تـو كجـا   : ايشـان گفتنـد  ، پيش شافعي رفتم وماجرا را برايش تعريف كردم، نزديك بود مرا به شك اندازد

بوده اي كه در مسيرامواج متالطمش قـرار   5»تاران«تو در جايي همچون: گفت، مسجد بودم: گفتم ؟ بودي
اگر خداوند انسـان را  ، سائل ملحدان به شمار آمده وپاسخش چنين وچنان استاين مسأله از م، گرفته اي

   6.با همه مضراتش بيازمايد برايش بهتر از آن است كه وي را به دانش كالم گرفتار كند
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١٢٦ 

ما : چنانكه از عبداهللا بن صالح نويسنده ليث نقل شده كه، در گذشته علم كالم علم گمراهي ناميده مي شد
، نيز مطالب تدريس شده را نوشـتيم  ايشان شروع به تثبيت خبر واحد نمودند وما، عي بوديمپيش امام شاف

بعدا آنها را پيش ابراهيم بن علية برديم كه نامبرده از شـاگردان ابـوبكر أصـم وكـالس درسـش در مصـر       
طالـب وي  ما نيز م، وقتي مسائل مزبور را برايش خوانديم شروع به ابطالش نمود، باب الضوال بود نزديك

ابـن  : ايشان نظرات ابـن عليـة نقـض وبـي اعتبـار جلـوه داد وگفـت       ، را هم نوشتيم وپيش شافعي برديم
  1.عليةخودش گمراه است ونزديك باب الضوال نشسته و سرگرم گمراه كردن مردم مي باشد

كوشـيده  برخي از متكلمان و بعضي از آنهايي كه تحت تأثير تأويل سخنان پيشين شافعي قرار گرفته انـد  
از جمله ايشان بيهقي است كـه ـ   ، اند تا از بدعتهايي كه مورد نكوهش شافعي قرار گرفته است بيرون آيند

اين روايات بيانگر مقصود ايشان در رابطه : پس از نقل قول شافعي پيرامون تكفير حفص الفرد ـ مي گويد 
  . اشاره نكرده نيز شامل مي شودبا نكوهش علم كالم به صورت عموم مي باشد وآنهايي را كه بدانها 

چگونه ممكن است عقايد اهل سنت وجماعت از ديد ايشان ناپسند باشد حال آنكه ايشـان راجـع بـه آن    
مسائل به مناظره با مخالفان پرداخته وپرده از روي افكار وايده هاي بدعت گذاران برداشته كـه در صـدد   

  2.رساندن پيام خويش به گوش شاگردان شافعي بودند
هركس لباس علم كالم را برتن كنـد رسـتگار   : بيهقي در جايي ديگر به هنگام توضيح اين گفته شافعي كه

مقصود ايشان از كالم در اينجا سخنان هواپرستاني است كه كتـاب وسـنت را كنـار    : مي گويد، نشده است
ند وهرگاه حديثي در نقض تنها بر عقل خود تكيه نموده اند و در صدد تطبيق قرآن برآنها برآمده ا، گذاشته

  .نش را از درجه اعتبار ساقط نموده واز آن سرباز زده اندو ياگفته هايشان روايت شده را
 Ĥيـه ولي مذهب اهل سنت در اصول ومسائل اعتقادي براساس قـرآن وسـنت پ  : نامبرده در ادامه مي گويد

بطال ديدگاه آنهـايي بـوده كـه مـي     و هركدام از ايشان كه عقل را معتبر دانسته بخاطر ا، ريزي گشته است
  3.پنداشتند عقل و نقل با هم سازگاري ندارند

اشـاره نمـوده ومـي    -رحمـه اهللا -در جايي ديگر به يكي ديگر از عوامل نكوهش علم كالم از نظر شافعي
وقتي شافعي از يك سو با چنين افرادي برخورد نمود واز ديگر سو تكيه زدن معتزليان را بر اريكـه  : گويد

درت ووادار نمودن مردم به پذيزش عقايدشان مشاهده كرد وهمچنين عالقه نداشتن خود وامثال خـويش  ق
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١٢٧ 

نپرداختن به اين گونه مسـائل را بـراي   ، به نرفتن پيش فرمانروايان و قطع ارتباط با ايشان را احساس كرد
گرفتار شدنشان فراهم  تازمينه همنشيني ومناظره با ايشان ودر نتيجه، رانش مصلحت دانستو ياشاگردان 

ـ كه بـه شـدت بـا بـدعت مخالفـت مـي كـرد وحـامي           -رحمه اهللا-ازاين رو به ابويعقوب بويطي، نگردد
ولي تو اي ابو يعقوب چنانكه خودت پيش بيني كرده اي در اين غل وزنجير : وپشتيبان سنت بود ـ فرمود 

  .جان مي سپاريد
احمـدبن نصـر   ، امام احمـدبن حنبـل  : ار گرفتند همچونسپس به برخي از آنهايي كه مورد اذيت وآذار قر

  : مزني وديگران اشاره مي نمايد ومي گويد، خزاعي
گـان ديـن بخـاطر همـان     رهمه آنها بيانگر اين است كه درخواست سرگرم نشدن به علم كالم از سوي بز

مخالف كتاب وسـنت  معنايي بوده كه بدان اشاره كرديم وگفتار وعقايد مذموم وناپسند ازآن بدعت گذاران 
پسنديده ، ولي سخنان كسيكه با قرآن وسنت سازگاري دارد وبه وسيله عقل وتجربه تبيين گشته، مي باشد

  1.به هنگام نياز بدانها پرداخته اند -رحمهم اهللا-ودر مواقع ضروري مطلوب است كه شافعي وديگر أئمه
  : اين بود چكيده سخنان بيهقي كه حول دو محور مي چرخد

خن مذموم همان سخنان بدعت گذاران دور از كتاب وسـنت اسـت كـه مصـاديق آنهـا از نظـر وي       ـ س1
معتزلياني هستند كه در دوران رشيد عباسي وپس از او نيز  پابه عرصه وجود نهـاده وهمچنـين رافضـيان    

  .وقدريها مي باشند
يافتن فـرد متخصـص    ـ جلوگيري از پرداختن به دانش كالم بخاطر خود علم نيست بلكه بخاطر شهرت2

بـويطي وديگـران مـورد    ، به وسيله آن بوده وآنگاه از سوي حكام وقت فراخوانده شده وبسان امام احمـد 
  .اذيت وآذار قرار گيرد

 Ĥيـه ريزي گشته بر اساس كتاب وسنت را با علم كالمي كه برپ Ĥيهچنانچه مالحظه شد بيهقي علم توحيد پ
وده وابوابش را نيز با مسـائلي از شـريعت درهـم آميختـه تـا ميـان       خلط نم، فلسفه يونان بنيان نهاده شده

ولذا وقتي به سخني از شافعي پيرامون علم توحيد ودركنار آن جلوگيري ايشان از ، ن رواج يابدو يادانشج
  .علم كالم برخورد كرده به همان شيوه اي كه گذشت ميان آنها جمع وتلفيق انجام داده است

تا آراء به ظاهر متعارض امام شافعي را در اين زمينه باهم جمع كنـد كـه چطـور    فخرالدين رازي كوشيده 
سـپس علـم كـالم    ، ممكن است شافعي از توحيدواصول عقايد بحث نمايـد و بـه دفـاع از آنهـا برخيـزد     
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توحيد وشـناخت پيـامبران را علـم    ، چون رازي تنها راه رسيدن به خدا ؟ ومتكلمان را به باد انتقاد بگيرد
  : ولذا درصدد سازگار نمودن آنها با يكديگر برآمده ومي گويد، ي داندكالم م

  : راه چاره آن است كه سخنان شافعي راجع به علم كالم را بر تأويالت زير حمل نماييم
بـدعت  ، ـ گرفتاريها ومشكالت آن دوران به سبب غوطه ور شدن مـردم در مسـأله خلـق قـرآن رخ دادنـد     1

تكيه گاه خويش قرار داده و بر اهل حق غلبه يافتنـد و اعتبـاري بـراي داليـل      گذاران نيز فرمانروايان را
ولذا وقتي امام شافعي وضعيت را چنان نـاگوار ديـد كـه بحثهـا وتحقيقـات      ، ومدارك محققين قائل نشدند

علمي بخاطر خدا ودرچارچوب شريعت انجام نمي پذيرفت بلكه به هدف دست يابي به مطامع دنيا وتكيه 
  .ناگزير از آن روگردان شد وبه نكوهش افراد مشغول بدان پرداخت، اريكه قدرت بودزدن بر 

بر علم كالمي حمل گردد كه بـدعت گـذاران   ، ـ بايستي اين همه نكوهش علم كالم كه از شافعي روايت شده2
  .اين تأويل دوم درست همان سخنان پيشين بيهقي است.دفاع نموده و برآن تكيه مي ورزيدند آناز

شايد مقصود شافعي از آن سخنان اين بوده باشد كه اكتفا به داليل قرآني واجب و پرداختن به داليل ديگر  ـ3
ازايـن رو در نكـوهش غوطـه ور    .و فرورفتن در تنگناهايي كه خارج از حيطه عقل است جايز نمي باشد

  .شدن در آن ريزه كاريها مبالغه نموده است
اثبات مدعايش پرداخته و از جمله بـه منـاظره ابـراهيم بـا قـومش      رازي آنگاه به ذكر داليل خود جهت 

بنابر اين هركه حامي علم اصول بوده وبه تحكيم داليل توحيـد بپـردازد در زمـره    : اشاره كرده و مي گويد

M  } : آمـده اسـت   آيـه سزاوار بزرگداشتي خواهد بود كه در اين  محسوب شده و پيروان ابراهيم

  Nz ولي هركس دانش اصول را انكار نموده وبر تقليد و پيـروي  } آن حجت ما بود و{   83: األنعام
در را از پيشينيان اصرار ورزد جزو هواداران آزر پدر ابراهيم به شمار آمده وراه وروش گمـرا كننـده وي   

  1.پيش گرفته است
ابـن  ، تأويل نمـوده در نكوهش علم كالم را  -رحمه اهللا -يكي ديگر از دانشمنداني كه ديدگاه امام شافعي
  : عساكر است كه در كتاب تبيين خود مي گويد

اگر گفته شود نهايت چيزي كه مي توانيد در توصيف ابوالحسن اشعري بگوييـد اينكـه مـتكلم بـودنش را     
نموده وبر آگاهيش از دانش بحث ومناظره استدالل كنيد حال آنكه چنان چيزي از نظر علماي پيرو اثبات 
زيرا ايشان معتقد بودند كسيكه سرگرم تحصيل ومطالعه آن علم باشد جزو ، خار نيستاصال جاي افت سنت
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، از دانشمندان متعددي نقل گشته اسـت ) نكوهش كالم ومتكلمان(مبتدعان به حساب مي آيد واين ديدگاه 
 واگر غير از شافعي هيچ كس ديگري چنان اعتقادي نداشت سخنان وي براي اثبات ناپسند بودن علم كالم

از روي واقعيتشـان برداشـته   را در نكوهش آنان مبالغه نمـوده وپـرده    _رحمه اهللا  -چه ايشان ، كافي بود
  ؟ حال شما كه خود را پيرو شافعي مي دانيد آيا در آن عقايد از وي دنباله روي نمي كنيد، است

وهش علم كالم پرداختـه  سپس ابن عساكر به نقل پاره اي از آراء پيشينيان از جمله شافعي در رابطه با نك
مراد سلف كالم بدعت گـذاران  : وهمچنين تأويل بيهقي براي اين نصوص را هم ذكر مي كند مبني بر اينكه

  : آنگاه در ادامه مي گويد. بوده وگرنه اهل سنت جز در حالت اضطرار كمتر بدان مي پرداختند
گرم شدن به علم كـالم وكنـار گذاشـتن    احتمال ديگري براي ديدگاه ايشان وجود دارد وآن اينكه تنها سر

ناپسـند و  ، دانش فقهي كه وسيله شناخت حالل وحرام  و عدم پايبندي بـه دسـتورات وفـرامين شـريعت    
آنگاه به پاره اي آثار موجود در اين زمينـه اشـاره نمـوده وآنهـايي را كـه بـا ديـدگاه وي        .نكوهيده است

خالصه تنهـا دوگـروه علـم كـالم را     : وسپس مي گويد ،سازگاري دارد برگرفته وبقيه را تأويل كرده است
يا كساني اند كه به تقليد از ديگران ميل دارنـد و پيمـودن راه محققـين برآنـان     ، انكار ومردود مي شمارند

وهنگاميكـه از تحقيـق   ، وهـركس دشـمن ناشـناخته هـا اسـت     ، دشوار آمده و از ايشان دوري گزيده اند
از پرداختن ديگران نيزبدان جلوگيري كرده اند تا همانگونه كـه خـود   وپژوهش در اين علم دست برداشته 

  .گمراه گشته ايشان را هم به كژراهه ببرند
كساني اند كه دنباله رو مذاهبي فاسد هستند كه دربرگيرنده بدعتهاي پنهاني انـد و معايـب مـذهب و     و يا

تنها دانشمندان پرده از روي بدعتهايشـان  رسواييهاي عقايدشان را از مردم پنهان مي نمايند و مي دانند كه 
چون فريبكار دوست ندارد سكه هاي تقلبـيش را  ، برداشته وزشتي و پوچي سخنانشان را برمال مي سازند

خداونـد نيـز در ايـن بـاره مـي       .پيش صراف كارآزموده اي ببرد تا مبادا سره را از ناسره تشخيص دهـد 

داننـد و كسـانى كـه     بگو آيا كسانى كه مى{  9: الزمر ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Åz  } : فرمايد
  1}دانند يكسانند نمى

ويل كرده اند كه مي توان أاين بود سخنان برخي از كسانيكه ديدگاه شافعي راجع به نكوهش متكلمان را ت
  : آنها را در نكات زير خالصه نمود

                                                 
 .359ـ333تبيين كذب المفتري 1
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قـدريها وخـوارج   ، رافضـيها ، معتزليان :در سخنان ايشان مربوط به كالم بدعت گذاران يعني هـ سرزنش وارد1
از اين قاعده مستثني ، است ولي كالم منتسبين به اهل سنت وجماعت كه شامل اشعريها و ديگران مي شود

  .هستند
ـ ذم ايشان شامل كساني مي شود كه علم كالم را دستاويزي براي دست يابي به قدرت ومطامع دنيايي قـرار  2

  .داده اند
از پـرداختن بـه   ، ن را از ترس گرفتار شدن به دست فرمانروايان هواپرست وبدعت گـذار شاگردانشا، ـ أئمه3

  .علم كالم منع نموده اند
ـ مراد اين است كه همه تالش وتوانايي انسان مصروف فراگيري علم كـالم گـردد و آمـوختن فقـه وحـالل      4

  .الهي خالي گرددوحرام به بوته فراموشي سپرده شود ودر نتيجه شانه از زير بار دستورات 
ـ نكوهش ايشان ويژه كساني است كه مي كوشد وارد دايره مسائل مشكل وپيچيـده اي گـردد كـه عقـل را     5

  .ياراي غوطه ور شدن در آنها نيست
در واقع همه اين تأويالت كوششهايي براي تصـحيح وخـوب جلـوه دادن بـدعتها وراه بـرون رفتـي اسـت از        

البتـه بـراي   ، ي آنهايي كه خود را پيرو مذهب امام شافعي مـي داننـد  به ويژه برا) سلف(نكوهش پيشينيان
هماهنـگ  ، ايشان جاي تعجب نيست چون مي خواهند سخنان شافعي را با آنچه خود بدان اعتقـاد دارنـد  

بنـابر ايـن بـراي    ، آنان اهل تاويل وتحريف اند ودر اين راستا گوي سبقت را از همگان ربـوده انـد  .سازند
نت نيز از تيغ تاويلشان در امان نمانده شگفت آور نيست سخنان علما را هم بـه تاويـل   كسانيكه كتاب وس

قبال به ديدگاهشان راجع به نصوص كتاب وسنت واينكه به زعم ايشان خارج نشدن از ظاهرآنهـا  ، ، ببرند
بـاد   آشـكارا روشـي را بـه    -رحمه اهللا–وگرنه بيانات شافعي اشاره شد ، جزو اصول كفر به شمار مي آيد

ازايـن رو  ، انتقاد مي گيرد كه نصوص را بخاطر آن مردود مي شماردند وجايي براي تاويلش وجود نـدارد 
مشمول نكوهش ، هركه قرآن وسنت را وانهد ودر مسائل اعتقادي عقل را تكيه گاه ومعيار خويش قرار داد

نشان در زير مجموعه اين سلف واقع مي شود وهركس كتب اشعريان را به دقت وارسي نمايد به قرار گرفت
  .پي مي برد، گروه مذموم

اين موضوع را به تفصيل مورد پژوهش قرار داده وپس از اشـاره بـه    -رحمه اهللا–شيخ االسالم ابن تيمية
دانشمندان اشعري مذهب با ديگر فرق پيرو سلف اتفاق نظـر  : بيهقي وديگران مي گويد، سخنان ابن عساكر

ر سلف كالم كسي است كه كتاب وسنت را فروگذاشته وبر عقل خـويش تكيـه   كالم ناپسند از نظ: دارندكه
زند پس واي به حال كسيكه عقل را در برابر كتاب وسنت قرار داده واعتباري براي نصوص شريعت قائل 
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است كـه نويسـنده    )آنهاييكه با گروه معتزليان هم مسيرند(نباشد ومقصود ما هم نقض ديدگاه چنين افرادي
پيشتر ...واما رازي وامثال وي از معتزليها نيز پيشي جسته اند، ، 1شاد در زمره آنان قرار مي گيردكتاب االر

وامثال او بخاطر انكار قضاوقدر نبوده چـون حفـص آن را    2توضيح داديم كه نقد شافعي از سخنان حفص
  3.انكار نمي كرد بلكه بخاطر انكار صفات و افعال مبتني بر دليل أعراض بود

 Ĥيـه باال بيانگر اين امر هستند كه بزرگان دين از جمله شافعي كـالم ومتكلمـان را ـ چـون بـر پ      جمالت
معارضه قرآن وسنت با عقل بنيان نهاده شده و يا اينكه بخاطر تعظيم عقل و فروگذاري كتـاب وسـنت در   

  .باب عقايد كه مهمترين ابواب به شمار مي آيد ـ به طور عموم نكوهش كرده اند
به پايان مي بريم تا دقـت ايشـان در ايـن زمينـه      -رحمه اهللا–را با بيانات مهمي از امام شافعي اين بحث

پيرامون صـفات خداونـد از شـافعي    : ربيع بن سليمان مي گويد، واعتمادشان بر كتاب وسنت روشن گردد
و را محـدود  پنـدارها ا ، حرام است عقل نمونه اي براي خدا به تصوير بكشـد : در پاسخ گفتند، سؤال كردم

انديشه هـا چـارچوبي مشـخص    ، دلها فروروند، نفسها فكر كنند، گمانها به نتايج قطعي دست يابند، نمايند
نمايند و يا عقلها به استدالل عقلي بپردازند مگر در همان دايره اي كه خود را بدان توصيف نموده و يـا از  

  .زبان پيامبرش بيان فرموده است
امكان نـدارد بـا   ، ان در اين موضوع حساس وخطرناك از زبانش جاري شودبراي كسيكه اين گونه سخن

  . بدعتهاي متكلمان موافق بوده و مهر تاييد را بر گفته هايشان زده باشد
  
  

  
  
  

                                                 
 .12/128البداية والنهاية.ابوالمعالي عبدالملك جويني است: اثر، لي قواطع االدلة في اصول االعتقاداالرشاد ا: كتاب 1
  .حفص فردي مبتدع وگمراه بود 2
  .4/6مجموع الفتاوي 3



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٣٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

 
 .ايامن از منظر شافعی و روش وی در اثبات آن

 :اين باب شامل چهار فصل می شود
 حقيقت ايامن و ورود اعامل در مفهوم آن: فصل اول. 
 زياد و كم شدن ايامن: فصل دوم. 
 استثناء در ايامن وارتباطش با اسالم: فصل سوم. 
 گناه كبريه حكم مرتكب: فصل چهارم. 
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  : اول 
  حقيقت ايمان و ورود اعمال در مفهوم آن  

تلفظ به زبان و عمل به واجبات ، مل اعتقاد درونياهل سنت بر اين امر اتفاق نظر دارند كه مفهوم ايمان شا
  .و به وسيله عبادات افزايش وبا نافرمانيها كاهش مي يابد، وفرايض مي گردد

تابعين و دانشـمندان اهـل سـنت اعمـال و     ، از نظر صحابه: در اين باره مي فرمايد-رحمه اهللا–امام بغوي
كردار وعقيده مي باشد كه با عبادات ، بارت از گفتارايمان ع: ومي گويند، كردارها داخل مفهوم ايمان است

   1.فزوني يافته و با نافرمانيها كاهش مي يابد
ايمان با مجموع : آنچه اهل سنت بدان اعتقاد دارد اينكه: مي گويد-رحمه اهللا–امام ابو عبيد قاسم بن سلّام

  2.گفتار وكردار تحقق يافته و داراي درجات متفاوتي است، نيت
ـ خـدا مـا وشـما را مشـمول     كـه   بدانيد : در اين راستا چنين مي فرمايد :مد بن حسن آجريامام مح

ايمان بـر همـه مـردم واجـب و     : مسلمان بر آن اتفاق دارند اينكه علمايرحمت خويش قرار دهد ـ آنچه  
  .اقرار زباني و اعمال بيروني است، عبارت از تصديق دروني

شناخت و تصديق دروني بدون تاييـد زبـاني   ، نت و آراء علماس، بر اساس نصوص كتاب: سپس بدانيد كه
تحقق نمي يابد و شناخت دروني وتلفظ نيز بدون اعمال ظاهري فاقد اعتبار است ولـي هرگـاه ايـن سـه     

  3.خصلت در شخصي با هم گردآمدند مؤمن به شمار مي آيد
يامبر خدا روايت شده چنـين برداشـت   از آنچه از پ: كائي نيز در اين زمينه مي فرمايدلاللحافظ ابوالقاسم ا

ـ   .اعتقاد دروني وكردار ظاهري تحقق مي يابد، ايمان با مجموع تلفظ زباني: مي شود كه ت اآنگـاه بـه رواي
   4.تابعين وفقها اشاره مي كند كه مجال پرداختن بدانها وجود ندارد، زيادي از صحابه
همگـي  ...نفر دانشـمند را مالقـات نمـوده ام    بيش از يك هزار: روايت شده كه-رحمه اهللا–از امام بخاري

  5.معتقد بودند كه دين عبارت از گفتار وكردار مي باشد

                                                 
 .1/38شرح السنة 1
 .66االيمان ابو عبيد 2
 .119الشريعة اثر آجري 3
 .4/830شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة 4
 .1/47وفتح الباري1/173همان 5
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نيز در كتـاب  -رحمه اهللا–ابن عبدالبر.چنانكه اشاره شد امام بغوي اجماع علما را در اين باره نقل مي كند
نظر دارند كه ايمـان بـا مجمـوع     همه فقها ومحدثين بر اين امر اتفاق: التمهيد بدان اشاره نموده و مي گويد

واز نظر ايشان ، گفتار و كردار تحقق يافته و عمل هم بدون نيت و اعتقاد دروني فاقد اعتبار و ارزش است
ايمان با انجام كارهاي خوب و پسنديده افزايش و با نافرمانيها كاهش مي يابد وهمه فرمانبرداريهـا ايمـان   

  1.محسوب مي گردد
تابعين و ديگر بزرگان دين اشاره مي كند كه داراي ، تقاد به اسامي آن دسته از صحابهبيهقي در كتاب االع

چنان ديدگاهي بوده اند واين هم صحت سخن كساني را به اثبات مي رساند كه اجماع مزبور را نقل نموده 
  2.اند

اسي ايشـان نيـز   اين امر نه تنها در ميان اهل سنت جاي اختالف نيست كه به عنوان يكي از ويژگيهاي اس
–امام عبداهللا بن امام احمد بن حنبـل ، قلمداد شده و آنها را از گروههاي منحرف و گمراه تمايز مي بخشد

مالك وابن عيينه معتقد ، ثوري، ابن جريج، معمر: با سند خويش از عبدالرزاق نقل مي كند كه -رحمهما اهللا
مـن نيـز   : عبدالرزاق خودش مي گويـد ، ش مي باشدقابل افزايش و كاه بوده وايمان گفتار و كردار: بودند

  3.چنان اعتقادي دارم و اگر از آن سرپيچي نمايم گمراه گشته و از زمره هدايت يافته گان بيرون مي روم
ولذا اعتقاد بـه ورود قـول و عمـل در مفهـوم     : هم در زمينه مي گويد -رحمه اهللا–شيخ االسالم ابن تيميه

  4.سوب شده و افراد زيادي اجماع ايشان را بر آن گزارش كرده اندايمان جزو شعائر اهل سنت مح
  : اهل سنت اين اجماع و اتفاق نظر را با تعابير مختلفي بيان نموده اند

  .ايمان مجموع گفتار و كردار است: برخي مي گويند
  .كردار ونيت تحقق مي يابد، ايمان با سه خصلت گفتار: عده اي مي گويند

  .نيت و پيروي از سنت است، عمل، ايمان عبارت از قول: دبرخي ديگر مي گوين
  5.و اعمال ظاهري مي باشد، اعتقاد دروني، گروهي هم اين تعبير را بكار برده اند كه ايمان تلفظ زباني

  1.كردار وعقيده است، ايمان گفتار: وگاهي نيز مي گويند

                                                 
 .9/238التمهيد 1
 .180االعتقاد 2
 .726حديث شماره ، 1/307السنة 3
 .292االيمان 4
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، دو شرط قول و عمل را در نظر گرفتـه انـد  آن دسته اي كه در تعريف ايمان : ابن تيميه در ادامه مي گويد
كسيكه شرط اعتقاد را ، عمل قلب و اعضاي ظاهري است، قول قلب و زبان و از عمل، مقصودشان از قول

اينكـه بـيم چنـين     و يابدان افزوده بدين سبب بوده كه به اعتقاد وي قول تنها گفتار ظاهري را مي رساند 
گروهي كه با تعبير قول وعمل ونيت از آن يـاد  .يز بدان اضافه كرده استاحتمالي داشته ولذا قيد اعتقاد را ن

  كرده اند به خاطر آن بوده كه به باور ايشان قول شامل اعتقاد دروني و گفتار زباني هم مي گردد 
آنهايي كـه قيـد   ، و لي گاهي عمل نيت را در بر نمي گيرد ولذا قيد نيت را در تعريف ايمان لحاظ كرده اند

از سنت را بدان افزوده اند بدين خاطر بوده كه هيچ گفتار و كرداري جز در صـورت اتبـاع سـنت     پيروي
نكته قابل توجه اينكه هيچ كدام از آنها اقوال و اعمـال را بـه   .مورد پسند و پذيرش خداوند قرار نمي گيرد

ان نيـز از لحـاظ   وهدفش، صورت مطلق بكار نبرده اند بلكه مقصودشان گفتارها و كردارهاي مشروع است
كردن قيد قول و عمل در تعريف ايمان رد ديدگاه مرجئه است كه تنها قول را در مفهوم ايمـان معتبـر مـي    

 ايشان هم در رد آنان گفته اند بلكه ايمان با هردو شرط قول وعمل تكامل مي يابد و باالخره آنـان ، دانند
چنانچه وقتي پيرامون ايمـان از سـهل   ، داده اندكه ايمان را چهار بخش دانسته اند مراد خويش را توضيح 

زيـرا  ، نيت و اتباع سنت اسـت ، كردار، ايمان عبارت از گفتار: در پاسخ گفت، بن عبداهللا تستري سؤال شد
كردار ونيت بدون ، اگر گفتار و كردار بدون نيت باشد نفاق و اگر هم گفتار، اگر گفتار بدون كردار باشد كفر

   2.محسوب مي گردد اتباع سنت باشد بدعت
براي اثبات مدعاي خويش نصوص بسـياري از كتـاب وسـنت را مـورد      -رحمهم اهللا–پيشينيان اين امت
زيرا ايشان جز در صورت وارسي و فهم كامل نصوص شريعت در هيچ زمينـه اي بـه   ، استناد قرار داده اند

افعي پيرامون اين موضوع به پاره اي اظهار نظر نمي پردازند كه به اميد خدا در حين بررسي ديدگاه امام ش
   3.از آنها اشاره خواهيم نمود

  
  
  
  

                                                                                                                                               
  .1/39شرح السنة 1
 .163همان 2
 .119الشريعة آجري 3
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١٣٦ 

  پيرامون حقيقت ايمان :ديدگاه امام شافعي  
، هركس به بررسي آراء نقل شده از امام شافعي و آنچه أئمه در نوشته هاي خويش از ايشان نقـل نمـوده انـد   

مذهب وروش سلف دارد چه او معتقـد اسـت   بپردازد به اين نتيجه مي رسد كه مذهب وي تطابق كامل با 
  .ايمان با دو شرط قول و عمل تكامل يافته و قابليت افزودن و كاستن را دارد

واينك پاره اي از سخنان نقل شده از ايشان وبيان روش وي در اثبات اين قضيه تا انطباق مذهبش با ديـدگاه  
  : سلف روشن گردد

حفـص  : شنيدم كـه  3از حرملة بن يحي: ان حديث روايت كرد و گفتبرايم 2پدرم: مي گويد 1ـ ابن ابي حاتم1
نزد شافعي در مصر با هـم گردآمـده و برسـر موضـوع ايمـان بـه منـاظره         5و مصالق اباضي مذهب4الفرد

حفص در راستاي افزايش و كاهش يافتن ايمان استدالل مي كرد و مصالق هم معتقد بـود ايمـان   ، نشستند
نات خود مصالق را به زانو در آورده بود ولذا شافعي از مقـام دفـاع برآمـد و    حفص با بيا، تنها قول است

تبيين مسأله را بر عهده گرفت و ثابت نمود كه ايمان از مجموع قول وعمل پديد آمده و قابليت زياد شدن 
  6.امام با استدالالت خويش حفص را نيست و نابود كرد، و كاهش يافتن را دارا مي باشد

                                                 
ر هم خودش حافظ بوده و هم پدرش به اين مقام نائل آمده بود كـه د ، او عبدالرحمن بن ابي حاتم بن ادريس رازي است 1

  .2/587الميزان.هـ دارفاني را وداع گفته است327سال
وي محمد بن ادريس بن منذر داود بن مهران عطفاني حنظلي كنيه اش ابو حاتم رازي است ويكي از چهره هاي سرشناس  2

  .1/299طبقات الشافعية.هـ وفات يافته است277تولد يافته ودر سال195دين مي باشد كه در سال
حي بن حرملة بن عمران ابوحفص تجيبي مصري است ويكي از شاگردان شافعي مـي باشـد ودر سـال    نام وي حرملةبن ي 3

 .156التقريب.هـ فوت كرده است244يا243
متكلم بوده واحاديثش از درجه اعتبار ساقط انـد وشـافعي در   : نسائي راجع به او مي گويد، حفص الفرد مبتدع بوده است 4

 .2/33اللسان.نموده است مناظره اي كه با وي داشته تكفيرش
، اباضيه شاخه اي از خوارج كه تاكنون نيز به حيات خويش ادامه داده انـد ،  شرح حال مصالق را در هيچ منابعي نديده ام5

  .صابر طعيمة مراجعه فرماييد: براي آگاهي بيشتر از ايشان به كتاب االباضية اثر
، 1/387بيهقي د ركتاب مناقب شافعي بـا سـند خـود   ، 5/962الاللكائي، 191ابن ابي حاتم در كتاب آداب الشافعي منافبه 6

به اين اثـر اشـاره   ، أ وابن تيميه در كتاب االيمان/14طبقات الشافعية ابن كثير ق، 14/406تاريخ ابن عساكر، 9/115الحلية
  .كرده اند وسندش صحيح مي باشد

البته .واثبات مي نمايد كه با مذهب سلف تطابق كامل دارد اين اثر پرده از روي مذهب شافعي در موضوع ايمان برمي بردارد
حمايت ايشان از مصالق اباضي مذهب درمسأله ورود اعمال در مفهوم ايمان به معنـاي مـوافقتش بـا وي در سـاير اصـول      

ه وديگر مرتكب گناه كبير، اباضيها دراين مسأله با اهل سنت همگام اند ولي در موضوع كاهش يافتن ايمان ، مذهبش نيست
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١٣٧ 

از شـافعي شـنيدم مـي    : نقل مي كند كـه 1با سند خويش از ربيع بن سليمان مرادي-حمه اهللار–امام بيهقي
   2.ايمان مجموع گفتار وكردار و قابل زياد شدن وكم شدن است: گفت

  : كرد يكتهشافعي اين اشعار را برايم د: بيهقي با سندي ديگر از ربيع روايت مي نمايد كه
 صــوأشهدأن البعث حق وأخل                شهدت بأن اهللا ال شيئ غيــره       
 ٣وفعل زكی قديزيد وينقــــص                وأن عری اإليامن قول حمسـن         

و ) يعني همـه چيـز از او تـأثير پذيرفتـه و هسـتي مـي يابنـد       ( گواهي مي دهم كه جز خدا چيزي نيست
تاروپود گفتار وكردار پاكيزه تافتـه شـده و    ايمان از، خالصانه شهادت مي دهم كه روز رستاخيز حق است

  .قابليت فزوني يافتن و كم شدن را دارد
برايمـان حـديث    4ابوالعبـاس أصـم  : حاكم در مناقب الشافعي مي گويد: مي گويد -رحمه اهللا–ابن حجر 
ايمان قول وعمـل اسـت و زيـاد وكـم مـي      : از شافعي شنيدم مي گفت: ربيع به ما خبر داد كه، روايت كرد

  5.شود
ايمان بر اثر عبـادات افـزايش   : ابو نعيم در كتاب الحلية نيز شبيه همين سخن را مي آورد با اين تفاوت كه

 31: المـدثر  po  n  m  lz   } : را تالوت كرد آيهسپس شافعي اين ، وبا نافرمانيها كاهش مي يابد

  6.اند افزون گردد و ايمان كسانى كه ايمان آورده: ترجمه

                                                                                                                                               
از اين رو شافعي در اين خصوص به دفاع از او برخواست زيرا حفص از ، مسائل مشهور از ايشان مخالف اهل سنت هستند

 .مرجئه هايي بود كه معتقد به ورود اعمال در حقيقت ايمان نيستند
د اعتمـاد وراوي كتابهـاي   مـور ، اوربيع بن سليمان بن عبدالجبارمرادي ابو محمد مؤذن است كه يكي از شاگردان شـافعي  1

  .206التقريب.هـ دارفاني را وداع گفته است270ايشان مي باشد ودر سال
ابـن  ، 14/406ابن عساكر در تـاريخ دمشـق  ، 10/32ذهبي در السير، 81ابن عبدالبر در االنتقاء، 1/385بيهقي در المناقب 2

ايـن  ، 12/450يم در عون المعبود شرح سنن ابي داودوابن الق110ابن حجر در توالي التأ سيس، 14كثير در طبقات الشافعية
 .اثر را آورده اند

 .54وديوان اشعار شافعي14/406تاريخ دمشق ابن عساكر، 1/440المناقب بيهقي 3
ابوالعباس اصم محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل اموي است كه ارباب امويان وموسوم به محـدث مشـرق زمـين مـي      4

در ، هفتاد وشش سال داشت وصداقت و صحت احاديثش مـورد اطمينـان همگـان بـود    : گويد حاكم راجع به وي مي.باشد
 .3/860تذكرةالحفاظ.او جداي از اصم معتزلي مذهب است، هـ وفات يافت 346سال

  .1/47فتح الباري5
 .9/115الحلية 6
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هرگاه يك نفر كافر حربي در حال شرك : مي گويد 1در كتاب االم ـ كتاب السير ـ    -رحمه اهللا–عي شاف       
جان ومـالش در  ، گشت سپس پيش از آنكه بازداشت شود ايمان آورد) داراالسالم(وارد سرزمين اسالمي 

واگر در آغاز بـا  .اگر گروهي از ايشان نيز چنان كنند همان طور با آنان برخورد مي شود، امان خواهد بود
جـان ومالشـان   ، جنگ وپيكار وارد داراالسالم شدند ودر نتيجه به اسارت در آمدند وآنگاه مسلمان شدند

بـه  ) دارالكفـر (واگر اين وقايع در سـرزمين كفـار  .غنيمت خواهد شد ولي بخاطر ايمانشان كشته نمي شوند
دگي نيز از گردنش برداشته مـي  وقوع پيوست اسالم آوردنش موجب حفظ خونش خواهد گشت و قيد بر

اگر آن يك نفر گمان برد كـه  ، نمازش داخل ايمان محسوب مي گردد، وهمچنين اگر نماز مي خواند، شود
غنيمـت  ، مؤمن است جان و مال خويش را نگه داشته ولي اگر مي پنداشت نمازش داخـل ايمـان نيسـت   

سـير بـا او   ابه عنـوان   و ياي در مي آورد يا وي را از پا: محسوب شده و امام سرنوشتش را رقم مي زند
  2.برخورد مي نمايد

كـر  ذاگـر عـالوه بـر آن    ، ذكر نام خدا به هنگام ذبـح حيـوان  : ايشان در مسأله اي ديگر مي گويند             
به باور من درود فرستادن بر پيامبر نيز شايسته است وبلكـه زيـاد   ، ديگري هم گفت كار خوبي كرده است

نشـانه ايمـان بـه    ش در شرايط گوناگون را مي پسندم چون ذكر خدا و درود فرستادن بر پيامبر انجام دادن
روزي همـراه پيـامبر   : از عبدالرحمن بن عوف روايت شده كه.ي اجر محسوب مي گرددخدا وعبادتي دارا

پيامبر كجـا  عبدالرحمن دنبالش رفته تا ببيند ، خدا صلي اهللا عليه وسلم بوده كه پيامبر از وي پيشي جست
منتظر مي شود تا سرش را بلند نمايد ولي پيـامبر سـجده   ، مي بيند ايشان به سجده افتاده اند، تشريف برده

، ترسيدم خدا جانـت را گرفتـه باشـد   : اش را طوالني كرد و وقتي سر از خاك بلند كرد عبدالرحمن گفت
جربيل فاخربنی عن اهللا عزوجل انه قـال  محن انی ملا كنت حيث رأيتنی لقينیريا عبدال(: ايشان مي فرمايند

اي عبدالرحمن همانجا كه با تو بودم جبريل پيش مـن  : ٣)من صلی عليک صليت عليه فسجدت هللا شكراً 
                                                 

  .1/385والمناقب1/106شعب االيمان بيهقي، 290ـ4/289االم1
، در اينجا مسائلي هست كه فقها از آنها بحث كرده اند: مي گويد23در شرح خود بر عقيدةالطحاويةامام ابن ابي العز حنفي  2

مثل اينكه اگر كسي نماز خواندويا ديگر آداب اسالمي را انجام داد ولي شهادتين را برزبان جـاري نسـاخت آيـا مسـلمان     
–شـافعي .اين است كه مسلمان به شمار مي آيـد رأي صحيح : محسوب خواهد شد يانه؟ابوالعزدر پاسخ اين سؤال مي گويد

دليـل ايـن   .نيز چنين ديدگاهي داردوتازماني كه واقعيت امر روشن مي شوددست از سرش برداشته خواهـد شـد   -رحمه اهللا
 . ديدگاه ايشان نيز اين است كه وي نماز را داخل مفهوم ايمان مي داند ونماز هم عمل محسوب مي شود

ايـن  2/287فضل الصالةعلي النبـي وهيثمـي درالزوائـد   : اسماعيل قاضي دركتاب، 2/158بويعليا، 1/191احمد در مسند 3
  .اين حديث را احمد روايت نموده وراويانش معتبر مي باشند: هيثمي پيرامون آن مي گويد، حديث را روايت كرده اند
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ولذا به پاس اين نعمـت  ، هركه برتو درود بفرستد من براو درود مي فرستم: خداوند مي فرمايد: آمد وگفت
  .سر به خاك ساييدم

هـركس صـلوات   { 1)من نسی الصالةعلیّ خطّی به طريق اجلنة(: جايي ديگر مي فرمايد درپيامبر خدا      
  }.از راه بهشت منحرف كرده مي شود، فرستادن بر من را فروگزارد

مـي ترسـم   ، نمي دانم هيچ مسلماني جز از روي ايمان به خدا بـر پيـامبر درود بفرسـتد   : شافعي مي گويد     
رخنه كرده وبه هنگام ذبح حيوان به بهانه اي كه بر دل جاهالن عـارض   شيطان به درون برخي از جاهالن

، مي گردد او را از صلوات فرستادن بر پيامبر منع نمايد حال آنكه هيچ مسلماني جز بخاطر ايمان به خـدا 
  2بر وي درود نمي فرستد، بزرگداشت پيامبر و تقرب به ايشان

در كتاب االم ـ باب النية في الصالة ـ مي   -رحمه اهللا–ام شافعي ام: مي گويد -رحمه اهللا–كائيالاللحافظ      
انام (چون در حديث عمر بن خطاب از پيامبر آمده ، نماز جز در صورت داشتن نيت جايز نمي باشد: گويد

                                                 
، غيراين حديث را روايت نموده اندوسيوطي در الجامع الص171بيهقي در الشعب حديث شماره، 3/128طبراني در الكبير 1

حديث مزبوراز طرق متعددي روايت شده كه برخي .آمده وحسن دانسته شده است6/232در فيض القدير شرح جامع الصغير
از آنها موصول وبرخي مرسل اندوهيچ كدامشان  خالي از ضعف نمي باشدولي در مجموع داللت براين دارندكه اصلي 

دراينجا به »نسي«واژه. اني همچون سيوطي وديگران آن را جزواحاديث حسن برشمارده اندبرايش وجود دارد ولذا كس

: طه J  I     H  G  FE  D  C    B  Az  } : چنانكه در قرآن آمده است، مي باشد»فروگذاشت: ترك«معناي 

 .152القول البديع 126
  .1/386والمناقب بيهقي240ـ2/239االم 2

اخـتالف  ، دانشمندان پيرامون صلوات فرسـتادن برپيـامبر بـه هنگـام ذبـح حيـوان      : اره مي فرمايدابن القيم الجوزيةدر اين ب
چـه  ، با وي مخالفـت كـرده انـد   -رحمه اهللا-شافعي آن را مستحب دانسته وكساني ديگراز جمله پيروان ابوحنيفه: نظردارند

ن اشاره به اين قضيه دليلش را چنـين ذكـر مـي    نويسنده المحيط ضم، ايشان درود فرستادن را در اين مقام مكروه مي دانند
  .چون شائبه ذكر نام غير خدا درآن وجود دارد: كندكه

رؤوس «ابوالخطـاب در ، قاضي ويارانش آن را مكروه مي دانند: در اين باره اختالف نظردارند-رحمه اهللا-پيروان امام احمد
والمغني 240مستحب مي باشدجالءاالفهام، دان اعتقاداستابن شاقالمي گويدچون شافعي ب، بدان اشاره نموده است»المسائل
، اين است كـه وي ايمـان را قـول   ، تكبير وصلوات برپيامبر راجزوايمان دانسته، دليل آنكه شافعي ذكرخدا.8/541ابن قدامة

ات چـون صـلو  ، صحت اعتقادايشان درباره ي جواز توسل به صلوات نيزاز همين امر نشات مي گيـرد ، عمل ونيت مي داند
توسل به ذات يا جاه ومقام پيامبررا ، ولي چنانچه بدعت گذاران انجام مي دهند، فرستادن جزو اعمال انسان به شمار مي آيد

  .انجام نداده است
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١٤٠ 

تمامي اصحاب وتابعين اتفـاق  : سپس مي افزايد}.معيار پذيرش همه كردارها نيت است{ )االعامل بالنيات
كردار ونيت پديد مي آيد وهيچ يـك از آنهـا بـدون ديگـري ارزش     ، ايمان از مجموع گفتار: نظر دارند كه

  1.ندارد
ابوالقاسم عبيداهللا بن عمر بغدادي شافعي مذهب كـه اميرالمـؤمنين   : مي گويد-رحمه اهللا–ابن عبدالبر             

محمد بن علـي برايمـان حـديث     :مي گويد، اسكانش داد 3وي را احضار و در شهر الزهراء 2المستنصرباهللا
كـردار واعتقـاد   ، ايمان عبارت از گفتار: ربيع به ما خبر داد كه از شافعي شنيدم مي گفت: بازگوكرد وگفت

و : ترجمـه  143: البقـرة  ed  c  b      a  `z  } : مگر نمي بيني خداوند مي فرمايد، دروني است
، ي نمازتان را به سوي مسجداالقصي ضـايع نمـي كنـد   يعن} خدا بر آن نبود كه ايمان شما را ضايع گرداند

  .عمل واعتقاد مي باشد، پس خداوند نماز را ايمان خوانده كه ايمان قول
يـك نفـر از اهـالي بلـخ     : ابونعيم در كتاب الحلية با سند خويش از ربيع بن سليمان نقل مي كند كه            

مـن معتقـدم   : گفت؟ نظر تو در اين باره چيست: خ گفتندايشان در پاس، پيرامون ايمان از شافعي سؤال كرد
كـه مـي    آيـه از ايـن  : گفـت ؟ اين تعريف را از كجا استنباط نموده اي: شافعي گفت، ايمان تنها قول است

كســانى كــه ايمــان آورده و  : ترجمــه 277: البقــرة e  d  c  b  az  } : فرمايــد
را از هم جدا كرده است بنابراين ايمان قول و اعمـال   او عاطفه ايمان و عمل و} كارهاى شايسته كرده اند

: گفـت ؟ از نظر تو واو عاطفه ميان آنها فاصله انداخته: شافعي گفت.نيز احكام ونتايجش به شمار مي آيند

} : يكي در مشرق وديگري در مغرب چون خداوند مي فرمايـد ، پس تو دو خدا را مي پرستي: گفت، بله
  E  D  C  B  Az آن مـرد   .مغـرب و پروردگار دو  مشرقپروردگار دو  : ترجمه 17 :الرحمن

: گفـت ، تو خودت چنان كردي: شافعي گفت؟ سبحان اهللا تو مرا بت پرست قرار دادي: به خشم آمد وگفت
بخاطر آنچه گفتم از خـدا آمـرزش مـي    : مردگفت، با اين پندار كه واو فاصله انداخته است: گفت؟ چگونه

كسي را نمي پرستم و از اين تاريخ به بعد هم نمي گويم واو عاطفه ميان ايمـان   خواهم بلكه جز يك خدا

                                                 
اين سخنان را در االم نديده .197وااليمان ابن تيمية25جامع العلوم والحكم، 5/886شرح اصول اعتقاد اهل السنةوالجماعة 1
  .ام
هــ  366باهللا حكم بن عبدالرحمن ناصراست كه ازجزوبهترين پادشاهان ودانشـمندان بـه شـمار مـي آيدودرسـال     مستنصر 2

 .1/385البدايةوالنهاية.دارفاني را وداع گفته است
 .3/161معجم البلدان.الزهراءشهركوچكي نزديك قرطبه است 3
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١٤١ 

ايمان عبارت از قول وعمل وقابليت زياد شدن وكاهش يـافتن  : بلكه مي گويم، وعمل فاصله انداخته است
  .را نيز دارد

ش را جمـع آوري كـرد و   كتابهاي، شخص مزبور اموال بسياري را تقديم شافعي نمود: ربيع مي افزايد            
  1.با عقايد اهل سنت از سرزمين مصر بيرون رفت

بهتـرين   آيـه ايـن  : با سند خود از شافعي نقل مي نمايد كه به حميدي فرمود 2ابومحمد بن ابي حاتم            

q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  } : كـه مـي فرمايـد    3اسـت  دليل عليه مرجئه ها

y  x   w  v  ut  s   r  z و فرمان نيافته بودند جز اينكـه خـدا را    : ترجمه 5: البينة

                                                 
را از مفهوم ايمان خارج كرده اند و دليلي پوچ وبي عطف اعمال بر ايمان از جمله مهمترين داليل كساني است كه كردارها  1

زيرا عطف همواره براي مغايرت نيست بلكه گاهي به منظوربيان اهميت چيزي از قبيل عطف ، ارزش محسوب مي گردد

w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  } : بعض بر كل است چنانكه خداوند مي فرمايد

  y  xz وجود آنكه در شمار مالئكه اند ولي خداوند بخاطر وااليي مقام ومنزلتشان  جبريل وميكال با 98: البقرة
عطف اعمال برايمان نيز از همين قبيل مي باشد نه اينكه با او مغايرتي داشته ، نامشان را به صورت مستقل ذكرفرموده است

  .مراجعه فرماييد163براي توضيح بيشتراين موضوع به كتاب االيمان ابن تيمية .باشد
دقت كـن كـه دال برعالقـه شـديد سـلف بـه       ، با عقايد اهل سنت از مصربيرون رفت: به اين عبارت اخير ربيع كه مي گويد

مفهوم بيانـات ايشـان   .گرچه از نظر مخالفان كم اهميت جلوه دهد ، سالمت عقيده وپيراسته بودنش از اوهام وخرافات است
اين جمـالت را بـا   .درزمره اهل سنت محسوب نمي گردد، ن خارج نمايدهركس اعمال را از مفهوم ايما: اين رامي رساند كه

مقايسه كن كه از لحاظ روش استدالل ونتيجـه گيـري تفـاوت    ، مذهب متاخرين كه خود را منتسب به امام شافعي مي دانند
 .زيادي با هم دارند

، 110توالي التاسيس ابـن حجـر  ، 1/40آناحكام القر، 1/386المناقب بيهقي، 5/886الاللكائي، 191آداب الشافعي ومناقبه 2
  .196وااليمان ابن تيمية14طبقات الشافعيةابن كثير، 341تبيين كذب المفتري، 14/406تاريخ دمشق ابن عساكر

ايمان از مجموع تصديق دروني و گفتار زباني پديد مي : مرجئه كساني اند كه معتقدند: مي گويد -رحمه اهللا–شيخ االسالم  3
  : مرجئه ها به سه گروه تقسيم مي شوند، ل داخل مفهومش نمي گردندآيد ولي اعما

ـ    معتقدنـدايمان  : گروه اول ـ كه بيشترينشان را تشكيل داده و ابوالحسن اشعري دركتاب خودبه اقوال ايشان اشاره مي كنـد 
ديگـراز همـين گـروه    برخـي  .سپس برخي از آنان مي گوينداعمال دروني هم داخل آن مي گردند، دروني است تنها اعتقاد

  .اعمال را داخل آن نمي كنند، همچون جهم وصالحي
  .تنها كراميه ها اين ديدگاه دارند، براين باورند كه ايمان مجرد تلفظ زباني است: گروه دوم
اهل فقه وعبادت بـه ايـن ديـدگاه شـهرت     ، عقيده دارند كه ايمان عبارت از تصديق قلبي وتلفظ زباني مي باشد: گروه سوم

 .184ـ 183االيمان.آنگاه ابن تيميه به رد همه آنها مي پردازد.فته انديا



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٤٢ 

را براى او خالص گرداننـد و نمـاز برپـا دارنـد و     ] خود[اند دين  بپرستند و در حالى كه به توحيد گراييده
  1.}پايدار همين است] ثابت و[زكات بدهند و دين 

  
  .ل ايمانپيرامون مفهوم و مدلو -رحمه اهللا–خالصه اعتقاد امام شافعي

و آيات متعددي ، كردار واعتقاد دروني تحقق مي يابد، ايمان با سه خصلت گفتار: امام شافعي معتقد است       
ذكر مي نمايد كه پيشينيان اين امت به پاره اي از آنها اشـاره كـرده انـد وايشـان بـه نقـد        شرا براي اثبات

  .اندوبررسي برخي از اعتراضات وارده بر آنها نيز پرداخته 
شافعي در اثبات ديدگاه خـود ورد عقيـده مخالفـانش قـرآن وسـنت را مسـتند قـرار داده واز روش                  

در مباحث آينده بيشتر پرده از روي شيوه اسـتدالل ايشـان   ، استداللي علم مذموم كالم دوري گزيده است
  2.پيرامون اثبات عقيده برمي برداريم

  
  .زياد و كم شدن ايمان: فصل دوم

بغـوي در ايـن بـاره    ، كم شدن ايمان دارند نيز همچون شافعي اعتقاد به زياد و -رحمهم اهللا–سلفساير         
ايمان عبـارت  : اهل سنت نسبت به اين مسأله اتفاق نظر داشته و معتقدند علما تابعين و، صحابه: مي گويد

  .اردقابليت زياد وكم شدن را د3از قول وعمل است وبراساس نصوص قرآن وسنت
: از عمير بن حبيب نقل شده كه: تابعين وأئمه روايت گشته است، اعتقاد به زياد وكم شدن از صحابه        

در پاسـخ  ؟ از او سؤال شد زياد وكم شـدنش چگونـه مـي باشـد    ، ايمان قابل افزايش وكاهش يافتن است

                                                 
خداوند دراين آيه اعمال را دين نام نهاده وما را به انجام مخلصانه آنهـا بـراي   : نحوه داللت آيه بر آن بدين گونه است كه 1

  .وي فرمان داده است ومرجئه اعمال را از مفهوم ايمان خارج نموده اند
براي آگاهي بيشتر ازآن كتابهاي زيررابـه  ، نسبت داه اند-رحمه اهللا-زأئمه اين ديدگاه راذكركرده و به امام شافعيبسياري ا 2

وجـامع العلـوم   1/47فـتح البـاري   ، 180االعتقـادبيهقي ، 4/832شرح اصول اعتقاد اهل السنة: عنوان نمونه مطالعه بفرماييد
 .25والحكم

كه در آينـده بـدان اشـاره    ، د خدري رضي اهللا عنه پيرامون نقصان دين زنان باشدحديث ابو سعي ، شايد مقصودش از سنت3
 .خواهيم نمود
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ه از وي غافل گشـتيم كـاهش   سپاس وبيم از خدا مشغول بوديم افزايش يافته وهر گا، هرگاه به ياد: گفت
  1.مي يابد

د خـدا مـي   و ياپس از آن به ذكر  و بياييد ايمانمان را افزايش دهيم: به يارانش فرمود عمر بن خطّاب
  2.پرداختند

  3.ايمان زياد وكم مي شود: ابن عباس وابوهريره رضي اهللا عنهما معتقد بودند
بـاب زيـادة االيمـان    : يـن گشـوده ومـي گويـد    امام ابوعبداهللا بخاري در صحيح خـود بـابي را تحـت ا   

¬  ®  ¯  } : خداوند سبحان نيز در اين زمينه مي فرمايـد ).بحث زياد وكم شدن ايمان(ونقصانه

z يا مي فرمايد}و بر هدايتشان افزوديم{ 13: الكهف : {   po  n  m  lz 31: المدثر } و ايمان كسانى

n  m  l  k  ji  h  g  } : مي فرمايداينكه  و يا} اند افزون گردد كه ايمان آورده
z  بنـابر ايـن   .}پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد امروز دين شما را برايتان كامل گردانيدم{ 3: المائـدة

  .ناقص مي باشد، هرگاه چيزي از كمال را ترك نمايد
رند كه ايمان قـول وعمـل   فقها ومحدثين بر اين امر اجماع دا: مي گويد -رحمه اهللا–ابن عبدالبر            

وايمان از نظر ايشان به وسـيله عبادتهـا افـزايش    ، است وعمل نيز بدون نيت واعتقاد دروني ارزشي ندارد
  .وبا نافرمانيها كاهش يافته وهمه عبادتها هم ايمان محسوب مي گردد

اهش يـافتنش توقـف   ايمان زياد مي گردد ولي راجع به ك: ابن القاسم از مالك روايت مي كندكه           
ايمـان بـا انجـام عبـادات     : ابن نافع وابن وهب از ايشان نقل مي نمايند كه، معمربن عيسي، عبدالزاق .نمود

   4.خدارا شكر كه محدثين معتقد به اين ديدگاه مي باشند، افزايش وبا نافرمانيها كاهش مي يابد
برخي از فقهاي : وم را ترجيح داده و مي فرمايداين ديدگاه د -رحمه اهللا–شيخ االسالم ابن تيمية           

ايـن  .تابعين موافق اطالق واژه نقصان بر ايمان نبوده اند زيرا تنهابحث افزايش يافتنش را در قرآن ديده اند
قول يكي از دو روايت منسوب به مالك است ولي روايت دوم كه نزد پيروانش از اعتبار وشهرت بيشتري 

  5.ايمان زياد وكم مي شود: دگاه ساير علما مي باشدكهمانند دي، برخوردار است
                                                 

 .112الشريعة 1
 .همان 2
 .همان 3
 .252ـ9/238التمهيد 4
 .7/506مجموع فتاوي شيخ االسالم 5
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ايمان بـا عبـادات افـزايش وبـا     : بنابر اين همه اهل سنت وجماعت بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه          
ايشان جهت اثبات مدعاي خويش داليل زيادي از قرآن وسنت را ارائه مي دهند ، گناهان كاهش مي يابد
  : از جمله آنها آيات زير مي باشند، قرار خواهيم داد بحث همترينشان را موردكه به طور اختصار م

1-  {  d  c  b  a  `  _  ^]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

  f   ez گويـد ايـن    اى نازل شود از ميان آنان كسى است كه مى و چون سوره: ترجمه 124: التوبة
افزايد و آنان شادمانى  اند بر ايمانشان مى ا كسانى كه ايمان آوردهايمان كدام يك از شما را افزود ام] سوره[

  }كنند مى

ــ 2 ــال d  c   b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  Wz   } ـ  2: األنف

اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد و چون آيات او بـر آنـان خوانـده     مؤمنان همان كسانى : ترجمه
  }شود بر ايمانشان بيفزايد

تا آنان كه اهل كتابند يقين بـه هـم   : ترجمه 31: المـدثر  po  n  m  l  k  j  i  hz   }  ـ3
  }اند افزون گردد رسانند و ايمان كسانى كه ايمان آورده

، آيات بسياري زياد شدن ايمان را مي رسانند كه به طريق داللت التزام كاهش يافتنش را نيزاثبات مي كننـد 
واينك به پاره اي از داليـل موجـود    .قابل كم شدن نيز هست، دن داشته باشدزيرا چيزيكه قابليت زياد ش

  : اشاره خواهيم كرد، در سنت كه سلف بدانها استناد نموده اند
از پيامبر خـدا   -رضي اهللا عنه -ـ حديثي كه درابتداي اين بحث بدان اشاره شد وآن اينكه ابوسعيد خدري1

مارأيت من ناقصات عقل وديـن (: قه دادن فرمان داد وسپس فرمودنقل مي نمايد كه ايشان زنان را به صد
درميان افراد داراي عقل وديـن نـاقص كسـي را نديـده ام     : يعني 1)أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن

  .مانند شما خرد مرد دورانديش را ازبين ببرد
واحلياءشـعبةمن , ذی عـن الطـرقااليامن بضع وسبعون شعبةأعالها قول الاله االاهللا وأدناها إماطـةاال(ـ 2

   2)االيامن
باالترين قسـمت آن جملـه توحيـد وپـايين تـرينش برداشـتن       ، ايمان داراي هفتاد واندي شاخه است: يعني

  .وآزرم بخشي ازايمان محسوب مي گردد، چيززيان آوري سرراه عمومي مردم مي باشد

                                                 
 .1/86وصحيح مسلم 1/116كتاب الحيض، صحيح البخاري 1
 .1/6وشرح نووي برصحيح مسلم1/44فتح الباري، بخاري ومسلم روايتش كرده اند 2



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٤٥ 

: 1)فإن مل يستطع فبقلبه وذالک أضعف االيامن ه بيده فإن مل يستطع فبلسانهريفليغ من رأی منكم منكراً (ـ 3
اگراين كار را نتوانست با زبـانش  ، با دست از آن جلوگيري نمايد دچيزناپسندي را مشاهده نمود بايهركه 

به مبارزه آن برخيزد واگراين را هم نتوانست انجام دهد با دلش از آن بيزار باشد واين گزينه سـوم پـايين   
  .مارمي آيدترين مرتبه ايمان به ش

احاديث بيشمارديگري نيزدر اين راستا وجـود دارنـد كـه پيشـينيان بـدانها اسـتناد نمـوده انـد ولـي مـا           
  2.مشهورترينشان را مدنظرقرارداديم

در اين باره اشاره مي نمـاييم كـه روش ايشـان را     -رحمه اهللا -واكنون به سخنان منسوب به امام شافعي 
  : ددراثبات عقيده به اثبات مي رسان

ايمان گفتاروكرداراست كه بـا انجـام تكـاليف    : ازشافعي شنيدم مي گفت: مي گويد -رضي اهللا عنه -ربيع
  3.را تالوت كرد سوره مدثر 31 آيهآنگاه ، افزايش وبراثر نافرمانيها كاهش مي يابد

لت ايمان پيشتردربحث حقيقت ايمان به مناظره شافعي با حفص الفرد اشاره كرديم كه ايشان ازموضوع دال
بـه حـد    -رحمه اهللا -انتساب اين عقيده به شافعي 4برگفتاروكرداروقابل زياد وكم شدنش دفاع كرده است

تواتررسيده وجايي را براي ظن وگمان باقي نگذاشته است ولذا ديدگاه آن كس كه مي پنـدارد اعتقـاد بـه    
  .د مي باشدزياد وكم شدن ايمان ارتباطي با ايشان ندارد مردود وغير قابل اعتما

اعتقادبه اينكه ايمـان قـول وفعـل ونيـت     ( بخاري ديدگاه سلف و احمد، مالك، شافعي: 5سبكي مي گويد
اينان ـ جز شافعي واحمد ـ  به زياد وكم شدن ايمـان تصـريح     .....را داشته اند) وقابل زياد وكم شدن است

ي از نويسندگان شـرح حـالش بـه    البته گروه، در اين زمينه هيچ نصي از شافعي در دست نيست. مي كنند
ثابـت ومحقـق    ي ايشـان ثابت نمـي باشـد چنانكـه سـاير آرا     اين موضوع اشاره نموده اند ولي از نظر ما

  .پايان سخنان سبكي.است

                                                 
 .2/22صحيح مسلم 1
 .براي آگاهي بيشتراز اين موضوع به كتاب االيمان ابن تيميه وااليمان ابن منده وامثال آنها مراجعه فرماييد 2
 .9/115كتاب الحليةابونعيم 3
 .به بحث مزبورمراجعه فرماييد 4
 .ن موضوع اشاره مي كندبدي 1/130يعني سبكي پسركه در كتاب طبقات الشافعية 5
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در اين باره اشاره نموده وروشن كرديم كـه رأي راجـح    -رحمه اهللا -بلي به ديدگاه امام مالكقدر مباحث     
  1.به زياد وكم شدن ايمان مي باشددر مذهب ايشان اعتقاد 

واما درباره ديدگاه امام شافعي نقل قولهاي صحيحي در اين راستا وجود دارند كه پيشتر بـه پـاره اي از          
چنانكه بسياري از علما در حين بحث از فضايل شافعي و همچنين درنوشته هاي سـلف  ، آنها اشاره كرديم

از جمله كسانيكه به اين امر تصريح نموده اند افـراد زيـر   ، ريح كرده اندبه انتساب اين ديدگاه به ايشان تص
  : مي باشند
ابـن  ، 9نووي، 8رازي، 7ابن عساكر، 6ابن عبدالبر، 5بيهقي، 4ابونعيم، 3اللكائيالحافظ ، 2ابن ابي حاتم               

ه زياد وكم شدن ايمـان را از  همه ايشان اعتقاد ب -رحمهم اهللا - 13و ابن حجر 12ابن القيم، 11ذهبي، 10تيمية
مي گويند شـافعي  15وابن رجب 14نقل نموده اند بلكه برخي از آنها همچون ابن تيميه  -رحمه اهللا -شافعي

پس چطور سبكي گمان مي كنـد ايـن ديـدگاه از شـافعي بـه      ، اجماع سلف را در اين زمينه نقل مي نمايد
ل در مفهوم ايمان نزد وي ثابت گشته چـه چيـزي   وقتي اعتقاد شافعي به دخول اعما!؟ اثبات نرسيده است

افراط : ولي واقعيت امر اين است كه.بازمي دارد، شافعي را از اتباع سلف در حكم به زياد وكم شدن ايمان
  . انسان را كور وكر مي كند، در محبت ودوستي

                                                 
 .9/252التمهيد 1
 .192آداب الشافعي ومناقبه 2
 .957و890، 5/886شرح اصول اعتقاد اهل السنةوالجماعة 3
 .9/115الحلية 4
 .1/385والمناقب180االعتقاد 5
 .81االنتقاء 6
 .أـ ب 14/406تاريخ دمشق 7
 .132ـ130مناقب الشافعي 8
 .1/66تهذيب االسماءواللغات 9

 .292ماناالي 10
 .10/32سيراغالم النبالء 11
 .12/450عون المعبود 12
 .1/47فتح الباري 13
 .197االيمان 14
 .25جامع العلوم والحكم 15
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يش از ابو محمد زبيري اين بحث را با روايتي طوالني از امام شافعي به پايان مي برم كه بيهقي با سند خو
  : نقل مي نمايد

  ؟ برترين كردار نزد خداوند چيست: مردي پيش شافعي آمد واز اوپرسيد
  .ن آن پذيرفتني نيستدوآنچه هيچ كرداري ب: شافعي گفت
  ؟ آن چيز كدام است: سؤال كننده

  .ايمان به يكتايي خداوند است كه داراي برترين جايگاه ومنزلت مي باشد: شافعي
  ؟ از نظر شما ايمان از مجموع گفتار وكردار پديد مي آيد يا تنها گفتار بدون كردار است: كننده سؤال
ايمان عبارت از انجام اعمال براي خداوند مي باشد كه گفتارها نيز بخشي از اعمال به شمار مـي  : شافعي
  .آيند

  .آن را برايم تعريف كن تا به خوبي بفهم: سؤال كننده
پاره اي كامال ناقص ، پاره اي از آنها در نهايت كمال، اي حاالت ودرجات متفاوتي استايمان دار: شافعي

  .وناتمام وپاره اي نيز جانب كمالش بر جانب نقصانش برتري دارد
  ؟ مگر ايمان زاد وكم شدن هم دارد: سؤال كننده

  .بله: شافعي
  ؟ دليل آن چيست: سؤال كننده

بر اعضاي انسان تقسيم كرده است به گونه اي كه هركدام از آنهـا   خداوند سبحان تكاليف ايمان را: شافعي
قلبي كه امير وفرمانـده بـدن اسـت ابـزار     : براي مثال، مسؤليت ويژه خود را دارد وبا ديگري فرق مي كند

چشمها وسيله ديـدن ومشـاهده كـردن    ، شناخت ودرك وفهم بوده و ساير اعضا زير نظر قلب كار مي كنند
زبـان ابـزار   ، پاها وسيله راه رفـتن هسـتند  ، دستها وسيله كار وفعاليت اند، زار شنوايي اندگوشها اب، هستند

  .سخن گفتن وابراز نهانيهاي درون است وباالخره سر نيز مكان امني براي چهره وصورت مي باشد
  : هريك از اين اعضا داراي تكليف منحصر به فرد خود بوده وساير اعضا از عهده اش برنمي آيند

پذيرش يكتايي خـدا  ، فراگيري آموزه هاي پاكيزه وبدور از خرافات وبدعت، يفه قلب درك و شناختوظ
خداوند در ايـن  ، ورسالت آخرين پيام آورش واقرار به هر آنچه از جانب ايشان به انسان معرفي مي گردد

مگر آن كس : ترجمه 106: النحـل  x  w  v   u  t  sz  } : زمينه چنين مي فرمايد

: الرعـد  æ  å  ä  ã     â  áz   }  }قلبش به ايمان اطمينـان دارد ] لى[جبور شده وكه م
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q  p  o  n   m  l  } ، }يابـد  آگاه باش كه با ياد خدا دلهـا آرامـش مـى   : ترجمه 28
s  r z از آنانكه با زبان خود گفتند ايمان آورديـم و حـال آنكـه دلهايشـان     : ترجمه 41: المائدة

 284: البقـرة  yx    w  v   u    t  s   r  q  p  oz  }  و يـا  }ايمان نيـاورده بـود  

اين } كند خداوند شما را به آن محاسبه مى، آشكار يا پنهان كنيد، و اگر آنچه در دلهاى خود داريد: ترجمه
  .بود چارچوب مسؤليت قلب كه كرداروي محسوب مي گردد

 136: البقـرة  U  T  Sz  } : مـي فرمايـد  وظيفه زبان تعبير از عقايد نهانيهاي درون است چنانچه 

] بـه زبـان  [و بـا مـردم   { 83: البقـرة  º  ¹    ¸z  }  و يا} بگوييد ما به خداايمان آورده اييم{
  .اين هم وظيفه زبان است} خوش سخن بگوييد

تكليف نيروي شنوايي نيز پرهيز از گوش فرادادن به سخناني است كه موجبات خشم خـدارا فـراهم مـي    

¸  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹    } : اين باره مي فرمايـد  در، كند

   ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Åz  در ] خـدا [و البته : ترجمه 140: النسـاء
گيرد بـا آنـان    بر شما نازل كرده كه هر گاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار مى] قرآن[كتاب 

سـپس  } ى غير از آن درآيند چرا كه در اين صورت شما هم مثـل آنـان خواهيـد بـود    منشينيد تا به سخن

×  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø   } : فراموشي را از آن استثنا فرمـوده اسـت  

   á  àz به فراموشى انداخت پـس از توجـه   ] در اين باره[و اگر شيطان تو را : ترجمه 68: األنعام

z  y  x    w  v  }  |  {~   �  ¡   }، }با قوم ستمكار منشين] ديگر[
   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢z پس بشارت ده به آن بندگاه مـن كـه   : ترجمه 18 - 17: الزمر

كنند اينانند كه خدايشان راه نمـوده و ايناننـد همـان     دهند و بهترين آن را پيروى مى به سخن گوش فرامى

عونَ  الَّذ. قَد أَفْلَح الْمؤْمنُونَ(، }خردمندان خَاشـ هِملَات ي صـف مينَ ه . {  G  F  E  D  C  B  A
  V  U  T   S  R  Q  P  O      N  M  L  K   J  I  H

  Z  Y  X  Wz  همانان كه در . به راستى كه مؤمنان رستگار شدند: ترجمه 5 - 1: المؤمنـون
  ، }و كسانى كه پاكدامنند. پردازند مى و آنان كه زكات. و آنان كه از بيهوده رويگردانند. نمازشان فروتنند
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 {  s  r      q  p  oz 55: القصص  }و يـا } تابنـد  و چون لغوى بشنوند از آن روى برمى 

و چون بـر لغـو بگذرنـد بـا بزرگـوارى      { 72: الفرقان g  f  e      d  c  bz  } : مي فرمايد
  .}گذرند مى

} : مـي فرمايـد  ، ز آنچه خدا ممنوع كرده فروبنددوظيفه چشم اين است كه به محرمات ننگرد وخود را ا
   ut  s  r  q  p   o  nz به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهنـد  {  30: النور

  }و پاكدامنى ورزند
هرجا در قرآن از حفظ عورت بحث شده باشد مراد ازآن نگهـداريش از  : گفت آيهشافعي در توضيح اين 

  .مقصود ازآن كنترل كردنش دربرابرنگريستن به حرامها است كه آيهارتكاب زنا مي باشد جز اين 

Ã  Â  Á  } : نيروي شنوايي وبينايي اشاره كرده ومي فرمايـد ، به وظيفه قلب آيهآنگاه خداوند دريك 

   Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Äz  و  : ترجمــه  36: اإلسـراء
  } ل مكن زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شدچيزى را كه بدان علم ندارى دنبا

مـي  ، را فراهم نكندوظيفه عورت اين است كه از طريق ارتكاب محرمات موجبات هتك حرمت خويش 

X  W     V  U  } : مي فرمايد و يا 5: المؤمنون Z  Y  X  W  Vz  } : فرمايد

  _   ^    ]  \  [  Z  Yz  و : ترجمه  22: فصـلت]و  هايتاناز اينكه مبادا گوشـ ] شما
  }داشتيد پوشيده نمى] گناهانتان را[و پوستتان بر ضد شما گواهى دهند  تانديدگان

  .اين هم مسؤليت عورت بود.در اينجا عورتها ورانها است z_   } مراد از 
رد پسند خـدا از  تكليف مربوط به دستها اين است كه وسيله انجام فعاليتهاي حرام نگردد بلكه كارهاي مو

A  } : چنانچـه مـي فرمايـد   ، جهاد وپاكيزگي براي اداي نمازها را انجام دهد، صله رحم، قبيل صدقه

  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  Bz ــدة اى { 6: المائـ
مي  و يا} ...نماز برخيزيد صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد] عزم[ايد چون به  كسانى كه ايمان آورده

ــدفرما ــد z     y   x   w  v        u  t   s  rz  }  |  {  ~  _  `  a  } : ي  4: محم

از ] در كشتار[را بزنيد تا چون آنان را ] يشان[اند برخورد كنيد گردنها پس چون با كسانى كه كفر ورزيده{
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و يـا  ] ن كنيـد و آزادشـا [منت نهيد ] بر آنان[استوار در بند كشيد سپس يا ] اسيران را[پاى درآورديد پس 
  }]و عوض از ايشان بگيريد[فديه 

و  صله رحم وصدقه از اعمـال دسـت محسـوب مـي گردنـد     ، كفارمتجاوز كشتار زيرا مبارزه مسلحانه و 
قـرآن پيرامـون مسـؤليت پاهـا مـي      ، ازآنها دوري گزيند وظيفه پاها اين است كه به سوي حرامها نرود و

  :فرمايد

  {  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô    Ó  á  à    ß     Þ  Ý  Üz ــراء و در { 37: اإلسـ
توانى  توانى شكافت و در بلندى به كوهها نمى زمين به نخوت گام برمدار چرا كه هرگز زمين را نمى] روى[

  .}رسيد

} : كرنش بردن شب وروز وبه هنگام نمازها براي خداوند سـبحان اسـت  ، وباالخره وظيفه صورت            
 j  i  h  g  f  e    o  n     m  l  k

   q  pz ايد ركوع و سجود كنيد و پروردگارتان را بپرستيد و كـار   اى كسانى كه ايمان آورده{ 77: الحج

n  m  l  k  j  i  h   g  } : مـي فرمايـد   و يـا } خوب انجام دهيد باشد كه رستگار شويد

  oz  مراد از واژه مساجد همـان   }و مساجد ويژه خداست پس هيچ كس را با خدا مخوانيد{ 18: الجـن
  1كه انسان در حال سجود برآنها تكيه مي زند)مانند صورت وديگراعضا (اندامهايي است 

، خداوند در قرآن پاكيزگي ونمازها را نيز ايمان ناميده اسـت .اين بود توضيح تكاليف اعضاي انسان             
خداوند به پيامبرش فرمان داد ، ي بيت المقدسوآن هنگامي است كه پس از شانزده ماه نمازخواندن به سو

ازپيـامبر سـؤال   ) كه رو به بيت المقـدس بـود  (مسلمانان پيرامون نمازهاي گذشته ، روبه كعبه نماز بخوانند
را درپاسخ ايشـان فـرود    آيهخداوند اين  2؟ نمودند كه وضعيتشان چطور بوده وآيا ارزشي داشته اند يا نه

                                                 
عطاء وسعيد بن جبيرنيز روايت ، طلق بن حبيب، سعيد بن مسيب: اين تفسير شافعي براي واژه مساجد از بزرگاني همچون 1

يعني موحدانه خدارا درآنها پرسـتش  ، ل شده كه مراد از آن اماكن عبادت استعكرمه وابن عباس نق، واز قتاده ، شده است
مقصود از آن همه نقاط سرزمين مي باشد زيرا زمين براي پيـامبر سـجده   : حسن بصري مي گويد.نموده واز شرك بپرهيزيد

  .گاه وپاكيزه قرار داده شده است
را ترجيح داده انـد  ) ديدگاه ابن عباس وديگران(ديدگاه دوم  ابن كثيروقرطبي، ابن جرير طبري: گروهي از مفسرين همچون

 .19/20وتفسيرقرطبي4/431ابن كثير، 29/117تفسيرطبري.ولذارآي شافعي ضعيف مي باشد

 .2/16وتفسيرابن جرير 525مسلم حديث شماره، 40حديث شماره1/23صحيح بخاري 2 
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و خدا بـر آن  {  143: البقـرة  b      a  `  k  j  i   h  g  f  ed  cz  } : آورد كه
يعني خداوند درايـن  } به مردم دلسوز و مهربان است] نسبت[نبود كه ايمان شما را ضايع گرداند زيرا خدا 

اعضايش را ازارتكاب محرمات نگه ، بنابراين هركس نمازها را به جاآورده، نماز را ايمان خوانده است آيه
با ايماني كامل به سوي خدا برگشته ووارد بهشت مـي  ، يك ازآنها دستورات الهي را انجام دهددارد وبا هر

  .انجام يكي ازمسؤليتهاي مزبوركوتاهي نمايد با ايماني ناقص پيش خدا برمي گردد گردد ولي هركس در
  ؟ گرددنقصان وكمال ايمان را فهميدم ولي مسأله زياد شدنش ازكجا استنباط مي : سؤال كنند     

Z  Y  X  W  V  U  T  S  ]  \   } : شريفه كه مي فرمايد آيهاز اين : شافعي           

  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^]
  s  r  q  p  o  n   m  lz ــة ــه 125 - 124: التوبـ ــون : ترجمـ و چـ

كدام يك از شـما را افـزود امـا     ايمان] سوره[گويد اين  اى نازل شود از ميان آنان كسى است كه مى سوره
اما كسانى كه در دلهايشان بيمارى . كنند افزايد و آنان شادمانى مى اند بر ايمانشان مى كسانى كه ايمان آورده

¢  £  ¤  ¥  } : مي فرمايد و يا. }گذرند است پليدى بر پليديشان افزود و در حال كفر درمى
  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦z مــا خبرشــان را بــر تــو  : جمــهتر 13: الكهــف

كنيم آنان جوانانى بودنـد كـه بـه پروردگارشـان ايمـان آورده بودنـد و بـر هدايتشـان          حكايت مى درست
  .}افزوديم
مردم همه در يـك مسـتوي بـوده    ، اگرايمان قابليت زياد وكم شدن را نداشت: شافعي درادامه گفت             

يمان است كه مؤمنان داخل بهشت گشـته وبازيـاد شـدنش بـه     وكسي برديگري برتري نداشت ولي براثر ا
وهمچنين بخاطرنقصانش است كه افـراد مقصـربه عـذاب    ، درجات ومقامات وااليي نزد خدا نائل مي آيند

  .وخشم خدا دچار مي گردند
يـان  همچنانكـه م اسـت   پيشي گرفتن را قرار داده سبقت وميان بندگانش در خداوند : و نيز مي فرمايد         

هركـه از  ، سپس ايشان داراي درجـات متفـاوتي مـي باشـند    ، برگزارمي گرددپيشي گرفتن  ي دوندهاسبها
 مقـدم  فرد درجه دومـي بـراو   ديگران پيشي گرفت براساس شايستگي خود پاداش كامل خواهد گرفت و

تين داراي اگرافـراد نخسـ   و، همين امرموجب برتري پيشينيان اين امت برسايرين گرديده است نمي شود و
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امتياز بيشتري نمي بودند تفاضلي ميان افراد پديد نمي آمد و پايين ترين فرد به واالتـرين ايـن امـت مـي     
  1.رسيد

  
  استثناء درايمان و ارتباطش با اسالم: فصل سوم

  :اين فصل دو بحث را درمي گيرد
  .استثناء در ايمان: بحث اول

  تفاوت ميان ايمان واسالم: بحث دوم    
  

  استثناء در ايمان: ولبحث ا
من مؤمنم اگـر  : استثناء در ايمان اين است كه كسي بگويد: مي گويد -رحمه اهللا -شيخ االسالم ابن تيميه      

برخي تحريمش ، برخي معتقد به وجوب آن هستند: علما در اين زمينه سه ديدگاه دارند.خدا خواسته باشد
نه اقوال را از دوجهت مختلف جايز دانسته اند كـه ايـن   نموده اند وگروهي نيز صدور وعدم صدور اين گو

   2.ديدگاه سوم صحيحترين آنها مي باشد
اهـل حـق اسـتثناء در     علمـاي يكي از ويژگيهاي : مي گويد -رحمه اهللا -محمدبن حسين آجري          

كـه بخـاطر   ايمان است البته نه از روي شك وگمان ـ از داشتن شك در ايمان به خدا پناه مـي بـريم ـ بل    
بدين معني كه نمي دانسته اند آيا ايمانشان چنان بوده كـه ايمـان راسـتين    ، است پرهيز از خودستايي بوده

بـه  : گفـت مي در پاسخ ؟ آيا تو مؤمن هستي: مي شدنه ولذا هرگاه از يكي از ايشان سؤال  خوانده شود يا
ـ ، بهشت، واپسين روز، پيامبران، كتابها، فرشتگان، خدا كسـيكه بـه ايـن    ، ايمـان آورده ام  نال آجهنم وامث

                                                 
اين پاسخها را به صورت مفصل تر ازابوعبيد ديـده  : ي گويدامام احمد راجع به نقل مزبور م.393ـ 1/387مناقب الشافعي 1
اگرهردوي آنها درست باشند احتمال داردابوعبيد آن راازشافعي برگرفته وچيزهايي بدان افزوده باشدو احتمـال داردايـن   ، ام

  .ماجرابراي هردوي ايشان رخ داده باشد
وي ديدگاه ايشان پيرامون ايمـان برمـي داردوآن اينكـه    نصوص باال وديگرنصوص منقول از شافعي پرده ازر: خالصه اينكه

شافعي ايـن عقيـده   .كردارونيت است كه با عبادات افزايش وبراثرنافرمانيها كاهش مي يابد، ايمان از نظروي عبارت ازگفتار
رد وقبال نيز به راازنصوص  قرآن برگرفته كه يا به صورتي صريح وبدون ابهام بدان اشاره نموده ويامي توان از آن برداشت ك

 .پاره اي از داليل سلف دراين زمينه اشاره كرديم
 .410االيمان 2
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واستثنائش بخـاطر  ، مؤمن محسوب مي شود، جمالت تلفظ نموده وقلبا نيز بدانها اعتقاد ويقين داشته باشد
  ؟ اين است كه نمي داند آيا ايمانش آنچنان هست كه سزاوار ستايش خداوند باشد يا نه

ودند استثناء در اعمال شامل گفتار وتصديق قلبي نمـي  صحابه وتابعين ـرضي اهللا عنهم ـ معتقد ب             
مردم از نظر ايشان مؤمن واحكـام گونـاگون    و .حقيقت ايمان رخ مي دهد گردد بلكه در اعمال زمينه سازِ

   1.ارث ونكاح برآنان تطبيق مي شود: اسالم همچون
بعين ودانشمندان وارسته پـس  تا، عين مذهب پيشينيان يعني صحابه -رحمه اهللا -بيانات آجري            

ايشـان  .من مؤمنم: يك نفرپيش ابن مسعود گفت: ابوعبيد با سند خويش روايت مي كند كه، از ايشان است
يعني اينكه به طورقطع (چرا نخستين: ابن مسعود گفت.اميدوارم: گفت ؟ آيا تو از اهل بهشت هستيد: گفتند

  2).يعني گفتي اميدوارم(ا موكول نموديرا موكول نكردي چنانكه دومي ر) گفتيد من مؤمنم
  3.هيچ كس را جز بر استثناء نديده ام: بن سعيد شنيدم مي گفت ياز يحي: امام احمد مي گويد            

پيشينيان اين امت جهت اثبات جواز استثناء داليلي از كتاب وسنت نقل مي نمايند كـه در امـوري           
نيَ (: آيـه از جملـه ايـن   ، ستثابت ومحقق استثناء بكار رفته ا نـِ ـاء اهللاَُّ آمِ امَ إِن شَ َـرَ دَ احلْ ـجِ لُنَّ املَْسْ خُ تَـدْ  )لَ

 در و.}خدا با خاطرى آسوده در مسـجد الحـرام درخواهيـد آمـد      بدون شك به خواست: ترجمه27/فتح
قبرستان مي سنت نيز اين حديث پيامبر را به عنوان دليل ذكر مي نمايند كه به هنگام سالم كردن برساكنان 

درود برشما اي سـاكنان خانـه   : يعني 4)السالم عليكم دار قوم مؤمنني وانا انشاءاهللا بكم الحقـون(: فرمود
  .شما مي پيونديم جمعبه خواست خدا مانيز به !مؤمنان
با وجود اينكه موضع گيري سلف در موضوع استثناء ايمان واضح واينكه بخاطر ترس ازخود ستايي        

: در اين بـاره چنـين مـي گويـد     -رحمه اهللا -آجري، ولي سؤال كردن از آن را نمي پسنديدند، بوده است
، روزآخرت، پيامهاي آسماني، فرشتگان، به خدا: در پاسخ بگو؟ هرگاه مردي از تو پرسيد آيا مؤمن هستيد

بت نمي سؤالت بدعت است وجوا: واگر هم دوست داشتي بگو. بهشت ودوزخ ايمان دارم، رستاخيز، مرگ
ولي از بحـث  ، به خواست خدا مؤمنم: واگر هم خواستي به همان شيوه اي كه بيان شد در پاسخ بگو. دهم

                                                 
 .136الشريعة 1
 .67االيمان ابن تيميه 2
 .137الشريعة 3
 .1/218مسلم روايت كرده است  4
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زيرا اين كار نزد علما ناپسند ونكوهيـده اسـت ولـذا از پيشـوايان ديـن      ، ومناظره در اين زمينه پرهيز كن
   1پيروي كن تا به خواست خدا درامان بمانيد

ينيان سؤال درباره ايمان را دوست نداشته اند اين بوده كه چون سؤال مزبور از جانـب  علت آنكه پيش           
يـك نفـر از مـن    : خالل از امام احمد روايت مي نمايد كه مردي از ايشان پرسيد، مرجئه مطرح مي گشت

ـ     ؟ آيا اشكالي دارد، بله: در پاسخ گفتم؟ آيا تو مؤمن هستيد: پرسيد ؤمن مگر مردم بـه دودسـته كـافر وم
اين نوع سخنان از طرف مرجئه مطرح مي گـردد حـال آنكـه    : امام به خشم آمد وفرمود.تقسيم نمي شوند

: سپس فرمود؟ اينان چه كساني هستند   106: التوبة Æ      Å  Ä  Ãz  } : خداوند مي فرمايد
 ؟ م داده ايـم آيا قول را انجا: امام گفت، آري چنان است: شخص مزبور گفت؟ مگر ايمان قول وعمل نيست

پس چطور از تو اعتراض مي كنـد كـه   : امام گفت، نه: گفت ؟ آيا كردار را انجام داده ايم: گفت، بله: گفت
يعني چون بخشي از ايمان كه كردار است هنوز صورت نگرفته (؟ كنيدمي بگوييد به خواست خدا واستثناء 

  2).استثناء از آن جايز مي باشد
برخي موارد بدون استثناء پاسـخ داده   درو   رحمهم اهللا در اين موضوع ديدگاه سلفاين بود چكيده             

نه اينكه مقصودشان رسيدن بـه كمـال بـوده     حاصل مي گردد داخل شدن ايشان به دايره ايمان و اينكه اند
  3.باشد

  
  : ديدگاه امام شافعي درباره استثناء درايمان

استثناء در ايمـان جـايز اسـت    : صوليان حنبلي مذهب است ـ مي گويد فتوحي ـ كه يكي از فقها وا  ابوالبقاء   
نيز بدان تصريح نموده  احمد وابن مسعود، شافعي.من به خواست خدا مؤمنم: بدين گونه شخصي بگويد

  4.اند
فخرالدين رازي به پاره اي از انتقادات وارده برعقيده امام شافعي اشـاره كـرده واز جملـه بـه مسـأله                

سپس به توضيح معنايش پرداخته ومي گويد آنچه شـافعي گفتـه مربـوط بـه     ، ستثناء در ايمان مي پردازدا
، وي پيرامون داخل شدن اعمال درمفهوم ايمان واينكه استثناء تنها براعمال واقع مي گردد نه عقايـد  اعتقاد

                                                 
 .140الشريعة 1
 .3/597السنة ابوبكر خالل 2
 .397وااليمان ابن تيميه70ـ69االيمان ابوعبيد 3
  .47لمنيرشرح الكواكب ا 4
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ـ .مي باشد همـه اينهـا دال بـر    .ردازدآنگاه به بررسي پاره اي تأويالت وتوضيحات در دفاع از شافعي مي پ
صحت انتساب ديدگاه مزبور به امام شافعي مي باشد واينكه ايشان همچون سلف معتقد به جـواز اسـتثناء   

   1.در ايمان بوده اند
  

  .تفاوت ميان اسالم وايمان: بحث دوم
  سپاسـگذاريم كـه   البته خدا را ، اين مسأله يكي از مسائلي است كه پيشينيان درباره اش اختالف نظردارند      

  : ديدگاه دارندايشان در اين زمينه سه  2اين اختالف آسيبي به دين نمي رساند
 -رحمه اهللا -امام بخاري، روي يك سكه اند ايمان با هم تفاوتي نداشته ودوو  اسالممعتقدند: اول ديدگاه      

بـاب سـؤال جربيـل (: ايددرصحيح خود بابي را برايش گشوده ومي فرم، كه در اين گروه جاي مي گيرد
 النبـی لوفـد نيوما بـ.النبی عن االيامن واالسالم له ثم قال جاءجربيل يعلمكم دينكم جعل ذالک كله دينا

، احسـان ، جبرئيل راجع بـه ايمـان  : c    b  a  `  _ z} عبدالقيس من االيامن وقوله تعالی 
آن : سـپس فرمـود   پرداخـت و  وضـيح تسؤال كرد وايشان نيـز بـه    اسالم وزمان وقوع قيامت از پيامبر

ديـن   پـس پيـامبر همـه آنهـا را    .شخص جبرئيل بود ومي خواست از اين طريق دين را به شـما بيـاموزد  
وهمچنين خداوند سبحان .وآنچه پيامبر در تبيين ايمان براي هيئت نمايندگي عبدالقيس ارائه فرمودند.ناميد

آل  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _     l  k  jz} : مــي فرمايــد 

جويد هرگز از وى پذيرفته نشـود و وى در آخـرت از   ] ديگر[و هر كه جز اسالم دينى : ترجمه 85: عمـران 
  .زيانكاران است

كه مصـنف معتقـد بـه اتحـاد مفهـوم ايمـان        3پيشتراشاره شد: ابن حجردر شرح بيانات بخاري مي گويند      
واسالم وپاسخ پيامبرموجب مغايرتشان مي باشـد واينكـه    ولي وقتي پرسش جبريل از ايمان، واسالم است

خواسـت آن را تأويـل   ، اعمالي مخصـوص اسـت   ايمان عبارت از تصديق اموري مخصوص واسالم ابراز
  .وديدگاه خويش را اثبات نمايد

                                                 
 .147مناقب الشافعي رازي 1
برعكس اختالف خلف با سلف ،  فروعيات مي باشد زيرا اصول ومنهج ايشان يكي است واختالف مزبور بسان اختالف در 2

اثرات منفي برعقايد گذاشته واختالفـاتي پديـد   ، اعتبارادله وطبعا نتيجه برمي گردد،  روش،  كه چون به اختالف در اصول 
 .آورده است

 .1/55فتح الباري 3



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٥٦ 

راه يعنـي همـ  ) ومـابين  . (يعني همراه توضيح اين امر كه اعتقاد وعمل جزو دين به شمارمي آينـد ) بيان و(     
يعني بخاري ايمان را درآن جريـان بـه   ، آنچه براي هيئت مزبورتوضيح داد كه ايمان همان اسالم مي باشد

يعني به همـراه آنچـه   ) وقول اهللا(واينكه گفت.اينجا بدان تفسيرمي نمايد در چيزي تفسير نموده كه اسالم را
ديث ابوسفيان نيزكه ايمان خود ديـن  مزبوربرآن داللت مي كند مبني براينكه اسالم همان دين است وح آيه

اين بودچكيده ديـدگاه ايشـان   .بنابراين اسالم وايمان هيچ تفاوتي باهم ندارند، برآن داللت مي نمايد، است
  .1پيرامون اين موضوع

به اختالف پيشينيان دراين زمينه  »تعظيم قدرالصالة«امام ابوعبداهللا محمد بن نصرمروزي نيز در كتاب          
  2.ديدگاه معتقدين به اتحاد ايمان واسالم را ترجيح مي دهد يره نموده وسپس طي بحث مفصلاشا

مي باشد كـه   -رحمه اهللا -امام حافظ ابن منده، يكي ديگر از كسانيكه معتقد به اتحادايمان واسالم بوده اند     
گر كتاب وسـنت مبنـي بـر    بابي برايش گشوده وبه ذكر اخبار دال برآن وتبيينات روشن"االيمان"در كتاب 
  3.مي پردازد، اتحادشان

امام زهري دراين باره مـي  ، گروهي از پيشينيان معتقد به تفاوت ميان ايمان واسالم بوده اند: ديدگاه دوم       
  4.اسالم عبارت ازگفتار وايمان كردار مي باشد: گويد

 ؟ سالم وايمان ازنظر تو با هم تفـاوت دارنـد  آيا ا: از احمد بن حنبل پرسيدم: مي گويد 5عبدالملك ميموني     

{  ~  } : كـه مـي فرمايـد    آيهاين : گفت؟  چه دليلي را مستند قراردهيم: گفتم، بله: درپاسخ گفت
  f  e   d  c  b  a  `_z نشينان گفتند ايمان آورديـم   باديه] برخى از[: ترجمه 14: الحجرات

  } رديمايد ليكن بگوييد اسالم آو بگو ايمان نياورده
مـن  : من به اگرخدا خواسته باشد مؤمنم ولي اگربگـويم : جايزاست به صورت استثناءبگويم: درادامه گفت     

  .درآن جايز نيست مسلمانم استثناء

                                                 
 .1/114فتح الباري 1
 .14/33هـ السير394تĤليف محمد بن نصرمروزي متوفاي2/575تعظيم قدرالصالة 2
 .14/188السير.هـ395اثرحافظ محدث ابو عبداهللا محمد بن اسحاق متوفاي1/321االيمان 3
 .311همان 4
، امام وي رابيش از ديگـران مـورد احتـرام قـرار مـي داد      اوعبد الملك بن مهران ميموني رقي ازياران امام احمد بوده كه 5

 .13/90السير.هـ وفات يافته است274درسال
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حسن بصري ومحمد بن سيرين ، عده اي از اصحاب وتابعين ازجمله عبداهللا بن عباس: ابن منده مي گويد       
  .اند اين ديدگاه دوم راپذيرفته

سعدبن ابـي  ، 1داشته اند واستناد ايشان به حديث عمربن خطاب ديدگاه دوم را نيز شماري از أئمه آثار      
  .است 3وابوهريره 2وقاص

ابن و .در گروه سوم جاي دارندكه  -رحمهم اهللا -خطابي وابن رجب، شيخ االسالم ابن تيمية: ديدگاه سوم      
  : رزشمندي دارند كه چكيده آن بدين ترتيب استپيرامون اين مسأله بحث ا رجب
شامل مصـاديق متعـددي   ، پاره اي از واژه ها وقتي به صورت مفرد ومطلق بكاربرده شوند: مي گويد      

بر بعضـي ازآن مصـاديق داللـت    ، لذا هرگاه واژه مزبور در كنار واژه اي ديگر استعمال گردد، خواهند شد
حاالهرگاه يكي از آنها بـه  ، واژه فقير ومسكين: مانند .ديق را دربرمي گيردكرده وواژه ديگر نيز ساير مصا

يكي از آنها بعضـي  ، تنهايي استعمال گردد شامل تمام افراد نيازمند مي گردد ولي اگر به هم استعمال شوند
  .برمي گيرد ديگري نيز سايرآنها را در را شامل گشته و افراد نيازمند
يعني هرگاه به تنهايي استعمال شوند مصاديق ديگري را هـم شـامل   ، نين هستنداسالم نيز چو واژه ايمان 

يكي از آنهابرخي مصاديق رادربرگرفته وديگـري نيـز بقيـه    ، ولي اگر دركنار هم بكاربرده شدند، مي شود
  .رادرخود جاي مي دهد

مه ي خود بـه سـاكنان   درنا 4ابوبكراسماعيلي، توضيحات باال موردتأييد عده اي از پيشوايان نيز مي باشد
اسالم عبارت .ايمان مجموع گفتار وكرداراست: اهل سنت وجماعت معتقدند بسياري از: مي نويسد"جبل"

هرگاه در كنارهم اسـتعمال گشـتند هريـك    ، از انجام كرداري است كه خداوند برانسان واجب نموده است

                                                 
كه پيامبرخـدا ميـان اسـالم    ، ايمان واحسان از پيامبرسؤال كرد، حديث ايشان همان حديثي است كه جبريل پيرامون اسالم1

 .1/36صحيح مسلم.وايمان جدايي انداخت
ويدگروهي آمدند خدمت پيامبر خدا ايشان نيز به هريك از آنها چيزي داد جزيك نفركه از حديث سعد اين است كه مي گ 2

: فرمـود  قسم او را مؤمن مي دانـم  به فالني ندادي به خدا چرا: نظر من مهمترازهمه بود، رفتم خدمتشان آهسته عرض كردم
چرا فالني را اسـتثناء نمـودي؟   : بازگفتم سپس  ديدگاهم نسبت به وي قوت گرفت و كمي ساكت ماندم و، مؤمن يا مسلمان

خواهم داد در حاليكه  مؤمن يا مسلمان؟ من ازبيم اينكه مبادا وارد دوزخ گردد به او: قسم به خدا او را مؤمن مي دانم فرمود
 .3/34فتح الباري.هستند من محبوبتر ديگران نزد

 .1/39ومسلم1/114بخاري.حديث وي همان حديث مشورعمربن خطاب مي باشد 3
امام حافظ، حجت، فقيه، شيخ االسالم ابوبكر احمد ابن ابراهيم بن اسماعيل بن عباس جرجاني اسماعيلي شـافعي،  شـيخ    4

  )16/292السير . (بود 371و فات ايشان  277شافعيان، متولد 
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ل همه مصاديق خواهـد  مدام از آنها شابرمصداق ويژه خود داللت دارد ولي اگر به تنهايي اطالق شدندهرك
  .شد

به اين معنا اشاره نمـوده وعـده اي از   "4/321معالم السنن"خطابي نيز دركتاب : ايشان درادامه مي گويند
  .دانشمندان هم ديدگاه وي را پذيرفته اند

درحديث هيئـت   صدليل اين تفكيك آن است كه پيامبرخدا: ابن رجب درتوجيه معناي مزبور مي گويد
 در كرده بود ـ چنان تفسيرفرمود كه واژه اسـالم را   واژه ايمان را ـ كه به تنهايي ذكر  1نمايندگي عبدالقيس

چنانكـه  ، بـرد  بـراي اسـالم بكـار    درحديثي ديگرتوضيحات ايمان را و، استحديث جبريل تفسير كرده 
، شان سؤال كـرد پيرامون اسالم از اي آمد وصمردي خدمت پيامبر: آمده استدرحديث عمروبن عبسة

: گفـت ، مسلمانان از زبان ودستت درامان باشند اسالم اين است كه دلت تسليم خدا شده و: درپاسخ گفتند
: فرمـود ؟ ايمان چيسـت : گفت، ايمان برتراز همه آنها مي باشد: فرمود؟ برترين دستورات اسالم كدام است

  2.اخيز اعتقاد داشته باشيدرست پيامبران وروز، كتابهاي آسماني، فرشتگان، اينكه به خدا
بنـابراين  .برترين دستورات اسالم برشمارد واعمال را زيرمجموعه ايمان قـرار داد  ايمان را صپس پيامبرخدا

هرگاه به تنهايي ذكر شدند باهم تفاوت ندارند ولي اگر دركنار هـم بودنـد   : تفاوت مزبور كه گفته مي شود
واقعيت اين است تفاوتشان دراين نكته مـي باشـد    .گردد برطرف مي، هريك برمصاديقي اطالق مي گردند

كه ايمان عبارت از تصديق وشناخت قلبي واسالم فرمانبرداري وگردن كچي انسان براي خـدا اسـت وآن   
 هم از طريق انجام اعمال تحقق مي يابدكه اعمال نيز عين دين محسوب گرديده وخداوند دركتـابش آن را 

ايـن   .كـرد  ايمان واحسان رادين قلمداد، هم درحديث جبرئيل اسالم صوارپيامبربزرگ.اسالم ناميده است
 به هنگـام ذكـر   يعني اتحاد مدلول درصورت ذكريكي واختالف معنا(هم يكي ديگر از داليل تفاوت مزبور

هرمؤمني مسلمان اسـت زيـرا هرگـاه ايمـان     : ازاين رو محققان گفته اند، محسوب مي گردد) هردوي آنها
 صچنانچه پيامبر، جاي گرفت وريشه دوانيد پايبند اعمال وتكاليف محوله خواهد گشت دردرون انساني

اجلسد كلـه أالوهـی  ن فی اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسدكله وإذا فسدت فسدإ و أال(: مي فرمايد

                                                 
ازچهـار چيـز   پيامبر ايشان رابـه چهـار چيـز دسـتور داد و    : آن آمده در روايت نموده است و 1/46مسلم درصحيح خود 1

: آنان را به اعتقاد وايمان به خدا فرمان داد وفرمودآيا مي دانيد ايمان به خدا چيسـت؟گفتند : راوي مي گويد، جلوگيري كرد
پرداخـت  ، برپـايي نمـاز  ، رسالت محمد ايمان به خدا عبارت ازگواهي دادن به يكتايي او و: فرمود، خداوپيامبرش داناتر اند

 .ي خمس غنايم مي باشدادا روزه رمضان و، زكات
 .كرده است روايت114/خود مسند در امام احمد 2
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درجسم انسان تكه گوشتي هست هرگاه آن تكه صالح يابد ساير جسـم نيـز    آگاه باشيد: ترجمه 1)القلب
آگـاه باشـيد آن تكـه گوشـت قلـب      ، خواهند يافت وهرگاه فاسد گردد جسم هم فاسد مـي شـود   صالح
ولـي هـر   .ايمان به دل راه يافت اثرش براعضا واعمال ظاهري نيز متبلور مـي گـردد   لذا هرگاه نور}است

چون گاهي نور ايمان ضعيف وكـم سـو اسـت وكردارهـا متـأثراز آن      ، مسلماني مؤمن محسوب نمي شود

: الحجـرات  z{  ~  _`  f  e   d  c  b  a  } : چنانچه خداوند مي فرمايد.د شدنخواهن

منـافق بـه شـمارنمي    ) دارند كه ابن عباس وديگران بدان اعتقاد(پس ايشان براساس صحيحرتين آراء   14
  2آيند بلكه ايمانشان ضعيف وكم رنگ بوده است

خداونـد  ، ان اسالم وايمان برايمان روشن مـي گـردد  بنابراين با توضيحات ارزشمند ابن رجب تفاوت مي       
  .پاداش فراواني را به ايشان ارزاني فرمايد

  
  ديدگاه امام شافعي درباره تفاوت ميان ايمان واسالم

برمي آيد اينكه ايشـان قائـل بـه تفـاوت ميـان ايمـان        -رحمه اهللا -آنچه ازسخنان منتسب به امام شافعي     
بـاب  م ـاالُ "زيرا دركتـاب .برخي روايات به اتحاد مدلول آنها تصريح نموده استواسالم نبوده اند بلكه در

هرگاه كفاره ظهار بركسي واجب گشت بايـد درصـورت توانـايي    : مي گويد"فی الظهار املؤمنة عتق الرقبة
 برده مؤمني را از قيد اسارت وبردگي آزاد نمايـد وغيـر بـرده يـا آزاد    ، آزاد نمودن برده يا داشتن قيمتش

چون خداوند راجع به كفاره قتل خطأ مـي  ، كردن برده غير مؤمن موجب سقوط كفاره ازگردنش نمي گردد

به مثابه دليلي است بـراي آن كـه بـرده غيـر مـؤمن       آيهاين  92: النساء P  O  Nz  } : فرمايد
نـد در دو  چنانكـه خداو ، درهيچ كفاره اي قابل قبول نيست زيرا درمسأله قتل نيز براي كفـاره مـي باشـد   

نيـز بـه صـورت مطلـق بـدان       4سه مـورد  در شرط عدالت را براي اعتبار شهادت واجب نموده و، 3مورد
به شرط مورد نظر خداوند اكتفا كرده ، دايره شهادت مي گنجند اينجا چون همه موارد در در، پرداخته است

قصد مـي كـرد شـرط نمـي      وبرموارد مطلق شهادت چنين استدالل مي كنيم كه اگر خداوند همان معني را

                                                 
 .1/126فتح الباري، بخاري روايت كرده است 1
 .27ـ26جامع العلوم والحكم 2
 .طالق/2مائده و/106: درآيات 3
 .نور/4نساءو/15، بقره/282: درآيات 4
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لذا اگر يك نفـر دركفـاره ظهـار    ، گذاشت بلكه او اموال مسلمانان را به خودشان بازگردانده نه به مشركان
  .بايد برده مؤمني را آزاد نمايد برده غير مؤمني را آزاد كرد كافي نيست و

اگـر غيرعـرب   ، آزاد نمايـد  ازنظر من خوب تر اين است برده اي مكلف ومؤمن را: وي در ادامه مي گويد     
  1.بود ولي اسالم را خوب توصيف كرد كفايت مي كند

رفـتم  ص مالك از هالل بن امية بن اسامه از عطاء بن يسار ازعمر بن حكم به ما خبرداد كه پيش پيامبر      
اجع پيشش رفتم ديدم گوسفندي راگم كرده است ر، من كنيزكي دارم كه چوپان است!اي پيامبر خدا: وگفتم

مغلـوب طبـايع    و(مـن نيـز كـه انسـانم     ، گرگ آن را خورده است: به آن از او سؤال نمودم درپاسخ گفت
ازاو خشمگين شده ويك سيلي به صورتش زدم وحاال برده اي برمن واجب شده آيا آن كنيـزك را  )بشري

پيـامبر  : گفـت  ؟ مـن كيسـتم  : فرمـود ، درآسمان: گفت؟ خدا كجا است: پيامبر از كنيزك پرسيد؟ آزاد كنم
مقصود پيامبر اين بوده كـه اگـر كنيـزك مزبـور مـؤمن باشـد آزاد كـردنش        .(پس آزادش كن: فرمود.خدا

  .)برطرف مي نمايد مسؤليت عمر را
ن مـي  و يـا مثالپيش غيب گ، ما دردوران جاهليت چيزهايي را انجام مي داديم !اي پيامبرخدا: عمر گفت      

آن هم چيزي بوده كه به ذهنتان خطـور  : فرمود، فال بد مي زديم: مرگفتع.پيش آنها نرويد: فرمود، رفتيم
 ام راوي معاويةن: شافعي پيرامون اين حديث مي گويد 2.كرده ونبايد شما را از اجراي تصميمهايتان بازدارد

  3.بن حكم است وزهري ويحي بن كثير نيز چنين روايت كرده اند
كفايـت مـي كنـد چـون     ، ا كه يكي از والدينش مسلمان بودآزاد كرداگركودكي ر: شافعي درادامه مي گويد     

ولي اگر مرتدي را آزاد كـرد  .نمازميت وارث رادرحق وي اجرا نموده وازنظرما مسلمان محسوب مي گردد
كفاره از او ساقط نمي گردد گرچه پس از آزاد كردنش نيز مسلمان شود چون درحـالي آزادش كـرده كـه    

برده مزبور الل به دنيا آمده بود ولي اسالم را پذيرفته وبا اشاره اعتقادش را اثبات اگر.غير مؤمن بوده است
ولي ازنظر من بهتر آن اسـت  .كفايت مي كند گرچه از سرزمين كفر نيز پيش ما آمده باشد، ونماز مي خواند

                                                 
 .5/280االم 1
كتـاب التوحيـدواثبات   ، 1/395مناقب الشافعي بيهقـي ، بن حكمازمعاوية 245ـ1/244سنن ابوداود، 1/382صحيح مسلم 2

 .398وااليمان ابن تيميه1/280صفات الرب اثرابن خزيمه
حال آنكه چنان چيزي از نظرهمه محـدثين غلـط   ، مالك هم گفته عمربن حكم روايتش نموده است: ابن عبدالبرمي گويد 3

دارد بلكه چنانكه راويان حديث مزبـور مـي گوينـد معاويـةبن     است زيرا درميان صحابه فردي به اسم عمربن حكم وجود ن
 .اين حديثش هم معروف است ولي عمربن حكم تابعي وساكن مدينه بوده است و ايشان يكي از اصحاب مشهور.حكم است
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، ه اسارت درآمداگر كودكي همراه والدينش ب.برده اي آزاد كند كه الفاظ دال برايمان رابرزبان جاري سازد
برابر كفاره ظهار  كردنش در رشد عقلي پيدا كرد واسالم راشناخت ولي به سن بلوغ كامل نرسيده بود آزاد

تعريـف  .شدن هم اسـالم رابپـذيرد كـه درآن صـورت جـايز اسـت       الغباز كفايت نمي كند مگر اينكه پس 
ايمان آورده وازهرآنچـه   يامبروشناخت اسالم بدين صورت تحقق مي يابد كه به يكتايي خدا ورسالت پ

بـه  ، انجام داد اسالم وايمانش كامـل مـي باشـد    هرگاه چنين چيزي را.با اسالم درتضاد است تبري جويد
  1.باورمن اگر از طريق ايمان به رستاخيز وامثال آنها نيز مورد امتحان وآزمايش قرار گيرد بهتر است

كتاب قديم نيز آمده است ـ از عبيداهللا بن عتبه نقل مـي نمايـد    ايت زعفراني از وي در وبيهقي ـ كه درر         
آيـا بـه   : پيـامبر از وي پرسـيد  ، آورد صمردي ازاهالي مدينه كنيزيك سياه پوستي را خدمت پيامبر: كه

آيـا  : فرمـود ، بلـه : گفـت  ؟ آيا به رسالت محمد ايمان داري: فرمود، بله: گفت ؟ يكتايي خدا اعتقاد داري
  .2آزادش كن: پيامبر فرمود.بله: گفت ؟ يز هستيبه رستاخ معتقد

اين حديث وحديث پـيش از آن نيـز   : امام شافعي درتوضيح ماجراي مزبور مي گويد: 3زعفراني مي گويد
آگاهي كافي ازاسالم واعتقاد بدان موجب مي شود فرد مزبور وارد دايره ديـن شـده   : داللت براين دارندكه

  4.الم همان ايمان استونام اسالم براو اطالق گردد واس
به باورمن روايت مزبور بيانگر اين نكته مي باشدكه ازنظر شافعي ايمان واسالم ـ وقتي به  : بيهقي مي گويد

تنها برزبان جاري گردند ـ درجلوگيري از خون ريزي مدلول يك اسم   و ياصورت حقيقي بكاربرده شوند 
ديگـري بـه منظـور فـرار از شمشـير بـه معنـي        ولي وقتي يكي از آنها حقيقـي و ، ودوروي يك سكه اند

  .باهم تفاوت دارند وهريك درزمينه اي بكاربرده مي شود، فرمانبرداري وتسليم ظاهري باشد

                                                 
 .1/294ومناقب الشافعي281ـ5/280االم 1
 .1/395ومناقب الشافعي1/287كتاب التوحيدابن خزيمه، 2/777الموطأ 2
 و ابوعلي حسن بن محمد بن صباح زعفراني بزاراست كه از سفيان بن عيينه روايت مي كند وراوي شافعي نيزمي باشـد او  3
وقتي بـازگو كـردن   .مسؤل بازگوكردن نوشته ها براي ايشان بود مجلس امام احمد وابوثورنزد شافعي حضورمي يافت و در

من عـرب تبـار نيسـتم وازاهـالي     : درپاسخ گفت قبايل عرب هستيد؟  كدام از تو: كتاب الرساله رابه پايان برد شافعي گفت
ــم    ــي باش ــه م ــام زعفراني ــه ن ــتايي ب ــت .روس ــافعي گف ــتيد  : ش ــتا هس ــن روس ــاي اي ــال.توآق ــات  249درس ـــ وف ه

 . 1281والتقريب شرح حال شماره6/280االنساب.يافت
  .1/395مناقب الشافعي بيهقي4
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: خداوند وضعيت گروهي از اعراب را چنين برايمان تعريف مـي فرمايـد  : شافعي درروايت ربيع مي گويد

 {  lk  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `_  ~  }z يعنــي بــه 14: الحجــرات
   1.نكرده وتنها براي حفظ خونشان به اسالم تظاهر مي نمايند ايشان خبرداد كه نورايمان به درونشان نفوذ

اسيرگشـتن   كشتار و به منظورجلوگيري از يعني: ازقول مجاهد مي گويد » f «شافعي در تفسيرواژه 
  2.تسليم شده ايم واعمال ظاهري رابه اجرا درمي آوريم

معتقد است واژه ايمان واسـالم   -رحمه اهللا -امام شافعي: ازتوضيحات گذشته به اين نتيجه مي رسيم كه        
جمـع  شافعي با ايـن ديـدگاه خـود به    .ازنظر مدلول ومفهوم داراي يك معنا بوده وهيچ تفاوتي باهم ندارند

  3.پيوسته است -هللاا امرحمه -پيشينياني همچون امام ابوعبداهللا بخاري ومحمد بن نصرمروزي

                                                 
 .1/396المناقب بيهقي 1
گروهـي  : پيشينيان پيرامون ارزش واعتبار اسالمي كه درآيه آمده است دوديدگاه دارنـد : يه مي گويدشيخ االسالم ابن تيم 2

، سهل بن عبداهللا تسـتري ، احمدبن حنبل، حمادبن زيد، ابوجعفرباقر، ابراهيم نخعي، ابن سيرين، حسن بصري: ازعلما ازجمله
شمند وموجب استحقاق پاداش وخروج ازكفر ونفـاق مـي   اسالمشان ارز: ابوطالب مكي وبسياري ازمحثان ومحققان معتقدند

  .گردد
فرمانبرداري بخاطرحفظ جان واسيرنشدن بسـان اسـالم   : گروهي ديگرازجمله شافعي ومحمدبن نصرمروزي براين باورندكه

  .آوردن منافقان است وكافرمحسوب مي شوندزيرا ايمان وارددلهايشان نشده وچنين كساني نيزكافراند
وما نيزپيشـترقوي تـرين   ، كتاب االيمان به تشريح معناي آيه باالپرداخته است349و246، 225، 150: فحاتابن تيميه درص

  .6/165االم.ديدگاه درتفسيرآن را بيان نموديم كه الزم به تكرارنمي باشد
ديدگاهي است  بهترين رأي درتأويل آن همان: ذيل تفسيراين آيه مي گويددر  ابن جريرطبري پس ازاشاره به اقوال مفسرين

زباني اين گونه اعراب به ظاهرمؤمن كه گفتارشان رابا كردارتاييـد ننمـوده    خداوند اقرار: كه از زهري  نقل كرديم وآن اينكه
به ايشان نسبت مـي  ، برزبان جاري كرده اند"آمنا"وبه صورت مطلق ـ نه اينكه بگويند به خدا وپيامبرش ايمان داريم ـ واژه  

تور مي فرمايد گفتاري برزبان جاري سازند كه شبهه اي براي شنونده ايجاد نكرده وگوينده اش برحـق  ولي به آنان دس.دهد
اموال وشـهادت حـق وراسـتين    ، دايره دين مسلمان شديم يعني وارد: آن هم بدين صورت تحقق مي يابد كه بگويند ، باشد
  .143ـ29/142تفسيرطبري.شديم

مهـران  : ابن حميد برايمان حديث روايت كرد وگفت: ز اشاره مي كند ومي گويدطبري درتفسير خويش به ديدگاه مجاهد ني
  .26/142.است) فرمانبردارشديم(اسلمنا به معناي استسلمنا: ازسفيان ازمردي ازمجاهد برايمان حديث نقل كرد كه

 .226االيمان.ت نكرده استاين نقل قول منقطع مي باشد چون سفيان مجاهد رامالقا: ابن تيميه درتحليل گفته باال مي گويد
 .167و164، 159، 6/156االم 3
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  .از شرك حكم گناهان كبيره پايين تر: بحث اول
يكي از الطاف خداوند به امت اسالمي اين است كه پيشوايان وبزرگواراني را درميان ايشان برگزيـده تابـا   

سر جاي خـويش  ن وجاعالن را ريشه كن كرده و و يامعارف وتواناييهاي خويش شبهات وانتقادات ياوه گ
  .انندبنش

ازبزرگترين ومهمترين موضعگيريهاي ايشان درراستاي دفاع ازديـن خـدا قـد علـم كـردن دربرابـر              
اهل سنت وجماعت در قبال مسلمانان گناهكار موضـعي ميانـه   .گناهكاران اهل ريا وخودنمايي بوده است

تفـريط گونـه    يمرجئـه هـا  نه بسـان   خوارج ومعتزليان افراط گرايانه و همچوننه ، روانه اتخاذ نموده اند
زيرا خوارج مرتكب گناه كبيره را درصورت توبه نكردن در دنياكافر ـ البته با اختالف در نوع كفرش  .است

معتزليها نيز وي را مستحق سكونت ابـدي در   .ـ دانسته ووي را سزاوار ماندگاري ابدي دردوزخ مي دانند
مزبور دردنيا نه حكم كافر دارد ونه مسلمان بلكه منزله  جهنم مي دانند با اين تفاوت كه ايشان معتقدند فرد

هركه شعار توحيـد  : ولي مرجئه ها برعكس دوگروه گذشته مي گويند.اي ميان آن دو برايش متصور است
برخي از آنها به حد نهايي افراط رسيده ، را برزبان جاري سازد مؤمن واقعي وطبيعتا وارد بهشت مي گردد

 حكم مرتكب گناه كبريه: چهارم بخش
 دراين فصل به سه بحث اشاره می شود     

 حكم گناهان كبريه پايني تر از رشک: بحث اول 
 ترک عمدی نامزحكم : بحث دوم 
 حكم سحر وساحران:بحث سوم 
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ايمان رادچار آسيب نمي كند چنانكه هر گونه عبادتي بـا وجـود كفـر فاقـد ارزش     هيچ گناهي : ومعتقدند
   1.واعتبار مي باشد

انسان مؤمن به محض ارتكاب هيچ يك از گناهان كبيره ـ  : ولي تمامي اهل سنت براين باورند كه          
ـ  نها را مرتكب گشت كافر محسوب نمي شود واگر يكي از آ، يعني درصورت عدم اعتقاد به حالل بودنش 

وپيش از توبه فوت كرد ماندگار درجهنم نخواهد بود چنانچه در احاديـث آمـده اسـت بلكـه چنانچـه در      
و يا مورد بخشش قرارش مـي دهـد   ، سرنوشتش به خدا موكول مي گردد، 2حديث عبادة بن صامت آمده 

ولي پيرامـون تـرك نمـاز    .شايدربهشت را به رويش مي گ سپس د را كيفر داده و به اندازه گناهانش او يا
  3نمي دانند وي را كافررگدي برخي برخي وي را كافردانسته و، ازروي سستي وتنبلي اختالف نظر دارند

 Ĥيـه اين بود چكيده مذهب اهل سنت درباره ي مسلمان مرتكب گناه كبيره كه اين ديدگاه خويش را بـر پ      
  : داليلي از كتاب وسنت بنا نهاده اند

 z  y    x  w  v   u  t  s  rz  }   |  {  ~�  } : خداوند سـبحان درقـرآن مـي فرمايـد                
بخشايد و غير از آن را براى هـر كـه    مسلما خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى: ترجمه 48: النسـاء 

ل دايره خواست چنين برداشت مي شود كه هرگناهي به استثناي شرك داخ آيهاين  از .بخشايد بخواهد مى
بر  و يامورد بخشش قرار داده ، يا انجام دهنده اش را حتي اگر توبه هم نكرده باشد، اراده خدا مي شود و

  .اثر گناه انجام شده عذابش مي دهد
ارتكاب هيچ گناهي به : درصحيح خود بابي براي اين بحث گشوده ومي گويد -رحمه اهللا -امام بخاري        

تـو  : )انک امرؤفيک جاهلية(: فرمود خطاب به ابوذر نمي گردد چون پيامبر خداجز شرك موجب كفر 

                                                 
 .مطالعه بفرماييد247و3/229تفصيل باورهاي اين گروهها رادر كتاب الفصل ابن حزم 1
پيـامبر خـدا بيعتـي    : بدين مضمون روايـت كـرده كـه    بن صامت ازعبادة3/1333اين حديث را امام مسلم درصحيحش2

فرزنـدانمان را  ،  مرتكب زنا نشـويم ،  دزدي نكنيم،  شريك براي خدا قرارندهيم: كههمچون بيعت زنان ازما گرفت وآن اين
 و هركه به اين اوامر پايبند بود پاداشش نزد خدا است وهركه هم يكي ازآنهـا را انجـام داد   .نكشيم ويكديگر رادشنام ندهيم

مود سرنوشتش به ايشـان موكـول مـي    پنهان ن كفاره گناهش محسوب مي شود ولي خدا گناهش را عليه وي اقامه حد شد
  . يامورد مغفرتش قرارمي دهد يا عذابش داده و، گردد

 .1/103شرح السنة بغوي 3
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وخداوند هـم در ايـن بـاره مـي      .باقي مانده است تو كسي هستي كه هنوز هم رسوبات دوران جاهلي در

z  y    x  w  v   u  t  s  rz1  }   |  {  ~�  } : فرمايد
   48: النساء 

l  k   j  i  } : اي ديگـر چنـين مـي فرمايـد     آيـه خداونـد در : ايشان درادامه مي افزايد      
  po  n  mz و اگر دو طايفه از مؤمنان بـا هـم بجنگنـد ميـان آن دو را     : ترجمه 9: الحجرات

  2.يعني هردو گروه را مؤمن قلمداد كرده است} اصالح دهيد
ب گناه كبيره به شمار مي آيد زيـرا  فوق دليل دوم اهل سنت وجماعت درباره كافرنبودن مرتك آيهبنابراين      

  .ايشان را مسلمان معرفي مي نمايد) افتادنبه جان همديگر  و كشتار( با وجود ارتكاب گناه كبيره
 طريـق از» بيعةالنسـاء« ازجمله حديث، ديدگاه ايشان را تأييد مي نمايند كه درسنت نيز احاديث متعددي      

  .گاه امام شافعي پيرامون اين موضوع بدان خواهيم پرداختكه به هنگام بررسي ديد 3عبادة بن صامت
دوبار : نقل مي نمايد كه يكي ديگر از داليل ايشان حديثي است كه امام مسلم درصحيح خود ازابوذر       

بار سوم كه رفـتم بيـدار   ، رفتم درحاليكه زيرپارچه اي سفيد خوابيده بود  پشت سرهم پيش پيامبرخدا
هركسي شعارتوحيد را برزبان جاري ساخته وسپس با همـان  : خدمتشان نشستم وفرمود گشته بود من نيز
اگر مرتكب آنها : فرمود ؟ اگر مرتكب زنا ودزدي هم شده باشد، داخل بهشت مي گردد، عقيده از دنيا برود

حتي اگر : سه بارپشت سرهم فرمود، اگر زنا ودزدي هم انجام داده باشد: براي باردوم گفتم، نيز شده باشد
  .4علي رغم خواست ابوذر: دربار چهارم فرمود، چنين هم باشد

اليزنـی الزانـی حـني (: فرمـود ص كه پيامبر خدا درشرح حديث ابوهريره -رحمه اهللا -امام نووي         
: ترجمـه )يزنی وهو مؤمن واليرسق السارق حني يرسق وهومؤمن واليرشب اخلمرحني يرشهبا وهومؤمن

علمـا  : مي گويد، }ومشروب خوار درحين انجام اعمال مزبور فاقد صفت ايمان هستند دزد، شخص زناكار
شـخص گناهكـار درحـين    : صحيح ترين ديدگاه اين است كه، درباره مفهوم اين حديث اختالف نظر دارند

 زيـرا ايـن معنـي بـا تعـابير     ، از دست داده است نه به كلي فاقد اصل ايمان باشد انجام آنها ايمان كامل را
مثـل  .تطـابق دارد ، بكاررفته در اين زمينه ها كه برنفي چيزي اطالق گشته ومراد نفي كمال آن مـي باشـد  

                                                 
 .1/84فتح الباري 1
  .همان2
 .1/64همان 3
 .2/94صحيح مسلمشرح  4
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١٦٦ 

و ارزشمند نيسـت  ، اي جز شتر Ĥيههيچ سرم، هيچ دانشي جزدانش سود آور وجود ندارد: اينكه گفته شود
  .هيچ گونه زندگي جززندگي آخرت داراي ارزش واعتبار نمي باشديا

من قال الاله االاهللا دخـل (: آنكه چنان تأويلي رابرايش برگزيديم حديث پيشين ابوذر است كه علت           
بـا پيـامبر بيعـت نمودنـد     ...زنـا و ، زرگوار بر ترك دزديبحديث عبادةبن صامت كه ياران  و يا ...)اجلنة

فـی الـدنيا فهـو فمن وفی منكم فأجره علی اهللا ومن فعل شيئا من ذالک فعوقب (: ايشان فرمود هوسپس ب
z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~�  } : آيـه ، اين دوحديث وامثال آنها ...)كفارته و

z  قتل وديگر گناهان كبيره به اسـتثناي شـرك موجـب كفـر     ، دزدي، زنا: براينكه علماواجماع  48: النسـاء
رت توبه كردن عقـوبتي بـدان   انجام دهنده اش نمي گردد بلكه مؤمن ناقص االيمان محسوب شده ودرصو

اگر به همان حالت اصرار برگناهان از دنيارفت سرنوشتش به خداونـد سـبحان موكـول     و، تعلق نمي گيرد
پس از عقاب وعذاب مورد مغفرتش قـرار   و يابهشت را به رويش مي گشايد  بدون عقاب در مي گردد يا

  1.دال بر آن است، مي دهد
ـ بـراي كسـيكه داراي دلـي      به اميد خداهل وسنت وجماعت دراين زمينه كه ـ  اين بود مهمترين داليل ا      

  .كفايت مي نمايد، هوشيار باشد وباحضورقلب گوش فرادهد
  
  : ديدگاه امام شافعي پيرامون گناهان كبيره غير از شرك  

 و يـا دهـد  يا عذابش مـي  ، گناهكار اهل قبله درچارچوب خواست واراده خدا است: شافعي معتقد است      
هركه درميدان نبـرد فـرار نمايـد نـه بـراي      : ايشان دراين باره مي گويد.وي را مورد بخشش قرار مي دهد

مي ترسم ـ مگر درصورت مغفرت الهي ـ گرفتار خشـم وعـذاب     ، پيوستن به گروهي و ياتاكتيك جنگي 
   2.خدا گردد

: مـي گويـد  ، هادتي را تغييـر نمايـد  ازروي عمد شـ  و ياراجع به كسيكه عورت نامحرمي را نگاه كرده    
   3.مرتكب گناه گشته است مگر اينكه خدا وي را ببخشايد

                                                 
 .42ـ1/41شرح صحيح مسلم 1
 .1/428ومناقب الشافعي بيهقي4/169االم 2
 .1/429مناقب الشافعي 3
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١٦٧ 

وآن بدين خـاطر  : نكاح شرعي وزنا كه فاقد احترام واهميت ديني است مي گويد درباره تفاوت ميان عقد 
كـه ازچنـان   بنابراين نبايد احترام واهميت چيزي ، است كه خدا ازعقدنكاح راضي وبدان دستور داده است

جايگاهي برخوردار است بسان چيزي باشد كه درحق وي حدشرعي تعيين نموده وعذاب دوزخ رابرايش 
  1.مقرر كرده است

خداوند آخرت را براي پاداش ومجازات كردارهاي خوب وبـد  : شافعي در وصيت خويش مي فرمايد     
  2.دنيا قرار داده است

j  i   } : آيهوي درتفسير، كتاب وسنت بنيان نهاده اند نصوصي از Ĥيهايشان اين عقيده خود را برپ
  |     {  z  y     x   w  v  u  t      s  r  q  po  n  m  l  k

  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}z  و اگر : ترجمه 9: الحجـرات
بر ديگرى تعدى  روهگ دو يكى از آن] باز[و اگر  صلح نماييد هاند ميان آنيددو طايفه از مؤمنان با هم جنگ

 كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد پـس اگـر بـاز گشـت ميـان آنهـا       كه تعدى مى] اى طايفه[كرد با آن 
 بـه  آيـه خداوند دراين : مي گويد، }دارد را دوست مى عادالنسازش دهيد و عدالت كنيد كه خدا  هدادگران
عقد پيمان صلح سرباز مي زنند وايشـان   ز آنها ازدوگروه ازمسلمانان مي پردازد كه هريك اقتال  موضوع

اين رو وظيفـه تـك تـك     از.را مؤمن ناميده وتالش براي ايجاد صلح وآشتي ميانشان را دستور داده است
مؤمنان درحين وقوع جنگ وخون ريزي ميان مسلمانان اين است كه نه تنها به حمايـت يكـي از طـرفين    

ولذا معتقدم نبايد پيش از فراخواني ودعـوت بـه صـلح    ، دننيز باش د كه درپي ايجاد صلح وبرادرينبرنخيز
زيرا چنانكه خدا دستور مي دهد بايد امـام  ، وآشتي عليه تجاوزكاران هم به توطئه ودسيسه چيني پرداخت

را كه مسـلمان ناميـده مـي    ) اهل بغي(خداوند جنگ ومبارزه عليه تجاوزكاران.مسلمانان ايشان رافراخواند
هرگـاه از بغـي وسركشـي دسـت     .مي فرمايد تا به چارچوب دين وشـريعت الهـي برگردنـد    دستور، شوند

امتنـاع وسركشـي جـايز     حـين تنها در برداشتند نبايد وارد ميدان نبرد با ايشان شد چون مبارزه با آنان را
  3.دانسته است

  

                                                 
  .5/154واالم1/429همان 1
 .1/429ومناقب الشافعي4/122االم 2
 .1/289واحكام القرآن بيهقي1/445مناقب الشافعي، 4/214االم 3
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١٦٨ 

: س فقـالفـی جملـص كنا مـع رسـول اهللا(: باسند خويش از عبادةبن صامت نقل مي نمايدكه :شافعي
فمن وفی منكم فأجره علی اهللا ومـن أصـاب : وقال ١بايعونی علی ان ال ترشكوا باهللا شيئا وقرأعليهم االية

اهللا ان شاء غفرلـه وان  الیله ومن أصاب من ذالک شيئا فسرته اهللا فهو من ذالک شيئا فعوقب به فهو كفارة
ذكر شده با من بيعت  آيهبرمواردي كه در :مجلسي خدمت پيامبر خدا بوديم كه فرمود در ما{2.)شاء عذبـه

پس هركس بدانها عمل كرد پاداشش برعهده خدا اسـت وهركـه يكـي از آنهـا رامرتكـب      : نماييد وفرمود
گشت وعليه وي اقامه حد شد كفاره گناهش محسوب مي گردد وهركس نيز گناهي را انجام داد وخداوند 

اگر خواست مورد مغفـرتش قـرار مـي دهـد وگرنـه       ،رنوشتش به ايشان موكول مي گرددس، پنهانش نمود
   }.گرفتار عذابش مي نمايد

  3.روشنتر از اين حديث را نديده ام، زمينه حدود در: شافعي مي گويد      
 ومايـدريک لعـل احلـدود نزلـت كفـارة(: روايـت شـده كـه    صپيـامبر خـدا   از : وي درادامه مي گويد     

ايـن هـم شـبيه حـديث     } .اطر كفاره گناهان مقرر شده باشـند توچه مي داني شايد حدود بخ{4)للـذنوب
: نقل شده كـه حديث ديگري دراين زمينه از پيامبر خدا.روشنتر مي باشد لاوحديث  پيشين است گرچه 

ا صـفحته نقـم عليـه كتـاب اهللا نـَلَ  بـدمن اصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليسترتبسرتاهللا فانه من يُ (
ين آلودگيهاي اخالقي را مرتكب شد بايد آن را با پوشش خدا پنهان نمايد زيـرا  هركه يكي ازا{5)عزوجل

  .هركس پرده از روي كارهايش بردارد كتاب خدا از او بيزار ومتنفر خواهد شد

                                                 
O  N   M  L  K    J   I  H  G    F  E  D  C  B  A  } : سوره ممتحنه كه مي فرمايـد 12يعني آيه 1

  b  a  `  _^  ]     \     [  Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  dc
  i     h   g  f   ez 12: الممتحنة  

 . 1/15ومسندشافعي1/64صحيح بخاري 2
 .2/448وصحيح ترمذي1/427مناقب البيهقي، 6/138االم 3
وماادريك لعل الحدود كفـارات  (: از ابوهريره روايت كرده است ودرآن آمده)2/14( شايد اين همان حدثي باشد كه حاكم 4

صحيح است وشرايط بخاري ومسلم درآن تحقق يافته وذهبي نيـز بـا آن موافقـت كـرده     : گويدودرباره آن مي )الهلها ام ال
 .روايتش كرده است) 8/329(بيهقي نيز در سنن خود.است

ازابن عمر روايت كرده ومي گويدبراساس شرايط مسلم وبخاري صحيح مي باشد وذهبـي  )4/383(حاكم درمستدرك خود 5
 .663احاديث الصحيحة حديث شمارهة سلسل.ز با وي موافقت كرده استني
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١٦٩ 

ابوبكر وعمر درزمان پيامبر خدا مردي را كـه حـدي بـروي واجـب     : روايت شده: شافعي مي گويد             
بنابراين ما دوست داريم كسيكه مرتكب گنـاه موجـب   .6.د تا گناهش را پنهان نمايددستور دادن، گشته بود

چون خداوند توبه پـذير  ، تقواي الهي داشته و اقدام به انجام دوباره آن نكند، را پنهان نمايد حد گشته خود
  7.است وبازگشت مخلصانه را از بندگانش مي پذيرد

اينكه اگر يك نفرمسلمان مشركين اهل جنگ را از اسـرار وتـدابير    شافعي درپاسخ به سؤالي مبني بر          
خـون هـيچ   : فرمـود ، ؟ آيا اين گناه موجب حالل بودن خونش مي گـردد ، جنگي مسلمانان مطلع ساخت

حـالل نمـي   ، زنا يا صدور كفري آشكار كه برآن نيـز پايـدار شـود   ، مسلماني جز درصورت ارتكاب قتل
اطالع از اسرار مسلمانان با تاييد كفر نيست كه هرچه دلش خواست درزمينه اين هم به معناي تجويز .باشد

آنگاه به ايراد دليل بـر آن پرداختـه وروايـت     8.تضعيف قدرت و آسيب وارد كردن به مسلمانان انجام دهد
: پيامبر خدا مـن وزبيـر را مـامور كـرد وفرمـود     (: را به عنوان شاهد ذكر مي كند كه علي بن ابي طالب

بـه  مانيزسواربرپشت اسـبانمان  ، برويد كه در آنجا زني هست ونامه اي همراه دارد"روضةخاخ"زمينتاسر
و يانامه رادربيـار  : گفتيم.نامه اي همراه ندارم: گفت.نامه را دربيار: رفتيم تا به آن زن رسيديم وگفتيم آنجا
مـانيز آن راپـيش   ، بيـرون آورد لبسهايت رادورانداز كه درنهايت نامه را ازميان موهاي بافتـه شـده اش    يا

پيامبر برديم كه محتوايش نامه اي از حاطب بن ابي بلتعه به گروهـي از مشـركان مكـه بـود وپـاره اي از      
درپاسـخ  ؟ چيسـت  چه كاري اين !اي حاطب: پيامبر فرمود .تدابير واسرار پيامبر را به ايشان خبر داده بود

شيان بودم واين مهاجران نيز كه درخـدمت شـما هسـتند    من همپيمان قري !عجله نكن اي پيامبرخدا: گفت
ارتباط خويشاوندي با ايشان دارند وبدين وسيله از دست قـريش درامـان مـي ماننـد ولـي مـن ازچنـين        
ارتباطي با ايشان برخوردار نيستم ولذا به قصد دست يافتن به جايگاهي نزد آنان اين اقـدام را انجـام داده   

 .همانـا او راسـت مـي گويـد    : پيامبر فرمود.تاييد كفر نبوده استو ياد در دين قسم به خدا ازروي تردي، ام
نه او درجنگ بدر حضور داشـته  : فرمود، اي پيامبر خدا اجازه بفرما تا گردن اين منافق را بزنم: عمر گفت

 هرچه دلتان مي خواهد انجـام دهيـد  : است وچه مي داني شايد خداوند به جنگاوران غزوه بدر گفته باشد

B  A  } : فرود آمـد كـه   آيهسپس اين : علي مي گويد.كه من شمارا مورد عفو وبخشش قرار داده ام

                                                 
 .4/716تحفةاالحوذي 6
 .6/138االم 7
 .2/47واحكام القرآن بيهقي4/249االم 8
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 H  G  F  E  D  Cz  ايـد دشـمن مـن و     اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه 1: الممتحنـة
  .}...دشمن خودتان را به دوستى برمگيريد

انسان مسلمان باارتكاب گناه كبيره : اين باور است كهبر -رحمه اهللا -امام شافعي: خالصه كالم اينكه            
اگرعليـه  ، اگرراه توبه رادرپيش گرفت خداوند نيز به سوي اوبرمـي گـردد  ، ازدايره اسالم خارج نمي گردد

وي اقامه حد شد كفاره گناهش به شمار مي آيد واگر هم درحال اصرار وادامـه آن ازدنيـا رفـت عاقبـت     
عـذابش مـي دهـد ولـي      و يـا مان واگذار مي شود يا وي را مي بخشـايد  وسرانجام كارش به خداي رح

  1.درصورت گرفتار شدن به آتش دوزخ درآن ماندگار نخواهد بود
  

  .حكم ترك عمدي نماز: بحث دوم
امر اتفاق نظر دارند كه ترك عمدي نماز واجـب   ينهمه مسلمانان برا: دراين باره مي گويد :ابن القيم        

زنـا وشـراب   ، دزدي، گناهان كبيره محسوب شده وگناهش نزد خداوند متعال بزرگتر از قتـل از بزرگترين 
  .واينكه دردنيا وآخرت گرفتار مجازات وخشم بي امان الهي خواهد شد، خواري است

، سفيان بن سـعيد ثـوري  : چگونگي اجراي آن وكافر بودنش باهم اختالف نظر دارند، ولي پيرامون كشتن      
، محمدبن ادريس شـافعي ، مالك بن انس، وكيع بن جراح، حمادبن زيد، عبداهللا بن مبارك، اعيابوعمرواوز

  .بايد كشته شود: اسحاق بن راهويه وپيروانشان معتقدند، احمدبن حنبل
داودبـن علـي   ، ابوحنيفه، عمربن عبدالعزيز، سعيدبن مسيب، ابن شهاب زهري: درمقابل بزرگاني همچون       

راه توبه رادرپيش گرفته وآزاد مي گردد ولـي   و يامجازات وي زندان ابدي است : ورند كهومزني براين با
  .سپس به ارائه داليل طرفين مي پردازد 2.كشته نمي شود

مشـرك  ، آنگاه درميان آنهايي كه قائل به قتلش هستند اختالف نظر وجـود دارد كـه آيـا هماننـد قاتـل            
بخاطر مرتـد بـودنش مجـازات قتـل      و يا ؟ حد به شمار مي آيد محارب وزناكار محسوب شده وكشتنش

عليه وي به اجرا درمي آيد وگناه ترك نماز نيز بسان شرك از عموم گناهان كبيره اسـتثنا شـده وموجـب    
  : دراين جا دوديدگاه وجود دارد ؟ خروج صاحبش از دايره دين مي گردد

                                                 
: براي آگاهي بيشتر از ايـن موضـوع ايـن كتابهـارا مطالعـه بفرماييـد      .ومسلم روايت نموده اند8/633حديث باالرابخاري 1

 .47ـ2/46واحكام القرآن بيهقي250ـ4/249االم ، 28/58تفسيرطبري
نيــل ، 2/242المحلــي ابــن حــزم، 3/13المجمــوع نــووي، 3/351المغنــي ابــن قدامــه، 15ـــ16كتــاب الصــالةابن القــيم 2

 .2/180وشرح السنة1/369االوطار
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، ابـوعمرو ، ابـراهيم نخعـي  ، عامرشـعبي ، سـعيدبن جبيـر  ، امام احمد: همچون علمايي: ديدگاه نخست           
ازفقهـاي مـالكي   (عبـدالملك بـن حبيـب   ، اسحاق بن راهويـه ، عبداهللا بن مبارك، ايوب سختياني، اوزاعي
معـاذبن  ، عمربن خطـاب  2وبنابه گفته ابن حزم) 1به نقل ازطحاوي(، يكي ازدو راي مذهب شافعي، )مذهب
تـرك كننـده عامدانـه نمـاز راتكفيـر      ، وافرادي ديگر ازميان صـحابه  عبدالرحمن بن عوف ابوهريره، جبل

  3.بودنش كشته مي شود وقتلش را الزم دانسته اند ومعتقدند بخاطر مرتد
مادراين كتاب داليلـي از قـرآن وسـنت دربـاره     : مي گويد -رحمه اهللا -بن نصرمروزي امام محمد             

و عقوبت ترك كننده اش وتفاوت نماز با ساير اعمال را ذكر كـرده  تهديد ، پاداش آن، جايگاه ومنزلت نماز
قتـال  صاحبش و جواز  شدنپيرامون كافر سپس به احاديث روايت شده از پيامبر: درادامه مي گويد. ايم

مانعين اقامه آن پرداختيم وپس همه آنها موضعگيريهاي وارده از طرف ياران بزرگوار پيامبر را برشـمرديم  
  4.شان اختالفي دراين زمينه رخ نداده استكه ميان اي

و اينك بـه بررسـي آنهـا    ، سنت واجماع صحابه را مستند خويش قرار داده اند، اين گروه داليلي از كتاب     
  : خواهيم پرداخت

  
  : داليل وارده در قرآن      

Ë  Ê          É  È   Ç  Æ  Å         Ä   Ã  Â  Á          À  ¿      ¾    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  Í  Ì} ـ  1

  ê  é  è  ç  æ  å  ä   ã   â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  ÛÚ     Ù     Ø  ×  Ö   Õ     Ô
   û    ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï   î  í         ì  ë        G  F  ED  C  B  A

  M   L  K   J  I  Hz ن گناهكاران يكسان مي همچوآيا فرمانبرداران را  : ترجمه 43 - 35: القلم
 گيريد يا شما را كتابى هست كه در آن فرا مىآ كنيد چگونه داورى مى مي شودشما را چه   شماريم

كه تا روز قيامـت هـر    پيمانهاي بسته ايديا با ما  گزينيد براى شما در آن خواهد بود كه هر چه را برمى
يـا   ز ايشـان، ضـامن چنـين پيمانهـاي اسـت     ، كدام يك اپرساز آنان ب چه حكم كنيد حق شما باشد

شود و به سـجده   ساق كشفروزى كه  گويند شريكانشان را بياورند ست مىپس اگر را ،شريكانى دارند
                                                 

 .4/228مشكل االثارطحاوي 1

 .33/الصالةابن القيم 2 
 .2/242والمحلي359ـ3/351المغني ابن قدامه، 1/393الترغيب والترهيب منذري، 33/الصالة 3
 .2/925تعظيم قدرالصالة 4
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در  ،گيـرد  خوارى آنان را فـرو مـى   ،ديدگانشان به زير افتاده فرا خوانده شوند و در خود توانايى نيابند
  }.شدند و تندرست بودند به سجده دعوت مى] پيش از اين[حالى كه 

بسان مجرمان قرار نمي دهد واساسـا ايـن امـر     خداوند درآيات فوق خبر مي دهد كه مسلمانان را              
سپس به ذكر احوال مجرمان كـه دشـمنان مـؤمنين بـوده انـد       .شايسته حكمت وفرمان عالمانه وي نيست

مي رسد وازكافران ومشركان خواسته مي شـود  روزي كه هول وهراس به اوج خود : پرداخته ومي فرمايد
كه سجده ببرند ولي چون در دنيا سربه آستانه معبود نساييده اند وهمراه نمازگـذاران در صـفوف بـه هـم     

بيانگر آن اسـت كـه آنهـا همـراه     نكته واين  از انجام آن عاجز وناتوانند، فشرده مسلمانان قرار نگرفته اند
ان به هنگام سجده مسلمانان بسان سمت راست پشت گاوها اسـت واگـر از   كافران ومنافقان اند وپشتهايش

  . گروه مسلمانان به شمارمي آمدند اجازه كرنش بردن به ايشان نيزداده مي شد

z     y  x  w  }  |  {  ~�  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  } ـ    2

  ²  ±  °    ¯    ®  ¬  «z از آنان جانشينانى بـه جـاى   آنگاه پس : ترجمه 60 - 59: مريم
را خواهنـد  ] خـود [گمراهـى  ] سـزاى [ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوسها پيروى كردند و به زودى 

آينـد و   مگر آنان كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام دادند كه آنـان بـه بهشـت درمـى     ديد
  . }ستمى بر ايشان نخواهد رفت

را  زداشت مي شود كه خداوند سبحان آتش دوزخ را براي كساني مقرر فرموده كه نمـا چنين بر آيهازاين 
   .شهوات دنباله روي نموده اند لذائذ و از تباه ساخته و

شـرط ايمـان   ، مؤمن به شمارمي آمد، دوم دليل ديگري برمدعاي مزبور است زيرا اگر تباه كننده نماز آيه      
  .درتوبه اش درنظرگرفته نمي شد

.... 5: التوبةz  |  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦} ـ   3
 {  qp  o   n  m  l  k  j  i  hz مشركان را هـر  : ترجمه 11: التوبة

پس اگر توبه كنند و نماز برپا دارنـد و   ....كجا يافتيد بكشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد
   .باشند زكات دهند در اين صورت برادران دينى شما مى

با مشركان امرشده اند مگراينكه راه توبه رادرپيش گيرند قتال بيانگرآن است كه مسلمانان به  آيهاين            
ارتبـاط   آيـه يعنـي ايـن   . نمازبرپاي دارند وزكات اموالشـان رابپردازنـد  ، يعني وارد چارچوب اسالم شده
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زبورپيوند داده است وگرنه مؤمن محسـوب نمـي   برادري وعادي سازي روابط باايشان را به انجام اوامر م
  .شوند

شود او هرگـز   در آن روز گفته مى: ترجمه 32 - 31: القيامة v   u        t  s  r   x  w  z    yz  } ـ   4
برمدعاي مزبور بدين صـورت   آيهداللت .}گردان شد بلكه تكذيب كرد و روى .ايمان نياورد و نماز نخواند

ت ازتصديق پيامبروانجام اوامرالهي است ونقطه مقابل آن تكذيب ونمازنخوانـدن مـي   اسالم عبار: است كه
خداوند دراينجا تكذيب رادرمقابـل تصـديق وروي گردانـدن رادرمقابـل نمـازقرارداده اسـت يعنـي        .باشد

  .همانگونه كه تكذيب كننده دين كافرمحسوب شده ترك كننده نمازنيز كافر به شمار مي آيد

 z  y  x  w  vz   }  |  {   ~  _  `  u   t  s    a} ـ   5
را بـه ايشـان يـادآورى كننـد     ] آيـات [گروند كـه چـون آن    تنها كسانى به آيات ما مى: ترجمه 15: السجدة
  .}فروشند گويند و آنان بزرگى نمى افتند و به ستايش پروردگارشان تسبيح مى كنان به روى درمى سجده

خداوند كساني را كه به هنگام يادآوري كردن به آيـات  : دين صورت است كهفوق ب آيهشيوه استدالل به       
پـس  ، فاقد ايمان قلمداد مي نمايد ويكي ازبزرگترين آيات ايشان نمـازمي باشـد  ، خدا به سجده نمي افتند

زيـرا خداونـد   .مؤمن به حساب نمي آيـد ، هركه بدان تذكرداده شد ومتذكرنگشت وبه انجام آن اقدام نكرد
استدالل بـه   تريناستدالل باال بهترين ونزديك.مؤمنين را چنين بيان مي نمايد كه اهل سجده هستندويژگي 

  .ايمان نداشته باشد بدان پايبند نخواهد بود...)واقيمواالصالة(بنابراين هركه به فرمان، شمارمي رود

6  -  {   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ò   Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê

  Úz و  ...بخوريد و اندكى برخوردار شويد كه شـما گناهكاريـد  ] اى كافران[: ترجمه 48 - 46: سالتالمر
 آيهخداوند دراين . }كنندگان آن روز واى بر تكذيب .روند چون به آنان گفته شود ركوع كنيد به ركوع نمى
ن بوده اسـت چـون   نبايد گفت تهديد مزبوربخاطرتكذيبشا.ترك كنندگان ركوع يعني نماز را تهديد مي كند

  .خداوند ازترك نمازشان خبرداده وتهديد نيز بخاطرآن صورت گرفته است
كسيكه باور به واجـب بـودن نمـاز    : عالوه برآن مامعتقديم: دراين باره مي گويد :ابن القيم الجوزيه           

ند درهر شـبانه روز  داشته باشد برترك آن اصرار نمي ورزد زيرا عقال امكان ندارد كسي معتقد باشد خداو
پنج وعده نماز رابر وي فرض نموده وعذاب وكيفر سختي نيز براي ترك كردنش مقرر فرموده اسـت ولـي   

لذا نورايمـان واعتقـاد بـه خـدا بـه درون       .با وجود آن بدان اهتمام نورزيده وبرانجام ندادنش اصرار نمايد
د خواهد بود وهر كه فاقدچنان انگيزه درونـي  هركسي راه يافت به انجام دستورات الهي ازجمله نماز پايبن
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اعمال وشرايط حـاكم   وبه گفته هاي كساني گوش مده كه در زمينه.باشد نشان از فقدان نيروي ايمان دارد
، بلكه واقعيت كسي را درنظر بگير كه از يك سو ايمان به خـدا ، ي تجربه وآگاهي كافي نيستندبر دلها دارا

ش جاي گرفته باشد واز ديگر سو واجب نمودن نماز وكيفرهـاي مترتـب   تهديدات وبهشت وجهنم دردرون
  1.زند واهتمامي به اين دستور سرنوشت ساز الهي ندهد برتركش را بداند ولي همچنان از انجام آن سرباز

  : داليل وارده در سنت
 2)ترک الصالةان بني الرجل وبني الرشک والكفر (: شنيدم مي فرمود صازپيامبر خدا: مي گويد ـ جابر  1

  .}وكفر ترك نماز استوشرك فاصل ميان انسان  حد{
العهدالـذی بيننـا وبيـنهم (: شنيدم مـي فرمـود   صازپيامبر خدا: ـ بريده بن حصيب اسلمي روايت مي كند  2

پيماني كه ميان ما ومشركين وجود دارد نماز است پـس هركـه آن را تـرك    {3)الصالة فمن تركها فقدكفر
  }ران مي پيونددنمايد به صفوف كاف

: ازنماز بحث به ميان آورد وفرمـود  صروايت شده كه روزي پيامبر خدا ـ از عبداهللا بن عمرو بن عاص  3
ومن مل حيافظ عليها مل تكن له نورا و البرهانا وال , من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة(

هركه برآن پافشـاري نمايـد موجـب    {4)وابی بن خلف نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان
دليل ، وهركه برآن مواظبت نكند در روز آخرت براي وي نور، دليل ونجات وي درقيامت خواهد شد، نور

  }.هامان وابي بن خلف مي پيوندد، فرعون، ونجات نخواهد بود وبه خيل قارون
بر خدا اشاره به چهار نفر مزبور مي كند اين اسـت  علت آنكه پيام: ابن القيم درشرح اين حديث مي گويد      

نهفتـه اسـت وآن    اين تشـبيه  كه چون آنان سردمداران كفر وگمراهي بودند ونكته اي ظريف نيز درالبالي
تجارت وبازرگاني انسان را ازمواظبت برانجام نمـاز   و يايارياست ، يا فرمانروايي، يا اموال ودارايي: اينكه

اگر فرمانروايي موجب پرهيـز  ، ارايي دنيا موجب دوري جستن از نماز شد با قارونبازمي دارد پس اگر د

                                                 
 .3/352والمغني2/988تعظيم قدرالصالة، 44ـ37الصالة اب القيم 1
 .2/873وتعظيم قدرالصالة مروزي4/125ترمذي، 1/88صحيح مسلم، 44االيمان ابن ابي شيبه 2
 االيمـان ابـن ابـي   ، 5/346مسـنداحمد ، ومي گويد ازنوع احاديـث حسـن صـحيح غريـب اسـت      4/126صحيح ترمذي 3

 .2/877وتعظيم قدرالصالة46شيبه
آن رابه طبراني درالكبيرواالوسط نسـبت مـي دهـد وراويـان     1/292هيثمي درالمجمع، 254ابن حبان، 2/169مسند احمد 4

 .سندش جيد است: مي گويد1/368احمد مورد اعتماد هستند ومنذري درالترغيب



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٧٥ 

اگر رياست باعث آن شد با هامان واگر هم تجارت وبازرگاني موجب گشت با ابـي  ، ازآن باشد با فرعون
  1.بن خلف محشور مي گردد

لصالة وذروة سنامه اجلهاد رأس األمر األسالم وعموده ا(: نقل مي نمايد صازپيامبر خداـ معاذبن جبل  4
  .}ستون اسالم نماز واوج آن جهاد است، اساس همه كارها اسالم{2)فی سبيل اهللا

همانگونه كه چادر بـا سـقوط   ، حديث اين نكته را مي رساند كه جايگاه نماز دراسالم به ستون چادر مي ماند
امام احمد هـم ايـن   : لقيم مي گويدابن ا.ستون فرومي ريزد ساختمان اسالم نيز با سقوط نماز فرومي ريزد

  .گونه استدالل كرده اند
من صلی صالتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذالک (: فرمود صپيامبرخدا: مي گويد ـ انس بن مالك  5

روبه قبله مـا  ، هركه نماز ما رابه جاي آورد: ترجمه3.)اهللا وذمةرسوله فال ختفروااهللا فی ذمته املسلم له ذمة
همان مسلماني به شمار مي آيد كه تحت مراقبت وپيمـان خداونـد   ، وحيوان سربريده مان را بخوردبايستد 

  .}.پس پيمان منعقده با خدا را نشكنيد، قرار مي گيرد
مسـلمانان پيوسـته    جمـع هرانساني با وجود سه شرط مزبور بـه  : ازحديث باال چنين برداشت مي شود كه    

 اوپس واي بـه  ، نگذارد مؤمن نيست به قبله نماز اينكه كسي رو ود ووبدون آنها مسلمان محسوب نمي ش
  .اگر نماز را به كلي ترك نمايد

پيـامبر بـراي اداي   ، بـودم اذان گفتـه شـد   روزي خـدمت پيـامبر  : مي گويـد  ـ محجن بن ادرع اسلمي  6
برجـل   مامنعك ان تصلي السـت (: فرمود، سپس برگشت ومن همچنان نشسته بودم، نمازبرخواست ورفت

بله مسـلمانم ولـي همـراه     : من هم گفتم ؟ چه چيزي مانع شد نماز بخواني مگر مسلمان نيستي: )؟ مسلم
هرگاه به ميـان  : 4)إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت(: سپس فرمود، خانواده ام نماز خوانده ام

  .مردم رفتيد نماز بخوان گرچه قبال نيز نماز گذارده باشي
ن پيامبر خدا مرز ميان مسلمان وكافر را نماز قرار داده است واگر مسلمان بودن بافقـدان نمـاز نيـز    بنابراي     

  .مگر مسلمان نيستي: خطاب به يك شخص نماز نگذار نمي فرمود، تحقق مي يافت

                                                 
 .47ـ46الصالة ابن القيم 1
، 3973سـنن ابـن ماجـه   ، رده ومـي كويـد ازنـوع احاديـث حسـن صـحيح اسـت       روايتك4/124ترمذي دركتاب االيمان 2

 .مي گويدحديثي صحيح است48ـ47وابن القيم درمختصرالصالة 5/231مسنداحمد
 .1/496فتح الباري.بخاري روايت كرده است 3
 .نيز آن راصحيح دانسته است1/244روايت كرده اندوحاكم 2/112ونسائي338و4/34امام احمددرمسند 4



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٧٦ 

ره اين عده داليل بسيار ديگري نيز دارند ولي ما جهت به درازا نكشيدن بحث تنها به مـوارد مزبـور اشـا         
  1.كرديم

  : اجماع علما در اين زمينه     
ابـن   يحـي بـن ايـوب از يـونس از    : عمربن ربيع برايمان حديث روايت كرد وگفت: ابن زنجويه مي گويد     

عبـداهللا  : عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه برايم حديث روايت كرد وگفـت : شهاب برايمان حديث نقل كرد وگفت
وقتي عمربن خطاب درمسجد با خنجر مورد هجوم قـرار گرفـت وزخمـي    : بن عباس به وي خبر داده كه

حمن بـن  رگشت من به همراه عده اي از حضار ايشان برداشته وبه خانه اش برديم ودراين اثنـا بـه عبـدال   
وقتـي بـه خانـه رسـيديم عمـر ازهـوش رفـت        ، عوف دستورداد تا امامت نماز رابراي مردم برعهده گيرد

، آري: گفتـيم ؟ آيا مردم نماز خوانده انـد : وش ماند سپس به هوش آمد وفرمودوهمچنان تا دم صبح بي ه
  .هركه نماز به جاي نياورد مسلمان نيست: فرمود

وضـو  ، سپس درخواسـت آب كـرد   2هركس نماز نخواند سهمي از اسالم ندارد: درروايتي ديگر آمده كه       
  .گرفت ونماز را اقامه كرد

  .صحابه ايراد كرد وهيچ يك از آنان با ايشان مخالفت نكرد عمر اين گفته را درجمع     
عبـدالرحمن بـن عـوف وابـوهريره نيـز نقـل شـده        ، معاذبن جبل: چنين ديدگاهي از بزرگاني همچون         

  3نگشته استومخالفت هيچ كدام از اصحاب با ايشان محرز 
از كردارها را به جز نمـاز موجـب كفـر     ترك هيچ يك ص ياران پيامبرخدا: عبداهللا بن شقيق مي گويد      

  4.نمي دانستند
كشـتن تـرك كننـده نمـاز بـه عنـوان حـد        : گروهي ديگر ازعلما از جمله امام مالك معتقدند: ديدگاه دوم     

وابن قدامه نيز اين ديـدگاه را تـرجيح داده و    5ابن بطه.محسوب مي شود نه اينكه بخاطر كافربودنش باشد
  . 1اين رأي مورد تاييد اكثر فقها مي باشد: ابن قدامه مي گويد

                                                 
 .50ـ45والصالة ابن القيم892و2/873يم قدرالصالةتعظ 1
2  
 .925و905، 2/892وتعظيم قدرالصالة مروزي51ـ50الصالة ابن القيم 3
روايـت كـرده انـد والبـاني نيـز      905و2/904ومحمد بن نصرمروزي دركتاب تعظيم قدرالصـالة  4/126ترمذي درااليمان 4

 .ندآن را صحيح مي دا 564دركتاب صحيح الترغيب والترهيب
 .33/الصالة ابن القيم 5



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٧٧ 

  2روايت مشهور درمذهب شافعي نيز چنان است ورأي معتمد مذهبش به شمار مي آيد     
              
 و ياازوي ج هرمسلماني نماز واجبي را ترك كرد بايد علت آن را: دراين باره مي فرمايد :شافعي            
واگر گفت بخـاطر بيمـاري   . ر كرد دستور انجام آن به وي داده مي شوداگر علت را فراموشكاري ذك، شد

واگر هم گفت من توانـايي  . ترك كرده ام به او مي گوييم هرطوركه مي تواني بايد به انجام آن اقدام نمايي
بـه وي  ، اداي نماز را به صورت كامل دارم ومي دانم واجب است ولي عمدا از انجام آن امتناع مـي ورزم 

ييم نماز جزو شعايري است كه چون هيچ كس نمي تواند بجاي تو انجام دهد بايد خودت بـه اداي  مي گو
آن مبادرت ورزي وگرنه در وهله اول توبه كردن وپشيمان شدن را ازتو مي طلبيم ودرغيـر ايـن صـورت    

  ......حد قتل را عليه تو به اجرا درمي آوريم
نده نماز دراختيـار مـا اسـت ولـي چـون نمـاز همچـون ماليـات         گرچه ترك كن: شافعي مي افزايد             

نمي توانيم نماز را ازوي بستانيم ولـذا بـه وي   ، واشياءپيدا شده نيست كه بتوان آن را از دستش بيرون كرد
چنانكه نسبت به كافر نيز همين موضـعگيري را  .اگر نماز بخواني چه بهتر وگرنه تو را مي كشيم: مي گوييم

يم زيرا ايمان جز به اعتراف تو تحقق نمي يابد ونماز وايمان با اموالي كه دردستت مي باشـد  اتخاذ مي نماي
برخي معتقدند سه بار از ترك كننده نماز درخواست توبه مـي  : ايشان درادامه مي گويند...تفاوت كلي دارد

د چه خوب وگرنه كشته اگر اراده خدا بدان تعلق گرفته باشد ودر بار سوم به انجام نماز مبادرت ورز، شود
  .مي شود

هركه پـس   : اگر كسي به تو بگويد: مي گويد پاسخ به يكي از منكرين قتل ترك كننده نمازشافعي در           
 ؟ چه مـي گـويي  ، عرضه وشناخت كامل اسالم مرتد گشت بايد زنداني و زده شود تا بدان اعتراف مي كند

ارتداد را درپيش گيرد چون دينش را تغيير داده است ولذا جـز   نمي تواند راه: نامبرده در جواب گفته بود
  .اعتراف ازوي پذيرفته نمي شود

كه جزو دين به شمار آمده و بنيان ديـن هـيج كـس جـز بـدان       –آيا تو نماز را : )يعني شافعي(گفتم           
در شـمار   –مـي يابـد   استوار نمي گردد چنانكه قائل گشتن به ايمان جز به اقرار واعتراف بـدان تحقـق ن  

تـرك  يا مانند گروهي از همفكرانـت معتقديـد   ، كارهايي قرار مي دهيد كه بايد ترك كننده اش كشته شود
   ؟ نه زنداني شده ونه كشته مي شودكننده نماز معتبر بوده و 

                                                                                                                                               
 .3/359المغني 1
 .2/956وتعظيم قدرالصالة2/180شرح السنة، 1/369نيل االوطار، 17ـ3/13المجموع 2



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٧٨ 

معتبـر ومـورد اطمينـان    ، شخص مزبور در صورت ترك نماز كه تكليف وي محسوب مي گردد: گفت          
  .رار نمي گيردق

آيا وي را به خاطر امتناع از حكم وراي خويش از پاي در مي آوريد ولي در برابر ترك نماز : گفتم            
روشن ترين فرايض الهي بـه شـمار    وبي اعتنايي بدان كه پس از توحيد وگواهي دادن به رسالت محمد 

   1؟ حد قتل را عليه او به اجرا در نمي آوريد، مي رود
حضور يافتن درنماز جمعه واجب اسـت پـس هركـه    : رحمه اهللا ـ درجايي ديگر مي گويد  -شافعي            

چنانكـه  ، خودرا گرفتار بدبختي كرده مگرآنكه خدا مورد بخشش قرارش دهد، ازروي تنبلي انجامش نداد
  2.بخشايداگر كسي نمازي نخواند تا وقتش گذشت درمعرض شر قرار گرفته مگر اينكه خدا وي راب

درباره ترك كننده نماز روشن مي گـردد وآن اينكـه    -رحمه اهللا–باتوضيحات گذشته مذهب امام شافعي       
اگر ازروي تنبلي بود حكم دنياييش بدين شيوه است كه درخواست توبه ازوي مي شود ودرصورت اصرار 

آخرت نيز داخل چـارچوب   ودر، قتل بروي اجرا مي گردد ولي كافر قلمداد نمي شود برعمل خويش حد
  .او درمي گذرد از خواست واراده خدا قرار مي گيرد يا عذابش مي دهد و

  براي اثبات ديدگاه خود به احاديثي استدالل مي كنند  -رحمه اهللا–ايشان        
: گفـت  پيرامـون مـانعين حـق زكـات خطـاب بـه ابـوبكر       عمر بـن خطـاب  : مي گويد ـ ابوهريره  1

الإله إالاهللا فإذا قالوها عصموا منی دمـائهم : ال أزال أقاتل الناس حتی يقولوا(: رمايدمي ف صپيامبرخدا
وقتي چنين ، من پيوسته با مردم مي جنگم تا ايمان مي آورند: يعني) وأمواهلم اال بحقها وحساهبم علی اهللا

ها تعلق مي گيـرد  شد جان ومالشان رامحفوظ نگه داشته اندجز آن مقدار حقوقي كه ازطرف دين خدا بدان
  .وحسابرسيشان نيز برعهده خدا مي باشد

  3.جزو همان حقوق است )يعني منع زكات(اين كار : كرگفتبابو    
اگرپابند شتري را كه : دليل موجود درحديث مزبور اين است كه ابوبكرگفت: شافعي درجايي ديگر مي گويد   

ميان آنچه خدا دركنار يكـديگر ذكرشـان    .ان مي جنگمبه پيامبر داده اند از من منع كنند بخاطر آن با ايش
  4جدايي ميفكنيد) يعني نماز وروزه(فرموده

                                                 
 .10/33والسير  34مختصر مزني  ، 256ـ  1/255االم  1
 .1/208االم 2
 .1/14ترتيب مسندالشافعي 3
 .1/255االم 4
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١٧٩ 

احمد وابن خزيمه ازابـوهريره ونسـائي از انـس بـن مالـك      ، بخاري ومسلم حديث مزبور را از ابن عمر      
ناس حتـی يشـهدوا أمرت أن أقاتل ال(: تعبير حديث بنابه روايت ابن عمر بدين شرح است.روايت كرده اند

أن الإله إالاهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذالـک عصـموا منـی دمـائهم 
به من فرمان داده شده با مردم بجنگم تا اينكه به يكتـايي  {1)وأمواهلم إال بحق االسالم وحساهبم علی اهللا

وقتي چنين كردنـد جـان ومالشـان را    ، ند وزكات بپردازندنماز برپا دار، خدا ورسالت محمد ايمان بياورند
محافظت كرده اند جز آن اندازه حقوقي كه براساس شريعت بدانها تعلق مي گيرد وحسـاب آخرتشـان بـه    

  . }خدا موكول مي گردد
بـه طريـق   ، روش استدالل به حديث فوق بدين گونه است كه چون صحابه به نبرد مانعين زكات رفتـه انـد      

  . بايد ترك كننده نماز كشته شود اولي
سپس معلوم شد درباره يك ، چيزي به پيامبر خدا گفت آهستهمردي : ـ عبيداهللا بن عدي بن خيار مي گويد  2

 بلـی والشـهادة: قال? اليس يشهد ان ال اله اال اهللا(: فرمود صپيامبر.نفرمنافق با ايشان مشورت مي كند
آيا به : يعني2.)أولئک الذين هنانی اهللا تعالی عنهم: له فقال النبی ةبلی والصال: قال? اليس يصلی: قال.له

بله ولي : گفت؟ مگرنماز نمي خواند: فرمود.بله ولي شهادتش ارزشي ندارد: گفت؟ يكتايي خدا ايمان ندارد
  .كه خداوند مرا از ايشان منع فرموده است اندآنان كساني : فرمود.فاقد ارزش است

بنـابراين  ، آن يك نفر منافق را مانع قـتلش دانسـت   ناين است كه پيامبر خدا نماز خواندحديث باال دال بر    
از ايـن   كشتن ترك كننده نماز ازروي تنبلي را -رحمه اهللا-لذا شافعي .كسيكه نماز نخواند به قتل مي رسد

  .دو حديث برداشت نموده است
، يلي رابراي اثبات مـدعاي خـويش ذكـر مـي كننـد     دال )معتقدين به كافرنبودن ترك كننده نماز( اين گروه     

  .48/نساء) ان اهللا اليغفران يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء(آيهـ  1: ازجمله
من شهد اال الـه االاهللا وحـده الرشيـک وان حممـدا (: نقل مي كند كه صازپيامبرخدا ـ عبادة بن صامت  2

قاها الی مريم وروح منه واجلنـةوالنار حـق أدخلـه اهللا عبده ورسوله وان عيسی عبداهللا ورسوله وكلمته ال

                                                 
 .1/203وشرح مسلم1/75فتح الباري 1
امـام  .روايت كرده است1/171ومالك درالموطأ433ـ5/432اين حديث را احمد درمسند.14ـ1/13سند الشافعيترتيب م 2

: خالـد گفـت  : شبيه اين حديث راازابوسـعيدخدري روايـت نمـوده كـه درآن آمـده اسـت      1564/مسلم نيز دركتاب زكات 
 .نه شايد نماز بخواند: آياگردنش انزنم؟پيامبرفرمود



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٨٠ 

محمـد بنـده   ، خداونديكتا وبـدون شـريك اسـت   : هركه گواهي دهد كه{1)اجلنةعلی ماكان منه من العمل
عيسي بنده وفرستاده وكلمه اوبود كه خدا آن رابه مريم رسـاند واو داراي روحـي اسـت    ، ورسول او است

  }.واسطه كردارش اورا وارد بهشت مي نمايدخداوند به ، وبهشت وجهنم حق است
: شـنيدم مـي فرمـود    صازپيامبر خدا: است كه مي گويد ـ مهمترين دليل ايشان حديث عبادةبن صامت  3

مخس صلوات كتبهن اهللا علی العباد من أتی هبن كان له عنداهللا عهـد أن يدخلـه اجلنـة ومـن مل يـأت هبـن (
خداوند درهر شبانه روز پنج وعده نماز را بر بندگان { 2)اء غفرلهفليس له عهد عنداهللا إن شاءعذبه وإن ش

هركس آنها را انجام دهد خداوند طبق قرار دادخويش وي را وارد بهشـت مـي نمايـد    ، واجب نموده است
اگـر خواسـت عـذابش مـي دهـد واگـر هـم        ، ولي هركس به ادايشان همت نگمارد نزد خدا پيماني ندارد

  }.خواست وي را مي بخشايد
املكتوبـة فـإن أمتهـا  أول ماحياسب به العبد يوم القيامة الصـالة(: نقل مي كند كهازپيامبر خداـ ابوهريره  4

من تطوعه ثم يفعل بسائر األعـامل املفروضـة  هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة: إالقيلو
، شـد نمازهـاي واجـب اسـت     هـد رروز قيامت بنده بدان محاسبه خوا نخستين چيزي كه د: 3.)مثل ذالک

ببينيد آيـا نمازهـاي مسـتحبي در    : چه خوب وگرنه گفته مي شود كامل انجام داده باشد اگرآنها را به طور
سـپس دربـاره هريـك از     وجود دارد اگر داشته باشد فرايض را بدان تكميل مـي نماينـد  اعمال نامه اش 

  .فرايض ديگر نيز چنان برخورد مي شود
انسان مسلمان درروز آخرت داراي نودونه مجـوز ورود  : و ياداليل ايشان حديثي است كه گـ يكي ديگر از  5

سپس مجوزي بيرون آورده مي ، به بهشت است و طول هركدام از آنها به اندازه وسعت ديد انسان مي باشد
  .در آن ثبت گشته واو برساير مجوزها برتري مي يابد )الاله االاهللا( شود كه تنها شعارتوحيد

اين احاديث وامثال آنها از تكفير ترك كننده نماز و اعتقاد به مانـدگار بـودنش درجهـنم جلـوگيري مـي            
واحاديث دال بر كفـر تـرك كننـده نمـاز را     . 4نمايند وعواقب ساير گناهان كبيره را برايش اثبات مي كنند
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مانـدگاري صـاحبش دردوزخ   تأويل نموده ومعتقدند كفرموجود درآنها ازنوع كفرانكاري نيست وموجـب  
  1.نخواهد گشت

  
  : راجح ترين رأي در اين زمينه

مستدل ترين ديدگاه دراين باره ديدگاه كساني است كه معتقد به كفر ترك كننـده نمـاز ازروي تنبلـي بـوده         
واينكه بخاطرمرتد بودنش كشته مي شود و پيروان ديدگاه نخست گفته هاي گـروه دوم را مـردود دانسـته    

  : اند
معتزليها وديگران نيز بـراين  ، اشعريها، )سلف وخلف(پيشينيان وپسينيان: مي گويد -رحمه اهللا-شوكاني          

وارد بهشـت مـي   ، بر زبان جـاري سـازد   هركس شعار توحيد را: احاديث وارده مبني بر اينكه: باورند كه
هيچ يك ازگناهان كبيره اي كـه   مشروط به خلل وارد نكردن به ساير واجبات الهي ومرتكب نشدن، گردد

  2محض تلفظ به شهادتين موجب ورود به بهشت نمي گردد است و، باآب زالل توبه شستشو نشده باشند
اما استناد به حديث عباده درست نيست زيرا حـديث مزبـور بـه صـورت      و: امام محمدبن نصر مي گويد     

ركس نمازها را به طوركامل انجام داده وچيزي ه: مبسوط از طرقي برايمان روايت شده ودرآن آمده است
ولـي هـركس بـه    . نزد خدا پيماني برايش وجود دارد كه وي را عذاب ندهد، از شرايطش را نكاسته باشد

اورا  و يـا يا عـذابش مـي رسـاند    ، صورت ناقص آنها را ادا كرده باشد نزد خدا فاقد هرگونه پيماني است
  3مورد مغفرت خويش قرار مي دهد

، پـاكيزگي لباسـها  ، يكي از شرايط نماز پاكيزگي از پليـديها : ايشان درتوضيح حديث فوق مي گويند            
پس هركه آنها را بـه طـور   ، اتمام ركوع وسجود است، خشوع، محافظت براوقات آنها، پاكيزگي جاي نماز
شـان   مـام بـه اداي  نات خدا وي را وارد بهشت مي نمايد ولي اگـر بـه صـورت نـاقص و    ، كامل انجام دهد

اين نوع افراد با كساني كه نمازهـا را بـه طـور    .پرداخته باشد داراي چنين پيماني نزد پروردگار نمي باشد
  4.كلي ترك نموده اند فاصله زيادي دارند وسرنوشتشان تفاوت كامل باهم دارد
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يـن هسـتند كـه هـيچ يـك از      داليل مزبور وساير ادلـه نيـز بيـانگر ا   : مي گويد-رحمه اهللا-ابن القيم          
 Ĥيهيعني نماز كليد كارنامـه وسـرم  ، كردارهاي انسان جز درصورت انجام كامل نمازها پذيرفتني نمي باشد

بنابراين هرگاه نمازهـا   .امكان پذير نمي باشد Ĥيهبدون اصل سرم بهره نيزاصلي محسوب مي گردد و بقاي 
  .را ازدست داد تمامي كردارهايش بي ارزش اند

جاي تعجب است در كافر بودن كسي ترديد داشت كه بر ترك نماز اصرار مي ورزد وبه هنگـام اجـراي          
حد قتلش نيز كه در پيش چشم مردم پرتو شمشير را بر گردنش مي بيند از وي درخواست توبه مي شـود  

ومي گويند فرد  كساني كه معتقد به كفر ترك كننده نماز نيستند. ولي همچنان بر كردار خويش پايدار است
ايمان او بسان ايمان جبريل : مي گويند و يامزبور مؤمن محسوب شده واحكام ميت بر وي اجرا مي شود 

شـرم  ، آيا در تكفير نكردن كسي كه كتاب وسنت واجماع صحابه دال بر كفرش مي باشـد ، وميكائيل است
  1؟ نمي كنند

معتقد به عـدم كفـر تـرك كننـده نمـاز        -رحمه اهللا-شافعي: از توضيحات گذشته به اين نتيجه مي رسيم كه   
سـنت واجمـاع صـحابه دال بركفـر وي هسـتند      ، حال آنكه داليلي از كتـاب ، ازروي سستي وتنبلي است

ووظيفه هرانسان مسلماني اين است كه پايبند نصوص صحيح شريعت بوده ونسبت به هيچ يـك از ائمـه ـ    
كه راجع به تقليد ازاو هشدار  در زمره كساني بودهويژه اگر وي  به، باشد ـ تعصب نورزد  Ĥيههراندازه بلندپ

آن ، هرگاه حديث صحيحي يافت شد كه با مذهبم تعـارض داشـت  ( چنانكه پيشتر به گفته وي، داده باشد
  .اشاره شد، )حديث مذهب من است

  

  حكم سحر وساحران: بحث سوم
پاره اي از داليل قرآني 2، وجادو حقيقت دارد از كتاب وسنت سحر اليلياهل سنت وجماعت معتقدند بنا به د

  : بدين شرح است

N      M  L  K   J  I  HG  F  E  D  C  B  A  } ـ    1
  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T  S  R  Q   P  O
  p  o   nm  l  k  j  i  h  g  f   ed  c  b  a  `  _
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 a  `  _  ~}  |  {  z   y  xw  v  u  t  s  r  q 
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  sz و درس گرفتـه [سـليمان خوانـده     هـا در سـلطنت  ]صفت[و آنچه را كه شيطان: ترجمه 102: البقرة [
ها به كفر گراييدنـد كـه بـه مـردم سـحر      ]صفت[بودند پيروى كردند و سليمان كفر نورزيد ليكن آن شيطان

پيـروى  [ر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فـرو فرسـتاده شـده بـود     آنچه ب] نيز از[آموختند و  مى
گفتنـد مـا    مـى ] قبال بـه او [مگر آنكه  دادند نمى] سحر[هيچ كس را تعليم ] فرشته[با اينكه آن دو ] كردند

چيزهـايى  ] فرشـته [آنهـا از آن دو  ] لـى [هستيم پس زنهـار كـافر نشـوى و   ] براى شما[آزمايشى ] وسيله[
توانسـتند   د كه به وسيله آن ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند هر چند بدون فرمان خدا نمـى آموختن مى

آموختند كـه برايشـان زيـان داشـت و سـودى       چيزى مى] خالصه[به وسيله آن به احدى زيان برسانند و 
اى  رت بهرهباشد در آخ] متاع[دريافته بودند كه هر كس خريدار اين ] يهوديان[رسانيد و قطعا  بديشان نمى

  .}دانستند ندارد وه كه چه بد بود آنچه به جان خريدنداگر مى

  .}و سحرى بزرگ در ميان آوردند{ 116: األعراف º   ¹  ¸z  «   } ـ  2

  .}ها و از شر دمندگان افسون در گره{ 4: الفلق i  h   g  f  e  dz  } ـ  3
  .سون را به اثبات مي رسانندوديگر آيات موجود دراين زمينه كه حقيقت وتĤثيرگذاري اف

  : احاديثي از سنت پيامبر اكرم نيز اين موضوع را تشريح مي نمايد كه به مواردي ازآنها اشاره خواهيم كرد       
حتی انه ليخيل اليه انه يفعل شيئا ومافعله حتـی إذا كـان ذات يـوم هـو سحر النبی(: مي گويدـ عائشه  1

: قـال? وماذاک يارسول اهللا: قلت, عائشة أن اهللا قد أفتانی فيام استفتيته فيه يا: عندي دعا اهللا ودعاه ثم قال
: قـال, ما وجع الرجل: جائنی رجالن فجلس أحدمها عند رأسی واآلخرعندرجلی ثم قال أحدمهالصاحبه

فـی مشـط : قـال ?  فـبامذا: قـال, بن االعصم اليهودی مـن بنـی زريـق لبيد: قال? قال ومن طبه, مطبوب
فـی أنـاس مـن  صفذهب النبـی: قال, فی بئرذی أروان: قال ? فأين هو: قال, ذكر وجف طلعة ومشاطة

واهللا لكأن مائهـا نقاعـة احلنـاء ولكـأن : أصحابه إلی البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلی عائشة فقال
يت أن الفقـد عافـانی اهللا وشـافانی وخشـ: قلـت يارسـول اهللا أفأخرجتـه قـال, نخلها رؤوس الشـياطني

 شد به گونه اي كه گمـان مـي كـرد كـاري را     جادوپيامبرخدا {1)أثورعلی الناس منه رشا وأمرهبا فدفنت

                                                 
 .236ـ10/235فتح الباري، بخاري روايت كرده است 1



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٨٤ 

بارپشت سرهم خـدا را بـه فريـاد طلبيـد وسـپس       تااينكه روزي چند، واقع چنان نبود انجام داده ولي در
: فرمـود ؟  گونه اي پيامبرخداچه : گفتم، از خدا خواسته بودم برايم توضيح داد آنچه را !اي عائشه: فرمود

آنگـاه يكـي بـه ديگـري     ، نفرپيش من آمدند يكي ازآنها نزديك سرم نشست وديگري نزديك پاهـايم  دو
 لبيـد : گفت؟ كرده  جادو چه كسي وي را: گفت، سحرزده است: پاسخ داد ؟ بيماري اين مرد چيست: گفت

او : گفـت ، مو گرده خرماي نر با شانه و: گفت ؟ به چه وسيله اي: گفت، خاندان زريق بن أعصم يهودي از
پيامبرخدا به چاه ذي اروان رفـت وسـپس بـه    : راوي مي گويد، درچاه ذي اروان است: گفت ؟ كجا است

به خدا قسم آبش به سان دم كرده حنا ودرخت خرمايش مانند سر اهريمنها : سوي عائشه برگشت وفرمود
بهبود بخشيد وترسيدم مردم  نه زيرا خداوند مرا: فرمود ؟ ورديآيا آن را بيرون آ! اي پيامبرخدا: گفتم، بود

لـذا پيـامبر   ، )يعني مردم سحر را ياد گيرند وبدين وسيله خـود را بـدبخت نماينـد   (بدبختي نمايم  را دچار
  .}.كرده شد پنهان دستور زيرخاك كردنش داد و

رات عجـوة مل يرضـه سـم وال وم متمن اصطبح كل ي(: پيامبر خدا فرمود: مي گويد  ـ سعدبن ابي وقاص  2
هركه هر روز صبح چند دانه خرماي فشرده را بخورد تا شب آن روزهيچ {  1 )ذالک اليوم إلی الليلسحر

  }.زهر وافسوني وي را گزند نمي رساند
سحر را تأثير گذار وآسيب رسان قلمـداد نمـوده وخنثـي     صحديث باال دال بر اين است كه پيامبر خدا     

ثابـت وداراي حقيقـت   ، واين بيانگر آن است كه سـحر ، بهايش با اتخاذ اسباب امكان پذير استكردن آسي
  .مي باشد

احمد بنابه روايتـي  ، مالك، امام ابوحنيفه، فقها درباره حكم يادگيري وبكارگرفتن سحر اختالف نظر دارند     
مفصـل تربـه     -رحمه اهللا  -عيولي امام شاف .وجمهور علما معتقدند موجب كفرانجام دهنده اش مي گردد

اگر كسي سحر را ياد گرفت بايد چگونگي وويژگي جـادو را  : ايشان مي گويند، 2اين مسأله پرداخته است
اگرآن را طوري توصيف نمود كه موجب كفر بود مانند سحر بابليان مبني برنزديكي به سـتاره  ، از او پرسيد

هم موجب كفر نبود ولي معتقد بـه مبـاح بـودنش بـود      واگر، كافر محسوب مي گردد، ها وتاثيرگذاريشان
ايـن ديـدگاه را تـرجيح داده     :شيخ محمد امين شنقيطي . بازهم كافر است وگرنه كفر به شمار نمي آيد

زيرا اگر سحر از آن دسـته بـود كـه    ، واقعيت اين است كه بايد در اين زمينه تفكيك قائل شد: 3ومي گويد
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 و سـحر . بدون ترديد واختالف موجب كفـر خواهـد گشـت   ، ار مي گرفتندستاره ها وپري مورد تعظيم قر
  : هاروت وماروت از اين نوع به شمار مي آيد كه آيات زير بدان اشاره مي نمايند

و : ترجمـه  102: البقرة Q   P  O  N      M  L  K   J  Iz  } ـ   1
  .}آموختند مردم سحر مىها به كفر گراييدند كه به ]صفت[سليمان كفر نورزيد ليكن آن شيطان

هيچ كـس را  ] فرشته[آن دو { 102: البقرةd  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  z} ـ   2
هستيم پس زنهـار  ] براى شما[آزمايشى ] وسيله[گفتند ما  مى] قبال به او[كردند مگر آنكه  نمى] سحر[تعليم 

  .}كافر نشوى

دريافتـه  ] يهوديان[و قطعا { 102 :البقرة ih  g  f  e  d  c   b  a  `  _z  } ـ   3
  .}اى ندارد باشد در آخرت بهره] متاع[بودند كه هر كس خريدار اين 

  .}هر جا برود رستگار نمى شود رگجادوو { 69: طه z   y  x           w  v   uz  } ـ  4
ها وديگر اشـياء  چربيهمچون واگر سحرزمينه كفر فراهم نمي كرد مانند بهره گيري از خواص برخي چيزها     

  1.حرام قطعي به شمار مي آيد ولي منتهي به كفر انجام دهنده اش نمي گردد
حكم سـاحر ذمـي وديگـر مسـائل     ، توبه ساحران، مباحث ديگري نيز دراين زمينه هستند مانند حد سحر     

  2.مي كشد معروف وشناخته شده كه اختالف زيادي درآنها وجود دارد وپرداختن بدانها بحث را به درازا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .4/456اضواء البيان 1
 .فقه وحديث، وديگر منابع نوشته شده درزمينه تفسير 462ـ4/456همان 2
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 .عقيده شافعی در زمينه توحيد و روش ايشان در اثبات آن

 
 : اين بخش سه فصل را در خود جای داده است

 الوهيت(توحيد عملی : فصل اول.( 
 ربوبيت(توحيد اعتقادی : فصل دوم.( 
 سامء وصفاتتوحيد ا: فصل سوم. 
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  :اول نه بحث را دربر مي گيرديخش
 تعريف توحيد: بحث اول.  
 از آفرينش انسان وپري هدف: بحث دوم.  
 مسائل مربوط به قبرها: بحث سوم.  
 سوگند ياد كردن به غير خدا: بحث چهارم.  
 تطير(بد بيني : بحث پنجم.(  
 باران طلبيدن از طريق ستاره ها: بحث ششم .  
 برخي واژه هايي كه مورد پسند امـام شـافعي   : بحث هفتم

  .نبوده اند
 شفاعت: بحث هشتم.  
 طلسم وتعويذ: بحث نهم.  
 



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

١٨٨ 

  

  : بحث اول
  )الوهيت(تعريف توحيد عملي  

انحصـار  : از نظر زبان شناختي به معنـي  "وحد"است وريشه  "وحد يوحد توحيدا"مصدر  "توحيد"واژه      
  .ه در زمينه هاي مزبور همتايي نداشته باشدكردارهايش بوده به گونه اي ك و يايا صفات ، چيزي در ذات

او را يكـي  : بدين معني است كـه  "وحد الشيئ توحيدا": از آن ساخته وگفته شد "تفعيل"ولي هرگاه باب      

ih       g     f  e  } : خداوند متعال از زبان كافران مـي فرمايـد  . به يكتايي نسبت داد و ياقرار داد 

  n  m  l  k      jz را خداى واحدى قرار داده اين واقعا چيـز عجيبـى   ] متعدد[آيا خدايان {5: ص
  .}است

انسان همزمان با انجـام عبـادات بـراي    : عبارت از اين است) الوهيت(واما تعريف اصطالحي توحيد عملي     
ملـه  بهترين ودقيق تـرين ج . خداي يكتا اعتقاد قاطع داشته باشد كه ايشان بي همتا وسزاوار پرستش است

جز خـدا  : زيرا معنايش چنين است كه، مي باشد) الاله اال اهللا (شعار توحيد ، اي كه مفهوم مزبور را برساند
  1.او كسي شايسته پرستش نيست وجود نداشته وجز حقيقيمعبود 

علت نامگذاري پرستش خداي يكتا به توحيد اين است كه چون بنده با اعتقاد خـويش خـدا را يكـي             
تنها او را ، داده وبه بي همتاييش اعتراف نموده است ودر پرتو آن از طريق انحصار عبادت درحق ويقرار 

اعتقـاد بـه دارا بـودن اسـماء حسـني      ، داشـتن  ايمان به برنامه ريزي وآفريننـده گـيش  و، به فرياد طلبيدن
هـدف از   2.ايـد با ايشـان ارتبـاط برقـرار مـي نم    ، وكاملترين صفات وفقط وي را سزاوار پرستش دانستن

فرستادن پيامبران وفرود آوردن كتابها وپيامهاي آسماني در راستاي تحقق بخشيدن ، جن آفرينش انسان و
  .فراهم آمده اندبه همين توحيد است وبهشت ودوزخ نيز براي حامالن ومخالفان آن 

: ارياتالـذ  i   h  g  f  e  d   cz  } : خداوند سبحان دراين باره چنين مي فرمايد      

  .}و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند{ 56

                                                 
مجمـوع  ، 1/57لوامع االنوارالبهية، محمدخليل هراس: اثردعوةالتوحيد ، 3/446لسان العرب، ماده وحد ، قاموس المحيط  1

 .23وشرح العقيدةالطحاوية47اجتماع الجيوش االسالمية، 1/25مدارج السالكين، 19/106و1/104الفتاوي
 .47دعوةالتوحيد 2
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                         {  P  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Az 25: األنبياء } و پيش از
  .}تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست پس مرا بپرستيد

                    {  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dz 36: النحل } و در حقيقت در
  .}بپرهيزيد] فريبگر[=خدا را بپرستيد و از طاغوت ] تا بگويد[اى برانگيختيم  ميان هر امتى فرستاده

                     {  y  x   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h
z خـود [اند دين  و فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند و در حالى كه به توحيد گراييده{ 5: البينة [

  .}پايدار همين است] ثابت و[را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زكات بدهند و دين 
چه خـوب  . ن بيانگر توحيد هستندآيات موجود دراين زمينه بسيار زيادند بلكه همه آيات وسوره هاي قرآ    

زيرا مندرجات قرآن حول ، سراسر قرآن از مسأله سرنوشت سازتوحيد بحث به ميان مي آورد: گفته اند كه
  : بحث مي نمايدمحورهاي زير 

  .ـ خبر از خدا واسماء وصفات وي 1
  .ـ فراخوان مردم به پرستش خداي بي همتا 2
  .روددت كه از لوازم توحيد به شمار مي ـ امر ونهي ومكلف نمودن مردم به عبا 3
  .ـ مباحث مربوط به موحدان وپاداششان در دنيا وآخرت 4
  1.ـ مباحث مربوط به مشركان ومجازاتشان در دنيا وآخرت 5

مي بينيم نه ، با وجود اهميت اين گونه عقايد سرنوشت ساز كساني را كه در زمينه توحيد قلم فرسايي كرده اند
دهندگان قضيه توحيد را نيز به باد انتقـاد گرفتـه انـد     ان نمي ورزند بلكه موحدان وهشدارتنها اعتنايي بد

  : ولذا در تفسير اين واژه پراهميت به بيراهه رفته وروشها ودسته هاي متفاوتي را پديد آورده اند
راي علم يـا اراده  خداوند دا: هركه بگويد: ـ معتزليها نفي صفات الهي را داخل اصل توحيد دانسته ومعتقدند  1

چون توحيـد عبـارت از نفـي    .از صفوف يكتاپرستان بيرون رفته است، درآخرت ديده مي شود و يااست 
  .را موحد ناميده اند صفات مي باشد وخود

شـنوايي  ، دانـش : ـ افراط گرايان جهميه وجبريه گامي جلوتر رفته و ويژگيهاي خداونـد سـبحان همچـون     2
محور اصلي اين ديدگاه انكار حقايق اسماء وصفات خدا است واعتقاد به جبـر را  . وبينايي را انكار نمودند

                                                 
 .مال علي قاري: وشرح الفقه االكبر اثر 89شرح العقيدةالطحاوية 1
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خداوند آفريننده كردار بندگان مي باشـد ولـذا انتسـاب آنهـا بـه      : نيز بدان افزودند كه عبارت از اين است
  .ايشان و اعتقاد بدان با اصل توحيد منافات دارد

انكـار  ، توحيد يعني انكار ماهيت زائد بر وجود پروردگار: كه ـ گروهي از جهميها وفالسفه نيز براين باورند  3
ودو معنـاي جداگانـه در ذات خـدا    . اراده وحيات، توانايي، بينايي، صفات كمال واعتقاد به فقدان شنوايي

  .وجود ندارد چون اگر چنين باشد خداوند مركب وجسمي تركيبي بوده وازهمه جوانب يكتا نخواهد بود
ه ايشان آن را حقيقت پروردگار قلمداد نموده اند امكان وجود خارجي برايش متصور نيسـت  اين يكتايي ك    

تعطيـل  : زيرا محال است ذات فاقد صفاتي درجهان خارج وجود داشـته باشـد ولـذا پيشـينيان گفتـه انـد      
 ايـن گونـه  . نيزبتي را مي پرسـتند ) مجسمه ها( كنندگان صفات چيزي معدوم ومعتقدان به جسم براي خدا

  1شوند "حلول واتحاد"توحيد باعث شد گروهي از ايشان قائل به
شـهود  : صوفيان افراطي توحيد را اينگونه تعريف نموده اند كه عبارت از: ـ توحيد افراط گرايان اهل تصوف  4

پس انسان يكتاپرست ازديد ايشان كسي است كه وجود خدا را با سـاير  . ورؤيت حقيقت توحيد مي باشد
يك چيزاست ومعتقد همه اشياء وجود به باور ايشان . يعني آنان اهل وحدت وجودند، بيندچيزها يكسان ب

خالق ومخلوق وواجـب وممكـن نيسـتند بلكـه همـه اشـياء از وجـودي يكسـان         ، به وجود قديم وجديد
  .برخوردارند

–بـن القـيم   ا.  ذات خدا درهمه چيز حلول كرده اسـت : مي گويند) حلوليها (عده اي ديگر از اهل تصوف     

  : در اين باره چنين سروده است -رحمه اهللا
 انـهــــذا الوجود بعينه وعيـ                  وأتی فريق ثم قال وجدته    
 ودانـط اللسان فقال موجــغـل                ما ثم موجود سـواه وانام     
 انـــل مكـبالذات موجدا بكــ                   وأتی فريق ثم قال وجدته   

 ٢انــأل املكان واليــری بعيـمت                  هو كاهلــواءبعينه العينه       
جزوي چيز ديگري وجود ندارد وزبـان بـه اشـتباه    ، يافتم كه عين وجود است خدا را: گروهي آمدند وگفتند  

او بسان ، ه جا يافتمذات خدا را در هم: گروهي ديگر آمدند وگفتند.رفت كه گفت دو وجود درعالم هست
  .هوا است كه همه جا را پر مي كند ولي با چشم سر ديده نمي شود

                                                 
 .3/929المرسله والصواعق 2/134مجموع فتاوي ابن تيميه 1
 .66ـ60شرح نونيةابن القيم اثر هراس 2
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عامه متكلمان در نوشته هايشان توحيد را تأييد مـي كننـد وهدفشـان ايـن     : ـ توحيد از نظر عموم متكلمان  5
همتـا  بـي   صفات وافعال بي نظيـر و ، خداوند در ذات: است توحيد را به سه نوع تقسيم نموده ومي گويند

  .است وكسي شبيه وي نيست
ايشان مـي  . آفريننده جهان هستي يك است: است وآن يعني اينكه) توحيد افعال(مشهورترينشان نوع سوم     

) الوهيت(به گونه اي كه توحيد عملي ، پندارند توحيد مطلوب همين بوده ومعناي الاله اال اهللا نيز اين است
واينك به فرازهايي ازگفته هـاي خودشـان درايـن زمينـه اشـاره       .اند را دراختراع ونوآوري خالصه كرده

  : خواهيم كرد
اهل سنت ـ مرادش از اهل سنت اشعريها ودنباله روانشان اسـت ـ وهمـه صـفاتيها      : شهرستاني مي گويد      

  1.صفات وافعال بي همتا وبدون شريك است، خداوند در ذات: توحيد را چنين تعريف كرده اند كه
توحيد عبارت از اعتقاد واطمينان دروني به يكتايي خدا است واينكه او نخستيني : ابوطالب مكي مي گويد     

صفات و جلوه هاي نورانيش غيـر  ، وهمچنين اسماء. مي باشد عاري از ابهام وترديدبدون دوم وموجودي 
  2.مخلوق وتفكيك ناپذير ازذات او هستند

واحد ويكتا بودن يعني اينكه آفريننده جهان يكي است ومفهـوم  : مي گويد "العقائد النسفية"نسفي دركتاب      
، عدم اشتراك در وجـوب اسـت  : توحيد نيزبه معناي. ل اطالق نيستجز بريك ذات قاب "واجب الوجود"

  3.وپيامد آن به تكثرناپذيري در جزئيات مي انجامد
  : ابن عاشور ابياتي را دراين زمينه سروده ومي گويد    

 مـكذا البقــاء والغنی املطلق ع               هللا الوجود والقدم           جيب 
 الـووحدة الذات ووصف والفع                   وخلقه خللقه بال مثــال         

ووحدت در ذات وصفات وافعال براي خدا واجـب  ، آفرينش، بي نيازي مطلق، بقاء، قديم بودن، صفات وجود
  .است

  4.وحدت يعني اينكه در ذات وصفات وافعال همتا ودومي ندارد: بيات مي گويدشارح اين ا
  : مي گويد "جوهرة التوحيد"وباالخره نويسنده كتاب 

                                                 
 .1/42الملل والنحل 1
 .90ـ2/83قوت القلوب 2
 .33شرح العقائد النسفية 3
 .22ـ21الدر الثمين والمورد المعين 4
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 دمـكذا بقاء ال يشاب بالع                      دم      ـــفواجب له الوجود والق
 وصافه سنيــةمنــــزها ا                  فس وحدانيــــــة       قيامه بالن

او از نظر ذات يكتا وهمـه  .براي خداوند واجب است يفنا ناپذيرووهمچنين بقاء ، پس وجود وقديم بودن      
  .اوصاف بلند وشكوهمندش به دور از معايب وكاستيها است

از وحـدت  ، مراد از وحدت ذات عدم تركيـب از اجـزاء  : شارح ابيات باال در توضيح آنها چنين مي گويد     
  1.فات تكثرناپذيري دريك جنس واز وحدت افعال اين است كه غير ازخدا كسي داراي تاثير نيستص

اينها پاره اي از تعابير ونوشته هاي متكلمان بود كه فهم وبرداشت ايشـان از قضـيه توحيـد را روشـن مـي          
 .ف داشـته باشـند  شايد در روش تعبير باهم اختال نيزحول يك محور مي چرخند وساير نوشته ها ، نمايد

داشته باشد واصال بـه حـق خـدا    اعتقاد  توحيد بي شائبه از ديد ايشان اين است كه انسان به ربوبيت خدا
خطرهـاي ايـن موضـعگيري    . حكمت وي درآفرينش انسانها وجنيـان اعتنـا نكـرده انـد     و يابربندگانش 

اعتقـاد  : كه مي گويـد  شدهتبلور وكاستيهاي تعريف متكلمان از توحيد درنوشته هاي يكي از متاخرانشان م
واقعي تنها خداوند است وبس وخالف آن  درست اين است كه آفريننده بندگان وكردارهايشان وتأثير گذار

  .....به شرك مي انجامد
كسي معتقد به نظام اسباب ومسببات بوده وبگويـد خداونـد اسـباب را جهـت دسـت يـابي بـه مسـببات             

مؤمن محسوب مي گردد ، ه است وتنها خداوند تأثير وفاعل حقيقي مي باشدونتايجشان فراهم ومقرر نمود
چون اشتباه وي درسبب است نه در سـبب آفـرين واقعـي كـه     ، گرچه درتشخيص سبب دچار اشتباه شود

  ....خداوند خالق ومدبر مي باشد
بايـد آن را  ، ير خدا بودهرگاه در گفته هاي مسلمانان به تعابيري برخورد شد كه دال بر انتساب چيزي به غ    

اي پيامبرخـدا  : بنـابراين اگـر كسـي گفـت    . برمجاز عقلي حمل نمود ودستاويز تكفيرشان قرار داده نشود
مقصودش اين است كه پيش خدا برايم شـفاعت كـن وجهـت فـراهم     ، شفايم ده ونيازهايم را برآورده ساز

    2.كردن زمينه دست يابي بدانها درحق من دعا كن
درك نكردن دعـوت   گونه تعريفات بيانگر انحراف خطير ايشان درفهم قضيه توحيد است كه ناشي ازاين       

پيامبران به ويژه آخرين فرد قافله عظيم ايشان واطـالع نداشـتن از اوضـاع وعقايـد مـردم مكـه وديگـر        
روزي  سرزمينهاي آن دوران مي باشد كه به خالقيت خدا اعتـراف كـرده وصـفات وي را درآفريننـدگي و    

                                                 
 .48جوهرة التوحيد  1
  .116هذه مفاهيمنا 2
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يعني خـدا را درافعـالي همچـون    ، مي ناميدند) ربوبيت( رساني منحصرنموده بودند وآن را توحيد اعتقادي
  . زنده كردن وامثال آنها يكتا وبي شريك دانستن، رزق، خلق

وپرده برداشتن از روي اشتباهات وانحرافات اين گونه عقايد به فرازهـايي  مزبور جهت روشن شدن مسأله      
كه تضاد آنها با مراد خداوند را ثابـت مـي   كرد اشاره خواهيم  -رحمه اهللا-ن محمد بن عبدالوهاباز سخنا
  : نمايد

بدان كه توحيد عبارت از اختصاص دادن خداوند به عبادت است واين همان آئيني بوده : ايشان مي گويند     
  .كه خداوند پيامبران را جهت روشن كردنشان به سوي مردم گسيل داشت

، سـواع ، ود(است كه چون قوم وقبيله اش درباره محبت اشخاصي نيكوكـار نخستين پيام آورالهي نوح     
خداوند وي را به سـوي ايشـان روانـه كـرد تـا      ، دچار افراط وزياده روي شده بودند) يعوق ونسر، يغوث

 .عقايدشان را از خرافات بپيرايد

است كه پيكر آن نيكوكاران را شكست وخـدا   صمحمد الهيآخرين فرد قافله عظيم ومبارك پيام آوران     
صدقه وذكر بودنـد ولـي برخـي مخلوقـات را     ، حج، ايشان را به سوي مردماني روانه كرد كه اهل عبادت

ونيكوكاراني ديگرواسطه ميان خود وخدايشان قرار داده بودند ومـي   عيسي پسر مريم، مانند فرشتگان
لذا خداونـد  . دا قرار داده وخواستار شفاعتشان نزد خداي متعال هستيمما آنها را وسيله تقرب به خ: گفتند

پرداخته وبـه آنـان اعـالم     سبحان محمد را در ميان ايشان برگزيد تا به تجديد وپيراستن آئين ابراهيم
وگرنـه  . حق مسلم خدا وكسـي را شايسـتگي احـراز آن نيسـت    ، نمايد كه اين گونه تقرب جستن واعتقاد

زنده كردن وميراندن ومديريت مطلق پروردگار ايمـان  ، روزي رساني، پيامبر به آفرينندگيمشركين دوران 
  .داشتند اطمينانو

ª  »  ¬      ®  } : خداوند متعال پيرامون اعتراف مشركان دشمن پيامبربه مطالب فـوق مـي فرمايـد       
     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

 ÅÄ  Ã   ÂÁ   É  È  Ç  Æz بگو كيست كه از آسـمان و زمـين بـه شـما     : ترجمه 31: يونس
آورد و  بخشد يا كيست كه حاكم بر گوشها و ديدگان است و كيست كه زنده را از مرده بيرون مى روزى مى

خدا پـس بگـو آيـا پـروا      كند خواهند گفت سازد و كيست كه كارها را تدبير مى مرده را از زنده خارج مى
  .}نيدك نمى

وقتي معلوم گشت كه آنان بـه ايـن مسـائل اعتـراف     : ايشان پس ازاشاره به آياتي دراين زمينه مي فرمايد     
ودانستي كه توحيـد مـورد انكـار آنهـا توحيـد عبـادت       ، نموده ولي با وجود آن موحد شناخته نمي شدند
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يـا بنـده ي نيكوكـاري    ، چنانچه شب وروز خدا را به فرياد مي طلبيدنـد وسـپس فرشـتگان   ، وعملي بود
ومعلوم شد كه پيامبر خدا بخاطر اين انحرافات با ايشان ، پيامبري را واسطه قرار مي داند و يا "الت"مانند

به مبارزه برخواست وهدفش برگرداندن آنان به دايره اخالص بندگي براي خـدا بـود چنانكـه قـرآن مـي      

و مساجد ويژه خداسـت پـس هـيچ    { 18: الجن o  n  m  l  k  j  i  h   gz  } : فرمايد

 L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  Az  } : مي فرمايـد  و يا. }كس را با خدا مخوانيد
. }دهند خوانند هيچ جوابى به آنان نمى جز او مى] مشركان[دعوت حق براى اوست و كسانى كه { 14: الرعد

يـاري خواسـتن وسـاير    ، نذر، ذبح حيوان، عاودانستي كه هدف از مبارزه پيامبر خدا با ايشان اين بود تا د
انواع عبادت را تنها براي خدا انجام دهند وباالخره برايت روشن گشت كه تنها اقـرار ايشـان بـه توحيـد     

پيامبران و دوسـتان مقـرب الهـي باعـث حـالل      ، كافي نبود وواسطه قرار دادن فرشتگان) ربوبيت(اعتقادي
واسـاس  . بـوده اسـت   چطوركه توحيد مورد نظر پيامبران  رسيديبه اين نتيجه ، نمودن جان ومالشان شد

وآنچه مشركان توحيـدش مـي ناميدنـد    . ريزي گشته است Ĥيهنيز بر همين معنا پ) الاله االاهللا( شعار توحيد
متشكل از حق وباطل بود واگرهم تمامي مندرجاتش حق قلمداد مي شـد موجـب خروجشـان از دايـره     

نمي شد بلكه مي بايست بـه محتـوا   ، ات مبارزه پيامبر با آنان را فراهم كردشرك مورد نظر قرآن كه موجب
 1.وآثار مترتب بر الاله االاهللا اعتراف مي كردند

الوهيت را چنين تعريـف  ، خداي توانا بر اختراع ونوآوري نيست چنانكه پيشوايان متكلمان، "اله"مراد از      
. يكتاپرست و به الاله االاهللا اعتراف نمـوده اسـت  ، بدع بداندنموده ومعتقدند هركس تنها خدا را مخترع وم

حـق   "الـه "لـذا  . زيرا مشركين دوران پيامبر نيز چنان اعتقادي داشتند ولي مشرك محسـوب مـي شـدند   
 "الـه "پـس واژه  . وواقعي كسي است كه سزاوار پرستش باشد وسر تعظيم جز براي وي فرود آورده نشود

   2.د وپرستش شده مي باشديعني معبو "مألوه"به معني 
كنار خدا تصور وقرار  توحيد يعني تنها خدا را عبادت وبندگي كردن وشرك هم يعني اينكه الهي ديگر در      

احاديـث   در سـنت و  "توحيـد "اين است كـه واژه  ، آنچه اين مسأله رابيشتر وضوح مي بخشد. داده شود
شده كه جاي بحث وگمان را بـراي هـيچ كـس بـاقي     وارد گشته وچنان توضيح داده  به كراتپيامبر خدا 

  .نگذاشته است

                                                 
 .95ـ1/93كشف الشبهات 1
 .13/467لسان العرب 2
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روايت  از ابن عباس _رحمه اهللا_دو پيشوا وپيشاهنگ بزرگوار دانش حديث يعني امام بخاري ومسلم      
خطـاب بـه ايشـان    ، بن جبل را به سرزمين يمـن گسـيل داشـت    معاذ صوقتي پيامبر خدا: 1مي كنند كه
وم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الی ان يوحدوا اهللا تعالی فاذا عرفوا انک تقدم علی ق(: فرمودند

ذالک فاخربهم ان اهللا فرض عليهم مخس صلوات فی يومهم وليلتهم فاذا صـلوا فـاخربهم ان اهللا افـرتض 
 عليهم زكاة فی امواهلم تؤخذ من غنيهم فرتد علی فقريهم فذا اقروا بذالک فخذ منهم وتوق كـرائم امـوال

لذا بايد دروهله اول ايشان را بـه يكتاپرسـتي   ، تو پيش گروهي از اهل كتاب مي رويد: ترجمه 2 .)النـاس
وقتي آن را پذيرفتند آنگاه به ايشان خبر بده كه خداوند درهر شبانه روز پـنج فـرض نمـاز    ، دعوت نمايي

زكـات در اموالشـان قـرار    سپس به ايشان اطالع بده كه خدا سهمي را به عنوان ، برآنان واجب كرده است
وقتي بدان اعتـراف كردنـد از آنـان بسـتان     ، داده كه ثروتمندان گرفته شده وبه مستمندانشان داده مي شود

  }.وازديگر اموال ارزشمندشان پرهيز كن
بـه  ايشـان را  {  3 )ادعهم الی شهادة ان ال اله اال اهللا وانی رسول اهللا(: در روايتي ديگر چنين آمده كه          

فليكن اول ما تدعوهم اليه (: در روايتي چنين است} .گواهي دادن به يكتايي خدا ورسالت من دعوت كن
در روايت ديگر از امام بخاري چنـين  } بايد در آغاز كار آنان را به عبادت خدا فراخواني{  4 )عبادة اهللا 
هرگـاه وارد  {  5 .)ان حممـدا رسـول اهللافاذا جئتهم فادعهم الی ان يشهدوا ان ال اله اال اهللا و(: مي فرمايد

  }.ورسالت محمد دعوت كن) الوهيت (سرزمينشان گشتي ايشان را به گواهي واعتراف به توحيد عملي 
تين بايـد نخسـ  { 6 )فليكن اول ما تدعوهم اليـه عبـادة اهللا عزوجـل(: در روايتي از امام مسلم آمده است      

  .}بندگي خداوند باشدخواني چيزي كه ايشان را بدان فرا مي 
بنابراين توحيد يعني انحصار امر بندگي درحق خدا وپرهيز از غير ايشان وشعار توحيد نيز همـين معنـا را        

يكي از داناييهاي امام بخاري اين است كه در صحيح خود كتاب توحيد را با اين حديث آغـاز  . مي رساند

                                                 
 .استتعبير اينجا ازبخاري  1
 .1/199و شرح نووي برمسلم3/347فتح الباري 2
 .1/197ومسلم 3/358فتح الباري 3
 .3/322فتح الباري 4
 .8/64و 3/357همان 5
 .1/199صحيح مسلم با شرح نووي 6
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هدف ايشان از ذكـر حـديث    1)وحيد اهللا تبارک وتعالیامته الی ت صباب ما جاء فی دعاء النبی(مي كند 
وايـن امـر   ، روشـن نمايـد  ، ر را مبني براختصاص عبادت به خـدا مزبور اين است كه محتواي دعوت پيامب

  .نمي پذيردرا وخالف آن  نشناختههمان توحيدي است كه خداوند جايگزيني برايش به رسميت 
مزبور مي آورد تا اين موضوع را بيشتر وضوح بخشيده وپرده  سپس حديث ديگري را به دنبال حديث         

است كه پيامبر خدا خطاب به  وآن حديث معاذبن جبل. از روي حقيقت توحيد مورد نظر پيامبر بردارد
ان يعبـدوه وال يرشـكوا بـه : قال. اهللا ورسوله اعلم: يا معاذ اتدری ما حق اهللا علی العباد قال(: وي فرمود

آيا مي دانـي حـق   ! اي معاذ{  2.)ان ال يعذهبم: قال. اهللا ورسوله اعلم: قال ? ما حقهم عليهاتدری . شيئا
اين اسـت كـه او را عبـادت كـرده     : فرمود. خدا وپيامبرش بهتر مي دانند: گفت ؟ خدا بر بندگانش چيست

. ر مي دانندخدا وپيامبرش بهت: گفت ؟ آيا مي داني حق ايشان بر خدا چيست. وشريكي برايش قرار ندهند
 .}اين است كه آنان را كيفر ندهد: فرمود

پس ايشان مفهوم توحيد را روشن نموده ودر آغاز به بيان اختصـاص عبـادت بـه خـدا وغيـر او را بـاور           
چون كسي بدان اعتقاد داشـته باشـد حـق مسـلم     ، مي پردازد، نام دارد) الوهيت(نداشتن كه توحيد عملي 
وي بـر تمـامي   و فرمـانروايي  رگيرنده ايمان به همـه اسـماء وصـفات وربوبيـت     خداوند را ادا نموده ودرب

  3.مخلوقات است
بنـی االسـالم علـی مخـس علـی ان (: فرمـود   صپيامبر خـدا : مي گويد عبداهللا بن عمر: حديث دوم     

} اسـت بنيان نهاده شـده  ، ازجمله توحيد ويكي دانستن خداوند Ĥيهساختمان اسالم بر پنج پ{  4)يوحداهللا
 Ĥيـه بر بندگي خدا وباور نداشتن به غيـر وي پ {  5)علی ان يعبداهللا ويكفر بام دونه(: درروايتي چنين است

  }.ريزي گشته است
يكـي از آنهـا اعتقـاد    {  6)شهادة ان الالـه اال اهللا وان حممـدا عبـده ورسـوله(: درروايتي ديگر چنين آمده     

  }.ت محمد استوگواهي دادن به يكتايي خدا و بندگي ورسال

                                                 
 .يعني اين باب به دعوت پيامبر از امتش براي عبادت خداي متعال مي پردازد. 13/347فتح الباري  1
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اسـالم توحيـد يعنـي     Ĥيـه وآن اينكه نخسـتين پ  ستاين حديث نيزهمچون حديث پيشين بيانگر يك چيزا     
، وبزرگترين وجامع ترين جمله اي كه اين معنـا رابرسـاند  ، بندگي خدا وباورنداشتن به غيراز وي مي باشد

  .است) رسول اهللا الاله اال اهللا و محمد(شعار توحيد 
: به نكته اي اشاره كـرده ومـي گويـد    صدر توصيف وبيان كيفيت حج پيامبرخدا جابر: يث سومحد       
سپس پيامبرخدا شعارتوحيد يعني جمله لبيـك  {  1] )لبيک الرشيک لک[بالتوحيد صفاهل رسول اهللا(

  }.الشريك لك را برزبان جاري ساخت
روشن مـي  ، استدگان را كه عبارت از توحيد وند سبحان بر بنحق خدا احاديث مزبور: و جمله كالم اينكه    

تفسير نمـوده انـد؛ چنانچـه    ، وآنگاه توحيد را به اختصاص عبادت به خدا وعدم اعتقاد به غير وي، سازند

: البقـرة  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Üz  } : خداوند مي فرمايـد 

تاويزى اسـتوار كـه آن را   پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقـين بـه دسـ    {.256
قد علم كرده  صبنابراين كسي حق ندارد در برابر توضيح خدا ورسول. }گسستن نيست چنگ زده است
وديگر به سخنان متكلمان وبدعت گذاران كه درراستاي گسـترش بـدعت   ، وسخني براي گفتن داشته باشد

درازا كشيدن بحث نمي بود اين  واگر بيم به، اعتنايي نمي شود، مي كوشند صوخرافات ميان امت محمد
   2.موضوع را چنان بسط مي دادم كه شبهات ودروغ پردازيهاي ايشان را ريشه كن نمايد

  
  :تعريف توحيد از منظر امام شافعي    

و ايـن امـر   ، عبارت از انحصار عبادت درحق خدا است) الوهيت(توحيد عملي : امام شافعي معتقد است       
چـون شـامل   . حق خـدا را ادا نمـوده اسـت   ، لذا هركه بدان اعتقاد ورزد، ر مي آيدحقيقت توحيد به شما

 صومعتقد است پيـامبر خـدا  ، اعتراف به ربوبيت وپروردگاري خدا وايمان به اسماء وصفات ايشان است
بخاطر اين گونه توحيد بود به مبارزه با مشركان برخواست وگرنه ايشان به تصحيح انحرافات كساني اقدام 

  . و دچار انحراف نشده بودند هي كرد كه به ربوبيت خدا اعتقاد داشتنم
شاگرد ممتاز وبرجسته امام شافعي رفـت وپيرامـون علـم كـالم ازوي     ، ولذا وقتي يك نفرپيش امام مزني      

مـن هـم از   ، من اين علم را دوست ندارم وچنانكه امـام شـافعي از آن جلـوگيري كـرد    : گفت، سؤال كرد
                                                 

 .2/887همان 1
ــد  2 ــز الحمي ــير العزي ــ32تيس ــة ،  47ـ ــدة الطحاوي ــرح العقي ــ77ش ــدبن    98ـ ــيخ محم ــاوئين لدعوةالش ــاوي المن ودع

 .346ـ328عبدالوهاب
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درباره دانش كالم وتوحيد از امـام مالـك   : چون از ايشان شنيدم مي گفت، وگيري مي نمايمفراگيريش جل
آداب قضاي حاجت را به امتش ياد داده  صامكان ندارد گمان كنيم پيامبرخدا: درپاسخ گفتند، سؤال شد

ـ   . ولي قضيه توحيد را به ايشان آموزش نداده باشد : ودتوحيد آن است كه پيامبر خـدا در توضـيحش فرم
به من فرمان داده شده تا اعتراف بـه يكتـايي خـدا بـا     { 1)امرت ان اقاتل الناس حتی يقولوا الاله االاهللا(

   2.توحيد محسوب مي شود، بنابراين آنچه موجب حفظ جان ومال گرديده} .مردم مبارزه كنم
خـدا وايمـان واعتقـاد     باورنداشتن به غير، ومعلوم ومحقق است آنچه باعث نگهداشت جان مال مي گردد      

نيز پرده از روي عمق ودقـت بيـنش سـلف     موضعگيري امام مالك. راسخ به خداوند سبحان مي باشد
. پيموده اندرا مزني وديگر ائمه نيز چنان راهي ، پيرامون توحيد مورد نظر پيامبران برمي دارد وامام شافعي

ش پيامبر خدا پيوند مي خورد ولي اسـناد ومـدارك   ني معتبر به دانو يابنابراين دانش پيشينيان از طريق را
پس كدام يك از اين دو دانـش  ، يهوديان و مسيحيان برمي گردد، صابئيها، به فالسفه) خلف(دانش پسينيان
  !.؟ وسزاوار دنباله روي است بيشترداراي اعتبار 

  
  هدف از آفرينش انسان وجن :حث دوم ب

و جـن و انـس را   { 56: الـذاريات  f  e  d   c   i   h  gz } : خداوند متعال مي فرمايد
خداونـد مخلوقـات را بـراي عبـادت     : شافعي دراين باره مي گويد. }نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند

خداوند براي تثبيت وتقويت قلب پيامبر دربرابـر آزارهـاي   : درجايي ديگر مي گويد. وبندگي آفريده است

l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  } : فرمايدمي و مشركان آياتي را فرود آورده 

  q  p  o   n  mz گوينـد تنـگ    دانيم كه سـينه تـو از آنچـه مـى     و قطعا مى{ 98 - 97: الحجر
پـس خداونـد   . تاآخرسوره} ...كنندگان باش پس با ستايش پروردگارت تسبيح گوى و از سجده .شود مى

دي برپيامبر واجب نموده ولي جنـگ وپيكـاروقطع   ابالغ دعوت به ايشان وپرستش خود را در آيات متعد

                                                 
امام  و كرده انداوس بن حذيفه وطارق اشجعي روايت  ، يرنعمان بن بش ، انس ، جابر ، ابوهريره ، ابن عمر: را اين حديث  1

 22ــ 21مسـلم  71ــ 1/70صحيح بخاري. مسلم نيز در صحيحين خود آن را آورده اند وبه حد تواتر رسيده است بخاري و
 .27ـ10/26وسيراعالم النبالء

 .10/26سيراعالم النبالء 2
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A  } : بر ايشـان نـازل كـرد كـه     وهمچنين سوره كافرون را 1.ارتباط با آنان را با آنان واجب نكرده است

   I  H  G  F  E  D  C  Bz پرستيد  آنچه مى !بگو اى كافران{  2 - 1: الكافرون
  }.پرستم نمى

وگسـيل داشـتن    اور ايشـان هـدف از آفـرينش انسـان و جـن     د كه به باز سخنان شافعي چنين برمي آي       
  .تنها خدا راپرستش نمودن است، پيامبران

بيهـوده  كنـد   آيا انسان گمـان مـى  { 36: القيامة o  n    m  l    k       jz   }  آيهشافعي در تفسير       
ـ "اژه تا آنجا كه مـن اطـالع دارم همـه مفسـرين و    : مي گويد، }آفريده شده است را بـراي كسـي    "ديس

  2.بكاربرده اند كه هيچ دستوري به وي داده نشود
  

  قبورمسائل مربوط به  :بحث سوم
  .برروي آن ...مساجد و، حكم برافراشتن آرامگاه و ساختن گنبد: مسأله اول    
افراط در  موحد ويكتاپرست بودند ولي براثر پديده ؛چنانچه واضح است انسانها پيش از دوران حضرت نوح   

w  v   u  }  آيـه در تفسـير   ابـن عبـاس  . مردم به شرك وبت پرستي گرايدنـد ، محبت نيكوكاران

  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  xz 23: نوح }   و گفتند زنهار خـدايان خـود را
م افـرادي  اينها نا: مي گويد }د را واگذاريد و نه سواع و نه يغوث و نه يعوق و نه نسر رارها مكنيد و نه و

نيكوكار از قوم نوح بودند كه شيطان پس از فوت آنان به پيروانشان الهام كرد كه سمبل وپيكرهـايي را در  
ايشان نيز چنان كردند ولي پرسـتش  ، مجالسشان درست كرده ونام آنان را بر آنها بگذاريد جاي نشست و

ن اصـل مسـأله را فرامـوش نمـوده و بـه      تا اينكه آن دسته از دنيا رفتند و افراد پس از ايشـا ، نمي گشتند
   3.پرستش پيكرهاي ساخته شده روي آوردند

u  t  s  r  q  p  o  n   } : آيــهابــن جريــر طبــري در تفســير خــود ذيــل        

  vz  دهنده برانگيخت مردم امتى يگانه بودند پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم{ 213: البقـرة{ ،

                                                 
 .2/136وطبقات السبكي 4/159االم 1
 .  25الرسالة  2
 .4/1873ح بخاريصحي 3
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وهمـه   بودحد فاصل دوران آدم تا نوح ده قرن : مون اين مسأله چنين مي فرمايدابن عباس پيرا: مي گويد
ولـذا خداونـد   ، بر اساس شريعت حق الهي حركت مي كردند و پس از آن دچار اخـتالف وتفرقـه گشـتند   

  1.متعال پيامبران را به عنوان مژده رسان وبيم دهنده به سوي ايشان گسيل داشت
نهايت سعي وتالش خود را بكار مي برد تا امت وپيروانش گـام بـه گـام ملـل      صبنابراين پيامبر خدا       

، پيشين حركت ننمايند وايشان را با شدت هرچه تمامتر از عواقب دنباله روي از آنان برحذر مـي داشـت  
  .زيرا اين گونه افراط وزياده روي مهمترين سبب زمينه ساز شرك وبت پرستي به شمار مي آيد

  
بخاطر همين امر اسـت كـه از   ) خداوند (قانونگذار: دراين باره مي گويد :خ االسالم ابن تيميه شي            

ونـه  به گ و ياچون بسياري از مردم را يا به شرك بزرگ ، ساختن مساجد بر مزارها جلوگيري كرده است
ارگان دچـار  زيرا وقتي انسان از طريق پيكر نيكوكاران وطلسم سـت ، شرك گرفتار نموده استر به گاي دي

  .به طريق اولي از طريق آرامگاهشان به شرگ مي گرايد، شرك گردد
ولذا مي بينيم مشركان كنارمزار صالحان آنچنان به گريه وزاري وعبادت مي پردازند كه نه در مساجد ونه       

مـي  برخي از ايشان دركنار مقبره هـا سـربه خـاك    ، در وقت سحر چنين حالتهايي برايشان پيش نمي آيد
سايند وبيشترشان به گونه اي چشم اميد به بركت نماز ودعا پيش آنها دارند كـه در مسـاجد چنـان اميـد     

راستاي ريشه كن نمودن اين غده چركين وسرطاني از نماز  در صولذا پيامبرخدا، وآرزويي در دل ندارند
چنانكـه بـه   ، اشـد خواندن نزديك مقبره ها جلوگيري كرد گرچه نماز گذار چنـان قصـدي هـم نداشـته ب    

شرك از نماز خواندن در وقت طلوع وغروب خورشيد نيز جلـوگيري كـرد چـون    خشاكندن ريشه منظور
  .مشركان در آن اوقات روبه خوريشد نماز مي خواندند

 خصـومت  در لجنـزار ، واما اگركسي به قصد تبرك كنار مـزاري نمـاز خوانـد   : ايشان در ادامه مي گويند      
زيـرا مسـلمانان   ، سرپيچي از دين خدا وبدعت گذاري غوطـه ورشـده اسـت    و، لشآشكار با خدا ورسو

اجماع واتفاق نظر دارند كه نماز خواندن نزديك مقبره ها جايز نيست وكسيكه آنها را مساجد قـرار دهـد   
بنابراين اقامه نماز كنار مزارها وساختن مسجد بر روي آنها به عنوان يكي از بزرگترين . نفرين گشته است

مبنـي بـر    چون اخبـار يقـين بخشـي از پيامبرخـدا    ، اسباب زمينه ساز شرك وگمراهي قلمداد مي شود
 روشـن ازسنت صحيح و پيرويوعموم مسلمانان نيزبا ، روايت گشته است، جلوگيري شديد ومجدانه از آن

 .ايشان از ساختن مساجد برروي مزارها جلوگيري كرده اند

                                                 
 .2/334تفسير ابن جرير طبري 1
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فعي بناسازي بر روي مزارها را حرام دانسته وگروهي نيز فتـوا بـه كـراهتش    مالك وشا، پيروان امام احمد     
ولي بايد از روي حسن ظن به اين عده فتوايشان را بركراهت تحريمي حمـل نمـود چـون نبايـد     ، داده اند

انجام دهنده اش رانفرين وازآن جلوگيري كرده  گمان برد ايشان چيزي را تجويز كرده اند كه پيامبر خدا
  1.است

احاديث زيادي در رابطه با تحريم بناسازي بر روي قبرها روايت شده اند كه در اينجا به پـاره اي از آنهـا        
  : اشاره خواهيم كرد

ام سلمه خبر كليسايي كه درسرزمين حبشه ديده بود وتصاوير ومجسمه هايي موجود در : ـ عائشه مي گويد  1
اولئک اذا مات فـيهم العبـد الصـالح بنـوا علـی قـربه (: فرمود پيامبر، بازگو مي كرد آن را براي پيامبر

آنان كساني بودند وقتـي يكـي از بنـدگان    { 2 )مسجدا وصورا فيه تلک الصور اولئک رشار اخللق عنداهللا
 آنـان از ، مسجدي را برروي مزارش ساخته وآن تصاوير را نقاشي مي كردنـد ، فوت مي كردآنان نيكوكار 

  }.به حساب مي آيندنظر خدا بدترين مردم 
ازشـدت تـب صـورتش را بـا     ، درحال احتضار بـود  صوقتي پيامبرخدا: مي گويد لهم عائشه  ـ باز  2

لعنـة (: پارچه اي سياه مي پوشاند وقتي نفسش مي گرفت آن را برمي داشت ودرهمان حالت مي فرمـود 
هوديان ومسيحيان بـاد كـه مـزار    نفرين خدا بر ي{ )اهللا علی اليهود والنصاری اختذوا قبور انبيائهم مساجد

را مـي   بلنـد كـردنش  دستور ، واگر بيم مسجد قرار دادن قبرش نداشت} پيامبرانشان را مسجد قرار دادند
  3.داد

انـی ابـرأ (: از ايشان شنيدم مي فرمود صپنچ روز پيش از فوت پيامبر خدا: ـ جندب بن عبداهللا مي گويد  3
 قد اختذنی خليال كام اختذ ابراهيم خلـيال اال وان مـن كـان قـبلكم الی اهللا ان يكون لی منكم خليل فان اهللا

مـن از  : ترجمه 4.)كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد اال فال تتخذوا القبور مساجد انی اهناكم عن ذالـک
چون خداوند مـرا دوسـت قـرار    ، امتناع مي ورزم، برگزينماينكه بجاي خدا شما را به عنوان دوست خود 

ملتهاي پيش از شما مزار ! آگاه باشيد، خويش انتخاب نموده استدوست انكه ابراهيم را به عنوان داده چن

                                                 
 .3/207وفتح الباري 5/290المجموع، 7/37شرح نووي بر صحيح مسلم ، 322ـ321تيسير العزيز الحميد 1
 .376ـ1/375وشرح نووي برمسلم 524ـ1/523فتح الباري 2
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من شما را از ساختن مسجد بر روي مزارم واتخـاذ روش پيشـينيان   ، پيامبرانشان را مسجد قرار مي دادند
  }.برحذر مي دارم

  1ته استدر اين زمينه از پيامبر رحمت وهدايت نقل گش فراوانياحاديث     
رابطه با مسائل متعلق به قبرها ايراد نموده اند كه به نكـاتي از   سخنان زيادي در  –رحمه اهللا  –امام شافعي    

  : آنها اشاره مي نماييم
از برخـي افـراد   : ايشان مي گويند، ـ مشروعيت نشستن برروي قبر پس از به خاك سپاري ودعا براي ميت  1

اند پس از مراسم به خاك سپاري به مدت ذبح شـتري بـرروي مزارشـان    گذشته نقل شده كه دستور داده 
  3.اين امر كار خوبي است ولي كسي را نديده ام چنان كرده باشد، 2بنشينند

وقتي مراسم بـه خـاك سـپاري    : درحديث عثمان آمده كه، ولي درباره دعا براي ميت پس از به خاك سپاري
استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت (: ومي فرمود نشستهبرروي آن  صپيامبرخدا، ميت پايان مي يافت

آمرزش وثابت قدمي را براي برادرتان درخواست نماييد چون اكنون مورد بازخواسـت  { 4)فإنه االن يسأل
 .}قرار مي گيرد

  5.اشكالي ندارد: درپاسخ گفتندايشان ، از امام احمد سؤال شد اين موضوعدرباره     
آن ! رفالناي فالن پسـ : ي قبرنشسته ومي گويدين مشهوري كه پس از دفن ميت يك نفر روواما درباره تلق    

وسخناني از اين  به يا داشته باش... تعهد وپيماني كه در دنيا بدان پايبند بوديد يعني ايمان به يكتايي خدا و
نسته كه امام نووي ولي علماي پيرو مذهب شافعي آن را مستحب دا، اظهار نظري از شافعي نديده ام، قبيل

اين گونه تلقين از نظر ايشان مستحب : ومي گويد نمودهبه اسامي برخي از آنها اشاره "المجموع"در كتاب 
نـووي  . رافعي وديگران به استحباب تلقين تصريح كرده اند، شيخ نصر مقدسي، متولي، قاضي حسين، است

                                                 
محمـد  : وتحذيرالساجد من اتخاذ القبور مساجد اثـر  13/436كتاب مجموع الفتاوي  براي آگاهي بيشتر از اين موضوع به 1

 .ناصرالدين الباني مراجعه فرماييد
هرگاه فـوت كـردم بـا گريـه     : است كه مسلم روايت كرده  وبدين شرح مي باشد مقصود ايشان حديث عمروبن عاص  2

ذبح  و تقسيم گوشت شتري روي قبرم بنشينيد تا به شـما الفـت    به مدت ، وآتش دنبالم نياييد وهرگاه مرا به خاك سپارديد
 .روايت كرده است 113ـ1/112امام مسلم دركتاب االيمان. گرفته ودر فكر پاسخ پرسشهاي فرستادگان پروردگارم باشم

 .1/277االم 3
شرح السـنة   ، يدوسندش حسن به شمار مي آ 3221حديث شماره 3/215روايت كرده است ابوداود ازعثمان بن عفان 4

 .5/418بغوي
 .5/294والمجموع نووي 437/ 3المغني ابن قدامه همراه تحقيق دكتر عبداهللا بن عبدالمحسن تركي 5



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٢٠٣ 

نيز  -رحمه اهللا -ا نقل نموده و ابوعمروبن صالحقاضي حسين اين ديدگاه را ازياران م: در ادامه مي افزايد
حديثي از ابوامامـه هـم   ، تلقين چيزي است كه مورد پسند ما وبدان عمل مي نماييم: دراين مورد مي گويد

تقويـت مـي كننـد    را پيرامون اين مسأله روايت شده كه از لحاظ سند معتبر نيست ولي شواهد ديگري آن 
  .زمان بدان عمل كرده اند ومردمان سرزمين شام نيز ازدير

حديث ابوامامه را ابوالقاسم طبراني درمعجمش با سـندي  : امام نووي درتحليل سخنان ابوعمرو مي گويد       
هرگاه يكي از : آنگاه به متن اصلي حديث مزبور مي پردازد كه درآن آمده است. ضعيف روايت كرده است

اي فالن پسر : ايد يكي از شما روي مزارش نشسته وبگويدب، برادرانتان فوت كرد ووي را به خاك سپاريد
، تعهد وپيماني كه در دنيا بدان پايبند بودي يعني شهادت به يكتايي خـدا وبنـدگي ورسـالت محمـد    ! فالن

پيامبري محمد ، پذيرش اسالم به عنوان برنامه زندگي، ورضايت واعتراف به ربوبيت وپروردگاري خداوند
دست يكـديگر را گرفتـه   ) نكير ومنكر(زيرا فرشتگان مأمور بازجويي . داشته باش به ياد، وپيشوايي قرآن

  .ننشينيم، بيا برويم ونزد اين شخص كه وي را راهنمايي مي كند: ومي گويند
اين حديث گرچه از لحاظ سند ضعيف است ولي مي توان آن : نووي درنقد وبررسي حديث باال مي گويد      

ي محدثين وديگران اتفاق نظر دارند كه مي توان احاديث وارده درزمينه فضـائل  وتمام، را به حساب آورد
واز سـوي ديگـر حـديث مزبـور بـا شـواهدي       ، اخالقي وتشويق وترساندن را به ديده اغماض نگريست

ومـردم  . تقويـت مـي گـردد   ، همچون حديث درخواست ثابت قدمي براي ميت وسفارش عمروبن عـاص 
البته اين گونه تلقـين فقـط بـراي    . ان معتبر وتاكنون نيز بدان رفتار مي نمايندسرزمين شام از زمان پيشواي

  1.ودرحق مردگان خردسال اعمال نمي شود بوده افراد مكلف
  : بيانات امام نووي نكات زيررا دربرمي گيرد

 حديث ابوامامه از لحاظ سند جزو احاديث ضعيف به شمار مي آيد.  
 اظهار نظري نكرده است امام شافعي دراين زمينه هيچ گونه. 

  شافعي مذهب مستحب است علمايتلقين از ديدگاه. 

 گرچه احاديثش ضعيف است ولي شواهدي ازجمله رفتار مردمان شام آنها را قوت مي بخشند. 

 احاديث ضعيف مشتمل بر فضائل اخالقي اشكالي نداشته وبدانها عمل مي شود، چنانچه علما گفته اند. 

  :  تا ديدگاه راجح دراين زمينه روشن گرددواينك بررسي نكات باال

                                                 
 .5/304المجموع 1
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٢٠٤ 

روايـت نمـوده   ه دروآحديث ابوامامه ـ كه طبراني دركتاب الكبيراز سعيدبن عبداهللا   : اينكه نووي مي گويد
ـ : ومي گويد ، از لحاظ سند ضعيف محسـوب مـي گـردد   ، ابوامامه باهلي دربسترمرگ بود كه پيشش رفتم 

 .درست است

  1.ني درآن وجود دارند كه من آنها را نشناخته امو يارا: اين حديث مي گويدهيثمي پيرامون سند      
نوع سندهاي صالح  سندش از: حافظ دركتاب تلخيص الحبيرپس از آنكه به طبراني نسبتش داده مي گويد     

ي سعيد ازد. روايتش نموده است "الشافي"وعبدالعزيز نيز در، كردهآن را تقويت  "احكام"وضياء در كتاب 
ولي شواهدي آن را قوت . ازابوامامه روايتش كرده كه ازنظر ابن ابي حاتم فردي ناشناخته به شمار مي آيد

ايشـان  : ازجمله روايت سعيد بن منصور ازطريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وديگران كـه : مي بخشند
بگـو ال الـه اال   ! فالن اي: سنت است خطاب به وي گفته شود، معتقد بودند هرگاه ميت به خاك سپرده شد

   2....اهللا
  : دربيانات ايشان نكاتي نهفته است: الباني درتحليل گفته هاي حافظ مي گويد    

ـ چگونه سندش صالح محسوب مي گردد حال آنكه يك نفر به اسم ازدي يـا اودي در آن وجـود دارد كـه    1
نظر ابن ابي حـاتم   ازدي از: فظ مي گويدبلكه چنانچه خود حا، هيچ كدام از علما وي را معتبر ندانسته اند

  . نيز ناشناخته ومجهول الحال مي باشد
ـ از سخنان وي چنين برمي آيد كه غيراز ازدي كسي ديگر درسندش وجود نـدارد حـال آنكـه گفتـه هـاي      2

  .بيانگر آن است كه عده اي افراد ضعيف درآن وجود دارند "هيثمي"استادش 
علـي بـن   : سند آن را چنين بيان مي كند) 5/2/ ق("منتقي من مسموعاته بمروال"ضياء المقدسي دركتاب      

حماد بن عمرو از عبداهللا بن محمد قرشي از يحي بـن ابـي كثيـر از سـعيد اودي برايمـان      : حجر مي گويد
از طريـق  ) 8/151/2(ابـن عسـاكر   . درمجلس ابوامامه بـاهلي حضـور يـافتم   : حديث روايت كرد وگفت

ايـن  : الباني مـي گويـد  . عبداهللا بن محمد آن را به ما خبرداد: روايتش كرده ومي گويداسماعيل بن عياش 
  3.ظاهرا او يكي از آن كساني است كه از نظر هيثمي ناشناخته بوده اند، عبداهللا را نمي شناسم

نيـز بـه ضـعف سـند      "4/420تخريج االحياء "وحافظ عراقي در "5/304المجموع "امام نووي در كتاب     
  .يث مزبور پي برده اندحد

                                                 
 .2/324مجمع الزوائد  1
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٢٠٥ 

، از گروهي صحابه نقل شده كـه ماننـد ابوامامـه بـدان دسـتور داده انـد      : شيخ االسالم ابن تيميه مي گويد     
  1.نيز در اين زمينه روايت گشته ولي صحيح نمي باشد صوحديثي از پيامبرخدا

  2حديث مزبور صحيح نيست: ابن القيم الجوزيه مي گويد      
  .بررسيهاي محدثين درباره سند حديث ابوامامه كه عدم صحتش به اثبات رسيد نقد واين بود     

بلكه چنانكه ، به ديدگاه ايشان در اين باره اشاره نكرده اند –رحمه اهللا  -هيچ يك از شاگردان امام شافعي
له چنـين مـي   ابن قدامه پيرامون اين مسأ. نووي گفت برخي از پيروانش معتقد به استحباب تلقين بوده اند

 : گويد

، روايـت كـرده   "اثرم"درباره تلقين پس از به خاك سپاري هيچ سخني از امام احمد وساير ائمه جز آنچه     
  .نيافته ام

هيچ كدام از : گفت ؟ نظر تو درباره تلقين پس از دفن چيست: از ابوعبداهللا پرسيدم: وي درادامه مي افزايد     
روي مـزارش   "ابوالمغيره"اشند جز اينكه يك نفر از اهل شام به هنگام فوت ائمه را نديده ام چنان كرده ب
   3.نشسته وتلقينش كرده بود

: بسياري از صحابه چنين نكرده اند ولذا امام احمد وديگرعلما معتقدند: مي گويد –رحمه اهللا  –ابن تيميه      
عـده اي از  . ولي بدان امـر نكـرده انـد   بنابراين ايشان تجويزش نموده ، اين گونه تلقين بدون اشكال است

پيروان شافعي واحمد آن را مستحب مي دانند وگروهي از پيروان مالك وديگران نيز فتوا به كراهتش داده 
   4.اند

واجـب نيسـت وجـزو اعمـال     دفـن  علما اجماع دارند كه تلقين پس از: ابن تيميه در جايي ديگر مي گويد    
: بلكـه از عـده اي صـحابه همچـون    ، و خلفاي راشدين نيز نمي باشـد   مشهور مسلمانان دوران پيامبر 

  .ابوامامه و واثلة بن اسقع روايت شده است
گروهي از پيروانش وعده اي از ياران امام ، برخي مانند امام احمد: پيشوايان هم دراين باره اختالف نظر دارند

نشمندان چون معتقد به بدعت بـودنش بـوده   گروهي ديگر از دا. شافعي تجويزوفتوا به استحبابش داده اند
، اسـتحباب : بنابراين پيرامون حكم تلقين پس از مرگ سه ديدگاه وجـود دارد . مكروه قلمدادش نموده اند

                                                 
 .24/296مجموع الفتاوي  1
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 .3/438به همراه تحقيق دكتر تركي المغني  3
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٢٠٦ 

واما آنچه مستحب محسـوب  . كراهت ومباح پنداشتن كه ديدگاه اخير ميانه روانه ترينشان به شمار مي آيد
  1.دعا وطلب مغفرت براي ميت است، ا بر آن تشويق نمودهنيز مسلمانان ر گرديده وپيامبر خدا

گروهي از پيروان خراساني امام شافعي به تلقين اشاره كرده و آن را خوب : ايشان درجايي ديگر مي گويند    
ولي هيچ اظهار نظري از خود شافعي در اين ، رافعي وديگران نيز بدان اشاره نموده اند، متولي، پنداشته اند

واثلة بـن اسـقع وديگـران آن را    ، ابوامامه باهلي: ازميان صحابه هم كساني همچون. قل نشده استزمينه ن
بنـابراين تلقـين پـس از بـه     ، وگروهي از پيروان امام احمد نيز تلقين را مستحب دانسته اند.انجام داده اند

  2.خاك سپاري جايز ولي سنت محسوب نمي گردد
  

  .در باره تلقين –م اهللا رحمه –اين بود چكيده بيانات علما 
تلقين ميت از نظر علما مستحب است كه پيشتر به ديدگاه ايشان در اين باره اشاره شد وگفتيم امام شافعي ) جـ

  .در زمينه حكم تلقين هيچ گونه اظهار نظري نكرده و بلكه برخي از پيروانش بدان فتوا داده اند
حافظ مبني بر اينكه احاديث تلقين ضـعيف ولـي شـواهدي از    در پاسخ به گفته هاي  –رحمه اهللا  –الباني ) د

در اينكه مي گويد شواهدي آن را تقويت مي : چنين مي گويد، جمله كردار شاميان آن را قوت مي بخشند
هيچ يك از آنها شاهد حديث تلقين محسـوب   بدليل اينكه، كم توجهي ومسامحه زيادي وجود دارد، كنند

 شد مورد نظر او حول محور دعا براي ميت مي چرخند ولذا در ميان سـخنان زيرا تمامي شواه، نمي شوند
؛ مگر روايت سعيد بن منصور كه به تلقين تصـريح مـي كنـد ولـي بـا وجـود آن       است بدانها اشاره نكرده

ان (: شاهدي ناتمام به شمار مي آيد چون حديث مزبور بيشتر از آن را دربرگرفته ودر فرازي از آن آمـده 
ما پيش كسي كـه  : فرشتگان مأمور بازپرسي مي گويند: ما نقعد عند من لقن حجتـه: ريا يقوالنمنكرا ونك
عـالوه  . پس دركجاي اين حديث شاهدي براي اثبات تلقين وجـود دارد ) نمي نشينيم، ش مي كندراهنمايي
از چنـين جايگـاهي برخـوردار    ، چون حديث مزبور از نوع احاديث موقوف وبلكه مقطـوع اسـت  ، بر آن
  3.پوشيده مانده است، نمي دانم چطور اين نكته بر حافظ ـ خدا از ما و او درگذرد ـ .نيست
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، بنابراين احاديث تقويت كننده حديث ابوامامه يا همچون احاديث مربوط به دعا وآمرزش خواهي براي ميـت 
يد بـن منصـور   مانند حديث راشد بن سعد وضمرة بن حبيب نزد سع و يا، ارتباطي به موضوع تلقين ندارند

  .در رابطه با تلقين هستند ولي ضعيف محسوب گشته و از چنان جايگاهي برخوردار نيستند
متخصصان دانش حديث در رابطه با عمل به احاديث ضعيف در زمينه فضايل اخالقي كه حافظ بـدان  ) هـ     

ان فتوا داده انـد وعـده اي   گروهي بد، برخي مطلقا آن را ممنوع دانسته، اختالف نظر دارند، اشاره مي كنند
پيش از نقد وبررسي اين . نيز ديدگاهي ميانه داشته و براي تجويز عمل بدانها شرايطي را در نظر گرفته اند

  : مي پردازيم "ضعيف"بحث به مقصود پيشينيان از واژه 
ايـن  ، ي مي باشدحديث ضعيف بهتر از رأ: مراد ما از اينكه مي گوييم: مي گويد :شيخ االسالم ابن تيميه    

بلكه مقصودمان از اصطالح ضعيف اين اسـت كـه جـزو    ، متروك وفاقد اعتبار كلي باشد، نيست كه حديث
حديث ابراهيم هجري وامثال ايشان كـه  ، احاديث حسن باشد مانند حديث شعيب از پدرش از پدربزرگش

    1.ترمذي حديثشان را حسن يا صحيح دانسته است
يـك نفـر    و يـا مراد از حديث ضعيف  نزد امام احمد اين نيست كه باطـل  : مي گويد :ابن القيم الجوزيه     

نقطه ، آناز  شانبلكه مقصود، راوي متهم در آن وجود داشته به گونه اي كه عمل واعتقاد بدان جايز نباشد
احاديـث را بـه سـه بخـش     ، چـون امـام  ، مقابل حديث صحيح وقسمي از اقسام احاديث حسن مي باشد

سن وضعيف تقسيم نمي كرد بلكه قائل به دو بخش صحيح وضعيف و ضـعيف نيـز از نظـر وي    ح، صحيح
  2.داراي درجات متفاوت بود

چنانكـه از امـام   ، پس از اين نقل قولها معناي تساهل ائمه درباره پذيرش حديث ضعيف روشن مي گردد      
ان پيرامون تجـويز عمـل بـه    واينك به بررسي شروط مورد نظر ايش. وديگران روايت شده است :احمد

  : مي پردازيم، احاديث ضعيف درباره فضايل اخالقي
  .بايد حديث وارده بسيار ضعيف نباشد: شرط اول     

پس آن دسته از احاديث ضعيف كـه فاقـد ويژگـي    ، فراگير باشد بايد زير مجموعه اصلي كلي و: شرط دوم   
  .خارج از اين قاعده مي باشند، مزبور اند

                                                 
 .2/191منهاج السنة النبوية  1
 .77ـ32ـ1/31إعالم الموقعين  2
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نبايد به هنگام عمل بدان معتقد به صدق و ثبوتش بود بلكه بايد همواره با ديـده احتيـاط بـدان    : سومشرط    
  1.نسبت داده نشود  صنگريست تا سخني دروغين به پيامبرخدا

، بعد از ذكر شرايط فوق به اين نتيجه مي رسيم كه تلقين معمول گرچه از سوي برخي علما تجـويز شـده        
بدعت گمراه ساز محسوب گرديده وبايستي بر روي ، التي كه بدانها اشاره خواهيم نمودبخاطر وجود اشكا
  : آن خط بطالن كشيد

به ، ـ بسياي از مردم قائل به وجوب تلقين بوده و آن را در ليست سنتهاي تشييع جنازه به حساب مي آورند  1
ان قلمداد مي نمايند ودرنتيجه سنت طوري كه مخالفان تلقين را بدعت گذار دانسته و ايشان را جاهل وناد

لذا برحذر داشتن مردم ، وبدعت با هم درآميخته وتشخيص سره از ناسره به كاري دشوارتبديل گشته است
  .ورت دارداز آن ضر

ـ اين امر در دايره فضايل اعمال نمي گنجد بلكه در زمره مسائل اعتقادي به شـمار مـي آيـد زيـرا شـامل        2
گوش فرادادن به تلقين وپاسخ دادنش و گفته هاي مالئكه موسـوم بـه   ، شستن ميتاموري غيبي از قبيل ن

  .منكر ونكير مي باشد كه اينها هم جزو عقايد محسوب مي گردند
زيرا خداوند دسـتور داده  ، ـ تعبير حديث مزبور با آداب دعا وبه فرياد طلبيدن خداوند سبحان منافات دارد  3

 ml  k  j  i   h  gz  } : چنانچـه مـي فرمايـد    هر كسي به نام پدرش صدا زده شود
حال آنكه ميـت در ايـن    .}تر است پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا عادالنه] نام[آنان را به  { 5: األحزاب
  .مي باشد آيهنام مادرش صدا زده مي شود كه در تضاد آشكار با نص  هروايت ب

جز مردمان شام كسي ديگر را : وري كه امام احمد مي فرمايدـ مشهور نبودن اين مسأله نزد دانشمندان به ط  4
اگرتلقين داراي فائده بزرگي بود چگونه تا اين حـد از ديـد پيشـينيان    ، سراغ ندارم آن را انجام داده باشد

  .امت پنهان مي ماند كه نه تنها بدان عمل نكرده بلكه هيچ گونه شناختي از آن هم نداشته باشند
اگر حق ودرست باشد از طرف خداوند سبحان واگر ، آنچه در اين رمينه بدان دست يافتيم اين بود ماحصل    

   2.ولذا مغفرت آن را از خدا مي جويم استشيطان  و ياهم باطل باشد از طرف خود 
  
  

                                                 
 .1/299تدريب الراوي  1
حـديث   65ــ 64ناصرالدين البـاني  : ة والموضوعة اثربراي آگاهي بيشتر از اين موضوع به كتاب سلسلة االحاديث الضعيف 2

 .مراجعه فرماييد 599شماره 
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 .قبورمسطح كردن : مسأله دوم

قبرهـا نبـوده و بـيش از    مرتفع تر از ديگـر  ، يقبر هيچ دوست دارم: در اين باره مي گويد :امام شافعي    
، چون اگر خاك اضافي بر رويش جمع شود بسيار بلند مـي گـردد   سايرين بر روي آن خاك جمع نگردد

  1بلكه از نظر من خوب اين است به اندازه حدود يك وجب از سطح زمين ارتفاع پيدا كند
نصوصي دال بر تحريم مرتفع در چارچوب سنت پيامبر اكرم مي گنجد و –رحمه اهللا  –اين گفته امام شافعي    

  : از جمله، كردن قبرها از ايشان روايت شده است
آن  صتو را به انجام كاري مي گمارم كه پيامبر خدا: علي بن ابي طالب فرمود: ـ ابو هياج اسدي مي گويد  1

  2.اينكه هر پيكري را محو وهر گونه قبرمرتفعي را با خاك يكسان نماييد، را به من واگذار كرد
، همراه فضالة بن عبيد در سرزمين روم بوديم كه يكي از همراهانمان فـوت كـرد  : ـ ثمامة بن شُفي مي گويد 2

شـنيديم كـه    صاز پيـامبر  خـدا  : فرمود نشداد وپس از مسطح كردبرايش را ي فضاله دستور كندن قبر
  3.فرمان مي داد ها رامسطح نمودن قبر

تعارضـي  ، نقل شده، ني بر تجويز بلند كردن قبر به اندازه يك وجبميان اين احاديث و آنچه از شافعي مب     
زيرا احاديث مزبور بخاطر ريشه كن نمودن بزرگداشت قبرها و فخر فروشي كه عقايـد تـوده   ، وجود ندارد

ولي تجويز بلند كردنش بخاطر بازشناسي ، مرتفع نمودن قبور را منع كرده است، به تباهي مي كشدمردم را 
   4.مي باشد هاوگيري از بي حرمتي بدانوجل مزارها

  
  .بناسازي بر روي قبرها و گچ كاري كردنشان: مسأله سوم   

دوست دارم بر روي قبرها بناسازي نشده وگچ كـاري  : در اين زمينه مي فرمايد –رحمه اهللا  –امام شافعي     
هيچ كـدام از آنهـا نيسـت و    جاي ، زيرا اين كار به آراستن وفخر فروشي مي انجامد كه مرگ، هم نگردند

  .آرامگاه مهاجران وانصار را نيز به صورت گچ كاري شده نديده ام
گـچ انـدود كردنشـان     و يـا از بناسـازي بـر روي قبـر     صيك نفر از طاوس نقل مي كند كه پيامبر خدا    

  .جلوگيري نمود

                                                 
 .2/666شرح نووي بر صحيح مسلم  1
 .2/335همان  2
 .297ـ5/296و المجموع  336ـ3/325المغني  3
 .همان 4
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هيچ كدام از فقهـا نيـز ايشـان را    برخي از كارگذاران مكه را هم ديده ام ساختمان روي قبرها را تخريب و     
  .مورد انتقاد قرار نمي دادند

سپس بـا سـند خـود از    . نشستن وتكيه زدن بر روي قبرها را نمي پسندم، لگد مال كردن: ايشان مي گويند    
پيـراهن و شـلوارم را   ، اگر روي زغال افروختـه اي نشسـته و سـپس لبـاس    : نقل مي كند كه ابوهريره

نزد من دوست داشتني تر از اين است كـه روي آرامگـاه مسـلماني    ، پوستم نيز اثر كند سوزانده وآنگاه در
  1.بنشينم

همه چيزهاي كه امام شافعي در مورد مكروه بودن بنا كردن بر گورستان و گچ كـاري و نشسـتن و پشـت    
ي آنهـا ذكـر   دادن به قبر ها بيان فرموده مستند به سنت مطهر رسول اكرم هستند و امام ادلـه خـود را بـرا   

  . فرموده است
به علي ابن ابي طالب دستور مي دهد كه همه بنا هاي  صيكي از ادله استناد شده حديثي است كه پيامبر 

  . روي قبر ها را تخريب كند
   

  ساختن مساجد بر آرامگاه ها: مسئله چهارم
ه به گونه اي كه سـاختن  اين كار يكي از بزرگترين مصيبتهاي است كه امروزه امت اسالمي به آن مبتال شد

مساجد بر مقبره ها گسترش يافته و گنبدها بر روي آنها نهاده شده اند حتي جايگاه و احترامشان به جاي 
از اين هم بدتر مزين و آراسـته مـي شـوند و مـردم بـراي تبـرك       ، رسيده كه از افراد هم پيشي گرفته اند

و حيوانات را  ذبـح مـي كننـد و از صـاحب قبـر       نزدشان مي روند و براي خانواده خود دعا مي خوانند 
  . شفاعت مي طلبند و خاكش را جهت مداوا بر مي دارند

متاسفانه امروزه در بسياري از ممالك اسالمي چنين چيزي به چشم مي خورد و براي اثبات نيازمند دليل 
  . و برهان نيستيم

                                                 
قبـر   نشسـتن وبناسـازي روي   ، از گـچ كـاري   صپيامبر خدا: از جابر روايت مي كند كه 1/667مسلم در صحيح خود 1

  .3/439المغني به همراه تحقيق دكتر تركي. جلوگيري كرد
اگـر يكـي از شـما روي    : فرمود صواما حديث ابوهريره را امام مسلم در صحيح خود از ايشان روايت كرده كه پيامبرخدا

. قبري بنشـيند بهتر از آن است كه روي  ، زغال افروخته اي نشسته وبر اثر آن لباسش سوخته ودر پوستش نيز تأثير بگذارد
 .971كتاب الجنائز ـ باب النهي عن الجلوس علي القبر والصالة ـ حديث شماره  ، صحيح مسلم 
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زيسته تا برايمان بيان كند كه امت اسـالمي  سخن را به كسي مي سپاريم كه با چشم خود آنرا ديده و با آن 
  . در ارتكاب بدعت و شرك ورزي به چه پرتگاه هاي افتاده است

ساختن گنبد بر روي آرامگاه بزرگان و پوشاندن گنبدها با انواع پارچه هـاي سـرخ و   : مي گويد1شقيري 
س بـر روي آنهـا و نقـش و    سبزِ با ارزش و نفيس و طال و نقره كاري گنبدها و آويزان كردن شمع و فانو

نگارين كردن در و ديوارهاي مقبره ها و نوشتن آيات قرآني و اشعار و براي بزرگداشت ياد صاحب قبر و 
وطرد از رحمت خدا بـر ايـن    لعن همچنين ساختن مساجد بر روي آنها بي گمان شدت خشم پروردگار و

و شرم آورترين  گناهان به شمار مـي  بدون  شك يكي از بزرگ ترين و گستاخ ترين ، امت اسالمي است
آيد هر چند توده مردم و جاهالن گمان مي كنند كه بزرگ ترين عبادت و بهترين راه نزديكي بـه خداونـد   

  . است
 ؟ و براي چه كسي حقائق اين دين حنيف و آسان و آزاد منش را بنويسم  ؟ اما اينها را به چه كسي بگويم 

براي كساني  كه دچـار   ؟ براي چه كسي بنويسم  ؟ ه و آنها را ابله نموده براي كسي كه مردم را گمراه كرد
ذلت نفس شده اند و قلوبشان مسخ گشته و گمراهي و عذاب را بر هدايت و بخشش خدا ترجيح داده انـد  

ه و انتقـام پروردگـار منـتقم    و به جاي باغ هاي واالي بهشت  و رضايت خداوند خواستار آتش سوزند ؟ 
ما چاره اي نداريم الجرم بايد چيزي بگويم بر ما واجب است كه بگوييم و بنويسيم و بنويسـيم   ا ؟ هستند

پشيمان و توبه كنـان بـه درگـاه    ، و هرگز خسته نشويم  در حالي كه مشتاق بازگشت به سوي حق هستيم
مردگـان  را  كند و   خداوند رجوع مي كنيم در حالي كه معتقد هستيم خداوندي كه زمين مرده را زنده مي

از خاك برمي انگيزد بر زنده كردن ما بعد از اين مرگ فكري چيره و توانا است تا باري ديگر پـرچم پـر   
  !!.افتخار اسالم را بر سر بگذارم و عزت و عظمت از دست رفته خود را باز يابييم 

  : بر تحريم بنا كردن مساجد بر روي آرامگاه را بيان مي كنيمادله چند حال 
سـخن   صام سلمه در مورد كليساهاي كه در حبشه ديده بود با پيامبر: ث عائشه  رضي اهللا عنهاـ حدي1

مي گفت و عكس هاي كه در آن ديده بود براي پيامبر تعريف مي كرد پيامبر ـ صلي اهللا عليه و علي اله و  
روا فيـه تلـک الصـور اولئک قوم اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا علی قربه مسجداً و صو« سلم ـ   فرمود  

  2 »اولئک رشار اخللق عند اهللا 

                                                 
 112 ،  111السنن و المبتدعات اثر عبدالسالم خضر شقيري ص  1
 376ـ 375/  1و مسلم جلد  523/  1روايت بخاري جلد  2
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نيكو كاري در ميانشان بميـرد بـر روي قبـرش مسـجد مـي سـازند و آن        بنده ايآنها قومي هستند اگر (
  ) صورتها را در آنجا مي كشند آنها نزد خدا بدترين مردم هستند 

كه از آن بلنـد نشـد و دار فـاني را    ـ دوباره از حضرت عائشه روايت شده كه پيامبر خدا  ـ در بيماري  2
قالت فلوال ذلک ابـرز قـربه  . لعن اهللا اليهود و النصاری اختذوا قبور انبيائم املساجد« : وداع گفت ـ  فرمود 

خداوند يهود و مسيحيان را لعنت كند كه قبور پيامبرانشان را پرستشگاه ( »غري انی اخشی ان يتخذ مسجداً 
اگر از اين بيم نداشتم پيامبر را بيرون از جحـره خـود دفـن مـي     : مي فرمايد عائشه . و مسجد قرار دادند

  )كردم اما مي ترسم اگر چنين كنم و قبرش را به مسجد مبدل سازند 
اال و ان « از ايشان شنيدم كه مي فرمـود   صقبل از وفات رسول خدا : ـ از جندب روايت شده كه گفته3

 »ائهم مساجد اال فال تتخذوا القبور مساجد فانی اهنـاكم عـن ذلـک من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبي
گاه باشيد مردمان قبل از شما آرامگاه پيامبرانشان را به قبر تبديل مي كردند هان اگاه باشيد گورستان را آ(

  ) به مسجد تبديل نكنيد چون من شما را از منع مي كنم 
نـين كـاري   چن تصريح مي كنند فراوان هستند چـون  احاديثي كه به حرام بودن ساختن مسجد بر گورستا

مخالف مقاصد و اهدافي است كه براي پاسداري از دين آمده و دستور داده كه تنها خدا عبادت شـود امـا   
گورستان را به بتي مبدل مي سازد تا پرستش شود همانگونه كه امت نـوح دچـار   ، ساختن مسجد بر قبور

   . سالمي هم ديده مي شودامت ا، اين مصيبت شدند و در واقعِ
  

  :  :ديدگاه امام شافعي 
ساختن مسجد بر روي قبر را مكروه مي دانم و همچنين مزين كردن قبرها و نماز خواندن : امام مي فرمايد

بر آنها را مكروه مي پندارم يا به طرف آن نماز بخواند هر چند به طرف گوشه اي هم باشد باز هم مرتكب 
قاتـل اهللا اليهـود و النصـاری اختـذوا قبـور « فرمـود   صبه ما خبر داده كه پيامبر مالك : گناه شده است

خداونـد يهـود و مسـيحيان را نـابود كنـد آرامگـاه       (1»انبيائهم مساجد ال يبقی دينان فـی جزيـرة العـرب 
  ) دو دين در جزيره عرب باقي نمي ماند ، پيامبرانشان را پرستشگاه و مسجد قرار دادند 

  :  :ودنش نزد امام شافعي علت مكروه ب
  : امام مي فرمايد

                                                 
 است  به صورت مرسل آنرا روايت كرده 892/ 2مالك در موطا .  1
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  ـ چون مخالف سنت و اثر است 1
ـ دوست ندارد كه يكي از مسلمين تمجيد شود و بر روي قبرش مسجد بسازند در حـالي كـه از دچـار    2

  . ني وجود نداردينانشدن الحقين به فتنه و گمراهي اطم
  )ن راه مي روند چون معموالً مردم بر روي آ(ـ تا قبرش لگدمال نشود 3
  1ـ خاكي كه مرده در آن دفن شده پاك ترين زمين نيست و جاهاي ديگر از آن پاك تر هستند 4

  : مي فرمايد2 »و احلامم  ةاالرض كلها مسجد اال املقرب« امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  بعد از ذكر حديث 
ث معقول بود چون براي هيچ كـس  ما هم به اين حديث حكم مي كنيم واگر امام هم نمي فرمود معني حدي

جايز نيست بر روي خاك نجس نماز بخواند چون خاك گورستان با گوشت و خون و چـرگ مـرده هـا    
  . مخلوط مي شود و در حمام هم ادرار و خون و كثافات آنهاي كه وارد مي شوند جاري مي گردد

   . با مرده ها مخلوط مي شود مقبره جايي است كه مردم در آن دفن مي شوند و خاكش: امام مي فرمايد
اما اگر در بياباني كه گورستان نيست قومي مرده خود را در آن دفن كردند و به آن دست نزنند مردي هـم  

كارش مكروه است اما الزم نيست نمازش را اعـاده كنـد   : در كنار قبر يا بر روي آن نماز بخواند مي گويم
ده مخلوط نشده هر چند دو يا سـه قبـر ديگـر در آن    چون علم حكم مي كند كه خاك پاك با گوشت مر

  . صحراء باشد

                                                 
   1/278االم . 1
  در هر جا مي توان نماز خواند مگر در گورستان و حمام عمومي .  2

  1/132.133ابو داود در كتاب الصالة باب المواضع التي ال يجوز فيه الصالة 
   1/1ترمذي باب الصالة باب ما جاء ان االرض كلها مسجد اال المقبره و الحمام 

   1/246اضع التي تكره الصالة فيها ابن ماجه كتاب المساجد باب المو
   3/83امام احمد در مسند 
   2/434بيهقي در سنن كبري  1/251حاكم در مستدرك 
احمد و ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و بزاز با سند جيد روايت كرده اند و هر كس در مـورد سـند آن   : ابن تيميه مي فرمايد

   2/172تضاء الصراط المستقيم اق. سخن بگويد همه طرق حديث را بررسي نكرده 
   1/177تلخيص الحبير 

   2/133احمد شاكر آنرا تصحيح كرده سنن ترمذي 
 آنرا تصحيح فرموده 1/32الباني در ارواء الغليل 
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حق ندارد در آن نماز بخوانـد مگـر اينكـه    ، اما اگر مردي نمي دانست كه اين صحراء گورستان است يا نه
    1. يقين پيدا كند كه كسي در آن دفن نشده و براي هيچ كس قبري كنده نشده است

 ـ  بود در مورد ساختن مسجد بر روي آرامگـاه كـه بنـا بـه نصـوص       اين ديدگاه امام شافعي ـ رحمه اهللا 
  ـ خدا مي داند ـ . مكروه در اينجا به معني حرام است  . صريح سنت آنرا مكروه مي دانست

علت اين حكم را ثابت شدن نهي در حديث پيامبر و ترس از تمجيد و تعظيم قبـور مـي    :امام شافعي 
  . شوند كه سر از شرك در مي آورند داند چون موجب غلو و افراظي مي

مكروه است و علتش را ناپاك بـود خـاك   : سپس امام در مورد حكم نماز خواندن بر روي مقابره فرموده
  . قلمداد مي نمايد

بزرگان دين در مورد نماز خواندن در گورستان اختالف دارند بعضي آنرا جايز مي دانند و گروهـي ديگـر   
ند و بعضي هم آنرا مكروه مي پندارند علت اختالف آنها احاديث روايت شده به حرام بودنش حكم كرده ا

  . در اين مورد است
علت آن تعبدي اسـت  : بعضي مي گويند . آنهاي كه قائل به حرام بودن هستند در علت آن اختالف داردند

نـد نمـاز   علتش سد ذريعه و پاسـداري از توحيـد اسـت مان   : گروهي هم مي گويند . و قابل تعليل نيست
خواندن نزد گورستان يكي از ميدانهاي پرورش شرك است البته احاديث اين تعليل را تقويت مـي كننـد و   

در آن به يهود و نصـاري لعنـت مـي فرسـتد      صاهداف شريعه هم با آن متفق است و حديثي كه پيامبر 
كند زيرا معلوم و مشـخص   چون قبور پيامبرانشان را پرستشگاه و مسجد قرار داده اند بر تعليل داللت مي

و خداونـد   ؟ است اين تهديد به خاطر نجاست نيست آخر مگر قبور پيامبران پاك ترين بقعه زمين نيستند
    2. چرا ؟ و هميشه اجساد آنها تر و تازه نيست ؟ جسد آنها را بر خاك حرام نكرده 

                                                 
 1/92االم .  1
  : در مورد نماز در قبور به مراجع زيل مراجعه نمايد.  2

  2/412شرح السنة بغوي 
   2/164نهاية المحتاج 

   1/206المبسوط  3/164المجموع 
  2/59المغني ابن قدامه 

  27/34مجموع فتاوي ابن تيميه 
  2/672اقتضاء الصراط المستقيم 
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لعنـت  ، فانوس روشـن مـي كننـد   گورستان را مسجد قرار مي دهند و بر روي قبور  نيكهرسول خدا به آنا
فرستاده چون روشن كردن فانوس موجب تعظيم آرامگاه مي شود و به بتي مبدل مي گـردد كـه مشـركين    

دقيقاً بنا كردن مسجد بر  . شتابان به سويش در فرار هستند همانگونه كه امروزه شاهد چنين چيزي هستيم
  1. آنها هم به چنين سرنوشتي دچار مي شوند

وضعيت امروز مسلمانان و كارهاي كه نزد قبور از شرك و افراط مرتكب مي شوند  بيانديشـد  كسي كه به 
از نماز خواندن در مقابر و مسجد قرار دادنشان همان شرك و  صداند كه تنها علت نهي رسول اكرم مي 

چقدر براي ايـن امـت دلسـوز و بـر هدايتشـان        صبت پرستي است و متوجه مي شود كه رسول اكرم 
حتي در آخرين لحظات حيات طيبه اش وهنگام سكرات مرگ بـه  ، يص بوده و از گمراهيشان هراسانحر

خداوند بهترين پاداش نبي امت را به او عطا فرمايد و مـا را بـه تمسـك و پيـروي از     . ياد امت بوده است
  . سنتش راهنمايي فرمايد

  
  زيارت گورستان 

  : امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  مي فرمايد
  . رت گورستان مشكلي نداردزيا

هنيتكم عن زيارة القبـور « : فرموده صبا سند خودش از ابي سعيد خدري روايت مي كند كه رسول خدا 
من قبالً شما را از زيارت قبور نهي كردم اما اكنون آنهـا را زيـارت كنيـد و    ( 2 »فزورها و ال تقولوا هجـرا
  )سخن بد و ناهنجار نگويد 

بلكـه هنگـام    . نزد قبر بايد سخن زشت مانند دعا و داد و فرياد كشـيدن گفتـه نشـود    اما: امام مي فرمايد
زيارت براي  ميت طلب استغفار كن و قلبت را صيقل بده به ياد قيامت بيفت چون چنين چيزهاي مكـروه  

  3نيستند 
ايـن حـديث    اين ديدگاه امام بود در مورد زيارت قبور كه آنرا جايز مي دانست و معتقد است كه نهـي بـا  

نسخ شده اما علت زيارت را معين مي فرمايد كه به نفع ميت است چون براي او دعا خوانده مـي شـود و   
  . طلب استغفار مي كنند همانگونه كه در حديث روايت شده

                                                 
 329و 328تيسير العزيز الحميد  1
 از ابي سعيد خدري روايت فرموده  3/63از بريد روايت كرده اند و احمد  672/ 2و مسلم  2/485مالك در موطا .  2
 1/278االم . 3
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و مصلحت زيارت كننده در صيقل دادن قلب و ياد قيامت است پس اگر كسي براي گريه و داد و فغان يـا  
وده مردم هنگام زيارت قبرهاي كه نزد آنها به اوليا يا قطب معروف است از ميت دعا مي چيز ديگري كه ت

خواهند و زيارتش را تبرك مي دانند بي گمان چنين چيزي مخالف شريعت اسالم است و زيارت كننده را 
  . از دائره دين مبين اسالم به در مي كند

  : 1فرزانگان دين زيارت را به سه بخش تقسيم كرده اند 
زيارتي است كه در احاديث وارد شده و تنها براي يـادآوري قيامـت و طلـب    ، ـ زيارت شرعي و سنت1

  . استغفار براي ميت صورت مي گيرد
زيارتي است كه هدف زائران عبادت و پرستش كردن نـزد قبـور مـي باشـد چـون بـه       ، ـ زيارت بدعت2

  . عظمت و ارزش آنجا اعتقاد دارند
زيارتي است كه هدف زائران دعا خواستن از ميت و تبرك جستن بـه قبـرو طلـب    ، ـ زيارت شرك آلود3

  . شفاعت و برطرف كردن مشكالت و نارحتيها از صاحب قبر مي باشد
حرام اسـت   صزيارات سه گانه نسبت به مرد است اما در مورد زن بر اساس حديث صحيح رسول اكرم

  . )نفرين خدا بر زناني باد كه به زيارت مي روند(2 »لعن اهللا زورات القبور « مي فرمايد  صچون پيامبر
حديث سابق نسخ ، حديث سابق كه به زيارت اذن مي داد با اين حديث تناقصي ندارد و با اين حديث هم

نمي شود چون حديث سابق خطابش عام است ولي اين حديث تنها زنان را مورد خطاب قـرار مـي دهـد    
  . ام مي باشدپس خاص است و هميشه خاص مقدم بر ع
معموالً زنان داد و گريه و فغان به راه مي اندازند و موجب فتنه : بعضي در تعليل نهي زيارت زنان گفته اند

هم مي شوند چون با گريه ميت را اذيت مي كنند و با صدا و صورت مردان را دچار فتنه مي نماينـد اگـر   
نمي توان گريه و فغان انها را تحديـد كـرد يـا     زيارت براي آنها ظني باشد چون حرامي به بار مي آورد و

براي نوعي زيارت حكم جواز صادر نمود و تفاوتي به وجود آورد نظر به سد ذريعه حكم بـه تحـريم آن   
مي شود چون يكي از اصول شريعت اين است كه اگر حكمت مخفي يا آشكار باشد حكم به ظن تعلق مي 

  . گيرد

                                                 
 338العزيز الحميد تيسر .  1
از ابي هريره حديث را روايت كرده اند و ترمذي مي  1576و ابن ماجه شماره 1056و ترمذي شماره 2/337امام احمد .  2

و ابـي داود   1574و ابـن ماجـه    3/442حديث حسن و صحيح است و شواهدي از حديث حسان از امـام احمـد   : فرمايد
  دارد  3236شماره 
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  .پوشيده و خلوت با نامحرم حرام است چون موجب فتنه مي شوند همانطور كه نگاه كردن به زينتهاي
و ضمناً در زيارت زنان مصلحتي ديده نمي شود كه اين مفسده را خنثي كند چون در زيارت زنان تنها دعا 

  . هر دو هدف در خانه هم يافتني هستند، كردن براي ميت و پند گرفتن از واقعه است
د ناله و زاري و پاره كردن يقه و بلند كردن صدا و اختالط با مـردان را از  همه ما حادثه هاي فراواني مانن

تحريم كافي هستند چه رسد به طلب دعـا از ميـت و   ، زنان ديده ايم كه هر كدام تنهايي براي صدور حكم
  . تبرك جستن وكارهاي شرك آلود ديگر

  . ها است واهللا اعلمروشن شد كه حكم به تحريم زيارت زنان قوي ترين و صواب ترين ديدگا
  

  سوگند ياد كردن به غير نام خدا : بحث چهارم
فرا  منانتا مردم را به عبادت پروردگار فرستادرا  صروشن است كه خداوند منان رسول خودش محمد 

  . خواند و آنها را از شرك و بت پرستي بترساند
منجر به شرك شود يا روزنه   بر اين رسالت و وظيفه هر دري كه  ص به خاطر حريص بودن رسول اكرم

  . هر چند با الفاظي اداء شود كه در بر گيرنده چنين مفهومي هم نباشد، تنفسش باشد آنرا بسته
اال ان اهللا ينهاكم ان حتلفوا بابـائكم مـن كـان حالفـاً « يكي از اين بيانات رسول اكرم در اين راستا حديث 

  . مي باشد1 »فليحلف باهللا او ليصمت 
وگند خوردن تنها مخصوص پدران نيست بلكه هر چيزي غير از خدا در دائره نهي قرار مي گيرد نهي از س

  . چون همانگونه كه ثابت شده عموميت لفظ اعتبار دارد نه سبب مخصوص و مقيد
در حديث عبـدالرحمان  ، ن به هر چيزي غير از خدا نهي شدهبدين علت در احاديث ديگر ازسوگند خورد

  : فرمود صرسول خدا  بن سمره آمده كه
  )به بتهاي كه مي پرستيد و پدرانتان سوگند نخوريد (2 »ال حتلفوا بالطواغی وال بآبائكم «

هر كس به امامت  سوگند بخورد از ما نيست چون سوگند بايد به يكـي  (3 »من حلف باالمانة فليس منا « 
  )از صفات خدا باشد نه امري از امورش 

                                                 
پس هر كسي كه سوگند مي خورد بايد به خـدا سـوگند    ، نهي كرده  ، ز سوگند خوردن به پدران خود خداوند شما را ا.( 1

 3/1267مسلم  6/2449بخاري باب االيمان )بخورد يا ساكت شود 
 3/128النهايه . 3/1268مسلم .  2
  و الباني در جامع الصحيح آنرا تصحيح كرده 3/223ابو داود كتاب االيمان .  5/352احمد  3
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شناعت و بدي سوگند خوردن به غير خدا را چنين بيـان مـي كنـد كـه     در حديث ديگر  صرسول خدا 
 1 »ارشک كفـر او من حلف بغـري اهللا فقـد « : مي فرمايد، به چاله شرك و گمراهي مي آندازد صاحبش را

  )هر كس به غير خدا سوگند بخورد كافر شده يا شرك ورزيده (
من حلف فقال « : ونه بيان مي فرمايددر حديث ديگر كفاره چنين سوگندي را اينگ صسپس رسول خدا

هر كس سوگند بخورد وسوگند را بـا الت و عـزي يـاد    ( 2 »فی حلفه بالالت و العزی فليقل ال اله اال اهللا
  )الاله اال اهللا: كند بايد بگويد

اين احاديث دال بر اين هستند كه سوگند به غير از خدا جرم بزرگي است و بايد از آن تبرا بجويم و آنـرا  
گناه بزرگي بشماريم اگر مجبور باشيم كه سوگند بخوريم با يكي از اسماء خداوند منان باشد و اال سكوت 

  . اختيار كنيم
سوگند خوردن به غير خدا را جائز مي دانند و در اين راستا چندين شبهه ، بعضي از بزرگان متاخر مذهب

  : ضي هم مي پردازيمرا هم مطرح كرده اند ما هم آنها را ذكر نموده و به رد بع
  . قرآن به بعضي از مخلوقات خود مانند ضحي و سماء و طارق سوگند مي خورد رخداوند د: شبهه اول

چنين سوگندي مخصوص خداوند است ايشان مي توانند به هر چه دوسـت  : در جواب اين شبهه گفته شده
  . داشته باشد سوگند بخورد اما انسان بايد تنها به خدا سوگند ياد كند

اگر سوگند خوردن ناشايست و قبيح باشـد بايـد خـدا را از آن دور    : بعضي از روافض گفته اند: شبهه دوم
گردانيم ولي در قرآن به غير خدا سوگند خورده شده پس اگر در حق خدا بد و قبيح نباشد بايـد در حـق   

  . مردم هم چنين حكمي بگيرد
ايم و به پيروي از آن مكلف گشته ايم پس الزم اسـت از  ما به اوامر و نواهي شريعت ايمان آورده : جواب

  منهيات دوري جوييم و اصالً نيازمند چنين فلسفه بافي خشك هم نيستيم 
  : خداوند به خاطر اين سخن فرعون را سزا داد كه مي گفت

 {  l  k  j  i  hz و گفت پروردگار بزرگتر شما منم( 24: النازعات(  

                                                 
 حديث را روايت كرده اند  4/297و حاكم در المستدرك  3/45ترمذي در باب النذور و االيمان .  1
   1268و3/1267و مسلم در كتاب االيمان 6/2450بخاري كتاب االيمان و النذور باب ال تحلف بلالت و العزي .  2
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٢١٩ 

خدا واجب است اما براي فرعون جرم به شمار مي آيد و موجب كفر وي  در حاليكه چنين چيزي در حق

نـام پروردگـار واالى خـود را بـه پـاكى      ( 1: األعلى s  r  q  p  oz  } خداوند مي فرمايد ، شود
  )بخوان

  
در صحيح مسلم و غيره از طلحه بن عبداهللا روايت شده كه مردي از اهل نجد با سر و سـيماي  : شبهه سوم
نزديـك شـد و در   ، آمـد  صصداي مانند زنبور عسل كه ما آنرا نمي فهميديم پيش رسول خدا ژوليده و

و  1»افلح و ابيه ان صدق « : فرمود صدر ادامه حديث آمده كه پيامبر، مورد اسالم شروع كرد به پرسيدن
) افـت  سوگند به پدرش اگر راست بگويد نجات خواهـد ي (» دخل اجلنة و ابيه ان صدق « در روايت ديگر 

  )پدرش اگر راست بگويد وارد بهشت مي شود  يا سوگند به(
اي رسول خدا چه : آمد و گفتصدر صحيح مسلم از ابي هريره روايت شده كه مردي پيش رسول خدا 

  ؟ صدقه اي پاداش فراواني دارد 
و ال , یان تصدق و انت صحيح شحيح ختشی الفقـر و تأمـل الغنـ, اما و ابيک لتنبأنه« : فرمود صپيامبر 

در حالي كه خود سالم و ، صدقه اي كه تو(2» متهل حتی اذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا و قد كان لفـالن
به تـأخير نيانـدازي و   ، آنرا ببخشي و صدقه دادن تا هنگام مرگ، تند درستي و آرزوي ثروت داشته باشي

  )كس  فالن مال من براي فالن كس و فالن قسمت براي فالن: آن و قت بگويي
ولي بهترين آنها اين است كه اينها قبـل از نهـي   ، فرزانگان دين جواب هاي گوناگوني به اين شبهه داده اند

  . نسخ شده اند، اما بعداً توسط احاديث نهي، بوده
هر حديثي كه در اين مورد روايت شده همانگونه كه بزرگاني مانند ماوردي و طحاوي و بيهقي گفته اند بر 

  . مي شوند اين باب حمل
بيان شد كه سوگند خوردن به غير خدا درست نيست و هـيچ كـدام از احاديـث مخالفـان قابـل اسـتدالل       

  . نيستند
  
  
  

                                                 
  1/41مسلم كتاب االيمان  1
  2/716مسلم كتاب الزكات  2
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  :  :ديدگاه امام شافعي 
هر كس به خدا يا يكي از اسماء خدا سوگند بخورد و آنرا بشكند بايـد كفـاره بپـردازد و    : امام مي فرمايد

  . سپس سوگند را بشكند كفاره ندارد.. به كعبه يا پدرم يا: مثالً بگويداگر به غير خدا سوگند ياد كند 
اال ان اهللا ينهـاكم ان حتلفـوا بآبـائكم مـن كـان « هر سوگندي كه به غير خدا باشد مكروه است وبا حديث 

، از آن نهي شده سپس امام سياق و سبب حديث را اينگونه بيان مي كند 1»حالفاً فليحلف باهللا ام ليصـمت
 »... اال ان اهللا ينهـاكم« : فرمود صپيامبر ، از عمر شنيد كه به پدرش سوگند مي خورد صسول خدا ر

   . سوگند به خدا بعد از آن هرگز سوگند نمي خورم: عمر گفت
هر كس به غير خدا سوگند بخورد مرتكب مكروهي شده و مي ترسم كه دچار گنـاه هـم   : امام مي فرمايد

ردن به خدا را هم در هر حالي مكروه مي دانم مگر در اطاعـت و پيـروي از   شده باشد و حتي سوگند خو
  2. خدا مانند معامله براي چنگ و جهاد يا نمونه اينها

  مي توان ديدگاه امام در مورد سوگند را در چند بند خالصه كرد 
  3. قرآن و سنت بر اين اصل داللت مي كنند، ـ سوگند خوردن در هر حالتي مكروه است1
  . سوگند بخورد و آنرا بشكند بايد كفاره بپردازد نامهايشهر كس به خدا يا يكي از ـ 2
  . ـ سوگند خوردن به غير خدا مكروه است3
  . ـ هر كس به غير خدا سوگند بخورد و آنرا شكست كفاره ندارد چون سوگند نيست4
  4. ـ سوگند خوردن به خدا در اطاعت مانند جهاد و غيره جائز است5

مام را بر تحريم يا بر تنزيه حمل كنيم تفاوت نمي كند چون در هر دو صورت سوگند خوردن بـه  كراهت ا
داستان در نهي سوگند به غير خـدا  ، غير خدا را مكروه مي داند و داستان عمر را براي حديث ذكر مي كند

  . صريح است
  . در گذشته گمان قائلين به جواز را رد كرديم

  .... مذهب ما سوگند خوردن به خدا حرام نيست بلكه مكروه استدر : امام نووي مي فرمايد

                                                 
 ذشت ترجمه آن گ.  1
 1/403و المناقب بيهقي  7/61االم  2
 709تيسير العزيز الحميد  3
  336و  204و  1/140مجموع فتاوي .  4
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اگر سوگند ياد كننده به اجالل و تعظيم مورد سوگند ياد شده معتقد باشـد مرتكـب كفـر و گمراهـي شـده      
  . است

مثل اينكه امام نووي از خوردن چنين سوگندي هشدار مي دهد و نهي را بر كراهت حمل مي كند اما اگـر  
  . در واقع به خدا كفر ورزيده، و تعظيم غير خدا معتقد باشدبه بزرگداشت 

شويد متوجه  و يااگر از سوگند ياد كننده به غير خدا پرسش به عمل بيايد و از علت و سبب سوگندش ج
مي شويد كه به عظمت و اجالل مورد سوگند ياد شده معتقد است همان طور كه براي خدا چنين عظمت و 

بعضي هنگام سوگند خوردن به خدا دورغ مي گويند ولي اگر پاي شيخ و امامش حتي ، بزرگي قائل است
  . به ميان بيايد هرگز جرئت ندارد دروغ بگويد

از اين بدتر ميان اهل بدعت شيوع يافته اگر كسي بخواهد ديگري را سوگند دهد تنها به يكي از شيوخش 
  . ويداو را سوگند مي دهد چون نمي تواند در اين سوگند دروغ بگ

همه اينها از ناداني و پشت كـردن  ، چنين چيزي نشانه ضعف ايمان و عدم شناخت شايسته مقام خدا است
  . به دين سر چشمه مي گيرد

دا را بيان كرديم خواه سوگند ياد كننده معتقد بـه تعظـيم   خبه هر حال دالئل تحريم سوگند خوردن به غير 
  . باشد يا نه

  
  )گرفتن به فال بد ( تطير: بحث پنجم

  . گرفته شده 2»زجر الطير«از لغت 1التطير و الطيره به معني چيزي را به فال بد گرفتن 
اگر به طرف راست پرواز مي كـرد او  ، پرنده و وحوش را به پرواز در مي آوردند: امام ابن قيم مي فرمايد

گذاشتند و اگر مستقيم  نام مي) نحس(مي ناميدند و اگر به طرف چپ مي پريد او را بارح) مسافر(را سائح
را بر او اطـالق  ) نشسته(مي گفتند و اگر به پشت پرواز مي كرد قعيد ) كوبنده(حركت مي كرد به آن ناطح 

بعضي از عربها بارح را به فال بد مي گرفتند و گروهي ديگر سائح را بد يمن مي پنداشـتنند و  ، مي نمودند
     3. بعضي هم بر خالف آنها معتقد بودند
                                                 

 3/152النهاية  1
پرنده را رام داد تا پرواز كند كه اگر به سمت راست پريد آن را به فال نيك مي گرفتند و اگر به سمت چپ پريد به فـال  .  2

 بد بگيرد 
   2/229ادةمفتاح دار السع. 3
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٢٢٢ 

اين تشائم و بد يمن گرفتن تنها در اين سطح باقي نمانـد بلكـه  اعـداد و اسـماء و بيمـاري و نـاتوان       اما 
  .جسمي وغيره هم وارد اين دائره شدند و نصيبي ازش بردند

همه اينها حرام هستند و رسول اكرم آنها شرك به حساب مي آورد چون چنين شخصي معتقد است كه در 
  . ته است و از اين بدتر قضا و قدر خدا را به فراموشي مي سپارنداشياء بديمن نفع و ضرر نهف

فال گير داراي قلبي نارحت و سينه نگران و تفكري سـياه و اخالقـي ناهنجـار و بـد     : ابن قيم مي فرمايد
  . مي گرددو سرگردان با هر چيزي كه مي بيند يا مي شنود نگران و مشوش و ديوانه ، است

از چيزهـاي  ، زندگيش از همه بدتر است از همه دلتنگتـر و نگـران تـر اسـت     ،از همه مردم ترسوتر است
چه بسيار خود را از نصيب محـروم مـي كنـد و     . دوري مي جويد كه هيچ نفع و ضرري به بار نمي آورند

  1. نفع و بهره ها را مي خشكاند . روزي خودش را حرام مي سازد
  د دالئل فراواني بر تحريم فال بد گرفتن وجود دار

  : ـ مثالً قرآن مي فرمايد1

 {  R  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B  A
  Y  X  W  V   U  T  Sz  بـه  ] و نعمـت [پس هنگامى كه نيكـى  : ترجمه  131: األعـراف

رسيد به موسى و  خود ماست و چون گزندى به آنان مى] شايستگى[گفتند اين براى  آورد مى آنان روى مى
كـه آنـان را بـه    [بدشگونى آنان تنها نزد خداست ] سرچشمه[زدند آگاه باشيد كه  ش شگون بد مىهمراهان

  .دانستند ليكن بيشترشان نمى] دهد بدى اعمالشان كيفر مى
اگر خوبي يا بركت يا ثمره فراوان يا هر چيـز  : خداوند مي فرمايد: ابن جرير طبري در تفسيرش مي گويد

ولي اگر دچار خشـك  ، مي گفتند اين شايسته ما است، وردند يا مي ديدنددوست داشتني را به دست مي آ
سالي يا قحطي يا بال و مصيبت مي شدند آنرا به موسي و يارانش نسبت مي دادند و مـي گفتنـد از روزي   

  . كه موسي آمده ما دچار اين بال و مصيبتها مي شويم
همه از طرف خداوند است اما بسـياري از  ، خوبي و بدي، شدت و فرح: خداوند در جواب آنها مي فرمايد

  2آنها نمي دانند چون جاهل و نادان هستند آنرا به موسي و يارانش نسبت مي دهند 
  3» ال عدوی و ال طرية و ال هامة و ال صفرة« : مي فرمايد صـ پيامبر 2

                                                 
  2/231مفتاح دار السعادة  1
  13/47تفسير طبري  2
 حديث را روايت كرده اند  4/1743و مسلم  52159بخاري در كتاب الطب باب جذام  3
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  )يقت نداردهيچ گونه سرايت بيماري ممكن و فال بد گرفتن از پرنده و مار و هر حيوان ديگري حق(
اگر نفي باشد معني حديث اينگونـه مـي   ، دو احتمال نهي و نفي در حديث ممكن است: ابن قيم مي فرمايد

ضـمناً نفـي از نهـي قـوي     ، باشد كه همه اينها خرافات دوران جاهليت هستند و حقيقتي به بار نمي آورند
  1. ر منع اطالق مي گرددتراست چون نفي بر بطالن و عدم تأثير داللت مي كند ولي نهي تنها ب

« : فرمـود  صدر حديث ديگري كه ابن مسعود به صورت مرفوع آنرا روايت كرده آمده كه رسـول خـدا  
هـر  : ابن مسعود مي گويـد ، فال گرفتن شرك است( 3»لكن اهللا يذهبه بالتوكل و 2 الطرية رشک و ما منا اال

  )ا از آنها محافظت مي كند كدام از ما چيزها را به فال بد مي گيريم اما خداوند ما ر
اين حديث بر حرام بودن تشائم صراحت دارد و يبان مي كند كه با كمال توحيد جور در نمي آيـد و اگـر   

  . هاي توحيد را سست و لرزان نموده است Ĥيهفال گير به نفع و ضرر آن معتقد باشد پ
  

  : در مورد فال گرفتن :ديدگاه شافعي
ازامـام شـافعي ـ رحمـه اهللا ـ       »  4اقـروا الطـري علـی وكناهتـا« د حديث ابي حاتم با سند خودش در مور

، دانش عرب در مورد به پرواز در آوردن پرنده و نصيب و نفرت اينگونـه بـود  : روايت كرده كه مي فرمايد
اگر بـه  ، اگر يكي از آنها به منظور كاري از خانه بيرون مي آمد به اولين پرنده اي كه مي ديد نگاه مي كرد

فال نيك است و به دنبال كارش مي رفت و معتقد بـه موفقيـت هـم    : طرف راست پرواز مي كرد مي گفت
بر مي گشت و بـه شـوم بـودن كـار و     و فال بد است : ولي اگر به طرف چپ بال مي گشود مي گفت، دبو

  . نيازش معتقد مي گشت
  : حطيه در مدح ابا موسي اشعري اينگونه مي سرايد

 زالمأا ان عرضن له                           و ال يفيض علی قسم بحال يزجر الطري سن                     
پيكان هاي  غهرگز براي انجام دادن كاري كه برايش پيش مي آيد پرنده را به پرواز در نمي آورد و به سرا

  . بي سر و پر نمي رفت تا قرعه كشي كند

                                                 
 2/234مفتاح السعادة  1
  16/285فتح الباري.اين سخن ابن مسعود است .  2
 4/17و ابو داود كتاب طب باب الطيرة 1/389احمد در مسند .  3
حـديث را   4/237و حـاكم در مسـتدرك   3/105ابو داود ) يعني با او فال نگيريد ( پرنده را بر روي النه اش بگذاريد .  4

  .نگاه كنيد  1166روايت كرده اند به ارواء الغليل 
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٢٢٤ 

ت اگر هنگام بيرون آمدن پرنده اي را نمي ديدند و پرنده اي عرب در دوران جاهلي: سپس امام مي فرمايد
را بر وري النه اش مشاهده مي كردند آنرا به پرواز در مي آوردند تا ببيند به سوي راست بـه حركـت در   

پرنده ها را به پـرواز در نياوريـد چـون پـرواز پرنـده      : در حديث مي فرمايد صپيامبر . مي آيد يا چپ
  . بلكه همه رخدادها بر اساس قضا و قدر خداوند به وقوع مي پيوندند 1. آوردچيزي به وجود نمي 

در جـواب مـي    صپيـامبر  ، پرسش به عمل مي آيـد  در حديث ديگر در مورد فال بد از رسول خدا 
اين تنها ظن و گمان است شما را از كارهـا  (2»انام ذلک شیء جيده احدكم فی نفسه فال يصدنكم « : فرمايد

  ).ند منصرف نك
الزم اسـت بـر خـدا    ، روشن شد كه فال گرفتن حرام است و فال گرفته شده نفع و زياني به بار نمي آورد

چنين كاري بـراي ديـن و دنيـاي    ، توكل شود و فال بد و نيك گرفتن به زباله دان استوره ها ريخته شوند
  . انسان مفيد است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  4/124مختصر سنن ابي داود .  1
 حديث نقل شده  1/305يهقي و مناقب للب151و آداب الشافعي ـ رحمه اهللا ـ  و مناقبه  4/1748در مسلم   2
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  طلبيدن باران از ستارگان: بحث ششم
و هر روزنـه اي  ، و آتش سوزناك جهنم را به مشركين نويد داده، است كه اسالم از شرك نهي كرده روشن

يكي از اين روزنه ها سوگند خوردن بـه غيـر خـدا و تعظـيم و     ، كه به شرك منجر مي شود مسدود نموده
  . باشدتمجيد گورستان و ساختن گنبد و مساجد بر روي مقبره ها وروشن كردن فانوس ميانشان   مي 

به دنبال اينها نهي كردن از كلماتي كه بوي شرك مي دهند هر چند قائلين به آنها چنين هدفي هـم نداشـته   
به سبب تقابل ستارگان بـر  : نهي فرموده كه انسان بگويد صباشند مثالً در حديث روايت شده كه پيامبر 

به ربوبيـت خداونـد خدشـه     كه، مي شودچون ظاهراً باران باريدن به ستارگان نسبت داده ، ما باران باريد
كه سـبب نيسـت در    كندبراي چيزي ثابت مي را سببيت ، و اگر ربوبيت را زير سؤال نبرد، وارد مي سازد

  . اين حالت الوهيت پروردگار زير سؤال مي رود
اسـت و  )سقوط يكـي و طلـوع ديگـري    (عرب دوران جاهليت معتقد بودند باريدن نتيجه تقاطع ستارگان 

 1به اين حادثه نـوء ، تقابل ستارگان بر ما باران بارانيد: يدن را به آن نسبت مي دادند بنابراين مي گفتندبار
مي گفتند چون سقوطش در مغرب زمين مصادف بـود بـا طلـوعش در مشـرق زمـين و در مشـرق نـوء        

  . روشنايي توليد مي كرد
، د كه نفع و زيان دست پروردگار استاز اين سخن نهي فرمود هر چند گوينده معتقد باش صرسول اكرم 

  . هدف از نهي تنها حمايت كردن از توحيد و مسدود كردن دريچه هاي شرك است و بس
: اربع فـی امتـی مـن امـر اجلاهليـه ال يرتكـوهنن« : از ابي مالك اشعري روايت شده كه رسول خدا فرمود

چهار صـفت و ويژگـي جـاهلي    ( »ياحـة الفخر باالحساب و الطعن فی االنساب و استسقاء بالنجوم و الن
هستند كه هرگز مردم آنها را ترك نمي كنند فخر كردن به نسب و تهمت زدن در آن و بـاران خواسـتن از   

  )ستارگان و نوحه گري بر مرده 
يعني همه مردم بعضي از اوصاف و امور جاهلي را رها نمي كنند ـ مالمت كـردن   : شيخ االسالم مي فرمايد

اگر معنـي  ، ال جاهليت حركت مي كنند ـ در نتيجه هر امر و كار جاهلي در دين مذموم است آنهاي كه دنب

                                                 
هر شب منزلي را طي مي كند خداوند در سوره يس  ، جمعش انواء است به معني منازل ماه كه بيست و هشت منزل دارد . 1

هر سيزده شب در مغرب زمين يك منزل پايين مي آيـد مقابـل آن در مشـرق     39: يس À   ¿  ¾z   } : مي فرمايد
 5/133هايه نال. ك سال طول مي كشد تا همه آن ناپديد شود ي ، زمين يك منزل باال مي رود 
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نسبت دادن آنها به جاهليت دال بـر  ، حديث اينگونه نباشد نسبت دادن اينها به جاهليت هيچ مفهومي ندارد
  : احزاب مي فرمايد 33 آيهمذموم بودنشان مي باشد خداوند در 

 {  nm  l  k  j  iz مانند روزگار جاهليت قديم زينتهاى خود : ترجمه 33: زاباألح
  .را آشكار مكنيد

  .1هم تبرج و هم وضعيت جاهليت آن دوران مالمت مي شود كه مقتضي نهي مشابهت به آنها است  آيهدر 
ستارگان سبب نازل شـدن بـاران بـر مـا     : جملهدو از و انگيزه ـ  امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  ميان دوهدف   

، فع و زيان رسان تنهـا خـدا اسـت   تارگان است يا اعتقاد به اينكه نبا اين اعتقاد كه نفع زيان ازآن سشدند 
  . تفاوت ايجاد فرمودهـ هدفش از اين جمله اين است كه بگويد هنگام تقابل ستارگان باران باريد 

بعـد از  ، ماز خوانـد ه براي ما نيدر حديب صامام با سندش از زيد بن خالد جهني روايت كرده كه پيامبر 
  : رو به مردم فرمود، وقتي نماز را تمام كرد، باراني كه شب باريد بود

فأمـا , وكافرٌ , أصبح من عبادي مؤمنٌ يب: قال: قال. اهللا ورسوله أعلم: قالوا ? هل تدرون ماذا قال ربكم « 
, مطرنـا بنـوء كـذا وكـذا :وأما مـن قـال, فذلك مؤمنٌ يب كافرٌ بالكوكب, من قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته
خـدا و رسـولش آگـاه    : گفتنـد  ؟ آيا مي دانيد كه خداي شما چه گفت ( ٢» فذلك كافرٌ يب مؤمنٌ بالكوكب

شـب را  ، كساني مؤمن به من و كساني كافر به مـن ، در ميان بندگان من: خداوند مي فرمايد« فرمود ، ترند
به من مـؤمن و بـه سـتاره    ، ا بر ما باران باريدبه فضل و بخشش خد: هر كس كه بگويد ؛به روز مي آورند

به من كافر و به ستاره مؤمن ، بر ما باران باريد، به سبب تقابل فالن ستاره: كافر است و هر كس كه بگويد
  )است 

كـالم ايشـان در   ، و فصـيح اسـت   يباشد امي و عرب صپدر و مادرم فدايي رسول اكرم : امام مي فرمايد
  . تبرگيرنده اين معاني اس

اين عـين ايمـان اسـت چـون     ، خداوند به فضل و رحمتش بر ما باران بارانيد: به نظر من اگر كسي بگويد
به سـبب فـالن چيـز و فـالن     : اما اگر كسي بگويد، معتقد است تنها خدا باران را مي باراند و مي خشكاند

آن چيز نسبت دهد عين شرك  يعني باريدن را به، چيزـ چيزهاي كه مشركين مي گفتند ـ بر ما باران باريد 
چون تغير منزل ستارگان وقت اسـت و وقـت هـم     . فرمود صو گمراهي است همانگونه كه رسول خدا 

  . نه وقت و نه هيچ مخلوق ديگري توانايي چيزي ندارند، مخلوق مأمور پروردگار است
                                                 

 453تيسير العزيز الحميد . 1
  حديث را روايت كرده اند  1/83و مسلم  1/351بخاري .  2
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، فالن ماه باران باريـد  در: سخن به اين مي ماند كه بگويد، اما اگر چنين بگويد ولي هدفش آن وقت باشد
بلكـه دوسـت دارم   ، كفر به حساب نمي آيد هر چند من دوست دارم كه چنين لفظي بـه كـار بـرده نشـود    

  . در فالن وقت بر ما باران باريد: بگويند
عباس بلند شـد و  ، از منازل ثريا چيزي باقي مانده: از عمر روايت شده كه روز جمعه بر روي منبر فرمود

عمر دست ها را به سوي آسمان بلند كرد و شروع كرد به دعا كرد ، روز از آن باقي مانده تنها هشت: گفت
هنوز از منبر پايين نيامده بود كه آسمان شروع كرد به باريدن و زندگي ، مردم هم به دنبال او شروع كردند
   1. جان گرفت، دوباره اي به آنها بخشيد و گيتي
چند روز از ثريا باقي مانده تا به آنها ياد دهـد  : چون عمر مي فرمايداست  سخن عمر بيان كننده منظور ما

همانگونه كه يا گرفته بودند سرما ، كه باريدن باران وقت و زمان مخصوصي است كه آنها تخمين زده بودند
بعضـي از اصـحاب گفتنـد    ، روايت شده كه صبح روز بعـد از بـارش   . و گرما هم داراي وقت معيني است

  : 2سوره فاطر را تالوت كردند  2 آيهبر ما باريده شد سپس  توسط منازل

 {   µ´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «z هر رحمتـى را كـه خـدا بـراى مـردم گشـايد         2: فاطر
  .اى براى آن نيست بازدارنده

، شـفته گشـت  آبه من رسيده كه عمر بن خطاب از سخن پير بني تميم بـه خـود لرزيـد و    : امام مي فرمايد
ان از اين قرار است عمر روز بعد كه باران باريده بود بيرون رفـت مـرد بنـي تميمـي را ديـد كـه بـر        داست

عمر سخنش را انكار كرد چون باريدن ، خوب باران بارانيد3ديروز مجدع : عصايش تكيه داده و مي گويد
  4. را به مجدع نسبت داد

ارگان بر ما باران بارانيد و به نافع و زيان به سبب تقابل ست: هر كس بگويد:  :چكيده كالم امام شافعي 
، هدفش از اين سخن وقت و زمان تقابل ستاره باشـد كس ولي هر . مند بودن ستاره معتقد باشد كافر است

  . كفر به شمار نمي آيد هر چند امام آنرا مكروه مي داند
بـه  دين بيرون مي رود اما قـول  بزرگان و فرزانه گان دين بر سخن امام اتفاق دارند كه فقط اولي از دائره 

  . هدف دوم موجب كفر نيست در نظر گرفتن با اين سخن 

                                                 
  1/303مناقب بيهقي .  1
  صحابه ابوهريره بوده : مي گويند 5/244الدر المنثور .  2
 3/245لسان العرب . ند كه باران مي باراند عرب گمان مي كرد ، ستاره اي است از ستارگان .  3
 1/252االم .  4
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فقط داللت بر شرك و كفر ، فراموش نكنيم اينكه امام كفر را از نوع اول نفي مي كند دال بر جوازش نيست
  . من آنرا دوست ندارم: نبودن است همانگونه كه خودش هم تصريح فرمود بدين سبب فرمود

  دربرگيرنده سه حالت است ، به سبب تقابل ستارگان باران باريد: اين اگر كسي بگويدبنابر
  . بدونه گمان اين شرك در ربوبيت است، ـ در حال گفتن به مأثر بودن ستاره ايمان داشته باشد1
اره ـ باريدن باران را به ستاره نسبت مي دهد اما معتقد است كه خداوند باران را بارانيده است ولـي سـت  2

سـوره   63 آيـه قران در مورد آنهـا در  ، دوران طالئي توحيد است هم سبب بوده اين عين اعتقاد مشركينِِ
  : عنكبوت مي فرمايد

 {  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿
   ×  Ö  Õ  Ô  Óz و اگر از آنان بپرسى چه كسى از آسمان آبى فـرو : ترجمه 63: العنكبوت 

حتما خواهند گفت اهللا بگـو سـتايش از    فرستاده و زمين را پس از مرگش به وسيله آن زنده گردانيده است
  انديشند آن خداست با اين همه بيشترشان نمى

اين هم حرام است چون شرك خفي است و در حديث رسول اكرم ـ صلي اهللا عليه و علـي الـه و سـلم ـ        
ا امر جاهلي مي داند و مهر بطالت بر آن زده و بدان هشـدار داده و  رسول خدا آنر، به آن اشاره شده است

  . ه كه مدام در ميان امت اسالمي باقي خواهد مانددبيان فرمو
  . رسول خدا به خاطر بستن دريجه فساد و دفاع و پاسداري از توحيد بدان هشدار داده است

امـا  ، نيست و كفر به شمار نمـي آيـد   چنين چيزي شرك، ـ هدفش بيان وقت و زمان باريدن باران باشد3
 حـديث رسـول اكـرم    ، خالف اولي است چون لفظي مبهم و گنگ است كه بوي شرك از آن بلند مي شود

  1 . بر منع آن داللت مي كند پس بايد به كار برده نشود ص
  
  
  
  
  
  

                                                 
و  1/235و المنتقي للباجي  2/523و فتح الباري  326و فتح المجيد  4/421و شرح السنة  451به تيسير العزيز الحميد .  1

 نگاه كنيد  16/286و التمهيد ابن عبد البر  2/61شرح صحيح مسلم 
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  الفاظي كه توحيد كامل را خدشه دار مي كنند: بحث هفتم
  .وه هستندتي كه در خطابه و غيره مكركلما: مي فرمايد :امام شافعي 

مـن  « : گفـت ، خطبه مـي داد  صدر ادامه حديثي از ابن حاتم را نقل مي كند كه مردي پيش رسول خدا 
هر كس پيرو خدا و رسول باشد هدايت يافته است (» يطع اهللا و رسوله فقد رشد و من يعصمهما فقد غوي 

  . )مي گرددو هر كس از خدا و رسولش نافرماني كند گمراه 
من يطع اهللا و رسـوله فقـد رشـد و مـن  صاسكت فبئس اخلطيب انت ثم قال النبی « : فرمود صپيامبر 

. ومن: فرمود صساكت باش تو بدترين خطيب هستي سپس رسول خدا ( »يعص اهللا و رسوله فقد غـوی 
  1. »يعصمهام « نگو و من ......... ) 

و مـن يعـص اهللا و   « درست است كـه گفتـه شـود     . مي دهيم ما هم به اين حديث فتوي: امام مي فرمايد
  . استچون اگر چنين بگويد نافرماني از هر كدام را جداگانه به گمراهي محكوم كرده » رسوله 

هر كس از خدا پيروي كند در واقع از رسول هم پيروي كرده است و هر كـس از خـدا   : سپس مي فرمايد
و هر كس از رسول پيروي كند از خدا پيروي كرده و هر كس از رسول نافرماني كند از خدا نافرماني كرده 

  . افرماني كرده استننافرماني كند از خدا 
چون رسول خدا بنده اي از بندگان خدا است در ميان مردم برانگيخته شده و خداوند پيـروي از او را بـر   

  .استمردم واجب گردانيده 
قاد به چنين پيروي و نافرماني را براي او دوست ندارم تـا اول  اعت »و من يعصـمهام « : اما اگر كسي بگويد

   2بايد تنهاي ذكر شوند ، اسم خدا را تنها ذكر كند سپس نام رسولش را بر زبان بياورد
« : فرمـود  صپيـامبر . بخواهيد شمانچه أمردي گفت اي رسول خدا انچه خدا بخواهد و : امام مي فرمايد

  )بگو اگر خدا بخواهد سپس تو بخواهي  ؟ آيا اين دو مثل همند (3 » أمثالن قل ما شاء اهللا ثم شئت

                                                 
  2/594مسلم كتاب جمعه  1
 1/202 االم 2
  . 2117حديث را ذكر كرده است و ابن ماجه  47و 283و 224و 1/214احمد در مسند   3

هست كه امام احمد آنـرا ضـعيف مـي     در اسنادش اجلح بن عبداهللا: بوصيري ر الزوائد در مورد اسناد اين حديث مي گويد
ذهبي  ، يان و عجلي و ديگران او را ثقه مي دانند داند و ابو حاتم و نسائي و ابو داود و ابن سعد و ابن معين و يعقوب بن سف

 شيعي است قابل اعتماد نمي باشد : در المغني مي گويد
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مشيت قرار دادن مستقل براي رسول مخالف نافرماني از او است چون پيروي و نافرمـاني  : امام مي فرمايد
و ، خداونـد مشـروع گشـته   يعني پيروي و نافرماني با دستور ، از رسول تابع پيرو و نافرماني خداوند است

 آيـه خداونـد در  ، هم به آن دستور مي دهد ولي اراده و مشيت پروردگار اينگونه نيستند  صارسول خد
  : تكوير مي فرمايد 29

 {   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àz شـما  [و تا خدا پروردگار جهانها نخواهد  29: التكوير
  .نخواهيد خواست] نيز

است و اراده انسانها ممكن نيست مگر بعـد  خداوند به مردم ياد مي دهد كه مشيت تنها مخصوص خداوند 
  . انچه خدا بخواهد سپس انچه رسول بخواهد: پس گفته مي شود، از اراده خداوند

همانگونه كه گفتيم خداوند مردم را ، و من يطع اهللا و رسوله: ولي در مقوله پيروي و نافرماني گفته مي شود
روي شود در حقيقـت از فرمـان خـدا بـه دسـتور      پس اگر از رسول پي، به پيروي از رسول مكلف فرموده

  . پيامبر پيروي شده است
جمله و من يعصـمهما را  : گرفته مي شود اين است كه  فرموده :اشكالي كه از كالم گذشته امام شافعي 

  . چون گرد آوري هر مخلوقي با خداوند منان در يك ضمير و صيغه مكروه است، دوست ندارم
ثالث مـن كـن فيـه وجـد هبـن « : از انس روايت مي كنند كه رسول خدا فرموداما بخاري و مسلم حديثي 

  1»حالوة االيامن من كان اهللا و رسوله احب اليه مما سوامها 
خـدا و   و آن اينكـه ، سه ويژگي و صفت هستند در هر كسي يافت شدند مـزه ايمـان را خواهـد چشـيد    (

  )را از هر كس بيشتر دوست داشته باشد  صرسول
  در اين مورد ارائه شده  چند پاسخ

ـ تثنيه ضمير در حديث بخاري به اين اصل اشاره دارد كه اعتبار به مجموع محبت خدا و رسول است نه 1
  . تك تك آنها

اما در حديث خطابه بحث نافرماني است كه تنهاي موجب گمراهي فرد مي شـود چـون عطـف كـردن در     
  . عليه حكم مستقلي داشته باشند حكم تكرار است و اصل اين است كه معطوف و معطوف

بليغ و رسا  اين پاسخ جداً: شيخ سليمان بن عبداهللا بن محمد بن عبد الوهاب بعد از ذكر جواب مي فرمايد
  2است 
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معموالً خطيب در مقام توضيح و بيان است بايـد از  ، ـ حديث خطيب بر ادب و موقعيتش حمل مي شود2
  . ايجاز و خالصه گويي پرهيز كند

شود و پاي بستن راهاي نفوذ شـرك بـه    موجودهي هنگامي است كه ترس از خدشه دار شدن توحيد ـ ن3
  . اما هنگام امين بودن ازاين خطر به كار بردن ضمير تثنيه جائز و روا است . ميان بيايد

ـ در هر صورت فرد مؤمن بايد در مورد هر شبهه اي در راستاي پاسداري ديـن و عقيـده اش احت   اط بـه  ي
  .هم به همين مطلب اشاره دارد و منظورش از كراهت اين احتياط كردن است :امام شافعي  . دهدخرج 

چون نصوص بـه نهـي از آن   ، بخوايد از اين مقوله است شمااگر خدا و : نزد پيامبر گفت كه سخن آن مرد
چنين جمله اي اخر از ، داللت مي كنند تا احساس نشود كه مؤمن بين مشيت خدا و بنده تفاوتي نمي بيند

  . بوي تفاوت نگذاشتن به مشام انسان مي رسد
مـي  ، رزيـد وشما به خدا شرك مـي  : آمد و گفت صد پيامبر ه انصاري روايت شده كه يهوديي نزاز قتيب
دستور داد كه وقتي ص بعد از آن رسول خدا . اگر خدا و تو بخواهيد و به كعبه سوگند مي خوريد: گويد

مـا شـاء اهللا « : به پروردگار كعبه ودر جمله دوم بگويد» و رب الكعبه « : بگويد، دبه كعبه سوگند ياد كردي
  1. اگر خدا خواست و بعد از او تو هم خواستي »ثم شئت 

بنابراين واجب است مؤمن از اين كلمات شبهه برانگيز و نمونه آنها مانند بر خدا و تو توكل مي كنم يا خدا 
  .تو نمي بودي دوري جويدو تو كافي هستيد يا اگر خدا و 

اگر حال اين الفاظ اينگونه باشند واي به حال كساني كه غير خدا را مي خوانند و به مخلوقـات پنـاه مـي    
مي جويند و به آنها متكي هستند همـان طـور كـه بسـياري از زائـران قبـوراز        دببرد و از آنها ياري و مد

   . و در استانه جان دادن هستند دگشته انمتصوفه  بدان مبتال هستند در منجالبش غرق 
  

 شفاعت : بحث هشتم
  بـه ايـن معنـي كـه      ،اسـت  مخالف وتـر كه در لغت  ، شفاعت به معني خواستن خوبي براي ديگري است

  . پيوند مي دهد مشفوع هخود را به خواست هخواست فاعت كنندهش

                                                                                                                                               
 478تيسير العيزيز الحميد 

د مـي گويـد   ذهبـي در الـنهج السـدي   . حديث را نقل كرده اند  4/297و حاكم در مستدرك  7/6و نسائي  6/371احمد  1
 صحيح است 
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 كـه  ،شـفاعت شـونده در گـذرد   از شفاعت و پادرمياني در روز قيامت است تا خداوند از گناهـان   رمنظو
  . مي باشندمستحق  است كه براي افرادي صبزرگ ترين آنها شفاعت پيامبر بزرگ اسالم محمد 
  : بنابراين شفاعت از لحاظ نفع و زيان دو گونه است

  كه دو شرط دارد ، براي شفاعت شونده مفيد است و تمام شرائطش تحقق يافته اند: مثبتشفاعت ـ 1
 . به شفاعت كننده براي شفاعتاجازه پروردگار 

 . رضايت و خشنودي خداوند از شفاعت شونده

  : سوره نجم 26 آيهدالئل فراواني بر شروط ياد شده در قرآن يافت مي شود مثالً 

 {   ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øz 
شان به كارى نيايد مگر پس از آنكه خدا به هر كـه  شفاعت] و[و بسا فرشتگانى كه در آسمانهايند  26: النجم

  .خواهد و خشنود باشد اذن دهد

كيست آن كس كه جـز بـه   : ترجمه 255: البقرة ªz  »  ¬  ®  ¯  °   ±²  }  : و نيز مي فرمايد
  .اذن او در پيشگاهش شفاعت كند

رضايت ] خدا[كه جز براى كسى : ترجمه 28: األنبياء m  l  k  j  iz  }  : و نيز مي فرمايد
  كنند دهد شفاعت نمى

شـفاعتگرى جـز پـس از اذن او    : ترجمـه  4 3: يـونس  z      y   x  w  vz  }  |{  }  : و نيز مي فرمايد
  نيست

  .1و آيات فراوان ديگر 
شفاعتي است كه فائده اي به حال شفاعت شونده ندارد چون شرائط شـفاعت  : شفاعت منفي و بدون فائده

  . دهدر آن پديدار نش
، همان شفاعتي كه اهل شرك و گمراهي و نمونه آنها كه در عالم خواب و خيال و آرزو به سـر مـي برنـد   

به گونه اي كه گمان مي كنند بعضي از مخلوقات بدون اجازه خداوند مي توانند  . بدان دل خوش كرده اند
  . شفاعت كنند

به گونه اي كـه  ، ه گمراهي و ضاللت كشانيداين همان شفاعتي است كه قوم نوح و مشركين الحق آنها را ب
  . به خاطر آن بتها را تعظيم مي كردند تا نزد خدا شافع آنها باشد
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  : خداوند در سوره زمر مي فرمايد 

  {  f  e     d   c  b  a  `    _  ~  }  |  {z كسانى  : ترجمه 3: الزمر
ما آنها را جز براى اينكه ما را هر چه بيشـتر  ] كه به اين بهانه[اند  كه به جاى او دوستانى براى خود گرفته

  .پرستيم به خدا نزديك گردانند نمى

z  y  x  w  v   u  t  s  r  }  |  {   }  : و نيز مي فرمايـد 

  ¡�  ~z رساند و نه بـه   پرستند كه نه به آنان زيان مى و به جاى خدا چيزهايى را مى: ترجمه 18: يونس
  .ويند اينها نزد خدا شفاعتگران ما هستندگ دهد و مى آنان سود مى

  ،يان فرموده كه هرگزهيچ نفي به بار نمي آوردبخداوند اين شفاعت را نفي كرده و 
  :   مي فرمايد سوره بقرهو در  

 {   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â
z  كند و نـه   را از كسى دفع نمى] از عذاب خدا[س چيزى و بترسيد از روزى كه هيچ ك: ترجمه  48: البقـرة

  .شود و نه يارى خواهند شد از او شفاعتى پذيرفته و نه به جاى وى بدلى گرفته مى

پـيش از  : ترجمـه  254: البقرة nm   l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  bz  }  : و نيز مي فرمايد
  .نه دوستى و نه شفاعتى آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و

بـراى  : ترجمـه  18: غـافر  a  `   _  ^  ]  \  [  Zz  } : مي فرمايد غافرسوره و در 
  .ستمگران نه يارى است و نه شفاعتگرى كه مورد اطاعت باشد

ــدثرو در  ــد ســوره م ــي فرماي ــه 48: المــدثر E  D  C  B  Az  }  : م ــن رو ا: ترجم ز اي
  .بخشد ها سودى نمىكنندگان به حال آن شفاعت شفاعت

خداوند در مورد شفاعت برعقيده مشركين خط بطالن كشيده و تمام تعظيم و بزرگ داشتي كـه بـه آن دل   
  : خوش كرده بودند نفي مي كند در سوره سبأ مي فرمايد

             {  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   K  J  IH  G  F  E  D  C   B  A

  Z   Y  X  W  VU  T  SR  Q  P  O  N   M  Lz ــبأ ــه 23 - 22: س ــو : ترجم بگ
اى نه در آسمانها و نه در زمـين مالـك    ايد بخوانيد هموزن ذره پنداشته] معبود خود[كسانى را كه جز خدا 
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و شـفاعتگرى در   پشـتيبانى نيسـت   نيستند و در آن دو شركتى ندارند و براى وى از ميـان آنـان هـيچ    
بخشد مگر براى آن كس كه به وى اجازه دهد تا چون هـراس از دلهايشـان برطـرف     پيشگاه او سود نمى

  .گويند پروردگارتان چه فرمود مى گويند حقيقت و هموست بلندمرتبه و بزرگ شود مى
صفات و ويژگيهاي باشد تا بتواند خداوند در اين آيات بيان فرموده كسي كه شفاعت مي پذيرد بايد داراي 

  : خواسته ها شفاعت كنندگان را به جا بياورد كه عبارتند از
  

Ê  É  } : از هر موجودي بـه جـز خـود نفـي كـرد     خداوند اين صفت را : ـ ملك و قدرت1
  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ëz 22: سبأ   

Ò  } : از هر موجودي نفي مي كنـد را هم  اين، ـ اگر ملك هم نباشد بايد شراكتي با مالك داشته باشد2
   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Óz 22: سبأ   

را هـم نفـي    ايـن ، باشـد مالـك  بايد معين يا وزير دست راست است ـ اگر نه مالك و نه شريك مالك 3

   22: سبأ Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×z   } : فرموده

ن شفيع همان كسي است كه مشـركين در  اگر نه مالك و نه شريك و نه وزير باشد پس شفيع است و ايـ  ۴
اما خداونـد شـفاعت را از آنهـا    ، مورد الهه خود گمان مي كردند و قبور پرستان بدان دل خوش نموده اند

   23: سبأ IH  G  F  E  D  C   B  Az  } : مي فرمايد، نفي مي كند
ـ   پـس در ايـن   ، ي دهـد تنها خداست كه بعد از خشنودي از شفاعت شده گان به شافعين اجازه شـفاعت م

صورت دعواي مشركين باطل مي شود چون تنها نفع و زيان در اختيار پروردگار است و بس و هيچ كس 
  : در سوره فرقان  مي فرمايد و، نمي تواند كوچك ترين نفعي به ديگران برساند

 {  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A

  W  V   U  T   S   R  Qz انـد كـه    و به جاى او خدايانى براى خود گرفته: ترجمه 3: رقانالف
نه زيانى را در اختيار دارند و نه سودى را و نـه   اند و براى خود كنند و خود خلق شده چيزى را خلق نمى

   .مرگى را در اختيار دارند و نه حياتى و نه رستاخيزى را
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~  _  `  zy  x  w  v  u  t     c  b    a   }  |     {}     :و مي فرمايد

  q  p  o   n  ml   k  j  i  hg  f  e  dz ترجمه 44 - 43: الزمر :
هر چند مالـك چيـزى   ) طلبيد از آنها شفاعت مى(آيا «: به آنان بگو! اند يا آنان غير از خدا شفيعانى گرفته

ت آسـمانها و   ) ازير(، تمام شفاعت از آن خداست«: گوب نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد حاكميـ
  .ديگرد زمين از آن اوست و سپس همه شما را به سوى او بازمى

¯  °  ±  º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  «  }     :و مي فرمايد

  ¿  ¾    ½       ¼z 194: األعراف 
در [خوانيـد بنـدگانى امثـال شـما هسـتند پـس آنهـا را         در حقيقت كسانى را كه به جاى خدا مى: ترجمه
  گوييد بايد شما را اجابت كنند بخوانيد اگر راست مى] اريهاگرفت

در روز ، اين همان شفاعت منفي و بي اثري است كه مشركين و عباد قبور در اين دوران به آن دل بسته اند
قيامت اين شفاعت كنندگان از مشركين تبرا مي جويند و نه در دنيـا يـاور آنهـا هسـتند و نـه در قيامـت       

  . مي كنندبرايشان شفاعت 

 {  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã
   â  á à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Óz 

ايد و آنچه  تنها به سوى ما آمده] اكنون نيز[و همان گونه كه شما را نخستين بار آفريديم : ترجمه 94: األنعام
] خـدا [خودتـان شـريكان   ] كـار [يد و شـفيعانى را كـه در   ا سر خود نهاده را به شما عطا كرده بوديم پشت

شما رفته  پنداشتيد از دست بينيم به يقين پيوند ميان شما بريده شده و آنچه را كه مى پنداشتيد با شما نمى مى
  .است

شفاعت مثبت چند نوع دارد بزرگ ترين آنها شفاعت رسول اكرم ـ صلي اهللا عليـه و علـي الـه و سـلم ـ         
راء سوره اس 79 آيهاين شفاعت همان جايگاه مدح شده اي است كه در  . شروع كردن محاسبهاست براي 

] بـه منزلـه  [تا براى تـو   79: اإلسـراء  y  x  w  v   u  t  s  r  qz  } : بيان شده
  .اى باشد اميد كه پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند نافله

  ارد شدن بهشتيان به بهشت و شـفاعت بـراي تخفيـف عـذاب     شفاعت براي و، يكي ديگر از انواع شفاعتها
و پيامبران و نياكان براي افراد موحدي كه مرتكـب گنـاه كبيـره    ص عمويش ابي طالب و شفاعت محمد 
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همچنين براي افرادي كه مستحق آتش هستند تا وارد آن نشوند و افرادي كـه در آتـش هسـتند    ، شده اند
  . بيرون بيايند

اگر همه آنها را ذكر كنيم سـخن بـه درازا مـي    ، ت اين نوع شفاعتها فروان و مشهور هستنددالئل براي اثبا
  1. كشد

نقل شده كه در آن به شفاعت عظمـي پيـامبردر روز قيامـت  اقـرار     ، از امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  روايتي  
وحـي  ، گذيده شـده اش انتخاب پيامبر اعظم براي وحي بر: در حق پيامبر فرموده 2در كتاب الرسالة ، كرده

پيشي گرفته و از همه پيـام فرسـتادگان   ، رسالتي كه با اتمام نبوت ارزاني رحمت بر همه رسالتهاي پيشين
، آوازه اش بلند مي شود و در اينده شـافع ، با بلند كردن آوازه اش ميان گذشته گان . سابق فراگير تر است

  . شفاعت پذيرفته شده است
كه شفاعت كننـده بايـد حـائز آن شـرائط     ، ي كند شفاعت داراي چند شرط استاما در جايي ديگر بيان م

برداشتي كردم كـه نـزدم از    آيهاز دو چندي پيش : امام شرائط الزم را اينگونه بيان مي فرمايد. الزم باشد

  m t  su  z      y   x  w  v: مي فرمايند آيهخداوند در اين دو، دنيا و مافيها بهتر و محبوب تر است

|  {}    el 3m ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª²    Ðl4  
  5. يشمگر با اذن و اجازه ي خو تعطيل نمودهشفاعت راپس  

كالم امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  همچو تيشه اي بر سر افرادي كه قائل به تملـك شـفاعت بـراي شـفاعت       
ي تنها از افراد جاهل و نادان چنين كالم . كننده و قدرت بر شفاعت بدون اجازه پروردگار هستند مي كوبد

چون قدرت خدا را با قدرت پادشاهان دنيا كه نيازمند ياور و ، به قدرت و عظمت خداوند صادر مي گردد
  .وزير و دست اندر هستند تشبيه كرده اند

خداوند به خاطراحترام گرفتن و حرمت گذاري در مقابـل مـردم از شـفاعت كننـده و اعـالم رضـايت و       
اعت شونده به شافعان اجازه شفاعت مي دهد نه به منظور ياري و مساعدت در حمكراني خشنودي از شف

  . همچو حكمرانان ضعيف و ناتوان دنيا

                                                 
  2/305و معارج القبول  273تيسير العزيز الحميد  1
 13و 12الرسالة .  2
 سوره يونس  3يه أ. جز با اذن او نيست ، اى هيچ شفاعت كنندهكند  را تدبير مى] آفرينش[كار .  3
  سوره بقره  255يه آ. جز به فرمان او شفاعت كند ، كيست كه در نزد او.  4
 2/180احكام القرآن .  5
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، مسـئله هـم ايـن اسـت    ، فائده بخش باقي مانده كه به اميد خدا به بيان آن مي پردازيمي تنها يك مسئله 
  ؟ نجام مي دهند چيست كه امروزه مردم آنرا ا صحكم طلب كردن شفاعت از پيامبر 

  : جواب
پس چگونه مي توان آنرا از غيـر  ، چون شفاعت حق انحصاري خداوند است، ـ چنين كاري جائز نيست1

  44: الزمر m  q  g  f  e  dl : خداوند مي فرمايد، خدا طلب كرد
  يكسره از آن خداست بگو شفاعت

اري به قيامت موكول شـده اسـت كـه بعـد از     ـ هنوز اجازه شفاعت به پيامبر داده نشده بلكه چنين افتخ2
  1. داده مي شود صطلب كردن حضرت به ايشان 

  : ـ چنين اعتقاد و طلب كردني مانند كار و بينش مشركين است كه قرآن در مورد آنها چنين مي فرمايد3

 m�  ~   }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r¡      ³
l 18: يونس 

گوينـد   دهد و مـى  رساند و نه به آنان سود مى پرستند كه نه به آنان زيان مى مى و به جاى خدا چيزهايى را
  اينها نزد خدا شفاعتگران ما هستند

چنـين چيـزي بـدون    ، شفاعت مي طلبد هدفش شفاعت عظمي است صـ اگر كسي كه از رسول خدا 4
نه كـه در حـديث   همانگو، طلبيدن حاصل مي شود چون رسول خدا در آن روز براي همه شفاعت مي كند

  . مشهور شفاعت آمده
بلكـه بايـد   ، همانا حاصل شدنش با طلب كردن از پيـامبر نيسـت  ، ـ و اگر هدفش شفاعت ديگري است5

چه كسـي در روز قيامـت بـا شـفاعت تـو      : پرسيد صابو هريره از رسول خدا ، شروط الزم تحقق يابند
  ؟ سعادت مند ترين مردم است 

ريره ان ال يسألنی عن هذا احلديث احد اول منک ملا رأيت مـن حرصـک علـی لقد ظننت يا ابا ه« : فرمود
  2»اسعد الناس بشفاعتی يوم القيامه من قال ال اله اال اهللا خالصاً من قبل نفسه  . احلديث

اي ابو هريره حدس مي زدم كه قبل از تو كسي در اين مورد از نمي پرسد چون تو بر آن خيلي حـريص  (
  )ال اله اال اهللا : ترين مردم به شفاعت من در روزقيامت كسي است كه خالصانه بگويدسعادت مند  . هستي

                                                 
 .نگاه كنيد  1/180و مسلم  5/2401بات اين موضوع به حديث شفاعت در صحيح بخاري ثبراي ا  1
 5/2402بخاري  2
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هر كـس وسـيله   (1» من سأل اهللا لی الوسيله حلت له شفاعتی يوم القيامه « : در حديث ديگري مي فرمايد
  )در روز قيامت شفاعتم بر او سزاوار خواهد بود ، را از خدا برايم بخواهد
بطلبد بزرگ ترين ستون حصول شفاعت را ويران ساخته كه همان  صرسول خدا  هر كس شفاعت را از

  . تحقق بخشيدن به مفهوم ال اله اال اهللا است
كه بعضي از امتش بدون حساب وارد بهشت مي شوند و بعضي ديگر از  2بيان فرموده صـ رسول خدا 6

را مسلمان حريص نمي شـود كـه   امتش براي مردم شفاعت مي كنند و به شفاعت كسي نياز ندارند پس چ
  . جزء آنها باشد

لكل نبـی « : فرموده . روز قيامت بهره مي برددر بيان فرموده كه چه كسي از شفاعت  صـ رسول خدا 7
دعوة مستجابة و انی اختبأت دعوتی شفاعة ألمتی يوم القيامـة فهـی ناهلـا ان شـاء اهللا مـنهم مـن مـات ال 

دعوتي دارد كه مستجاب مي گردد مـن دعـوت خـود را بـراي شـفاعت       هر پيامبري( 3»يرشک باهللا شيئاً 
اميداورم هر كس در حالي مرده باشد كه به خدا شرك نورزيده باشـد از آن  ، درروز قيامت ذخيره كرده ام

  ).بهرمند گردد 
اگر انسان حق توحيد را به جايي آورد نيازمند شفاعت پيـامبر در روز قيامـت نيسـت مگـر در شـفاعت      

  . حساب و دخول به بهشت و هر دو با به جايي آوردن توحيد حاصل مي شوندشروع 
اما براي شفاعت دوم يعني شفاعت براي اهل گناهان كبيره نيازمند توبه نصوح است بايد در حالي خـدا را  

ـ  : جابر مي فرمايد . مالقات كند كه بر گناه كبيره اصرار نورزد ه كسي كه اهل گناه كبيره نباشد چه نيـازي ب
  4. شفاعت دارد

ـ اگر كسي باز هم بر طلبيدن شفاعت اصرار مي ورزد بايد آنرا از صاحبش بطلبد كه تنها خداوند اسـت  8
خداونـدا مـرا از شـفاعت    : يا بگويد . گردانبپيامبرت را در من شفيع  صخداوند محمد : و مدام بگويد

شايد در سـطور گذشـته    . ع و مفيد هستنديا نمونه اين دعاها كه وسيله مشرو . امبرت قرار بدهپي شدگان 
  . حق مطلب را در مورد شناختن شفاعت حقيقي مفيد بيان كرده باشيم

                                                 
 از عبداهللا بن عمر  1/288مسلم  1
 نگاه كنيد 4/178به ترمذي .  2
 د حديث را روايت كرده ان 6/2718و بخاري باب توحيد 1/189مسلم .  3
 4/45الترمذي  4
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بيان روشن و واضحي بود از سلف صالح اين امت در مورد شفاعت كه امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  هم يكي   
  . از فرزانه گان سلف صالح اسالم به شمار مي آيد

  
  

 رقيه : بحث هفتم

كاغذ يا پارچه يا چوب مـي  روي اوراد و كلمات يا عالمات يا خطوطي بود كه بر ، جمع رقيه است: قيالر
نوشتند و باور داشتند كه آنها را از بال و بيماري مانند سر درد و تب و آفات ديگرنجات مي دهد و آنرا به 

  . داده شده است در احاديث بعضي از آن منع شده و به بعضي هم اجازه، خود آويزان مي كردند
در  صرسول خـدا ـ    : حديث عائشه است كه مي فرمايد، احاديثي كه در مورد جواز آن روايت شده اند

من بعـد  ، وقتي بيماري ايشان شدت گرفت، بيماري وفاتش با خواندن دو سوره معوذتين در خود مي دميد
  1.م تا خنك شونداز خواندن دو سوره در او مي دميدم و دستهايم را بر پاهيش مي ماليد

بـروم پـيش    )دسـتور داد (به من دستور داد يـا   صرسول خدا : دوباره از عائشه روايت شده كه فرموده
  . رقيه بگيرم، فردي كه زخم چشم را مداوا مي كند
در خانه من جاريه اي را ديد كه بـر روي پيشـانيش    صرسول خدا : از ام سلمه روايت شده كه فرموده

جشم بد او را زده برويد پيش كسي كه زخـم  ( 2 اسرتقوا هلا فان هبا النظرة: فرمود  صپيامبر ، زردي بود
  )چشم را عالج مي كند دعا به كار گيريد 
مـا در جاهليـت افسـون مـي     : عرض كـردم   صبه رسول خدا : از عوف بن مالك روايت شده كه گفته

ال بأس بالرقی مـا مل يكـن فيـه  . رقاكماعرضوا علی « : فرمود ؟ شما در اين مورد چه مي فرمايد ، گرفتيم
  . اگر الوده به شرك نشود اشكالي ندارد: بدان نگاه كرد و فرمود . رقيه را به من نشان بدهيد 3»رشک 

اسـت  » ان الرقی و التامئم و التولة رشک «حديث ، احاديثي كه بر حرمت يا كراهت افسون داللت مي كنند
  . هستند يعني رقيه و افسون وسحر و جادو شرك

  )كسي كه افسون مي گيرد و داغ مي كند توكل نكرده (  1»مل يتوكل من اسرتقی او اكتوی « يا حديث 

                                                 
 .حديث را روايت كرده اند 4/1723و مسلم  5/2116بخاري  1
  4/1725و مسلم  5/2166بخاري كتاب طب .  2
 .حديث را نقل كرده اند  1/281و احمد  2/166و ابن ماجه  4/9ابو داود در كتاب طب  3
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آنـان  ( 2»ن و علـی رهبـم يتوكلـون وهم الذين ال يسرتقون و ال يتطريون و ال يكتو« يا حديث هفتاد هزار 
) ه بر پروردگار خود توكل مي كنندكساني هستند كه افسون نمي كنند و با پرندگان فال نمي گيرند و هميش

روايت شده يعني نه افسون مي كنند و نه افسـون   ٣»هم الذين ال يرقون و ال يسرتقون « و در روايت مسلم 
  . مي خواهند

چـون رقيـه بـا    ، تعارض و تناقصي ميان احاديث وجود ندارد: بزرگان دين در پاسخ اين احاديث گفته اند
  . حائز آن شرائط نباشد حرام و مكروه است وجود شرائطي جائز است و اگر

  اگر رقيه حائز سه شرط ذيل باشد جائز است، بزرگان دين اتفاق دارند: سيوطي مي فرمايد
  . ـ بايد با كالم خدا يا اسماء و صفات او باشد1
  . ـ بايد با زبان عربي روان و خوانا باشد2
  4. داردـ بايد فرد معتقد باشد كه رقيه ذاتاً هيچ تأثيري ن3

بنابراين احاديث دال بر جواز رقيه بر رقيه اي اطـالق  ، اگر يكي از اين شرائط مختل شد رقيه جائز نيست
مي شود كه حاوي شرائط الزم باشد و احاديث نهي هم بر رقيه اي كه شرائط الزم در آن بـه جـا نيامـده    

  . است
ال توكل مخالفت دارد و همچنين بين كسي از حديث هفتاد هزار فهميده مي شود كه هر نوع رقيه اي با كم

ته شود يا كسي بدون خواسـتن  فكه رقيه براي خود مي گيرد يا كسي از ديگري مي خواهد برايش رقيه گر
  .برايش رقيه گرفته شده تفاوتهاي  وجود دارد
ل و ضعيف معلو »ال يرقون  و ال يسرتقون « عبارت زيادي : اما بزرگان در مورد حديث امام مسلم گفته اند

  . است
رقيـه  (ال يسرقون چون راقي : نفرمود :پيامبر ، اين روايت ظن و گمان راوي است: ابن تيميه مي فرمايد

ايشان در جواب ، سؤال صدر مورد رقيه از پيامبر، نسبت به برادر رقيه شده اش حسن ظن دارد) كننده 

                                                                                                                                               
روايت كرده اند اسـناد حـديث صـحيح     آنرا 2/1154و ابن ماجه متاب طب  3/265و ترمذي باب طب  4/251احمد .  1

  .نكاه كنيد  2/1049است به صحيح الجامع 
 1/198و مسلم 5/2396بخاري .  2
 1/199مسلم .  3
  167تيسير العزيز الحميد  4
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هر كس مي تواند ( 1 »بالرقی ما مل يكن رشكاً و ال بأس , من استطاع منكم ان ينفع أخاه فلينفعه« : فرمودند
و ) اگر با شرك قاتي نشـود اشـكالي نـدارد    : سپس فرمود . آنرا  انجام دهد، به برادر ايمانيش نفع برساند

  . براي اصحاب رقيه مي گرفت  صهمچنين پيامبر 
، اقي چنين نيسـت تفاوت ميان راقي و مسترقي در اين است كه مسترقي قلبش متوجه غير خدا است اما ر

مفهوم حديث هفتا هزار اين است كه هفتاد هزاري كه بدون حساب وارد بهشت مـي شـوند توكـل كامـل     
  2. از ديگران رقيه نمي خواهند و به داغ جاهلي ايمان ندارند و فال بد نمي گيرند، دارند

خودش رقيه بگيـرد   رقيه با رعايت شرائط مذكور جائز و مشروع است و اشكالي ندارد كه انسان: خالصه
  . ولي از ديگران نخواهد كه چنين كاري برايش انجام دهند

  : در مورد رقيه مي فرمايد :امام شافعي 
  ؟ از امام در مورد رقيه پرسيدند : ربيع مي گويد

  . اگر با كتاب خدا يا اسماء او باشد اشكالي ندارد: امام فرمود
  ؟ رقيه بگيرند  آيا اهل كتاب مي توانند براي مسلمانان: گفتم
  . اگربه آنچه از كتاب در رقيه به كار مي برند آگاه باشند، بله: فرمود
  ؟ چه دليلي داريد : گفتم
مالك از يحيي بن سعيد از عمرة دختر عبدالرحمان ، ديگري ندارم، بجز دليل دوست ما و شما دليل: فرمود

و يهـودي مشـغول رقيـه    ، شـديدي داشـت   از ابابكر به ما خبر داده كه در حالي پيش عائشه رفت كه تب
  3. با كتاب خدا رقيه بگير: ابوبكر خطاب به مرد يهودي گفت . كردنش بود
  . من رقيه اهل كتاب را دوست ندارم: گفتم :به شافعي 

در حالي كه شما حديث را از ابوبكر نقل مي كنيد و نمي بينم كـه خـالف آنـرا از اصـحاب      ؟ چرا: فرمود
بـه نظـر   ، ضمناً خداوند زناشوي با اهل كتاب و طعام آنها را حالل كرده، رده باشيدنقل ك صرسول خدا 

  4. من قيه هم مثل اينها است يا حتي از آن هم كمتر است

                                                 
 1726مسلم  1
 108تيسير العزيز الحميد  2
روايـت را ذكـر    9/349بـراي  و بيهقس در سنن ك 4/23581و ابن ابي شيبه در مصنفش  2/9433امام مالك در مؤطأ .  3

 .نگاه كنيد  9/65كرده اند و اسنادش صحيح است به المجموع 
 .و المجموع نووي و فتح الباري نگاه كنيد  2/136و طبقات سبكي  9/349و سنن كبراي بيهقي  7/227به االم .  4
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در مذهب امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  رقيه جائز است اما مشروط به اين شرط كه با كتاب خدا يا اسمائش   
  . اين نظري است صحيح و درست . باشد

اما در مورد رقيه اهل كتاب ميان بزرگان دين اختالف به وجود آمده بعضي قائل به آن هسـتند و گروهـي   
  . هم منكرش

  
  : ديدگاه علماء در مورد رقيه اهل كتاب

. طرف دار اين نظريه هسـتند  1شافعي ـ رحمه اهللا ـ  و مالك در يكي از اقوالش  ، درست است: ديدگاه اول
كر است كه در مؤطأ روايت شده و امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در جواب ربيـع بـه     دليل آنها حديث ابي ب 2

  . آن استناد كرد
منظور از كتاب در حديث ابي بكر تورات و انجيل چون كالم خـداي كـه شـفا دهنـد     : ابن بطال مي گويد

  3. است
ن يهودي اميـدوار بـوده   منظور ابو بكر از كتاب خدا دو احتمال دارد اگر به مسلمان شد: زرقاني مي گويد

  4.قرآن است و اگر اميدي نداشته تورات است
ظاهراً هدفش تورات بوده چون يهودي معموالً قرآن نمي خوانند و احتمـال دارد هـدفش   : باجي مي گويد

  . از كتاب خدا اسماء پروردگار باشد يا گفته رقيه اي باشد موافق قرآن
وست شافعي ـ رحمه اهللا ـ  و مالـك در قـول ديگـرش ايـن       ريبع بن سليمان د، مكروه است: ديدگاه دوم

  5. سبكي اين نظريه را به محمد بن حسن حنفي هم نسبت داده است . نظريه را پذيرفته اند
  . رقيه اهل كتاب را دوست ندارم و آنرا مكروه مي دانم: از امام مالك روايت شده كه گفته: باجي مي گويد

كه موافق كالم خدا نيست بلكه از جنس سحر و جادوي است  كه با تعليم شايد منظور امام رقيه اي باشد 
  6. شريعت مقدس اسالم منافات دارد

                                                 
 .ده به شرك نباشد جائز است رقيه اهل كتاب اگر به كتاب باشد و مفهوم آنرا درك كنند و آلو: كه مي فرمايد.  1
   10/197فتح الباري .  9/65المجموع .  7/228االم .  2
  187شرح البخاري ابن بطال .  3
 4/328شرح زرقاني بر مؤطأ .  4
  2/137طبقات سبكي  ، 7/261المنتقي  ،  7/228االم .  5
 .7/261المنتقي .  6



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٢٤٣ 

گروهي آنرا جائز مي دانند و مالك آنرا مكـروه  ، در مورد رقيه اهل كتاب اختالف دارند: مازري مي گويد
  1. مي داند چون احتمال تبديل و تغير از آنها بعيد نيست

  : م قائلين به كراهت فهميده مي شود اين است كه براي كراهت دو علت بيان مي كنندچيزي كه از كال
  . ـ ترس از اينكه رقيه آنها از تورات منحرف شده باشد1
، بيشتر به سحر و شعبده بازي نزديك باشد تا به كالم خـدا ، ـ رقيه اي باشد كه معني آن قابل فهم نباشد2

  . رام استچنين چيزي در هر دو دين باطل و ح
طرف داران نظريه اول اينگونه به اين دو علت پاسخ داده اند كه چنين چيزي بعيد است چون افسـونگري  

اگر فرد ماهري نباشد خوب نمي گويد و اگر ماهر و چيره باشد به خـاطر پيشـه و   ، هم مانند طبابت است
  2. صنعت خودش به چنين كاري دست نمي زند

  
  : ترجيح اقول

خواستن از ديگران منافي توحيد و توكل كامل است همانگونه كه حديث هفتاد هـزار   رقيهروشن است كه 
كنـد و اگـر    رقيهبنابراين بر مسلمان الزم است كه خودش براي خودش دعا بخواند و ، به آن اشاره فرمود

  .به ديگران نياز داشت بايد شرائط الزم را رعايت كند هر چند باز هم مكروه است
ري نزد مسلمانان مكروه باشد پيش اهل كتاب قطعاً مكروه شدت مـي گيـرد و شـايد حكـم     اگر چنين كا

اما اگر شرائط به جا نيامد پيش مسلمان و ، هر چند شرائط الزم هم به تحقق بپيوندند، حرام به خود بگيرد
  . غيرمسلمان حرام است

حـديث  ، حائز شرائط هم باشد چيزي كه بر مكروه بودن افسونگري نزد اهل كتاب داللت مي كند هر چند
اگر عبداهللا از جايي برمي گشت و به پشت در مي رسـيد شـروع   : زينب از ابن مسعود است كه مي فرمايد

تا اينكه روزي آمد و ، مي كرد به سرفه كردن و تف آنداختن تا مرا در حالي مشاهده نكند كه دوست ندارد
بيماري پوستيم آنجا  كردن رقيهت پير زن يهودي براي اما در آن وق، شروع كرد به سرفه كردن و وارد شد

  . بود
  . ن كردمااو را زير تختخواب پنه
  . وچشمش به نخي كه بر گردنم آويخته بودم افتادعبداهللا كنارم نشست و 

                                                 
  10/197فتح الباري .  1
  197/ 10فتح الباري  2
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  ؟ اين چيست : گفت
  . رقيهنخي است براي : گفتم

  صاز رسـول خـدا   ، بي نياز هسـتند  خانواده عبداهللا از شرك: سپس گفت، عبداهللا آنرا گرفت و پاره كرد
  .شرك هستند) جادو( 1و تميمه و تولةرقيه : شنيدم كه مي فرمود

، گرفـت  رقيـه خر من چشمم درد مي كرد زن يهودي پيش من آمـد و بـرايم   آ، چرا چنين مي گويد: گفتم
  . چشمم خوب شد و ديگر درد ندارد

تو افسون بگيري اگر گرفتي دست بر مـي دارد و   اول آنرا به درد مي آورد تا، اين كار شيطان است: گفت
مـي   صكـه رسـول خـدا    ، هنگام درد ان دعا را بخوانيد كـافي  . افسون مرا خوب كرد: تو هم مي گويد

  2» أذهب البأس رب الناس و اشف الشافی ال شفاء اال شفاؤک شفاء ال يغادر سقامً «: فرمايد
شـفائي  ، هيچ شفا دهند اي جز تو نيست، ستي مرا شفا بدهتو شفا دهنده ه، اي پروردگار مردم درد را ببر(

  . كه هيچ دردي را جا نمي گذارد
ايشان نپرسيد آيا با كالم خدا افسون مـي  ، يهودي داللت مي كند رقيهاين حديث بر كراهت ابن مسعود از 

  . كند يا نه بلكه مطلقاً آنرا حرام قلمداد فرمود
كتـاب  ، ان و شعبده بازان بر اهل كتاب جائز نيست چون اهل كتابالزم است بدانيم قياس مشركين و كاهن

اما كاهنـان و سـاحران و    . دارند كه دستور خدا است و هنوز هم پيش آنها است هر چند تحريف هم شده
و چنـين چيـزي   ، بر سحر و جادو و به كار گيري جن بنـا شـده   رقيه هايشانامثال آنها از مشركين بيشتر 

  . در باب سحر و ساحر حكم آنرا بيان كرديم، اصالً درست نيست
  
  
  
  
  

                                                 
  چيزي از سحر و جادو كه زن را نزد مرد محبوب مي سازد  . 1
حـديث را روايـت    4/417و حاكم در مسـتدرك   353و ابن ماجه  3883و ابو داود شماره  1/381احمد در مسندش .  2

صاحب نهج الحديث در تخريج احاديـث تيسـير العزيـز    .  1628كرده اند الباني هم آنرا تصحيح كرده صحيح الجامع شماره 
  59نگاه . اسنادش حسن است : لحميد در مورد اين حديث مي گويدا
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W  

و  آفريده شده انددلها بر آن ، معلوم است كه ايمان به وحدانيت و ربوبيت خداوند متعال امري فطري است
خداوند متعال خيلي آشكار تر است تا  . و همه ملتها بر آن اتفاق دارند بر آن رشد كرده اندسرشت نفسها 

  : قرآن مي فرمايد . بر وجودش اقامه حجت شود

 {   ¬  «ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £z ــراهيم ــه 10: إب ــان : ترجم پيامبرانش
  .كند باره خدا پديد آورنده آسمانها و زمين ترديدى هست او شما را دعوت مىگفتند مگر در

در قرآن پر رنگ نيست بلكه خداوند آنرا امري كامالً آشكار و بـديهي  بدين علت قضيه اثبات وجود خدا 
تنها به لوازمش كه دعوت پيامبران و چكيده دعوت آنها كـه  ، كه نيازمند دليل و برهان نيست جلو مي دهد

چون هر نوع كفري كه احتمال ، توحيد خداوند و انحصار عبادت در حق ايشان مي باشد استناد مي فرمايد
همـه   هشـد  صپس اگر هدف برانگيختن پيامبران مشخ، ار مي رود در توحيد بيان شده استانتظ وقوع آن

  . اشكالها در مورد خدا بر طرف مي گردد
  : خداوند مي فرمايد

         
 اثبات عقيده  در زمينه :روش امام شافعی 

 

  فصل اول توحيد ربوبيت

o روش سلف در اثبات وجود خدا: بحث اول 
o روش متكلمني در اثبات وجود خدا: بحث دوم 
o اثبات وجود خدا  زمينه در :روش شافعی : بحث سوم 
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                                                            {  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l
    z                  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢ ¡  �   ~  }  |  {

  ²  ±   °  ¯  ®z 22 – 21: البقرة  
اند آفريده است پرسـتش كنيـد    اى مردم پروردگارتان را كه شما و كسانى را كه پيش از شما بوده : ترجمه 

] افراشـته [و آسمان را بنايى ] گسترده[كه زمين را براى شما فرشى ] خدايى[همان . باشد كه به تقوا گراييد
ها رزقى براى شما بيرون آورد پس براى خـدا همتايـانى    قرار داد و از آسمان آبى فرود آورد و بدان ميوه

  دانيد قرار ندهيد در حالى كه خود مى
  1. به همين اندازه بسنده مي كنيم اما ما آيات فراواني در اين مورد وجود دارند 

امبر ـ صلي اهللا عليه و علي اله و سلم ـ   عرض   يبه پ: فرمودندد روايت شده كه در صحيحين از ابن مسعو
   ؟ چه گناهي از همه گناهان بزرگ تر است ، كردم
  2).شرك ورزيدن به خدا در حالي كه تو را آفريده ( »ان جتعل هللا نداً و هو خلقک « : فرمود

سرشـت و  آفـرينش  شروعيت نبوت و چگونگي وحدانيت در ربوبيت پروردگار با م: ابن تيميه مي فرمايد
  3. بديهيات عقلي و دالئل خدشه ناپذير نقلي و اتفاق همه ملتها و دالئل ديگر آشكار و بديهي است

چگونه بر وجود خدا دليل خواسته مي شود در حالي كه خودش دليل : همچنين در جايي ديگر مي فرمايد
   :هميشه اين بيت را مي سرايد، بر هر چيزي است

 ٤و ليس يصح فی االذهان شیء                        اذا احتاج النهار الی دليل                          
سـت و  ربلكه همه آنهـا ناد ، اگر روز نيازمند دليل باشد اعتبار به هيچ يك از معلومات ذهن صحيح نيست

  . بي ارزش مي مانند
روشن است كه وجود خداوند براي عقـل و فطـرت از   : مايدذكر كالم استاد نامورش مي فرابن قيم بعد از 

پس اگر در خدا شك كند و به آن اعتقاد نداشته باشد بايد عقل و فطرت خـودش را  ، روز روشن تر است
  5. متهم كند

                                                 
 1/57تفسير ابن كثير .  1
  86و مسلم شماره 4/1626بخاري  2
  13/301مجموع فتاوي .  3
 58تهذيب مدارج السالكين .  4
  58تهذيب مدارج السالكين .  5
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هنگامي كه فطرت بعضي گروها تغيير يافت و وجود خداوند را آشكارا انكار كردند و به عقيده  بدين علت
نابودي آنها با گذشت شب و روز صورت مي گيرد نه به اينكه  و جهان گرايش پيدا كردند  قديم بودن اين

بـر  مهر بطالـت  ن به گونه اي آقر، بودند) ماترياليست(دست خدا توانا و چيره دست كه همان ماده پرستان 
   . يمنيازمند نيست عقيد آنها و امثال آنها زد كه اصالً با وجود چنين پاسخي به دالئل و برهانهاي اهل كالم

 توحيد عبادت و شرك بودن هر عبادتي براي غيـر خـدا   اين پاسخها دالئل متقن و قويي بر  وجود خدا و 
  . مي باشد

  

 روش سلف در اثبات وجود خدا : بحث اول
اين همان فطرتي است كه ، همان فطرت و سرشت است، اولين دليلي كه قران در اين مورد بيان مي فرمايد

  : در سوره روم ذكر فرمودهآنرا خداوند 

            {  ¶  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤
  ¸    ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹z 30: الروم   

پس روى خود را با گرايش تمام به حق به سوى اين دين كن با همان سرشتى كه خدا مردم را بر : ترجمه 
  دانند رينش خداى تغييرپذير نيست اين است همان دين پايدار ولى بيشتر مردم نمىآن سرشته است آف

هر بچه اي ( »كل مولود يولد علی الفطرة فابواه هيودانه واو ينرصانه او يمجسانه « : مي فرمايد صپيامبر 
رسـتي  با فطرت پاك اسالم بدنيا مي آيد ولي پدر و مادرش او را بسوي يهوديت يا نصـرانيت يـا آتـش پ   

  1) سوق مي دهند
عالمان در تعريف فطرت اختالف دارند همانگونه كه ابن عبد البر مي فرمايد در شش ديدگاه خالصه مـي  

  : شود
وبعضـي گفتـه انـد اسـالم      بدء تولد نسبت به خـدا دارد كه مولود در خلقتي  شناخت: ـ بعضي مي گويند1

  .است
  و بر اين وضعيت ادامه پيدا مي كند ، ثبت شدهي او ـ سعادت و بدبختي است كه در ابتداء آفرينش برا2
  . ـ  خداوند هر انساني را بر انكار و شناخت و كفر و ايمان آفريده است3
  . ـ فطرت همان عهد و پيماني است كه خداوند از همه انسانها در روز اول گرفته است4

                                                 
  4/2047و مسلم كتاب قدر  4/1792بخاري  1
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پس ، وست دارد ايجاد مي فرمايدـ فطرت همان تغييري است كه خداوند در قلب انسانها به سوي آنچه د5
  فطرت نزد آنها همان قضاء و قدر است 

  . ـ فطرت اسالم است6
فطرت يعني همان سرشتي كه بچه بـر آن آفريـده مـي    : مي فرمايد، ابن عبدالبر ديدگاه اول را ترجيح داده

شـتي اسـت   سر، رسيد مي تواند خدا را بشناسدبسرشتي است كه اگر رشد كند و به مرحله شناخت ، شود
  1. به معرفت خداوند دست پيدا نمي كنندحيوانات مخالف طبيعت حيوانات چون 

يدگاه ششم را ترجيح داده چون ذات سرشت به وحدانيت و محبت خدا اقرار مي كند و تسـليم  دابن تيميه 
 خالصه اگر فطرت از بيماري و عوارض بيرون و درون، پرودگار است و در مقابلش سر ذلت فرو مي نهد

  . دفرود مي آورتسليم وند سرخدا در برابرسالم بماند 
  2. آثار منقول از بزرگان سلف تنها به اين ديدگاه اشاره مي كند و تنها بر ترجيحش داللت مي نمايند

فطرت بر معرفت و محبت خدا و اخالص در مقابل ايشان و اقرار به شريعت اسـالم و  : ابن قيم مي فرمايد
سرشت اينها را به صورت مجمل و بعضي مواقع به صورت مفصـل  ، گر آفريده شدهترجيح آن بر شرائع دي

پيامبران برانگيخته شده اند تا اينها را به انسان يادآوري كنند و مجمالتش را تفصيل فرمايند و ، دمي شناس
 به انسان هشدار دهند و اسباب معارض فطـرت را بـه انسـان   در صورت پيروي از آنها  عوامل نابودي را

  3. بشناسانند
سپس حـديث گذشـته را از   ، فطرت همان اسالم است: مي فرمايد، امام بخاري اين ديدگاه را ترجيح داده

  4. ابي هريره ذكر مي كنند
، اگر هدفش از فطرت استقرار و قدرت بر معرفت باشد: ابن تيميه ديدگاه ابن عبدالبر را اينگونه رد مي كند

و اگـر هـدفش    . تواند متصف به پاكي و اقرار بر ديـن اسـالم گـردد    ضعيف است چون با قدرت تنها نمي
قدرت تام و اراده مستلزم پديد آمدن اراده شده هستند يعني آنها ، قدرت بر معرفت همراه اراده بر آن باشد

      5. به گونه اي آفريده شده اند كه بر شناخت و اراده توانا و چيره هستند چنين چيزي مستلزم ايمان است

                                                 
  95تا  18/68التمهيد ابن عبدالبر  1
  8/410درء تعارض العقل و النقل .  2
  592فاء العليل .  3
  1792/ 4صحيح بخاري باب ال تبديل لخلق اهللا .  4
  8/385درء التعارض .  5
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به را ابن تيميه همه ديدگاه ها را در مورد فطرت نقل مي كند سپس ديدگاهي را ترجيح مي دهد كه فطرت 
در  صاين همان چيزي است كـه رسـول   : در پايان مي فرمايد، اسالم معني كرده همانطور كه بيان كرديم

ر كس مخالف مفهوم ه، حديث فطرت بدان خبر داده و دالئل عقلي بر راستي و درستي آن داللت مي كنند
: در ادامه مي فرمايـد ، حديث باشد در حقيقت گمراه است و با هشت دليل به سوي پرتگاه در شتاب است

پس بچه تازه به دنيا آمده بر يهودي يا مسيحي و به طريق اولي بر آتش پرستي آفريده نشده بلكه بر ديـن  
  1. دهپاكي كه متضمن شناخت حقيقت و عمل بر اساس آن است پديد آم

بنابر اين حديث و درستي استناد به آن و دالئلي كه بعداً مي آيد اهميت آفريدن انسان بر توحيد الوهيت و 
  . به طريق اولي توحيد ربوبيت بيان شد

هر حقي كه بر وجودش دليل خواسته شود بايد نفس در وجود آنرا احساس كند تـا  : ابن تيميه مي فرمايد
اما انچه نفس نتواند آنـرا احسـاس كنـد    ، ا حداقل بعضي از آن را احساس كردبتوان بر آن برهان طلبيد ي

  2. هرگز نمي توان بر آن دليل اقامه نمود

 : دليل دوم
اين دليل بيشترين فائده دارد و آسان ترين راه است و از هر دالئل ديگـر  ، استدالل به آيات كوني و آفاقي

بدين علت وقتي از عرب باديـه ي نشـيني در    . اشتباه استنتيجه بخش تر و سالم تر و دور تر از خطا و 
سبحان اهللا سرگين بر شتر داللت مـي كنـد و هـر نشـانه و     : در جواب گفت، مورد وجود خدا پرسيده شد
آيا آسمان با همه برج هايش و زمين با همه شيب و دره هايش و دريا ها با ، اثري بر مأثر داللت مي كند
  3 ؟ وند دانا و آگاه داللت نمي كند همه امواجش بر وجود خدا

  : ابو نواس در جواب اين پرسش مي گويد
 الی آثار ما صنع   املليک          تأمل فی نبات االرض و انظر                     
 باحداق هی الذهب السبيک              شاخصات                 عيون من جلني    

 رشيکبان اهللا ليس له                 علی قضب الزبرجد شاهدات                                           
  : ابن معتز مي گويد

 ام كيف جيحده      اجلاحد                    فواعجباً كيف يعصی   االله           
                                                 

  8/359درء التعارض .  1
  8/532درء التعارض  2
  1/58تفسير ابن كثير  3
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 ـاهــدو تسكينة  ابداً شـــ                  ــــة               وهللا فی كل حتريكــ
 ـــدتدل علی ان واحــــ                     ــة                 و فی كل شیء لـه آي
يا چگونه او را آنكار مي كنند در حالي كه در هر تحرك و سـكون  ، شگفتا چگونه خدا نافرماني مي شود

 و اسـت كـه بـر وحـدانيت خـدا      اي نشانهو در هر چيزي آيت ، هميشكي شاهدي بر خدا يافت مي شود
   . داللت مي كند

  : يكي ديگر مي گويد
 و هذی الصحاری و اجلبال الرواسيـــا         سل الواحة اخلرضاء و املاء  جاريـــاً        
 ـاري شاديــسل الليل و االصباح و الط          سل الروض مزداناً سل الزهر و الندی     

 اسل كل شیء تسمع احلمد ساريــــ و             و سل هذه االنسام و االرض و السامء     
  ــان غري ربی يرجع الصبح ثانيـــفم              جن جن هذا الليل و امتد رسمــدا     فلو

از باغ و گل و شب نـم  از گياه سبز و آب جاري سؤال كن و از اين صحراي و بيابان و كوهاي بلند بپرس 
سيم و زمين و آسمان و از هر كسي كـه ذمذمـه حمـد را    از ن، و صبح  و پرندگان آواز خوان بپرسو شب 

اگر اين شب به روز نرسد و هميشه شب باقي بماند چه كسي غير از خدا مي تواند شـب  ، مي شنود بپرس
  ؟ را به روز برساند و دوباره صبح را بيافريند 

ند يا براي او همبـاز  عليه افرادي كه سرشتشان فاسد شده است و خدا را انكار مي كن، خداوند در مقام رد
ي  آيـه سوره علق  آيهجزء  آيهآن ، بزرگ ترين دليل و آشكار ترين برهان اقامه مي فرمايد، قرار داده اند
  : مي فرمايد، نازل شدهص اي كه بر پيامبر آيهاولين ، ديگري نيست

 {  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  kz 2 - 1: العلق   
  ارت كه آفريد  انسان را از علق آفريدبخوان به نام پروردگ: ترجمه  

انسان مقيد مي سازد تا اعالم دارد كـه  به سپس آنرا ، خداوند ابتداء خلق را بصورت مطلق بيان مي فرمايد
  . علماء اين دليل را دليل خلق مي نامند، هر مخلوقي نيازمند خالقي است

  : آيات فراواني به اين دليل اشاره مي فرمايند

 { V  U  T  S   \   [   Z  Y  X  Wz 6 - 5: الطارق   
  اى خلق شده از آب جهنده پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است: ترجمه 

 {  ~  }  |  {  z  y  xz 17: الغاشية   
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  نگرند كه چگونه آفريده شده آيا به شتر نمى: ترجمه

 {  b  a  `  _  ^  ]    \  [  Zz 35: الطور   
  هستند] خود[اند يا آنكه خودشان خالق  هيچ خلق شده آيا از: ترجمه

 {   Q  P  O  N  M  L  K  J    I  H  GF  E  D  C     B  A
  `  _  ^   ]  \[  Z  Y  X  W  V  U   TS  Rz الحج :

] حتى[خوانيد هرگز  زده شد پس بدان گوش فرا دهيد كسانى را كه جز خدا مىمثلي اى مردم  : ترجمه 73
توانند آن  و اگر آن مگس چيزى از آنان بربايد نمى گردآيندآن ] آفريدن[آفرينند هر چند براى  ىمگسى نم

   .را بازپس گيرند طالب و مطلوب هر دو ناتوانند

                                    {  P  O    N  M  L   K   J  IH  G  F  E  D  C    B  Az    
اى كه خدا آسمانها و زمين را به حـق آفريـده اگـر بخواهـد شـما را       افتهآيا در ني: ترجمه 19: إبراهيم
  آورد اى مى برد و خلق تازه مى

                                            {   �  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  pz 
و هنگـام آفريـد كفـر    گو آيا اين شماييد كه واقعا بـه آن كسـى كـه زمـين را در د    : ترجمه  9: فصلت
  دهيد اين است پروردگار جهانيان ورزيد و براى او همتايانى قرار مى مى

                                             {  S  R  Q  P  ON  M  L   KJ  I  H   G  F  E  D  C  B  A
   V  U             Tz آورد و  ن را بـازمى كند و سپس آ يا آن كس كه خلق را آغاز مى 64: النمل

گوييـد   دهد آيا معبودى با خداست بگو اگر راست مى آن كس كه از آسمان و زمين به شما روزى مى
  برهان خويش را بياوريد

آيات فراوان ديگري در اين مورد وجود دارد كه بر وحدانيت خداوند و توحيد ربوبيت پرودگار داللت مي 
    1. الوهيت  و بدون انباز استكنند و اينكه تنها خداوند منان شايسته 

  
 : دليل عنايت

                                                 
  3/79و النحل و الملل  28و شرح حديث النزول  1/174تلبيس الجهمية .  1
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دالئـل   از جملـه ي دليل عنايت ، علماء دليل ديگري استنباط كرده اند كه به آن دليل عنايت گفته مي شود
گرد خود نظر بيفكنيم متوجه مي شـويم كـه    وحدانيت پروردگار است اگر عالمانه به جهان محسوس گردا

اگر ايـن حهـان بـدون آفريننـده     : بعضي از بزرگان مي گويند، به هم دارنداين عالم ارتباط دقيق و عميقي 
يا سـقف بلنـد   ، آيا درست شده اي ديده ايد كه سازنده نداشته باشد، باشد بدترين وضعيت ايجاد مي شود
و تنهـا كـافران و    ؟ ازنده تنها تكبر و فخرفروشي نيسـت آيا انكار س ؟ شده ي بدون ديوار يافت مي شود

  . شده ها خداوند را انكار مي كنند عقل مسخ
به سوي آسمان پرواز كن و خوب بدان خيره شو و آثـار را پـي چـوي و اخبـار را     : يكي ديگر مي گويد

  . هماهنگي كهكشان ها و اختالف نور و تاريكي و اين هواي مشترك را چگونه مي بينيد، جمع آوري كن
  : آيات فراواني به اين دليل اشاره مي فرمايند

{            Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À
  Ô  Ó  Òz و در دلهايشـان  ] ى گونـاگون [هاى خود را در افقها به زودى نشانه: ترجمه 53: فصلت

بديشان خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حق است آيا كافى نيست كه پروردگـارت خـود   
  شاهد هر چيزى است

 {  \  [  Z  Y       X   W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M       L  K  J
  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c       b  a  `  _  ^  ]

  }  |  {  z      y  x  w  vu  t   s  r  qz بـه راسـتى در   : ترجمـه  6 - 3: الجاثية
پراكنده ] ها[جنبنده] انواع[و در آفرينش خودتان و آنچه از  است  هايى آسمانها و زمين براى مؤمنان نشانه

پياپى آمدن شب و روز و آنچـه خـدا از   ] نيز در[و  هايى است گرداند براى مردمى كه يقين دارند نشانه مى
] همچنـين در [آن زمين را پس از مرگش زنده گردانيده است و ] وسيله[روزى از آسمان فرود آورده و به 

ست آيات خدا كه به راسـتى  ]ها[اين هايى است انديشند نشانه براى مردمى كه مى] به هر سو[دها گردش با
  .هاى او به كدام سخن خواهند گرويد خوانيم پس بعد از خدا و نشانه آن را بر تو مى

 {  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W    V      U  T

m  l   k  j  i      h  g  f    e    u   t  s  r  q  p  o  n

  a  `   _  ~  }  |    {  z  y  x  w  vz ــأ ــين را : ترجمــه 16 - 6: النب ــا زم آي
و خـواب شـما را    . و شما را جفت آفريـديم ]نگذاشتيم[ميخهايى ] چون[اى نگردانيديم و كوهها را  گهواره
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 .نهـاديم ] شما[معاش ] براى[روز را  و .پوششى قرار داديم] براى شما[و شب را  .آسايش گردانيديم] مايه[
و از ابرهاى متراكم آبى ريـزان   .و چراغى فروزان گذارديم .استوار بنا كرديم] آسمان[و بر فراز شما هفت 

  .و باغهاى در هم پيچيده و انبوه .تا بدان دانه و گياه برويانيم. فرود آورديم

 { ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £   ¹  ¸  ¶  µ    ´

  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   ºz ــبس   32 - 24: عـــ
آنگاه زمين را  .كه ما آب را به صورت بارشى فرو ريختيم .پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد: ترجمه

و  .مـا خر و زيتـون و درخـت   .و انگـور و سـبزى   .پس در آن دانه رويانيديم .شكافتيم] الزم[با شكافتنى 
  .استفاده شما و دامهايتان باشد] تا وسيله[ .و ميوه و چراگاه .باغهاى انبوه

 {  d  c  b     a  `  _  ~  }  |  {      z  yz ــران : آل عمـــ
هـايى   مسلما در آفرينش آسمانها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز براى خردمنـدان نشـانه   190

  .است] قانع كننده[
ديگري كه انسان را متوجه جهان و مخلوقات موجود درآن مي كند كه با چه نظام شـگفت  و آيات فراوان 

همه اينها عقل انسان را رهنمـائي مـي كننـد كـه     ، يش مي باشدوآور و دقيقي در حركت به سوي هدف خ
حتي خداوند انسان و ، پشت اين مخلوقات خداوند گار حكيم و تدبير كننده اي و متصرف تنها وجود دارد

نچه در درونش نهفته هست دليل بر تنهاي خود و استحقاق عبوديـت انحصـاري و كـه هـيچ شـريك و      آ
  : خداوند مي فرمايد . انبازي ندارد قرار داده است

 {  w  v  u  ts  rz بينيد و در خود شما پس مگر نمى: ترجمه 21: الذاريات.  
  1. و آيات فراوان ديگر در اين مورد وجود دارند

كه با پشت گيـري  ، چهارمي به دالئل سه گانه بيش افزوده اند كه به دليل معجزه معروف است علماء دليل
  . هستند صدالئل گذشته دال بر صدق نبوت محمد 

، ض پذيرش آنحآنهاي كه نبوت را پذيرفته اند به م: ابو يعلي در عيون المسائل گفته: ابن تيميه مي فرمايد
شناخت خدا بدون دليل عقلـي امكـان   : خالف اشاعره كه مي گويند شناخت خدا را به دست آورده اند بر

  . حصولش نيست

                                                 
 .و التوحيد زنداني نگاه كنيد  1/131و عقيدة المسلمين  1/174به تلبيس الجهميه .  1
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در اين اختالف داريم آيا ، ما منكر تفكر نيستيم و شناخت را هم قدغن نمي كنيم: قاضي ابو يعلي مي گويد
مـي  ، را با معجزه پـذيرفتيم  صاگر نبوت پيامبر: ما مي گويم، شناخت بدون دليل عقلي حاصل نمي شود

حاال پيـامبري  ، چون امكان برانگيختن رسل بدون خدا ممكن نيست، انيم كه حتماً خدايي هم وجود داردد
  . اگر وجود پيامبر ثابت شد از استدالل عقلي بر وجود خدا بي نياز خواهيم گشت، هست

، يابدقيق اگر استدالل گذشتگان تح: سپس ابن تيميه كالم بيهقي را در اين مورد نقل مي كند كه مي فرمايد
چون خداوند در قرآن داستان انكار خدا را توسط فرعون چنـين بيـان مـي    ، كافي و كامل و صحيح است

  : فرمايد

 {  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á       À  ¿
   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  C  B  A
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فرزنـدان   .پس به سوى فرعون برويد و بگوييد مـا پيـامبر پروردگـار جهانيـانيم    : ترجمه  33 - 16: الشعراء
ان خـود نپـرورديم و سـاليانى چنـد از     گفت آيا تو را از كودكى در مي] فرعون{ .اسرائيل را با ما بفرست

گفت آن را هنگامى مرتكب  .كار خود را كردى و تو از ناسپاسانى] سرانجام[و  .عمرت را پيش ما نماندى
و چون از شما ترسيدم از شما گريختم تا پروردگارم به من دانش بخشيد و مـرا   .شدم كه از گمراهان بودم

اى نعمتى است كه منتش را بر من  ساخته] خود[فرزندان اسرائيل را بنده اينكه ] آيا[و  .از پيامبران قرار داد
گفت پروردگار آسمانها و زمـين و آنچـه ميـان آن دو     .فرعون گفت و پروردگار جهانيان چيست. نهى مى

گفت ] موسى دوباره[ .شنويد به كسانى كه پيرامونش بودند گفت آيا نمى] فرعون[ .اگر اهل يقين باشيد است
گفت واقعا اين پيامبرى كه به سوى شما فرسـتاده  ] فرعون. [گار شما و پروردگار پدران پيشين شماپرورد

 .اگـر تعقـل كنيـد    گفت پروردگار خاور و باختر و آنچه ميان آن دو است] موسى[ .شده سخت ديوانه است
گفـت گـر    .ساخت زندانيان خواهم] جمله[گفت اگر خدايى غير از من اختيار كنى قطعا تو را از ] فرعون[
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پس عصاى خود بيفكند و بناگاه  .گويى آن را بياور گفت اگر راست مى .چه براى تو چيزى آشكار بياورم
  .نمود و دستش را بيرون كشيد و بناگاه آن براى تماشاگران سپيد مى .آن اژدرى نمايان شد

نبوتش را نشان مي دهد كـه  افيانش معجزه دال بر رشد كه موسي در مقابل فرعون و اط ندر اين آيات بيا
ايشان با همين معجزه به فرعون ثابت مي كند كه او خدا نيست بلكه ، خداوند براي تأييد نبوتش به او داده

  . خودش خداي دارد
  : ديگري خدا مي فرمايد آيهيا در 

 {  f  e  d  c  ba   `         _    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  Uz هود :
ا اجابت نكردند بدانيد كه آنچه نازل شده است به علم خداست و اينكه معبودى جـز او  پس اگر شما ر 14

  نهيد نيست پس آيا شما گردن مى
بيان شد كه انجام دادن كار خارق العاده خودش دال بر سازنده اي اسـت ماننـد همـه رخـدادهاي ديگـر      

بـدين علـت هنگـام     . نگيز تر استحتي از آنها هم بهتر چون معموالً رخداد خارق العاده شگفت ا، جهان
ارائه حوادث غير عادي خداوند تسبيح و تمجيد مي شود به گونه اي كـه هنگـام رخـداد عـادي اينگونـه      

چون نشـانه   . و نفس انسان به ذلتي دست پيدا مي كند كه با ديدن حوادث عادي به آن نمي رسد . نيست
 ثابـت اگـر   . ار شدنش بر نبوت داللت مي نمايدتازه اي است حق خود را به جايي مي آورد و با آشكي 
   1. ثابت مي گردد كه براي اين رسالت پروردگار هم بايد باشد، د كه معجزه دال بر نبوت استوش

اين مهمترين دليلي است كه بزرگان در رد منكرين خدا يا قائلين به شرك در قدرت و افعال خداوند يا در 
ا كه دليل مهمي است و قرآن هم بدان اشـاره فرمـوده و سـنت رسـول     سپاس خد . داقامه نموده انالوهيت 
پـس بـا وجـود آن    ، براي هر انساني در گذشته و حال دليل كافي و شافي بوده . ل بر آن استآهم  ص

براي اثبات توحيد ربوبيت نيازمند راهاي پر پيچ و خم متكلمين نيستيم كه آنهـا را از فالسـفه گمـراه  بـه     
تي از اين بدتر آن دالئل را اصلي از اصول اسالم قرار داده اند و گمان مي كنند كسي كـه  ح، ارث برده اند

  2. آنها را نشناسد هرگز به خدا راه پيدا نمي كند
از خدا مي خواهيم كه ، اين بيماري است كه اهل كالم براي  پيروانشان ايجاد مي كنند و سم آنرا مي پاشند

، با قبول كردنش بايد به عدم ايمان بهترين گروه اين امت معتقد باشـيم  از چنين عقيده اي دور باشيم چون
  . در صفحات آينده روش اهل كالم و رد آنرا را مختصراً بيان مي كنيم

                                                 
 177/ 11مجموع فتاوي .  1
 13/349فتح الباري .  2



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٢٥٦ 

 
 روش متكلمني در اثبات وجود خدا : بحث دوم

دو حادث و  به اين گونه كه ثابت كرده اند هر، متكلمين در اين مورد به اعراض و جوهر استدالل كرده اند
  . حادث بودن جهان را هم به اثبات رسانده اند، پديد آمده هستند و با اثبات حدوثيت آنها

حهـان يـا   كـه  ثابـت شـد   : مي گويد، عضد الدين ايجي در المواقف خود به اين استدالل اشاره كرده است
بنابراين براي اثبـات وجـود    ،اثبات سازنده به هر كدام از اينها استدالل كرده اند رايب، جوهر است يا ماده

  1. خدا  چهار دليل وجود دارد
و عرض ها ، جهان به دو قسم جوهر و حادث تقسيم مي شود: متكلمين اين روش اينگونه شرح مي دهند

چنـين  ، هرگز دو زمان متوالي در يك حالت باقي نمي مانند بلكه مدام در حال تغيير و دگرگـوني هسـتند  
  . چيزي حادث است

مادام كه جـواهر از اعـراض   ، رگز از عرض ها جدا نمي شود بلكه عرضها مالزم جوهر هستندو جوهر ه
اگر جهـان از  ، نتيجه مي گيريم كه جوهر هم حادث است چون الزمه حادث هستند، غير قابل انفكاك اند

حدوث جهان هم غير قابل انكار است و هـر  ، جوهر و عرض درست شده و حدوث هر دو آنها ثابت شد
  2. ي كه ايجاد شده باشد بايد ايجاد كننده اي داشته باشدچيز

روشي كه براي بيـان  : مي فرمايد، ابن رشد در كتاب مناهج االدلة دليل را بررسي و در نهايت رد مي نمايد
حدوثيت جزئي كه قابل تجزيه نيست به نام جوهر پيموده اند روشي سخت است كه تنها رياضي دانان مي 

با اين وجود كه روش غير برهاني و استداللي است و در ، نرا در جدل و مباحثه فتح كنندتوانند قله هاي آ
  3. اثبات خدا به يقين منجر نمي شود

مردم را به اقرار بـه پروردگـار    صاز اين دليل به ناچار فهميده مي شود كه محمد : ابن تيميه مي فرمايد
ايـن روش پيـامبران و   : مانند اشعري و غيره گفته اندفرا نخوانده بدين علت است كه فريخته گان اين علم 

گفته اند چنين روشي حرام است و حتي محققـين فرمـوده انـد روش    ، پيروان آنها و سلف اين امت نيست
بدين علـت   . دا مي گرددخباطلي است چون مقدمه ي آن داراي تفاصيل و تقسيماتي است كه مانع اثبات 

                                                 
 5المواقف ص.  1
  213و ابن تيميه و موقفه من التأويل  43مناهج االدلة ابن رشد .  2
 63تا  43مناهج االدلة  3
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ذيـل  ر اين روش اعتماد كرده باشد الزمه استداللش يكي از اين دو امر مي بينيم اگر كسي در اصول دين ب
  : مي باشد

يا به ضعف آن اطالع پيدا كرده و بين دالئل خود و دالئل قائلين به قدم جهان مقايسه نموده به تكافأ ادلـه  
ر متكلمـين  همانگونه كه حال بيشـت ، باري نظر خود را ترجيح مي دهد و بار ديگر نظر مخالفان را، رسيده

  . چنين است
همانطور كه جهميه بنا به ايـن اسـتدالل    . فساد آن از ديدگاه شرع و عقل را بپذيردو يا بايد  لوازم روشن 

يـا   . يا ابو هذيل به تمام شدن حركت اهل بهشـت حكـم كـرده    . به نابودي جهنم و بهشت ملتزم شده اند
يا نمونـه هـاي    . خاك داراي طعم و بو و رنگ هستندگروهي مانند اشعري اعتقاد پيدا كرده اند كه آب و 

  1.بي شمار ديگر
همه اعراض مانند طعم و رنگ و بو بر يك حالت باقي نمي مانند چون هميشـه  : همچنين گروهي گفته اند

: هنگام اثبات صفات براي خدا همراه استدالل بر حدوث جهان گفتنـد ، دست خوش تغيرات وارده هستند
. هستند يعني نابود شدني هستند مگر صفات خدا كه هميشه ماندگار باقي مي مانندصفات اجسام اعراض 

ولـي معتزلـه آنـرا    ، اين نمونه و نمونه هاي ديگر از لوازم چنين استداللي كه مقدمات را بايد طرد كرد..... 
  2. است در حالي كه اصلي در دين ندارد و دين هرگز به آن دعوت نكرده، اساس دين خود قرار داده اند

اينها چيزهاي را واجب كرده اند كه خداوند آنهـا را حـرام فرمـوده و    : ابن تيميه در جاي ديگر مي فرمايد
ده مثالً واجب كرده اند كه به اين اقـوال و ديـدگاهاي   وچيزهاي را حرام كرده اند كه خداوند انرا واجب نم

و نگاه كردن به ، لفان سر دشمني باز مي كنندمتناقص ايمان بياوريد و با اهل آن دوستي مي گيرند و با مخا
همچنين واجب گردانيده اند كه به دليـل اعـراض كـه    ، سرچشمه ي اين استدالل نوآور را واجب مي دانند

گفته اند بر هر مكلفي الزم است كه بـه آن  ، براي اثبات حدوث جهان بدان استدالل كرده اند متوجه شويم
شـناختن خـدا واجـب اسـت و تنهـا راه      : مي گويند . م و آگاهي پيدا كندنگاه كند تا به اثبات سازنده عل

                                                 
لمين براي اثبات وجود خدا به حدوث عالم و براي حدوث جهان به حدوث اعراض كه صفت ذاتـي اجسـام   يعني متك. .  1

  ـ اجسام هرگز از اعراض جدا نمي شوند 1چنين استداللي بر دو مقدمه استوار است  ، است استدالل كرده اند 
بنـابراين گفتـه   . محدث مي باشند ـ هر چيزي از صفات عاري نباشد حادث است چون صفات عارض هستند و تنها انها 2
بدين علت متكلمين  ملتزم به اين نتيجه هاي فاسد شـده انـد و   . اعراض نابود مي شوند و در يك حال باقي نمي مانند : اند

. هر چيزي كه حادث باشد بايد رنگ و طعم و بو داشته باشد تا چيزهاي مانند هوا كه با حس قابل درك نيسـتند  : گفته اند
  42تا  1/37عارض درء الت

  1/39درء التعارض العقل و النقل .  2
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چون تعدادي از آنها دانستند كه رسل اين نوع اسـتدالل را واجـب    . رسيدن به شناخت همين است و بس
  . نگردانيده اند در وجوبش مخالفت نمودند هر چند در صحت بر سخن خود پافشاري كردند

چون حديث صحيحي در ، مت به آن اعتقاد داشتند كه واجب نبودن استاما حقيقت همان است كه سلف ا
اخر مگر شرع خداوند به دروغ و باطل دستور مي دهد ، اين مورد روايت نشده بلكه شرع آنرا نهي فرموده

اما به اشتباه افتاده اند چون اعتقاد دارند كه حق است و ديـن تنهـا بـر آن    . هرگز بلكه آنرا منع مي فرمايد
   1. الل استوار است كه خود پديد آورده انداستد

افرادي كه در ايـن دوره  ، دوبدين سبب اشتباه متكلمين و دوري آنها از روش قرآني در اين مورد روشن ش
بر اين اعتقاد هستند بايد تقواي خدا پيشه كنند و از اين دوري و فاصله گرفتن از قرآن و پيروي ازديدگاه 

  . از راه خدا باز مي دارندمردم را چون با آن ، ار توبه كنندبي ارزش فالسفه يوناني تب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 95النبوات  1
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  اثبات وجود خدا   زمينه در :روش شافعي : بحث سوم

، هيكي از امامان سلف صالح و يكي از راد مرداني كه در مقابل علم كالم قد علـم كـرد   :شافعي          
اگـر در ايـن   ، ف را پيموده كه بر گرفته از قرآن و سنت استامام در اين مورد روش سل . به شمار مي آيد

ابو نعـيم بـا سـند خـودش      . مورد از او پرسش به عمل مي آوردند به آيات گذشته استدالل مي فرمودند
  : را اينگونه نقل مي كند 1مناظره امام و بشر مريسي در حضور هارون رشيد

   ؟ د داريد به من بگو چه دليلي بر وجود خدا واح: بشر گفت« 
ـ  زبان و ادبيات اهل علـم اي بشر از علم اهل سنت چه مي دانيد تا با : امام فرمود  ؟ تـو سـخن بگـويم     هب

تنها از خـودش آورده مـي   ، دليل بر خدا، به اندازه ي علمت پاسخ بدهم فراخور حال وبه  مجبورم چون 
دليـل بـر   ، ند از يك اصل هسـتند اختالف اصوات و صور هر چ، شود و هر دليلي به سوي او بر مي گردد

  2. وحدت او است
و چهار آتش روشن در يك بدن كه با تركيب هر چهـار  3 همچنين عدم تناقص در همه اشياء براي هميشه

  1.تا شخصيت آدم درست مي شود دال بر وحدانيت او هستند

                                                 
   1/399و بيهقي در المناقب  9/83ابو نعيم در الحليه  1
بـراي پـرت هـوا     كـه   يعني ادات صدا و كالم در انسان از زبان و دو لب و حلق و حنجره و تارهاي صـوتي و توانـاي  .  2

با اين وجود اختالف فراواني در آن ديده مي شود حتي ميان پدر و پسر اختالف  ل شده در هر انساني مثل هم هستندتشكي
پس چه كسي جز خداوند  صوت مانند اختالف سر انگشتان است، اختالف : پزشكان در اين دوران مي گويند. وجود دارد 

  .و شگفت انگيز را ايجاد كرده است اين تفاوت دقيق نان اين همه صداها وم
اين معني است كه آفرينش آدم از خاك بوده و فرزندان او از نطفه،  و با اين حال ما تشابهي ميان آنها در ه بو اختالف صور 

  . اين دنيا نمي بينيم هر چند كه فرزندان از يك پدر و مادر باشند

wv  u  t  s  r   q  p  o  } : خداوند در سوره روم به اين اصل اشاره مي فرمايد

 }  |  {  z  y   x z او آفرينش آسمانها و زمين و اختالف زبانهاى شـما و  ] قدرت[هاى  و از نشانه    22: الروم
 هايى است براى دانشوران نشانه] امر نيز[رنگهاى شماست قطعا در اين 

بعـد از  ابتداء نطفه بود سپس به علقه تبـديل شـد و    ، يعني انسان با وجود اين همه تغير و تبديل از حالي به حال ديگر .  3
در زنـدگي دچـار انـواع بيمـاري و      وتغيرات فراوان به بچه اي مبدل گشت سپس جوان و بعد از آن پا به پيري مي گذارد 
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يوان را منظم مي زندگي ح، و چهار طبيعت مختلف و متضاد و چند شكل در جنبندگان كه با هماهنگي هم
  2. دال بر وحدانيت پروردگار است، كنند

  : خداوند مي فرمايد

                                                                                                                                               
مناقب . با اين همه تغير انسان همان است در صوت و صورت تغيري نمي كند  ، سالمتي و چاقي و الغري و غيره مي شود 

  109رازي 
  .نگام قضاء شهوت بر انسان تأثير مي گذارد حرارتي است كه ه: آتش اول.  1

  .كه هنگام خشم زبانه مي كشد غضبحرارت : آتش دوم
  .آتشي كه هنگام غذا خوردن روشن مي شود و غذا را هضم مي كند : آتش سوم

  .آتش غريزه است كه در قلب ايجاد مي شود و بر زندگي تأثير فراواني دارد : آتش چهارم
نها با هم مختلف است و در يك بدن جمع مي شوند و بر صفات و طبيـت مخصـوص   آه ماهيت اين چهار نوع آتش است ك

سپس همه آنها با وجود اختالف . همه آنها در بدن انسان مخفي هستند و تا وقت الزم ظهور نمي كنند . خود باقي مي مانند 
 . 109و مناقب رازي  1.400بيهقي  مناقب. ت انسان و سالمت جسد هماهنگ عمل مي كنند حو تباين براي ايجاد مصل

م هستند جمـع آنهـا   هر كدام از اينها ضد و مغاير ه..حيوانات از چهار عنصر خاك و آب و هوا و آتش درست شده اند .  2
  . 111رازي . هستندمند قدرت و چيرگي فراواني در يك بدن نياز
سوره . ر بيان كرده تا بر سازنده و مبدلش استدالل كند خداوند در قرآن تبديل نفس از حالتي به حالت ديگ: بيهقي مي گويد

 .شما را چه شده است كه از شكوه خدا بيم نداريـد  m  Z  Y  X  W   V  U  T  S   R  Q  Pl : 14يه آنوح 
  و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خلق كرده است

n  m  l  k  j  i   h  g  f  e   r  q  p  o } : 15تـا   12يـه  آيه مؤمنون آو در 
  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u   t  s

  ²  ±   °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £z 15 - 12: المؤمنــــون  
سپس نطفـه را   قرار داديم؛]  رحم[اى در قرارگاه مطمئن  سپس او را نطفه اى از گل آفريديم؛ و ما انسان را از عصاره: ترجمه

و مضغه را بصورت اسـتخوانهايى   ، ] چيزى شبيه گوشت جويده شده[و علقه را بصورت مضغه  ، ] ن بستهخو[بصورت علقه 
اى داديـم؛ پـس بـزرگ اسـت خـدايى كـه بهتـرين         درآورديم؛ و بر استخوانها گوشت پوشانديم؛ سپس آن را آفرينش تازه

  .ميريد سپس شما بعد از آن مى !آفرينندگان است
متوجه مي شود كـه  ... ند مي بيند خلقت تدبير شده اي دارد و به صورت هاي گوناگون در مي آيد انسان اگر به خود فكر ك

خودش از نقص به كمال حركت نكرده چون نمي تواند در خودش چيزي ايجاد كند يعني به عقل خود رشد دهد يا اعضـاي  
ن كاري انجام دهد بلكـه بايـد سـازنده و    به خود بيفزايد پس نتيجه مي گيريم كه انسان ضعيف است خودش نمي تواند چني

  43و  42االعتقاد . مبدلي وجود داشته باشد 
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 {  P  O  N    M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q

  l  k  j  i  h  g  f   e  dz راستى كـه در  : ترجمه 164: البقرة
انها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز و كشتيهايى كه در دريا رواننـد بـا آنچـه بـه     آفرينش آسم
آبى كه خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمين را پس از مردنش زنـده  ] همچنين[رساند و  مردم سود مى

كـه ميـان آسـمان و    گردانيدن بادها و ابـرى  ] نيز در[اى پراكنده كرده و  گردانيده و در آن هر گونه جنبنده
  .وجود دارد] گويا[هايى  انديشند واقعا نشانه زمين آرميده است براى گروهى كه مى

  . هستند وندهمه اينها دال بر وحدانيت و بدون انبازي خدا
در حالي كه شـافعي  ، به مصر آمد :وقتي شافعي : ابن عساكر با سندش از مزني روايت مي كند كه گفته

اگر فردي باشد كه مشكالتم را در مورد توحيد بر طرف كند بـه  : با خودم گفتم ،در مسجد نشسته بود :
كـه  ، كردممي در مورد توحيد با خودم نجوا : سپس در مقابل امام زانو زدم و به او گفتم . سويش مي رفتم

   ؟ در مورد توحيد چه مي گوييد ، فردي از تو دانا تر را نمي شناسم
  ؟ انيد كجا هستي مي د: امام نگران شد و فرمود

  . نشسته ام :من در مسجد فسطاط مصر پيش محمد بن ادريس شافعي : گفتم
در دريا قلزم كه فرعـون در آن غـرق شـد گيـر     ) تاران (در لجنزار نمي دانيد تو، واي به حالت تو: فرمود

   1. افتاده ايد
  ؟ بدان دستور داده  صبگو آيا رسول خدا: سپس گفت

  . نه: گفتم
  ؟ اب در مورد آن سخن گفته اند اصح: فرمود
  . نه: گفتم
  ؟ آيا مي دانيد در آسمان چند ستاره وجود دارد : فرمود
  نه : گفتم
  ؟ كدام يك از ستارگان آسمان را ديده ايد و جنس طلوع و غروبش را مي شناسيد : فرمود
  . نه: گفتم

                                                 
 كثيف ترين جاي دريا قلزم است  . 1
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پس چگونه در ، ا را نمي شناسيدتو آنه، آنچه تو مي بينيد جزء كوچكي است از مخلوقات خداوند: فرمود
   . مورد خالقش مي خواهيد بحث كنيد و انتظار داريد آنرا درك كنيد

آن مسـئله را بـه چهـار    ، من در جواب، سپس امام در مورد مسئله ي وضو از من پرسيد: مزني مي گويد
چيزي  درتو : سپس به من گفت . بخش تقسيم كردم  ولي اشتباه كردم و هيچ كدام را درست جواب ندادم

ن نياز داريد اشتباه مي كنيد و علم آنرا رها كرده ايد و در مورد خـالق تكلـف بـه    دار روز پنچ دفعه بهكه 
را  سوره بقـره  164و 163 آيهاگر چنين چيزي به قلبت خطور كرد به سوي خدا برگرد و ، خرج مي دهيد

  : زمزمه كن

 mÖ        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï       Ù    Ø  ×  G  F  E  D  C  B  A

  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I   H

  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \

  l  kl  
و (اوسـت بخشـنده و مهربـان    ! كه غير از او معبودى نيست، اى است خداوند يگانه، و خداى شما: ترجمه

و كشـتيهايى كـه   ، و آمد و شد شب و روز، در آفرينش آسمانها و زمين )است مت عام و خاصداراى رح
، زمين را پـس از مـرگ  ، و با آن، و آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده، در دريا به سود مردم در حركتند

هايى كه ميان زمين در تغيير مسير بادها و ابر) همچنين(و ، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، زنده نموده
بـراى مردمـى كـه عقـل دارنـد و      ) از ذات پاك خـدا و يگـانگى او  (هايى است  نشانه، و آسمان مسخرند

  !انديشند مى
  نگزيبا آفريده ها بر آفريننده استدالل كن و از اين تكلفات كالمي كه عقلت به آنها نمي رسد دوري 

  1. نابود شوم اگر دفعه اي ديگر به آن فكر كنم: گفتم
اگر انسان به همه زيان ها مبتال شود بهتر از اين است كـه بـه علـم كـالم رو     : امام فرمود: بيهقي مي افزايد

  . آورد
غرق شدند و نابود مكان فرعون و قومش در آن : مي گويند، تاران در بحر قلزم قرار دارد: بيهقي مي گويد

  2. نده اگشت

                                                 
 نگاه كنيد  32تا  10/26و به السير  342تبين كذب المفتري  . 1
   1/458المناقب .  2
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، داشـت مي بدش مي آمد و جدل با اهل كالم را هم دوست ن امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  از علم كالم خيلي  
وقتي مزني در مورد مسئله اي كه از اهل شرك و مالحده به ارث برده شده بود پرسيد خيلي نگران شد و 

چون در چنين مسائل خطر ناكي خيلي هـا گمـراه شـدند و     . او را به راه شرع هدايت كرد و راهنماي داد
اما راه قرآن بهترين و آسان تـرين و سـالم تـرين راه از    ، اين مورد لغزش كردند گروه زيادي از علماء در

: و در نهايت خطاب به او مي فرمايـد  . بدين علت امام او را به اين راه هدايت فرمود . خطأ و اشتباه است
   . ي گزينبا آفريده ها بر آفريننده استدالل كن و از اين تكلفات كالمي كه عقلت به آنها نمي رسيد دور

: گفتند، در راه غزه هفده نفر از زنادقه به استقبالم آمدند: فرموده، از امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  روايت شده  
   ؟ بر اثبات وجود خدا داريد  را چه دليلي

                                                      ؟  اگر دليل كافي و شافي بياورم ايمان خواهيد آورد : گفتم
  بله : گفتند
نرا مي خورد و به ابريشم تبـديل مـي   آكرم ابريشم ، برگ توت يك طعم و يك رنگ و يك بو دارد: گفتم

در ، كند و زنبور عسل آنرا به عسل مبدل مي گرداند و گوسفند با خوردن آن فضوالت بيـرون مـي ريـزد   
ز شكم هر كدام يك چيز بيرون مي اگر سخن شما را بپذيريم بايد ا، حالي كه جنس و نوع توت يكي است

نبايد چيزهاي متفاوت و ، آمد چون توت يك جنس و حقيقيت است بايد حتماً به يك چيز هم مبدل گردد
صـحرا   و از منقول خارج گشته و بـه بيابـان  ، هر كس از اين روش سر باز زند، حتي متضادي ايجاد شود

اره اي نداريم جز اينكه در مقابل سازنده توانـا و  نگاه كن چگونه حاالت تغيير مي كنند پس چ، وارد شده
  . خداوندي كه گرداننده حاالت و تغييره دهنده وضعيات است، چيره سر خم كنيم
واقعاً عجيب ترين استدالل را ارائه داديد همه ايمان آوردند و بر ايمانشان : همه آنها گفتند: امام مي فرمايد

  1. ت نمودندمقاتاس
را ديدم كه ظاهرش از نقـره و داخلـش از   ) تخك مرغ (ي مستحكم و براقي  قلعه: مايدباز هم امام مي فر

ديوارهـايش خيلـي محكـم بودنـد     ، طال ساخته شده بود و هيچ سوراخ و دريچه اي در آن وجود نداشت
يقـين پيـدا   ، از آن بيـرون آمـد   آواز خوانسپس ديوار را ديدم كه شكاف برداشت و حيوان شنوا و بينا و 

قلعه تخم و حيوان هم جوجـه   . پشت آن است يكه اين كار طبيعت نيست بلكه دست سازنده حكيم كردم
  2. بود

                                                 
 25مفيد العلوم قزويني .  1
 .نگاه كنيد  1/124امام احمد هم روايت شده است به عقيدة المسلمين بليهي  نمونه اين داستان از.  26مفيد العلوم .  2
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  : هميشه امام به اين ابيات تمثل مي آوردند
 اجلاحد ام كيف جيحده                          فواعجباً كيف يعصی   االله              

 اهــدو تسكينة  ابداً شــــــ                            ــة        وهللا فی كل حتريكــــــ     
 ١ــــدتدل علی انه واحــــ                  و فی كل شیء لــــه آيـــــة                

يا چگونه او را آنكار مي كنند در حالي كه در هر تحرك و سـكون  ، شگفتا چگونه خدا نافرماني مي شود
در هر چيزي بر او نشانه و آيتي اسـت كـه بـر وحـدانيت خـدا      ، ت مي شودهميشكي شاهدي بر خدا ياف

   . داللت مي كند
در اين مورد روش سلف صالح را پذيرفته است و به شاگردانش هشدار مـي داد   :امام شافعي : خالصه

ا مي بينيم كالمش از هر بدعت و الفاظ مذمومي كه اهل كالم آنهـا ر  . كه از اين روش هرگز خارج نشوند
اين روش به اندازه اي بـديهي اسـت   ، است و خالي به كار مي بردند و كتاب ها را از آنها پر كرده اند مبرا

هر كس كه فطرتش فاسد شده و ما هم براي اثبات موضوع نيازمنـد  ، كه نيازمند استدالل و احتجاج نيست
با اين حال استدالل كالمـي  ، است استدالل باشيم قرآن ما را از پيروي اهل كالم و فالسفه بي نياز فرموده

از مذاهب گمراه و رد شده فالسفه سر در در نهايت انسان را به هدف نمي رساند بلكه ، بعد از تالش فروان
  2. مي آورد

   . از خداوند منان طلب بخشش داريم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   2/109مناقب بيهقي .  1
   24تا 2/1مجموع فتاوي  2
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W 
  : عقيده سلف در مورد اسماء و صفات

اهل سنت و جماعت در باب اسماء و صفات خداوند چنين است كه خدا را بـا همـان صـفاتي كـه      روش
تمثيـل و تشـبيه   و فرموده اند بـدون تأويـل و كيفيـت قـرار دادن      صخودش در وصف خود يا رسول 

  : سوره شوري 11 آيهبنا به  . توصيف مي كنند
  m  X  W  V     U   TS        R  Ql چيزى مانند او نيست و اوستهيچ : هترجم ١١: الشور 
  0شنواى بينا 

  

كند  تفظ و مردگانشان را رحمحياران سنت ـ خداوند زندگانشان را  : ابو عثمان صابوني مي گويد         
خداوند را با همان صفاتي مي شناسند كـه  ، شهادت مي دهند صـ بر وحدانيت خداوند و رسالت محمد 

و همچنين چيزهاي را ، در اخبار صحيح بدان اشاره نموده است صحمد خود در وصف خود فرموده يا م
در سنت آنرا براي حق تعالي ثابـت  صبراي خداوند منان ثابت مي كنند كه خودش در قرآن يا پيامبرش 

خداوند آدم را با دست خـودش  : مي گويند، هرگز قائل به تشيبه خداوند به مخلوقاتش نيستند، كرده است
  : ر كه قرآن مي فرمايدآفريده همان طو

 توحيد اسامء و صفات
 : دارای يک مقدمه و سه بحث است

 گزيده عقيده امام در اسامء و صفات: حث اولب 
 تفصيل عقيده امام در اسامء: بحت دوم 
 تفصيل عقيده امام در صفات: بحث سوم 
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 {  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬z ــود اى  75: ص فرم
ابليس چه چيز تو را مانع شد كه براى چيزى كه به دستان خويش خلـق كـردم سـجده آورى آيـا تكبـر      

   .جويانى برترى] جمله[نمودى يا از 
مانند معتزله ـ خداوند آنها نابود كند ـ بر نعمت يا    كالم را از جايي خود منحرف نمي گردانند مثالً دست را

، يا مانند مشبه ـ خداوند آنها را رسوا كند ـ براي دست خدا كيفيـت قائـل نيسـتند     ، قدرت حمل نمي كنند
   . دست خدا را به دست مخلوقات تشبيه نمي نمايند

با شناختن و فهم كردن بر آنهـا   خداوند اهل سنت را از تحريف و تبديل و صورت دادن پناه داده بلكه تنها
 آيـه نعمت ارزاني داده تا راه توحيد و تنزيه را بپيمايند و قول به تعليل و تشبيه را رها كننـد و دنبالـه رو    

   ١١: الشورmS  R  QT     X  W  V     Ul  : سوره شوري باشند 11
  

. وايت شده اند چنين عقيده اي داشتنددر مورد تمام صفاتي كه قرآن آنها را ذكر كرده و در اخبار صحيح ر
بلكه تمام سـخن را بـه قـول خـدا و     ، هيچ كدام از صفات را به صفات آفريده شده ها تشبيه نمي كردند ..

رسولش مي رساندند بدون اينكه چيزي بيفزايند يا مطلبي بدان ضميمه كنند يا براي آن كيفيتي قرار دهنـد  
تحريف و تبديل هم فرسنگها فاصله داشتند و هرگـز مفـاهيمي كـه در    يا به تشبيه و تمثيل رو آورند و از 

لغت عرب از لفظ فهميده مي شود بر نمي داشتند و آنرا تأويل نمي كردند بلكه لفظ را بر ظاهر حمـل مـي   
    1. كردند

  : مي فرمايد  :ابن تيميه          
د در قـرآن توصـيف فرمـوده يـا     مذهب سلف اين است كه خداوند را همان گونه توصيف مي كنند كه خو

 . هرگز به تحريف و تأويل و تعطيل و تمثيل رو نمي آوردند، در سنت از آن خبر داده است رسول اكرم 
بلكـه مخاطـب كـالم را    ، روشن است توصيفات خداوند حقيقت دارند و از لغز و معما و غيره بدور هستند

ر بيان و داللت و راهنماي از همه دانا تر و فصـيح  همانند هدف متكلم فهم مي كند مخصوصاً اگر متكلم د
همانگونـه  ، او خداوندي است كه نه در صفات نه در افعال  به هيچ كدام از مخلوقاتش نمي مانـد ، تر باشد

كه يقين داريم خداوند داراي صفات و افعال است يقين هم داريم كه خداوند در ذات خود صفات  حقيقـي  
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او نيست و هر چيزي كه موجب نقص و حدوث خداوند باشـد از آن منـزه    دارد و هيچ كس و چيزي مثل
  1. خداوند شايسته كمالي است كه بعد از آن كمالي نيست، است

ديدگاهاي مختلفي وجود دارد كه 2 54: األعراف b  a  `  _z  }  آيهدر مورد : ابن كثير مي فرمايد
اشاره مي كنم كه در اين مـورد روش سـلف صـالح    تنها به اين ، جا مجال بسط و تفصيل آنها نيستندر اي

از   ائمـه ديگـر   وو اسحاق بن راهويـه  مانند مالك و اوزاعي و ثوري و ليث و ابي سعد و شافعي و احمد 
بيان بدور از  ،گونه كه ثابت شده است آن به همان واگذاريكه عبارت است از ، چنان بودهحال  تاگذشته 

ذهن مشبهين خطـور   آنطور كه در، آن كيفيت بيان وردن و تعطيل نمودن ك تشبيه بدور از و،  چكونگي آن
نـدارد و بـه چيـزي     و ماننـدي  خداوند مثل و اين امور در مورد خداوند شايسته نيست  چرا كه  ،مي كند

  .ثابت شده است ائمهاز  كه طور بينا است به همان شنوا و خداوند ، تشبيه نمي شود
 كسي كه خدا را به مخلوقات تشبيه كند يـا منكـر  : ن حماد استاد بخاري فرمودهيكي از ائمه به نام نعيم ب 

 . تشبيهي ديده نمي شودبيان نموده اند  صخدا و رسولش اوصافي كه در ، صفات باشد كفر ورزيده است
هر كس خدا را بر اساس همان صفاتي كه در قرآن و سنت صحيح وجود دارد توصـيف نمايـد و نقـص و    

  3. پيموده است را گانيافته هدايت ا نفي كند روش ضعف را از خد
اما روشي كه در اثبات و نفي پيموده انـد بنـا   ، اين خالصه عقيده سلف صالح بود در مورد اسماء و صفات

  4. بر قرآن و سنت است كه در باب گذشته آنرا بيان كرديم
     

 : چكيده ی عقيده امام: بحث اول
از سلف صالح اين امت به شمار مي آيد و در اين مورد راه آنها را پيموده  امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  يكي  

است حتي با مخالفين مناظره داشته و عليه آنها جحت اقامه كرده و از او ثابت شده كه بعضي از مخالفـان  
دليل بر تمسك امام به روش سلف ، فكري خود را كه از روش سلف صالح پيروي نكرده اند تكفير فرموده

ن است كه در تمام كتاب هاي ايشان خداوند را با همان صفاتي توصيف مي كند كـه در قـرآن و سـنت    اي

                                                 
 5/26مجموع الفتاوي  1
 استيال يافت] جهاندارى[سپس بر عرش  .سوره اعراف  54ايه .  2
  2/220تفسير ابن كثير .  3
اي شناختن روش سلف صالح در مورد صفات به كتاب دراسات في االسماء و الصفات محمد امين شـنقيطي مراجعـه   بر.  4

 .فرمايد 
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ون اينكه در مورد يكي از آنها راه تكييف يا تمثيل يا تعطيل يا تشـبيه را پيمـوده   دصحيح روايت شده اند ب
  .باشد

قضـيه از ايـن   ، مل آوردنداز ابن تيميه در مورد دو مردي كه در مورد صفات بحث مي كردند پرسش به ع
خداونـد در  : هر كس بگويد خدا در آسمان است گمراه است و ديگري مي گفت: يكي مي گفت: قرار بود

از ابن تيميه پرسـيدند عقيـده ي امـام     ؛در حالي كه هر دو شافعي  مذهب بودند، مكاني منحصر نمي شود
  ؟ شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در اين مورد چيست و حقيقت كدام است 

مالك و ثوري و اوزاعي و ابن مبارك و  نمانند سلف صالح امت همچو :عقيده امام شافعي : امام فرمود
، احمد بن حنبل و اسحاق و فضيل بن عياض و ابي سليمان داراني و سهل بن عبداهللا تستري و ديگران بود

  . نداشت چون بين امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  و اين أئمه در اصول دين اختالفي وجود
همچنين ابو حنيفه روش اينها را برگزيده و اعتقاد همه اينها از اعتقاد اصحاب و تابعين سرچشـمه گرفتـه   

  . فته اندبود و لب عقيده اصحاب در اين خالصه مي شود كه منطوق قرآن وسنت را بپذير
كـه داراي همـان صـفاتي    سپاس خداوندي : اء مقدمه الرساله مي فرمايددامام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در ابت  

  1. است كه خود بيان فرموده و باالتر از توصيف مخلوقات است
بيان فرموده كه خداوند با همان صفاتي متصف مي شـود كـه در قـرآن ذكـر شـده يـا بـر زبـان          :امام 

  2. جاري گشته صپيامبرش
ذهبش از بدعت و از اين نص و نصوص ديگر به مذهب امام پي مي بريم و همچنين متوجه مي شويم كه م

همانطور كه ابو يعلي با ، گمراهيهاي اهل كالم كه در كتابه هايشان ذكر شده و آنرا دين مي دانند سالم است
از امام ابا عبداهللا محمـد بـن ادريـس شـافعي ـ      : سندش از يونس بن عبداالعلي مصري نقل كرده كه گفته
خداونـد داراي اسـماء و صـفاتي    : ند  مي فرمـود رحمه اهللا ـ  شنيدم وقتي كه در مورد صفات از او پرسيد 

هر كس كه بر او اقامه جحت شده باشد نمـي  ، است كه در قرآن آمده اند يا سنت مطهر از آن خبر داده اند

                                                 
ستايش خدايى را كه آسمانها و زمين را آفريد و تاريكيها و روشنايى را پديد آورد با اين همـه كسـانى   : امام مي فرمايد.  1

  .  كنند ار خود برابر مىبا پروردگ] غير او را[اند  كه كفر ورزيده
براي شكر نعمت گذشـته بايـد   . سپاس پروردگاري شكر نعمت هايش تنها با نعمتي از سوي خودش به جا آورده مي شود 

هرگز توصيف كنندگان به حقيقت عظمت خداونـد   ، نعمت ديگري ايجاد شود تا با نعمت تازه نعمت گذشته را سپاس گويد 
 .همان صفاتي است كه خود بيان فرموده و باالتر از توصيف مخلوقات استداراي  ، دست پيدا نمي كنند 
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اگر بعد ار اقامه جحت مرتكب چنين كاري شد از دائـره  ، تواند اسماء ذكر شده در قرآن و سنت را رد كند
قبل از اقامه جحت باشد به خاطر جهل و ناداني معذور است چون اسـماء بـا   اما اگر  . اسالم بدر مي رود

يعني اسمائي كه در قرآن بيان شده اند يا در سنت بدانها خبر داده شـده  ... . عقل و تفكر قابل درك نيستند
س قبـل  در نتيجه هيچ ك، به دام عقل و تفكر انساني در نمي آيند و انسان با عقل نمي تواند به آنها پي برد

اما اگر در خبري وارد شد كه در حكم مشاهده بـود بـر   ، از اقامه جحت و خبر دار نشدن تكفير نمي شود
ديـده و   صشنونده واجب است بدان تسليم شود و به صحتش شهادت بدهد همنطور كه از رسـول خـدا  

خداونـد مـي   اما اين صفات براي خدا ثابت مي گردد و تشبيه نفي مـي شـود همـانطور كـه     ، شنيده باشد
  : فرمايد

 mS        R  QT     X  W  V     Ul ١١: الشور   
در مورد حديث رؤيت چه مي : گقت :ابن اسد به شافعي ، بيهقي با سندش از سعيد بن اسد روايت كرده

  ؟ فرمايد 
 صهر حديثي كه از رسول خدا، زنده باشم يا مرده، در مورد من اينگونه قضاوت كن، اي ابن اسد: فرمود

  1. به صحت رسيده باشد من بدان فتوا مي دهم هر چند آنرا هم نديده باشم
از ربيع و چند نفر از ياران شافعي ـ رحمه اهللا ـ  روايت شده كه امام هنگام خوانـدن    : ابن كثير مي فرمايد

آيات يا احاديث صفات بدون صورت دادن و تعطيل و تشبيه كردن و تحريف از روش سـلف صـالح آنـرا     
   2. پذيرفت مي

همنگونه كـه  : فرمودند ؟ از امام محمد بن شهاب زهري و مكحول در مورد تفسير آيات صفات سؤال شد 
  . ذكر شده اند

  .3نمونه اين كالم از مالك و ليث و ثوري روايت شده اند 
ي توان آنـرا در چنـد قواعـد ذيـل     م، در مورد اسماء روشن شد :در بيانات گذشته مذهب امام شافعي 

  : الصه نمودخ

                                                 
  1/421و المناقب  131االعتقاد  1
  265/  10البداية و النهاية .  2
  3/431به شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة نگاه كنيد .  3
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نطور كـه  يـ هر صفتي كه قرآن بدان نطق كرده يا سنت صحيح دال بر آن هستند بدون تشبيه و تعطيل هم1

ان شده براي خداوند ثابـت مـي   بي ١١: الشـورmS        R  QT     X  W  V     Ul  : آيهدر 
  .شود

   .ـ تشبيه به مخلوقات از خدا نفي مي شود و حقيقت صفات ثابت مي گردد2
ـ در مجالي كه عقل حق كاويدن ندارد فرو نمي رويم و از درك كيفيت آنها قطع اميد مي كنيم همانگونـه  3

كه ابن ابي حاتم با سندش از ابي اسحاق بن محمد روايت كرده كه از شـافعي ـ رحمـه اهللا ـ  شـنيده كـه       
  . حركت كندتا سر مرز خود مي تواند است عقل هم مانند چشم داراي حد و مرزي : فرموده

  
 عقيده امام در مورد اسامء : بحث دوم

اهل سنت و جماعت اتفاق دارند كه خداوند داراي صفاتي است كه خودش را بدان نام نهاده است و بنا بر 
  : سوره اعراف همه اسماء خدا حسني هستند 180 آيه

 m  s    hg  f  e  d  cl نامهـا (ا را بـه آن  نامهـاى نيـك اسـت؛ خـد    ، براى خـدا     ١٨٠ : األعراف (
  .بخوانيد

اسماء خداوند دال بر صفات كمال ايشان هستند كه هر كدام از آنها از صفاتي درسـت  : ابن قيم مي فرمايد
بدين علت به حسني معروف هستند چون اگر الفاظ بدون معني باشند حسني نيستند و بر مدح و ، شده اند

  ..... كمال داللت نمي كنند
همانطور كه اسمي از اسماء خدا و صفتي كه از آن درست شده به داللت مطابقه دال بـر   :دوباره مي فرمايد

با دو داللت التزام و تضمن ديگر هم بر چيزهاي ديگر داللت مي كنند يعني با داللت تضـمن  ، ذات هستند
تنهـا بـر    بر همان صفت داللت مي كند و با داللت التزام بر صفت ديگر مثالً صفت سميع با داللت مطابقـه 

ذات خدا داللت مي كند و با داللت تضمن بر صفت سمع و با داللت التزام بر صفت حيات داللت مي كنـد  
   1.صفات ديگر خداوند هم بر همين منوال هستند . چون شنواي بدون حيات وجود ندارد

و به ما هشدار داده بدين علت خداوند به ما فرمان داده كه با اين اسماء دعا كنيم و از خدا چيزي بخواهيم 
  . كه با اسماء از داللت اسماء منحرف و رو گردان نشويم
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  : اسماء مورد حقوقكجروي در انواع منحرف شدن و 
مانند اهل تعطيل از جهميه كه منكر بعضي از داللت ، اسماء يا داللت يا احكامشچيزي از شدن ـ منكر 1

  . اسماء شدند
همانطور كه اهل تشبيه دچار آن شده ، مخلوقين باشدصفات  مشابه ه بهآنها را به گونه اي كمعنا كردن ـ 2
، كننـد آن مـي  بر بطالن  اللت بپذيرند بلكه نصوص د نمي تشبيه باطل است و نصوص آنرامعني چون ، اند

  . قرار دادن چنين معني براي اسماء خدا رو گردانيدن از اسماء است
مانند مسيحيان كـه خـدا   داوند براي خود نپذيرفته است خ كه اسماء و صفاتيبه  خداوند كردن متصف ـ 3

چـون اسـماء خـدا تـوقيفي     ، را بر خدا اطالق مي كننـد ) علة العلل (كلمه  ناميده اند يا فالسفه  )پدر (را 
هستند و نمي توان از اين دائره بيرون رفت بيرون رفتن از آن مساوي اسـت بـا روگردانيـدن از واجبـات     

  . اسماء
الت و را  مانند مشركين كه به بت هـاي خـود   ، ونداز اسماء خدا نمودن اسماء معبوداتي ديگراشتقاق  ـ4
  .1و معتقد بودن اين نامها از اسماء خداوند گرفته شده مي خوانندندزي و غيره ع

در حـديث مشـهورش مـي     صاسماء خداوند محصور به عدد معيني نيستند همانطور كـه رسـول خـدا    
اسم هو لک سميت به نفسک أو انزله فـی كتابـک أو علمتـه احـداً مـن خلقـک أو أسألک بكل « : فرمايد

خداوندا با هر اسمي كه خودت بر خود گذاشته ايد يا در قرآن نازل ( 2»استأثرت به فی غلم الغيب عندک 
فرموده ايد يا به كسي از مخلوقاتت ياد داده ايد يا هر اسمي كه علمش را در غيب به خـودت اختصـاص   

  )ايد از تو مي خواهيم داده 
خداوند داراي نود و نو اسم (»  ان هللا تسعة و تسعني اسامً مائة اال واحداً من احصاها دخل اجلنة «اما حديث 

  )وارد بهشت مي شود ، است هر كس در مقابل همه آنها موضع گيري شايسته داشته باشد
 ان« عبارت اينگونـه اداء مـي شـود     بايد، بر حصر اسماء داللت نمي كند چون اگر هدفش حصر مي بود

  »........... . اهللا تعالی تسعة و تسعون من اسامء

                                                 
  16و القواعد المثلي  645ز الحميد تيسير العزي 1
سـندش صـحيح اسـت بـه الفـتح الربـاني       . آنرا روايت كرده انـد   1/509و حاكم در مستدرك  1/645احمد در مسند .  2

 .نگاه كنيد  14/262
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گيري مناسـبي در مقابـل آنهـا     عظ كند و موضفهر كس اين مقدار نام را ح: پس معني حديث چنين است
نهـا را  من صد تومان دارم آ، نمونه اين كالم مانند اين جمله عربي است، وارد بهشت مي شود، داشته باشد

   . از اين جمله چنين چيزي فهميده نمي شود كه من هيچ پول ديگري ندارم . براي صدقه نگه داشته ام
   1.يعني آنها را خوب حفظ و فهم كند و به مقتضاي آنها خداوند را عبادت نمايد: احصاؤها

، روايت كـرده آمـده  در احاديث ديگر اين اسماء معين شده است مثالً در حديث ابو هريره كه ترمذي آنرا 
ابراهيم بن يعقوب از صفوان بن صالح از وليد بن مسلم از شعيب بن ابي حمـزه از ابـي   : ترمذي مي فرمايد

مائة غـري واحـد ان هللا تسعة و تسعني اسامً « فرموده  صزناد از اعرج از ابي هريره روايت كرده كه پيامبر 
هو الرمحن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن املهـيمن وهو اهللا الذي ال إله إال  . ها دخل اجلنةمن احصا

العزيز اجلبار املتكرب اخلالق البارئ املصور الغفار القهار الوهـاب الـرزاق الفتـاح العلـيم القـابض الباسـط 
اخلافض الرافع املعز املذل السميع البصري احلكم العدل اللطيف اخلبري احلليم العظيم الغفور الشكور العـيل 

 احلفيظ املقيت احلسيب اجلليل الكريم الرقيب املجيب الواسع احلكيم الودود املجيد الباعث الشـهيد الكبري
احلق الوكيل القوي املتني الويل احلميد املحيص املبدئ املعيـد املحيـي املميـت احلـي القيـوم الواجـد املاجـد 

اطن الـوايل املتعـايل الـرب التـواب املنـتقم الواحد الصمد القادر املقتدر املقدم املؤخر األول اآلخر الظاهر الب
العفو الرؤوف مالك امللك ذو اجلالل واإلكرام املقسط اجلامع الغني املغني املانع الضار النافع النور اهلـادي 

  2» البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور

                                                 
  14و  13قواعد المثلي .  1
و حـاكم مسـتدرك    98عاء و خطـابي الـد   2384و ابن حبان الموارد شماره  3574شماره  5/193ترمذي باب دعوات .  2
  .حديث را روايت كرده اند  5/32و بغوي در شرح السنة  5و بيهقي اسماء و صفات  1/16

حديث غريب است چند نفر از صفوان آنرا روايت كرده اند ما تنها از راه صـفوان بـن   : ترمذي بعد از ذكر حديث مي فرمايد
ولي تنها در اين حديث  ، چند نفر آنرا از ابي هريره روايت كرده اند صالح آنرا مي شناسيم كه ايشان ثقه هستند  و همچنين 

همه اسماء ذكر شده اند و آدم بن ابي اياس اين حديث را با سندي ديگر از ابي هريره روايت كرده است و اسماء را هم ذكر 
يت شده است اما اسـماء  در صحيحين با سند صحيحي روا: كرده اما سندش صحيح نيست و حاكم در مورد آن حديث گفته 

ذكر نشده است و غلت ضعف حديث اين است كه وليد بن مسلم تنها حديث را با اين شكل روايت كرده اسـت ولـي    آن در
  . هيچ كدام از روايان ديگر حديث را با ذكر اسماء نقل نكرده اند 

ن او از ابي يمان و بشر بن شعيب و علي اما چنين چيزي علت نيست چون هيچ كدام از ائمه در مورد حافظ تر و داناتر بود
روايـت  ابـو    ، دليل ديگر براي تقويـت حـديث    وبن عياش اختالف ندارند كه حديث را بدون ذكر اسماء روايت كرده اند 

  .آنرا نقل كرده اند  5و بيهقي ص  1/16عمران موسي بن ايوب نصيبي است همانطور كه حاكم در مستدرك 
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 : بحث اسم و مسمی
يـا دو   ؟ آيا اسم و مسمي يكي هستند ، يفصلي در مورد اسم و مسم: ابن تيميه ـ رحمه اهللا ـ  مي فرمايد  

   ؟ يا اصالً گفته نمي شود آيا اسم و مسمي از هم جدا هستند يا نه  ؟ مقوله جدا از هم اند 

                                                                                                                                               
  . 6947ي بن ايوب نصيبي راست گو است العاشر التقريب شماره موس: ابن حجر مي فرمايد

حديث را از طريق موسي بـن عقبـه از اعـرج از ابـي هريـره روايـت كـرده ولـي در سـندش          3861و ابن ماجه در شماره 
.  4211ضعيف الحديث است التقريـب شـماره   : عبدالملك بن محمد صنعاني وجود دارد كه ابن حجر در مورد او مي گويد

البته طريق ديگري از ابن سيرين از ابي هريره براي . حديث را تعليل كرده  4/148دين علت بوصيري در مصباح الزجاجه ب
  .حديث وجود دارد 

از همان طريق حديث را روايت كرده اسـت و بيهقـي در االسـماء و     1/17و حاكم در مستدرك  98خطابي  در باب دعاء 
حاكم او را ثقه مي داند ولـي ذهبـي او    ، حصين بن ترجمان حديث را نقل كرده است از طريق عبدالعزيز بن  7الصفات ص

  .تضعيف كرده است 
/ 5و الكامـل فـي الضـعفاء     6/30يحيي و ابن عدي او را تضعيف كرده اند التأريخ الكبير  ، قوي نيست : بخاري مي فرمايد

1924 .  
  .در صحيحين روايت شده است در گذشته حديث را تخريج كرديم و بيان كرديم كه اصلش 
آيا ترتيب مرفوع است  ، علماء در ترتيب اسماء اختالف دارند : ابن جحر تمام طرق حديث را بررسي كرده سپس مي گويد

بعضي بنا به جواز تسميه خداوند به اسمائي كه در قرآن وجود ندارد ديدگاه اول را ترجيح داده اند و گروهي بنـا  . يا مدرج 
  . ودن اسماء قائل به نظريه دوم هستند چون بيشتر روايات بدون اسماء نقل شده اند به توقيفي ب

كـه  : سپس علت ترك شيخين را چنين بيـان مـي كنـد   ..... عبدالعزيز نجشي اين ديدگاه را از بسياري از علماء نقل مي كند 
به  ،  11/215فتح الباري  ، ث است  در حدي علتش تنهايي وليد نيست بلكه اختالف و اضطراب و احتمال تدليس و ادراج

  .نگاه كنيد  3/516و تفسير ابن كثير 8اسماء و صفات بيهقي ص 
  .6/382مجموع فتاوي . نيست  پيامبر  حقبا اتفاق اهل حديث تعيين اسماء : ابن تيميه مي فرمايد

يين و عدم آن اختالف دارنـد وليـد بـن    بيشتر نظريه ابن تيميه علماء ديدگاه بيشتر علماء است بدين علت علماء در مورد تع
بر مـي   مسلم و ديگران قائل به تعيين هستند و بعضي هم مخالفت كرده اند و اين اختالف به ثبوت و عدم آن از حضرت 

  .گردد 
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، نزاع بين آنها بعد از امام احمد و غيره  شهرت پيدا كـرده ، مردم در اين مورد با هم اختالف فراواني دارند
اسـماء  : و همچنين رد و انكار جهميه كه مي گفتنـد ، مطرح هستند ميان اهل سنت امام احمد و مخالفانش

  . ميدان بحث را به خود احتصاص داده اند، خدا مخلوق هستند
و هـر چـه غيـر خـدا باشـد      ، أسماء خداوند غير ذاتش مي باشد . اسم غير مسمي است: جهميه مي گفتند

  . آفريده شده است پس اسماء خدا مخلوق هستند
چـون أسـماء   ، افرادي هستند كه سلف صالح به چنگ آنها رفتند و سخت بر آنها تازيدنـد اين گروه همان 

خداوند مـتكلم اسـت و در قـرآن ايـن     ، خدا زير مجموعه كالم خدا هستند و كالم خدا غير مخلوق است
  . ثابت فرموده و خودش را به آنها نام گذاري كرده است اصفت را براي خد
م خدا هر دو مخلوق هستند و خداوند هرگز كالمي كه قـائم بـه ذات خـود    أسماء و كال: جهميه مي گويند

خداوند سخن فرموده و خـودش را  : باشد نفرموده و خودش را متكلم نناميده بلكه تنها مخالفان مي گويند
تنها بدين معني است كه كالم را در مخلوقـات خـودش ايجـاد    ، با اين أسماء ناميده است اما چنين نيست

بحث و بررسي در مـورد أسـماء خداونـد از مقولـه      . فرموده است خود اينكه كالمي قائم به ذاتكرده نه 
  ... . . يك مقوله و بابت هستنداز كالمش مي باشد يعني بحث أسماء خدا و بحث كالم خدا 

هدف اين است كه فرزانگان اهل سنت يك صدا مخلوق بودن أسماء خدا را انكار كرده اند و افـرادي كـه   
  . اعالم همين عقيده است، اسم غير مسمي: هدف آنها از اينكه مي گويند: گويند مي

هيچ كدام از بزرگان سلف نفرموده اند كه اسم عين مسمي است بلكه منسوبين به اهل سنت بعـد از سـلف   
  . صالح چنين تعبيري را به كار برده اند و از نقد و حمله ي راد مردان اهل سنت مصون نمانده اند

و نفياً در اين مورد چيزي نگفته اند چون هر دو تعبير را بدعت به شـمار مـي    ضي از بزرگان هم اثباتاًوبع
  1. آوردند

اي خداوندا اي مهربان هدفش مسمي اسـت پـس   : وقتي طلب كننده مي گويد: در جايي ديگر مي فرمايد
مسـمي اسـت   ، اسم: ي فرمايندكالم بعضي از اهل سنت كه م، فراخواندن اسم دقيقاً فراخواندن مسمي است

يعني مي خواستند اعالم كنند اگر چيزي از اسم طلبيـده شـود هـدف مسـمي     ، اشاره به اين اصل مي باشد
نام خدا را بر زبان آورده و هدفش ذات پروردگـار  ، اهللا اكبر: هرگاه نماز خوان مي گويد، است نه لفظ اسم

ع تلفظ مي شود چون غلط و بي ارزش بودن چنين عقيده است نه لفظ اهللا اكبر كه در خارج و در عالم واق

                                                 
  6/185مجموع الفتاوي  1
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اگر چنين عقيده اي حقيقت مي داشت بايد انسان هنگام تلفظ كردن آتش دهـانش  ، اي خيلي بديهي است
   1. مي سوخت

بسياري از مردم در جمله اسم عين مسمي است دچار اشتباه و لغـزش  : مي فرمايد :ابن ابي العز حنفي 
سم بعضي مواقع بر مسمي اطالق مي گردد و در حاالت ديگر بر لفظ اسم استعمال مي چون لفظ ا، شده اند

اهللا اكبر يا سمع اهللا لمن حمده و يا نمونه اينها هدف نفس مسـمي اسـت و هرگـاه    : شود مثالً اگر گفته شود
   . اهللا يا الرحمان اسم عربي هستند منظور لفظ اهللا يا رحمان است نه مسمي آن: گفته شود

بدين گونه اگر هـدف مـتكلم ايـن    ، ابهام برانگيز است، ته نمي شود اسم غير مسمي است چون لفظ غيرگف
غير از معني است سخني روا و حق رانده است اما اگر منظورش اين باشـد خداونـد در   ، باشد كه لفظ اسم

، مخلوقات خود نام نهادندابتداء بدون اسم بود و بعد از آن براي خود  اسم آفريد ه يا مردم او را به أسماء 
   2. از بزرگ ترين گمراهي و الحاد در أسماء خدا بشمار مي آيد

روايـت  : بدين علت شدت و تندي بر افرادي كه گمان مي كنند اسم غير مسمي اسـت از امـام شـافعي    
كه  روايت مي كند :بيهقي با سندش از امام ، و حتي چنين افرادي را به زنادقه ملقب فرموده است، شده

. اسم غير مسمي است بر او شهادت بده كه به كيش زنديق در آمده: هرگاه شنيدي مردي مي گويد: فرموده
3    

چون اين كالم نزد افرادي كه معتقد به مخلوق بودن قرآن بودند رواج داشت و خيلي آنـرا بـر زبـان مـي     
س خواهان اطالعات بيشتر است ابن تيميه در مورد اسم و مسمي خيلي توضيح داده است هر ك..... آوردند

    4. مي تواند بدان مراجعه فرمايد
هر كس به اسم اهللا يا اسمي : فرموده :بيهقي با سندش از ربيع بن سليمان روايت مي كند كه امام شافعي 

از أسماء خدا سوگند ياد كند و آنرا بشكند بايد كفاره بپردازد و هر كس به غير خدا مانند كعبه يـا انسـاني   
پدرش يا چيزي ديگر سوگند بخورد و آنرا بشكند كفاره الزم نيست و هر سوگندي كـه بـه غيـر خـدا      يا

اال ان اهللا ينهـاكم ان : مـي فرمايـد   صخورده شود كراهت دارد و در حديث از آن نهي شده است پيامبر 

                                                 
  16/323مجموع فتاوي .  1
 127شرح العقيده الطحاويه .  2
 2/174ت سبكي و طبقا10/405مناقب بيهقي .  3
  1/78و معارج القبول  6/185مجموع فتاوي .  4
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، ن به پـدران خـود  خداوند شما را از سوگند خورد( حتلفوا بابائكم من كان حالفاً فليحلف باهللا او ليصمت
  1)پس هر كسي كه سوگند مي خورد بايد به خدا سوگند بخورد يا ساكت شود، نهي كرده

امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  سوگند خوردن به اسمي از اسماء را مانند سوگند خوردن بـه    : بيهقي مي فرمايد
يعني امام بيان مـي كنـد نمـي     . اما براي سوگند خوردن به غير خدا كفاره قائل نيست، اهللا تلقي مي نمايد

اسماء و صفات غير خدا هستند چون وقتي حكم غير بر چيزي اطالق مي شـود كـه آفريـده    : توان بگويد
  2. شده باشد

از امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  شنيدم كه   : دوباره بيهقي با سندش از ربيع بن سليمان روايت مي كند كه گفته
ء خدا سوگند ياد كند بايد كفاره بپردازد چـون أسـماء خـدا مخلـوق     هر كس به اسمي از اسما: مي فرمود

  3. اما اگر به كعبه يا خانه خدا سوگند ياد كند كفاره الزم نيست، نيستند
امام بيهقي روايات فراواني در اين مورد از امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  نقل مي كند كه مجال ذكر همه آنهـا    

  4. در اين مختصر نيست
ديدگاه امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در اين راستا روشن شد و موافقيت امام با سلف صالح و هجوم    بنابراين

  .كردن ايشان به مخالفان از اهل بدعت و گمراهي به اثبات رسيد
  ؟ آيا طبيعت اسمي از أسماء خداوند است 

 : سوره جاثيه 24 آيهبيهقي با سندش از امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  نقل كرده كه امام در مورد 

 mf  e      d  c  b  a   `  _      ^   ]  \  [g  l   k  j  i  hm    q   p  o     n
  rl  شويم و ما را  ميريم و زنده مى نيست مى] چيز ديگرى[و گفتند غير از زندگانى دنياى ما : ترجمه

  .سپرند گمان نمى] طريق[جز ] و[هيچ دانشى ندارند ] مطلب[به اين ] لى[كند و جز طبيعت هالك نمى
خدا اسـت   زمانناسزا نگويد چون  زمانبه ( »ال تسبوا الدهر فان اهللا هو الدهر « صو حديث رسول اكرم 

(  
عرب عادت داشتند كه طبيعت را ذم مي كردند و هنگام سـرازير شـدن   ، معني حديث چنين است: فرموده

ه طيبعت را ناسزا مي گفتند و همچنين شب و روز بال و مصيبت مانند مرگ و تخريب و نابودي مال و غير
                                                 

  .حديث را روايت فرموده اند  3/1261و مسلم  6/2449و امام بخاري  1/403مناقب بيهقي   1
  1/404مناقب بيهقي  2
  5/299و االم  1/405همان مصدر   3
 56 7و االم  403 10مناقب بيهقي   4
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، ضربه هاي طبيعت يا طبيعت آنهـا را نـابود كـرد   : مي گفتند، را مورد آماج دشنامهاي خود قرار مي دادند
به طبيعت ناسزا نگويـد چـون همـه    : فرمود صرسول خدا ، رخداد ها را به شب و روز نسبت مي دادند

ا گمان مي كنيد آنها مسبب هستند و مي خواهيد به آنها بد بگويـد در  كارها را خدا انجام مي دهد اگر شم
  1. حقيقت به خدا بد گفته ايد چون خدا مسبب همه كارها است

از دشنام دادن به طبيعت نفي عالقـه   صو علت نهي رسول اكرم ، پس طبيعت اسمي از أسماء خدا نيست
نها انتقام از مسبب بود ولي گمان مي كردنـد كـه   و علت اساسي دشنام دادن آ، بين رخداد ها و طبيعت بود

در نتيجـه  ، طبيعت مسؤول همه اينها است پس در حقيقت آنها مي خواستند كه به مسـبب ناسـزا بگوينـد   
آنها را از اين كار منع مـي فرمايـد همـانطور كـه در      صدشنام آنها به خدا بر مي گرد بدين علت پيامبر

يـا خيبـة الـدهر فـال يقـولن : ال اهللا عزوجل يؤذينی ابن آدم يقـولق« فرمود  صصحيح مسلم آمده پيامبر
  2 »اقلب ليله و هناره فان شئت قبضتها : احدكم يا خيبة الدهر فانی الدهر

مـرا اذيـت   ، اي طبيعت ناكام شوي: سخن انسان وقتي كه مي گويد: خداوند در حديث قدسي مي فرمايد(
وز را مـي چرخـانم و اگـر    رشب و ، چون طبيعت من هستمطبيعت ناكام شوي : هيچ كدام نگويد، مي كند

  )بخواهم آنها را جمع مي كنم 
قدرت است و هيچ ارتباطي به حـوادث  بي روشن شد  كه حديث مي خواهد بيان كند كه طبيعت بي اثر و 

 و رخدادها ندارد بلكه همه آنها دست توان مند خداوند توانا و چيره است و تنها ايشان در جهان دخـل و 
  . تصرف دارند

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  190و الصفات و االسماء  1/336مناقب بيهقي  1
  4/1762مسلم .  2
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  عقيده امام در مورد صفات : بحث سوم
  العلو : صفت اول

اهـل  ، علو صفتي از اوصاف ذاتي خداوند متعال است كه همانند صفات ديگر هرگز از خدا جدا نمي شـود 
  : اندذيل به آن متصف نموده  آيهسنت آنرا پذيرفته اند و بدان ايمان آورده اند و خداوند را بنا به 

 mS        R  QT     X  W  V     Ul ١١: الشور 
دالئـل فراوانـي از   ، عقل و وحي و فطرت انسان بر اين صفت داللت مي كنند و آنرا به اثبات مي رسـانند  

  . ما هم به بعضي از آنها اشاره مي كنيم، قرآن و سنت براثبات اين صفت به چشم مي خورد

    ١٦: امللك m  k  j  i  h  g  f  e  d  o  n   m  ll ـ 1
بـه تپيـدن   ] زمـين [ايد كه شما را در زمين فرو برد پس بناگاه  آيا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده

   .افتد
   ١٠: فاطر m     Ë         ½  ¼  »  º  ¹  ¸lـ 2

  .بخشد رود و كار شايسته به آن رفعت مى سخنان پاكيزه به سوى او باال مى از آن خداست

  ٥٠: النحل m  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤«    ¬l  ـ3
  .دهند ترسند و آنچه را مامورند انجام مى از پروردگارشان كه حاكم بر آنهاست مى

  ٥٥: آل عمران m  r    Z   Y  X  W  V  U  T  Sl ـ 4
  برم هنگامى را كه خدا گفت اى عيسى من تو را برگرفته و به سوى خويش باال مى] ياد كن[

5-  mo    s  r  q  pl ١: األعىل  
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  .ننام پروردگار واالى خود را به پاكى بستا

6-  m  Á  À  ¿  ¾   ½       ¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µl ٤: املعارج  
  روند فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او باال مى 

هر چند دالئـل  ، داللت مي كنند) مخلوقانش بلندي خدا بر (آيات ذكر شده به صراحت بر علوي خداوند 
  . ديگري از قرآن وجود دارد ولي به اين مقدار بسنده مي كنيم

تـواتر   درجـه بسياري از علماء گفته اند كه به ، در اين مورد قابل شمارش نيستند صاما احاديث رسول 
آنـرا العلـو ناميـده و     ده ووكتاب مخصوصي در مورد ايـن صـفت تحريـر نمـ     1رسيده اند مثالً امام ذهبي 

در شرح طحاويه بيست نوع دليل را در اثبات اين صفت ذكر كرده اسـت   :همچنين ابن ابي العز الحنفي 
اگر كسي ، اين چند نوع ادله است اگر كالم را بسط بدهم به صد دليل مي رسد: سپس در پايان مي فرمايد

بگويد اما هرگز نمي توانـد جـواب صـحيحي     مي خواهد اين صفت را تأويل كند بايد به همه دالئل پاسخ
  2. ارائه دهد

  : بعضي از احاديث دال بر اين صفت را ذكر مي كنيم
فوجدت الـذئب , أحد واجلوانية ثم أطلعت غنيمة ترعاها جارية يل قبلَ : ـ حديث معاويه بن حكم سلمي1

ثـم انرصـفت إىل رسـول , فصككتها  صكة , وأنا رجل من بني آدم آسف  كام يأسفون, قد أصاب منها شاة
بـىل إيتنـي « : قال ? أفال أعتقها , فقلت يا رسول اهللا: قال, فأخربته فعظم ذلك عيل, اهللا صىل اهللا عليه وسلم

« : قـال . اهللا يف السـامء: قالت»  ? أين اهللا « : فقال هلا, فجئت هبا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال . »هبا 
 »إهنا مؤمنة فأعتقها « : قال . سول اهللاأنت ر: فقالت»  ? من أنا 

روزي اطالع پيدا كـردم   . جاريه اي داشتم كه كنار كوه احد و اطرافش گوسفندانم را مي چراند: مي گويد
كه گرگ يكي از گوسفندانم را ربوده بود من هم آدم بودم و از اين كار خيلي نگران شـدم و سـيلي بـه او    

  . كارم را خيلي بد جلو داد صپيامبر ، ن را براي او تعريف كردمرفتم و داستا صزدم و پيش پيامبر
  ؟ اي رسول خدا او را آزاد كنم : گفتم 

  . او را پيش من بياور: فرمود
  ؟ خدا كجا است : خطاب به او فرمود صآمد و پيامبر

  . در آسمان: گفت
                                                 

 نگاه كنيد  80به مختصر العلو .  1
 .و به كتاب اجماع الجيوش االسالمية ابن قيم هم نگاه كنيد  288شرح العقيدة الطحاويه .  2



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٢٨٠ 

  ؟ من كيستم : فرمود
  1 .آزادش كن مؤمن است: فرمود صپيامبر . رسول خدا: گفت

اين حديث صحيح است و مسـلم و ابـوداود و نسـائي و غيـره آنـرا      : ذهبي بعد از ذكر حديث مي فرمايد
اگـر از هـر انسـان    ، روايت كرده اند و همانگونه كه روايت شده بدون تأويل و تحريف آنرا نقل مي نمايند

  . در آسمان است: مي گويد ؟ ديگري بپرسي خدا كجا است 
  : جود دارددو نكته مهم در حديث و

  . سؤال مشروع و جائزي است، ـ خدا كجا است1
  . در آسمان هم مشروع است: ـ جواب مخاطب كه بگويد2

   . كسي كه منكر اين دو نكته باشد در حقيقت سخن پيامبر را انكار كرده است
وايـات  ديـث و ر اايشان براي اثبات كالم خودش بـه اح ، كالم بيهقي را بدون كم و كاست و تغيير ذكركردم

فقهي دارند و كه چنين خداوند سلف صالح ما را مشمول رحمت خودش قرار دهد ، ديگري استناد مي كند
اگر مي خواهيد ميان عقيده سلف و خلف در ايـن راسـتا تحقيقـي بـه عمـل       . متمسك به نصوص هستند

   2. كنيدبياوريد به نوشته هاي كوثري در شرح اين حديث در كتاب آالسماء و صفات بيهقي نگاه 
حديث متواتري است كه چندين نفر از علماء از جمله ابن قيم ـ رحمه اهللا ـ  به   : عراجمـ حديث اسراء و 2

  3. متواتر بودنش حكم فرموده اند
الفاظ حديث بر اين داللت مي كنند كه خداوند بر روي عرش خودش قرار گرفته مـثال ً بـه ايـن عبـارت     

مرا بر آن سوار كرد همرا جبريل بـه راه افتـاديم تـا بـه آسـمان      « : مي فرمايد كهحديث خوب نگاه كنيد 
در ادامه حديث كه باال مي روند  تا به آسمان هفتيم مي رسند و در نهايت نزد پروردگـار  .......... . رسيديم

  . و واجب شدن نماز
داده  بين موسي و خداوند براي تخفيف نماز تا نمـاز بـر امـت تخفيـف     صهمچنين رفت و آمد حضرت

ثـم « : لفظ علو را ذكر مي كنند كه مـي فرمايـد   امام بخاري و ديگران در حديث انس بن مالك  . شود
ثم هبط حتی بلغ موسی فأحتبسه .. . فوق ذلک بام ال يعلمه اال اهللا حتی جاوز سدرة املنتهی . عال به جربيل

                                                 
 1/382مسلم .   1
 532االسماء و الثفات .  2
 47اجماع الجيوش االسالمية .  3
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سـپس پـايين آمـد و    ... . منتهي گذشتسپس باال رفت به جايي كه تنها خدا مي داند و تا از سدرة ال( 1 »
  )موسي را مالقات كرد 

  . اين حديث قوي ترين دليل است براي اثبات بلندي مكان خدا بر همه مخلوقات
ال تأمنونی و انا أمني مـن فـی السـامء يـأتينی خـرب أ« : مي فرمايد صرسول خدا: ـ حديث ابي سعيد 3

  2»السامء مساء و صباحاً 
ـ  يندارآيا مرا امين نمي پ( و صـبح و شـام خبـر     ددر حالي كه كسي كه در آسمان است مرا امين مي داني

  )  فرستدمن مي به سوي آسمان را 
  3. احاديث فراواني ديگري در اين مورد روايت شده

ابن ابي العز حنفـي ـ   . چنين هستندبر اين امر داللت مي نماييد داليل عقلي نيز همانگونه كه دالئل سمعي 
   . بلند مكاني خدا با دليل سمعي و عقلي و فطري ثابت شده است: مي گويد  رحمه اهللا ـ

  : دالئل عقلي آن چند نوع هستند
صفت و موصوف هستند كه صفت قـائم   دـ علم بديهي داريم به اينكه هر دو موجود نسبت به هم يا مانن1

و دومي چون الزمـه اش  اولي باطل است ، به موصوف است يا يكي در ذات ديگري يا از هم جدا هستند
بايـد خـط   و  اين است خداوند محل پستي و كثافات باشد ـ خداوند از چنين چيزي پاك و مبرا اسـت ـ    

بطالن بر آن كشيد در نتيجه تنها فرضيه سوم باقي مي ماند كه بگويم خداوند از مخلوقات جدا است چون 
  . منفصل از آن غير معقول است كه گفته شود خداوند نه متصل به عالم است نه

چون يا خـارج  ، خداوند نه داخل جهان است نه خارج آن مقتضي نفي وجود خداوند است: ـ اگر بگويم2
   4. دومي باطل است تنها گزينه اولي باقي مي ماند پس بايد خدا از جهان جدا باشد، آن است يا داخل

  
  : دليل فطري

                                                 
 89و و مختصر العل 47الجيوش االسالمية .  1
  2/742و مسلم كتاب زكات  5/11بخاري كتاب مغازي .  2
  81و مختصر العلو  47اجتماع الجيوش االسالمية .  3
  5/152و مجموع فتاوي ابن تيميه  29شرح العقيدة الطحاويه   4
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و قلبش رو به آسمان است و حتي چشمانش بـه   ردباال مي بهر انساني كه خدا را مي خواند دست ها را 
هـيچ كـس نمـي    ، دانا و نادان مساوي است، اين وضعيت براي كوچك و بزرگ، طرف باال خيره مي شود

  . تواند منكر آن باشد و بگويد قلبش به طرف راست يا چپ تمايل مي كند
معالي معروف بـه امـام حـرمين     لطيفه اي در اين مورد از ابي جعفر همداني روايت شده كه در مجلس ابي

خداوند وجود داشت نـه عـرش   : امام در مورد نفي صفت سخنراني مي كرد و مي فرمود، حضور پيدا كرد
  . خداوند بر همان جايي است كه قبل از آفريدن آنها قرار داشت، بود نه چيز ديگر

لتي است هنگام دعا كردن به ما چه حا، اي استاد در اين مورد براي ما بيان كن: شيخ ابو جعفر مي فرمايد
چون هيچ عارفي نيست مگر اينكه در قلبش احساس طلب باال دارد و هرگز متوجه طرف ، دست مي زند

: امام بر سر و صورت خود زد و گريه كرد و فرمـود ، چگونه آنرا مداوا كنيم، راست يا چپ خود نمي شود
    1. هداني مرا شگفت زده كرد

ر مورد اثبات بلند مكاني خداوند بر مخلوقاتش كه از روز روشن واضح تر اسـت و  اين چند ادله اي بود د
و از ترهـات  بدانها بخشيده نيازمند مناقشه و حاشيه گذاري نيست و براي افرادي كه خداوند نور بصيرت 

    2. كافي و شافي است، باشداهل كالم سالم مانده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  291شرح العقيدة الطحاوية .  1
لجيوش االسالمية ابن قيم و مختصـر العلـو ذهبـي و    و اجتماع ا 5براي اطالعات بيشتر به مجموع فتاوي ابن تيميه جلد .  2

 . نگاه كنيد 497االسماء و الصفات بيهقي 
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  استواء : صفت دوم
  : قرآن بيان شده است آيهداوند است كه در هفت صفت فعلي خ

 54: األعراف z  y  x  w  v    uz  }  |  {   ~  _  `  b  a  }  ـ1

در حقيقت پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمين را در شـش روز آفريـد سـپس بـر عـرش      
  استيال يافت] جهاندارى[

o  n  m  l  k     j  i  h  g  f  e  d     x  w  v  ut  s  rq  p} ـــ 2

  }|  {  z      yz پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد   3: يونس
  .جز با اذن او نيست، اى هيچ شفاعت كنندهكند  را تدبير مى] آفرينش[سپس بر عرش استيال يافت كار 

`  ZY  X         W  V  U  T  S   f  e           d  cb  a  ]  \  [  ^_ } ـــ 3
  q  p  o     n  m  l  k   j  i  hgz 2: الرعد  

كسى است كه آسمانها را بدون ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت آنگاه بـر عـرش اسـتيال    ] همان[خدا 
  دهند  يافت و خورشيد و ماه را رام گردانيد هر كدام براى مدتى معين به سير خود ادامه مى

  5: طه z     yz  }  |  {  } ـ 4
  خداى رحمان كه بر عرش استيال يافته است

ــ 5 u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k     j  i   h  g  f  e   } ـ

  w  vz 59: الفرقان  
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همان كسى كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش روز آفريد آنگاه بر عـرش اسـتيال   
  ]داند كه مى[اى بپرس  در باره وى از خبره] تاوس[يافت رحمتگر عام 

ــ   6 `   q  p  o  nm  l  k   j   i  h  g  f  e  d  c  b   a  }  ـــ
  z  y   x  wv   u  t  s  rz 4: السجدة  

آنگاه  آفريد]  شش دوران[شش روز خدا كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در 
اى بـراى شـما جـز او نيسـت؛ آيـا متـذكّر        هيچ سرپرست و شفاعت كنندهال يافت استي] قدرت[بر عرش 

  !؟ شويد نمى

7-   {  S  R  Q  P  O  N  ML  K    J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  h  g    f    e  d  cb  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y    X  W  V  U  Tz  4: الحديـد 

ش هنگام آفريد آنگاه بر عرش اسـتيال يافـت آنچـه در زمـين     اوست آن كس كه آسمانها و زمين را در ش
داند و هر كجا باشيد او با شماست و خدا بـه   مى] همه را[درآيد و آنچه از آن برآيد و آنچه در آن باالرود 

  كنيد بيناست هر چه مى
نه اي كـه  همه آيات دال بر اين هستند كه خداوند بعد از آفريدن زمين و آسمان بر عرش مستقر شد به گو

  . شايسته ذات اقدسش باشد
  : روايت شده اند كه مفهوم آيات گذشته را تأييد مي كنند صاحاديث فراواني از حضرت 

الكتـاب و هـو  ان اهللا ملا قضی اخللـق كتـب عنـده يف« : كه مي فرمايد صـ حديث ابي هريره از پيامبر 1
  1»عنده فوق عرشه ان رمحتی سبقت غضبی 

آفريدن آسمانها و زمين را به پايان رساند در كتابي نزد خود بر روي عرش نوشـت ـ و   وقتي كه خداوند ( 
  )هنوز هم نزد خودش بر روي عرش قرار دارد ـ رحمت من بر خشمم پيشي گرفته است 

ا اهللاَُّ لِ « : كه مي فرمايد صـ حديث ابي هريره از رسول خدا 2 هَ دَّ ةٍ أَعَ جَ رَ ةَ دَ ائَ نَّةِ مِ ينَ يفِ إِنَّ يفِ اجلَْ ـدِ اهِ جَ لْمُ
رْ  وهُ الْفِ لُ سَ أَلْتُمُ اهللاََّ فَ ا سَ إِذَ ضِ فَ َرْ األْ ءِ وَ امَ َ السَّ امَ بَنيْ امَ كَ يْنَهُ ا بَ ِ مَ تَنيْ جَ رَ لُّ دَ بِيلِهِ كُ ـىلَ سَ أَعْ نَّـةِ وَ طُ اجلَْ سَ هُ أَوْ إِنَّ سَ فَ وْ دَ

 َ رُ أَهنْ جَّ فَ نْهُ تَ مِ َنِ وَ محْ شُ الرَّ رْ هُ عَ قَ وْ فَ نَّةِ وَ نَّةِ اجلَْ   2» ارُ اجلَْ

                                                 
   4/2107و مسلم كتاب التوبة باب سعة رحمة اهللا  6/2700بخاري كتاب توحيد باب كان عرشه علي الماء .  1
  6/2700بخاري كتاب توحيد باب كان عرشه علي الماء .  2
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ميان هر درجه بـه  ، در بهشت صد جايگاه وجود دارد كه خداوند آنها را براي مجاهدين مهيا فرموده است
فردوس را بطلبيد چون وسط بهشـت اسـت و   ، داندازه بين آسمان و زمين است اگر از خدا چيزي خواستي

گرفته و همه سرچشـمه هـاي بهشـت از    از همه جا بهشت بلند تر است و باالي آن عرش پروردگار قرار 
  . آنجا مي چوشند

حديث صراحتاً بيان مي كند كه عرش بـاالي بهشـت   : امام ابن خزيمه در تعليقي بر اين حديث مي فرمايد
پس خداوند ما باالي عـرش  ، قرار دارد و در آيات ديگر ثابت شده كه خداوند بر روي عرش قرار گرفته

  1. باالي بهشت هستند
  2. راواني در اين مورد روايت شده انداحاديث ف

اهل سنت و جماعت به اين نصوص ايمان دارند و ظاهر آنها را پذيرفته اند هر چند استواي شايسـته ذات  
   . پروردگار اعتقاد دارند

و ايمان داريـم كـه پروردگـار مـا بـر روي       . ما به خبر ايمان داريم: ابن خزيمه ـ رحمه اهللا ـ  مي فرمايد  
  . و كالم خدا را تبديل نمي كنيم و تنها سخني بر زبان مي آوريم كه به ما خبر داده شده عرش است

حطة  ظما كالم را مانند معطله تبديل نمي كنيم كه استوا را از معني خود منحرف مي كنند  مانند يهود كه لف
  3. را به حنطة تغيير داده اند

آثـاري كـه از   ، و هيچ عملـي از او پوشـيده نيسـت    سلف اجماع دارند كه خداوند بر عرش استوا فرموده
  . اصحاب و تابعين در اثبات اين مورد روايت شده قابل شمارش نيست

عرش بر روي آب است و خداونـد بـاالي عـرش و هـيچ     : روايت شده كه فرموده مثالً از ابن مسعود 
  4. چيزي از اعمال ما بر او پوشيده و پنهان نيست

ما همه اعتقاد داريم كه خداوند بر روي عرش قرار دارد : از اوزاعي روايت مي كند يا امام بيهقي با سندش
  5. و به ظاهر روايت در مورد صفات ايمان داريم

                                                 
  1/241التوحيد .  1
  81و مختصر العلو  48و اجتماع الجيوش االسالمية  1/231توحيد ابن خزيمه ال.  2
 1/233التوحيد ابن خزيمه .  3
 . عبداهللا بن احمد در السنة و ابوبكر بن منذر و ابو احمد عسال آنرا روايت كرده اند : ذهبي در العلو مي فرمايد.  4
 5/39و مجموع فتاوي  515االسماء والصفات .  5
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y     }  آيـه يكي از مشهور ترين روايت در اين باب روايت از امام مالك است كه در پاسـخ مـردي از   

  }  |  {  zz اما كيفيـت آن مجهـول و پرسـش از آن     استواء خدا معقول است: فرمود 5: طه
  1. بدعت است و تو كه از آن مي پرسي مرد خوبي نيستيد

در ، قول كردن به قرار گرفتن خداوند بر روي عرش مورد اتفاق همه پيامبران اسـت : ابن تيميه مي فرمايد
ي كه باشند بر آن و سلف اين امت هم از هر گروه گرديده است هر كتابي كه بر پيامبران نازل فرموده بيان

  2. اتفاق دارند
  : اهللا ـ  در تفسير استواء چهار عبارت به كار برده اند همسلف صالح ـ رحم

  ).بلند مكاني (ـ علو 1
  . ـ ارتفاع2
  .ـ صعود3
  .ـ استقرار4

   : مي فرمايد :ابن قيم 
 ـعانقد حصلت للفارس الطـــ.......... ........ اربــــــــع      فلهم عبارات عليها

 ـع الذی ما فيه من نــــــكران......... ............ .و قد و كذالک ارتو هی استقر 
 و ابو عبيده صاحب الشيبانی............ ......... صعد الذی هم رابـــع و كذلک قد 
 ادری من اجلهمـــــی بالقرآن............. ........ ل فی تفســـــــــريه خيتار هذا القو

  
، در مورد بلندي مكان خداوند چهار عبارت دارند كه با آنها نيزه براي سواره نظام درسـت مـي شـود    آنها

د عبارت چهارمي آنها عو همچنين ص، عبارات استقر و علي و ارتفع هستند كه ارتفع مخالفان فراواني دارد
يده از جهميان دانا تر به ابو عب، است كه ابو عبيده دوست حسن شيباني اين نظريه را در تفسيريش برگزيده

   3. قرآن است

                                                 
و ابـن ابـي زيـد     7/138ابن عبـد البـر در التمهيـد    .  17و عقيدة السلف صابوني  3/398ح اصول اعتقاد اهل سنت شر.  1

 نگاه كنيد  75به اجتماع الجيوش االسالمية . آنرا روايت كرده اند  103قيرواني در رساله خود و ذهبي در العلو 
  2/9نقض التأسيس .  2
 215/ 1النونيه بشرح الهراسي  3
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همه اينها مذهب و ديدگاه سلف صالح را در مورد ايمان به صفات خداوند بيان مي كند و همچنين اعتقـاد  
، نه اينكـه ايـن الفـاظ   ، آنها را در مورد صفات همانگونه كه شايسته ذات پروردگار است آشكار مي نمايد

بعضي چنين گمان كرده اند و آنرا مذهب سلف تلقي مـي كننـد در   خوشك و بي معني هستند همانطور كه 
  . مذهب سلف در بابي و ديدگاه آنان در باب ديگر است، حالي كه چيزي از مذهب سلف نمي دانند

خالصه اينكه سلف صالح به بلند مكاني خداوند و استواي ايشان بر عرش به گونه اي كـه شايسـته حـي    
  . ايمان دارند منان  باشد

شيخ االسالم ابو حسن هكاري و حافظ ابو محمد مقدسي با دو اسـناد  : ام ذهبي در اين مورد مي فرمايدام
كه به ابي ثوره و ابي شعيب بر مي گردد و هر دو نفر از امام محمد بن ادريس شافعي ـ رحمه اهللا ـ  يـاور    

يـده ام ماننـد سـفيان ثـوري و     د آنها را ديدگاه من و افرادي كه من: سنت روايت مي كنند كه امام فرموده
مالك و ديگران اين است كه به شهادتين اقرار مي نمايند و اعتقاد دارند كه خداوند بر روي عرشش قـرار  

سپس امام ساير اعتقادات .... . گرفته و هر طور بخواهد به دنيا نزديك مي شود يا بر آسمان پايين مي آيد
   1. اهل سنت را ذكر مي كند

خالفـت  : امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در مورد خالفت ابي بكر فرموده  : حمه اهللا ـ  مي فرمايد ابن تيميه ـ ر 
  . كر حق بود و خداوند در آسمان بدان قضاوت نمود و دلها را بر آن جمع كردبابو

اگر در اين مورد تنها جمالت امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  جمع آوري شود حق   : سپس ابن تيميه مي فرمايد
   2. اداء شده و نيازمند سخن كسي ديگر نخواهيم بود باب

ثم أطلعـت غنيمـة : ه مي فرمايدكه معاوي است  امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در اين مورد به حديث معاويه استدالل فرموده  
, ونوأنا رجل من بني آدم آسف  كام يأسف, فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة, ترعاها جارية يل قبل أحد واجلوانية

أفال أعتقهـا , فقلت يا رسول اهللا: قال, فأخربته فعظم ذلك عيل, صثم انرصفت إىل رسول اهللا , فصككتها  صكة 
مـن « : قال . اهللا يف السامء: قالت»  ? أين اهللا « : فقال هلا,  صفجئت هبا رسول اهللا : قال . »بىل إيتني هبا « : قال ? 

 »إهنا مؤمنة فأعتقها « : قال . أنت رسول اهللا: فقالت»  ? أنا 
روزي اطالع پيدا كـردم   . جاريه اي داشتم كه كنار كوه احد و اطرافش گوسفندانم را مي چراند: مي گويد

كه گرگ يكي از گوسفندانم را ربوده بود من هم آدم بودم و از اين كار خيلي نگران شـدم و سـيلي بـه او    

                                                 
 94و الجيوش االسالمية  176مختصر العلو  . 1
 95و اجتماع الجيوش االسالمية  47و االثر في العقيدة الحافظ مقدسي  5/139مجموع الفتاوي .  2
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: گفتم، نكوهش نمودكارم را   صپيامبر ، ريف كردمرفتم و داستان را براي او تع صزدم و پيش پيامبر 
  ؟ اي رسول خدا او را آزاد كنم 

  . او را پيش من بياور: فرمود
  ؟ خدا كجا است : خطاب به او فرمود صآمد و پيامبر 

  . در آسمان: گفت
  ؟ من كيستم : فرمود
  .آزادش كن مؤمن است: فرمود صپيامبر  . رسول خدا: گفت

حكم مي كند وقتي كه اقرار كرد خداوند در آسـمان اسـت و صـفت بلنـد مكـاني       به ايمانش صپيامبر 
  1. خداوند را شناخت

آثار فراوانـي  : بيهقي ـ رحمه اهللا ـ  بعد از ذكر ادله بر استواء خداوند و استقرار ايشان بر عرش مي فرمايد  
ه رو ايـن طـرز تفكـر    هم پرچم دار و را :در اين مورد از سلف صالح روايت شده است و امام شافعي 

   2. است
خداونـد كـه   و اينكه ايشان به همـه صـفات    :اعتقاد امام شافعي  ي است راجع به نصوصبعضي از  اين 

اعتقاد دارد و از مذهب سلف صالح پيروي فرموده  اند بدان خبر داده ص يا رسول هستند و بدان متصف
   . لو و استواء ايمان داشتهيعني امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  به صفاتي همچون ع، است

  
  ) پايين آمدن (نزول : صفت سوم

نزول يكي ازصفات فعلي  خداوند است بدين علت ادله دال بر آن هستند كه خداوند هر شـب بـه آسـمان    
ـ  چـه كسـي از  ، چه كسي مرا فرا مي خواند تا دعوتش را اجابه كـنم : دنيا پايين مي آيد و مي فرمايد  نم

همانطور  . چه كسي از من طلب بخشش مي كند تا او را ببخشايم، بخشماو ارزاني چيزي مي خواهد تا به 
  . كه در احاديث روايت شده است

ياران حديث نزول هر شب پروردگار به آسمان دنيا را بدون : ابو عثمان صابوني ـ رحمه اهللا ـ  مي فرمايد  
ثابـت  ، ثابـت فرمـوده   صكه رسول  تشبيه به نزول مخلوقات يا تبديل و تحريف وكيفيت دادن همانگونه

    1. مي كنند و حديث را بر ظاهر معني حمل مي نمايند و علمش را به خدا موكول مي كنند
                                                 

 . 1/394و مناقب بيهقي  4/130و صواعق المحرقه  5/192و مجموع فتاوي  5/280االم .  1
 .ه كنيد نگا 13/407و به  فتح الباري  517االسماء و الصفات  2
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خداوند به آسمان دنيـا را از پيـامبر اكـرم     علماء حجاز و عراق نزول هر شب: مي فرمايد :ابن خزيمه 
مان دنيا شهادت مي دهـيم و بـا زبـان    روايت كرده اند و ما هم بر صحت اخبار نزول خداوند به آس ص

 صاما قائل به كيفيت و صورت نيسـتيم چـون پيـامبر مـا     ، بدان اقرار مي كنيم و قلباً آنها را مي پزيريم
خـدا و  ، بلكه به ما ياد داده كه خداوند بـه آسـمان پـايين مـي آيـد     ، كيفيت را براي ما بيان نفرموده است

ما هم قائل به آنها هستيم ، آن باشند رها نفرموده انده نيازمند ب ي كه مسلمانان در امور دينيرسولش چيز
چـون رسـول اكـرم    ، و آنها را تصديق مي نمايم ولي هرگز دم به تأويل و تحريف و تكييف هم نمي زنـيم 

   2. چنين نكرده اند ص
  : به ذكر احاديث دال بر نزول مي پردازد :سپس امام 

ـاىلَ « : فرمودندصرسول خدا : كه مي فرمايدحديث ابو هريره است ، يكي از احاديث عَ تَ كَ وَ بَارَ نَا تَ بُّ لُ رَ نْزِ يَ
يبَ لَهُ  تَجِ أَسْ وينِ فَ عُ دْ نْ يَ ولُ مَ قُ رُ يَ خِ يْلِ اآلْ لُثُ اللَّ بْقَى ثُ نيَ يَ يَا حِ نْ ءِ الدُّ امَ ةٍ إِىلَ السَّ لَّ لَيْلَ ـنْ  كُ طِيَـهُ مَ أُعْ أَلُنِي فَ سْ نْ يَ مَ

أَغْ  ينِ فَ رُ فِ تَغْ سْ رَ لَهُ يَ  ٣»  فِ
چـه  : پروردگار ما هر شب وقتي كه يك سوم شب باقي بماند به آسمان دنيا پايين مي آيد و مـي فرمايـد  (

، چيزي مي خواهد تا به او ارزانـي دهـم   نم چه كسي از، كسي مرا فرا مي خواند تا دعوتش را اجابه كنم
  )چه كسي از من طلب بخشش مي كند تا او را ببخشايم 

شرح حديث النـزول  « همه احاديث را در كتابي به نام  :امام ابن تيميه ، مورد فراوان هستنداحاديث در 
اين سخن كه خداوند هر شب به آسمان دنيا مي آيـد در سـنت   : امام در آن كتاب مي فرمايد، ذكر كرده» 

 صهر كس سخن رسول ، به وفور ديده مي شود و سلف صالح امت بر آن اتفاق دارند  صرسول خدا 
را تكرار كند مسلماً به حق اصابت كرده و راست گفته هر چند حقيقت كالم رسول خدا را هم درك نكرده 

چون راست ترين كالم و بهترين هديـه  ، باشد مانند كسي كه قرآن مي خواند ولي مفهوم آنرا درك نمي كند
و هـيچ  ، نمـود اعـالم   رسول خدا اين كالم را فرموده و به امت . است صكالم خدا و سنت رسول اكرم 

كدام ار اصحاب آنرا كتمان ننمودند تا به دست تابعين دادند و آنها هم بدون كم و كاسـت تبليـغ كردنـد و    
بدان متأثر شدند و مردم را به صورت عمومي و خصوصي بدان فرا خواندند و كتب صحيح نـزد خـاص و   

                                                                                                                                               
 1/111عقيدة السلف و اصحاب الحديث .  1
 .1/289التوحيد ابن خزيمه .  2
 168و مسلم كتاب صالة شماره 1/384بخاري كتاب تهجد باب دعا .  3
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ي داود و ترمـذي و نسـائي و غيـره آنـرا     عام مانند صحيح بخاري و مسلم و موطأ و مسند امام احمد و اب
  1. روايت كردند

روايت شده است كه دال بر اين هستند امـام بـدون تشـبيه و كيفيـت دادن و      :چيز هاي از امام شافعي 
 :ابو حسين بن ابي يعلي با سندش از امام شـافعي  ، تحريف و تبديل و تعطيل به اين صفت ايمان داشته

  2. خداوند هر شب به آسمان دنيا مي آيد صخبر رسول  بنا به: نقل كرده كه فرموده
در اجتماع الجيوش ابن قيم از عبدالرحمان بن ابي حاتم رازي از ابو شعيب و ابو ثور از ابي عبداهللا محمـد  

د بـه  خداونـد بـر روي عرشـش اسـت هـر گـاه بخواهـ       : روايت شده كه فرمـوده  :بن ادريس شافعي 
  3. رزو كند به آسمان دنيا مي آيدگاه آمخلوقاتش نزديك مي شود و هر

نصوص شرعي كالم امام را تأييد مي كنند و عين عقيده سلف پرافتخار اين امـت اسـت و الزم اسـت كـه     
  . مؤمنين به چنين طرز تفكري رو آورند

  
  كالم خدا: صفت چهارم

ه هـاي  يـدگا دمـردم  ، اين يكي از بزرگ ترين مسئله اختالفي ميان اهل سنت و گروه هـاي ديگـر اسـت   
برجا و مقوم دچار بال و مصيبت هـاي كمـر    و به خاطر آن اين امت پا 4گوناگوني در اين مورد داشته اند 

متأسفانه معتزله و همفكرانشان بر مسند قدرت تكيه ، خون بسياري از آن راد مردان ريخته شد، شكن شده
ني كه آستين همـت بـاال كشـيد و    يكي از بزرگ ترين مردا، زدند و براي مردم انگزسيون ايجاد مي كردند

تمام سختي و بدبختيهاي اين راه را با جان و دل خريد كسي جز امام اهل سنت و پيشواي حـديث احمـد   
بر حق پابرجا ماند و درس مقاومت را به امت اسـالمي  ، بن حنبل شيباني نبود هزار رحمت بر روح پاكش

در چنگ رده توسـط ابـوبكر و در   ، ح و پيروزي رسيداسالم با دو نفر به فت: ياد داد حتي بعضي مي گويند
تا خداوند به داد مسلمين آمد و اهل سنت را از اين مخمصه نجات ، فتنه خلق قرآن توسط احمد بن حنبل

  5 . داد

                                                 
 .نقل شده است  321مجموع فتاوي ص 5و رساله مذكور در جلد  5/322مجموع فتاوي .  1
 .نگاه كنيد  5/182و به محموع فتاوي  1/284طبقات الحنابله .  2
 .176و مختصر العلو  94اجتماع الجيوش االسالمية .  3
 .نگاه كنيد  168به شرح عقيده طحاويه .  4
 10/345و البدايه و النهاية  387و مناقب احمد بن حنبل اثر ابن جوزي  8/631تأريخ طبري  .  5
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  : عقيده اهل سنت و جماعت
نـي  صفتي كه قائم به ذات حكيم منان است و هرگز از او جـدا نگشـته يع  ، خداوند داراي صفت كالم است

  . هميشه سخن فرموده و تا قيام قيامت هم سخن خواهد فرمود
كالم خداوند زيبا ترين كالم است و به كالم انسانها نمي ماند چون تشبيه بين خدا و مخلـوق باطـل وبـي    

  . معني است
و با هر كدام از مخلوقاتش مانند فرشتگان و پيامبران و بندگان صالحش كه دوست دارد با واسطه يا بدون 

حقيقـت صـداي اهللا را مـي شـنود ماننـد       ، در بعضي مواقع مخاطب حكيم منـان ، واسطه سخن مي فرمايد
صدا را مي شنوند مانند موسي در دنيا كه بر روي طور و كنار درخت بـا حيـي    خوديا ، مؤمنين در قيامت

  . منان به گفت وگو پرداخت
چون  . تشبيه نيست قابلصداي مخلوقات  ور كه كالمش به كالم مخلوقات نمي ماند صدايش هم باطهمان

  . كلمات خداوند تمام نشدني هستند
و حروف و معـاني كـالم    آيهو  ههمه قرآن با سور . يكي از كالمهاي خداوند قرآن و تورات و انجيل است

  . قرآن را بر كسي فرود نفرستاده صد و قبل از محمدنخدا مي باش
رسـول اكـرم    زاز جبريل مي گرفت و امت اسـالمي هـم ا   صابتداء جبريل از خداوند مي شنيد و محمد

در لـوح  ، قرآن كالمي است محفوظ، وظيفه اي جز اداء كالم خدا نداشتند صپس جبريل و محمد، ص
المحفوظ و آنچه در كتب و مصاحف هست و مردم با زبان آنرا تالوت مي كنند و با گوش سر آنها را مـي  

نند و از آن نسخه برداري مي شود و در قلـب حافظـان قـرآن بـا     شنوند و در چاپ خانه آنها چاپ مي ك
قرآني ، كالم غير خدا نيست، حقيقت كالمي است كه خداوند فرموده است، حروف و معانيش ثبت مي شود

هـر كـس آنـرا بشـنود و     ، است غير مخلوق هر چند با قرائت و حفظ و چاپ و غيره در آن تصرف شود
  . وند كفر ورزيده استگمان كند كه مخلوق است به خدا

نچه در لوح المحفوظ اسـت چهـل سـال قبـل از     آو ، را با دستان خود براي موسي نوشتخداوند تورات 
  1. همنطور كه در حديث صحيح روايت شده است، آفريدن آدم با دست خداوند به تحرير در آمده

                                                 
تَجَّ آدَ  « كه فرموده  صمانند حديث ابي هريره از رسول خدا .  1 تْـكَ احْ جَ رَ ي أَخْ مُ الَّـذِ ـى أَنْـتَ آدَ وسَ ـالَ لَـهُ مُ قَ ى فَ وسَ مُ مُ وَ

مَّ تَ  هِ ثُ مِ الَ بِكَ تِهِ وَ االَ سَ اكَ اهللاَُّ بِرِ طَفَ ي اصْ ى الَّذِ وسَ مُ أَنْتَ مُ الَ لَهُ آدَ قَ نَّةِ فَ نْ اجلَْ طِيئَتُكَ مِ لَـقَ خَ بْـلَ أَنْ أُخْ َّ قَ ـيلَ رَ عَ ـدِّ ـرٍ قُ ىلَ أَمْ نِي عَ لُومُ
الَ  قَ ِ  فَ تَنيْ ـرَّ ى مَ وسَ مُ مُ جَّ آدَ مَ فَحَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ تو : موسي گفت: موسي و آدم به بحث و گفت وگو پرداختند(  »رَ
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دا هستند در حـالي كـه قـرآن    كالم خداوند قابل تجزيه و تقسيم است قرآن و تورات و انجيل همه كالم خ
يـا  ، سوره فاتحه غير اية الكرسي است، نآغير انجيل و تورات است و تورات غير انجيل است حتي در قر

و خدانـد بـا   ، و همچنين بقيه كالم خدا از اين قاعده مستثني نيسـت ، سوره بقره غيراز سوره العمران است
  . است و تورات عبري و انجيل سرياني است قران عربي، لغات مختلف با بندگانش سخن مي فرمايد

همچنين كالم خدا قابل تفضيل و ، در قرآن معاني و مفاهيمي وجود دارد كه در تورات به چشم نمي خورد
مانند سوره فاتحه نه در قرآن نـه در  ، ترجيح هستند مثالً اية الكرسي از از تمام آيات ديگر بزرگ تر است

از اين گذشـته كـالم خـدا    ، يا سوره اخالص يك سوم قرآن است، ه استتورات و نه در انجيل نازل نشد
همه اينها با لفـظ و حـروف كـالم غيـر     ، اهللا بعد از اسم  مي آيد» بسم اهللا « تقديم و تأخير دارند مثالً در 

  . مخلوق خداوند هستند و اصالً با كالم مخلوقات قابل تشبيه نيستند
جلد قرآن و جوهر همه مخلوق و مصـنوع هسـتند امـا آنچـه از      فراموش نكنيم اصوات و ورق و مداد و

حروف منطوقِ  نوشته شده  نگه داري شده به دست مي آيد  با حروف و معاني كالم خدا وغيـر مخلـوق   
   . مي باشد

، اهل سنت و جماعت با ادله فراواني از قران و سنت غير مخلوق بودن كالم خدا را به اثبات رسـانيده انـد  
  : مثالً

1-  {  T  S  R  QP  O  N   ML       K  J  I  HG  F  E  D  C  B
  ZY  X  W      V  Uz برخى از آن پيـامبران را بـر برخـى ديگـر برتـرى       253: البقرة

بخشيديم از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را باال برد و به عيسـى پسـر   
  او را به وسيله روح القدس تاييد كرديممريم داليل آشكار داديم و 

  با موسى آشكارا سخن گفت وندخداو :ترجمه  164 :النساء m  l   k  j  iz  } ـ 2

و چـون   :ترجمـه  143: األعراف ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �z»  } ـ 3
  بنماى موسى به ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض كرد پروردگارا خود را به من

                                                                                                                                               
تو فرستادي خدا هستي خداوند با دست خودش : آدم هم گفت ، پدر ما هستي اما با يك گناه ما را از بهشت بيرون آوردي 

سپس پيامبر  ، م خداوند آنرا مقدر كرده بود ناز آفريد لمرا مالمت مي كنيد كه چهل سال قبآيا بر كاري  ، ات داه به تو تور
  .) فرمودند بدين علت آدم دو با بر موسي اقامه حجت كرد ص

  4/2042و مسلم كتاب قدر  7/214بخاري كتاب قدر 
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4-  {  l  k  j  i  h  g        f  e  d       c  b  a  `  _  ^

  q  p   o  n  mz رسيد از جانب راست وادى ] آتش[پس چون به آن  :ترجمه 30: القصص
  .پروردگار جهانيان، خداوند هستم ز آن درخت ندا آمد كه اى موسى مندر آن جايگاه مبارك ا

مـا وقتـى چيـزى را     :ترجمه 40: النحل º  ¹  ¸   ¶  Á  À          ¿  ¾   ½z      «  ¼  } ـ 5
  شود درنگ موجود مى گوييم باش بى اراده كنيم همين قدر به آن مى

6-  {  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸
   Ë   Ê  Éz م خـدا را  و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كـال :ترجمه 6: التوبة

  بشنود سپس او را به مكان امنش برسان چرا كه آنان قومى نادانند
» شرح العقيـدة االصـفهانية   « آيات در اين مورد فراوان هستند امام ابن تيميه همه آنها را در كتابي به نام 

  . جمع آوري كرده است 66ص 
به بعضي ، يت شده استروا  صهمچني احاديث صحيحي در تأييد اين مطلب از حضرت ختمي مرتبت 

  . از آنها اشاره مي كنيم
ي « : كه مي فرمايد  صـ حديث ابو هريره از پيامبر 1 مُ الَّـذِ ـى أَنْـتَ آدَ وسَ ـالَ لَـهُ مُ قَ ى فَ وسَ مُ مُ وَ تَجَّ آدَ احْ

اكَ اهللاَُّ طَفَ ي اصْ ى الَّذِ وسَ مُ أَنْتَ مُ الَ لَهُ آدَ قَ نَّةِ فَ نْ اجلَْ طِيئَتُكَ مِ تْكَ خَ جَ رَ ـىلَ  أَخْ نِي عَ لُـومُ ـمَّ تَ هِ ثُ مِ الَ بِكَ تِهِ وَ االَ سَ بِرِ
ـ ى مَ وسَ مُ مُ جَّ آدَ مَ فَحَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ الَ رَ قَ قَ فَ لَ بْلَ أَنْ أُخْ َّ قَ يلَ رَ عَ دِّ رٍ قُ ِ أَمْ تَنيْ موسـي و آدم بـه   ( »رَّ

، ا با يك گناه ما را از بهشـت بيـرون آوردي  تو پدر ما هستي ام: موسي گفت: بحث و گفت وگو پرداختند
آيا بر كاري مـرا مالمـت   ، تو فرستادي خدا هستي خداوند با دست خودش به تو تورات داه: آدم هم گفت

فرمودند بدين علت آدم دو  صسپس پيامبر ، م خداوند آنرا مقدر كرده بودناز آفريد لمي كنيد كه چهل سال قب

  )با بر موسي اقامه حجت كرد
  
يُنَـادَ «  : كه مي فرمايد صـ حديث ابي سعيد خدري از پيامبر 2 يْكَ فَ دَ عْ سَ ولُ لَبَّيْكَ وَ يَقُ مُ فَ ا آدَ ولُ اهللاَُّ يَ قُ يَ

ثًا إِىلَ النَّـارِ  عْ تِكَ بَ يَّ رِّ نْ ذُ جَ مِ رِ ْ كَ أَنْ ختُ رُ أْمُ تٍ إِنَّ اهللاََّ يَ وْ در : آدم مـي گويـد  ، اي آدم: خداوند مي فرمايـد ( »بِصَ
  )  يز گروه جهنمي را  از ميان فرزندانت برانگكه  فرا خوانده مي شودبا صداي بلند و ، متمخد



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٢٩٤ 

M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C   B  A   }  آيـه امام بخاري در صحيحش تحت عنوان 
  Z   Y  X  W  VU  T  SR  Q  P  O  Nz و در آن مـي   عنوان كـرده  يباب 23: سبأ

چنين چيزي نشانه فقه و دقـت   1)خداوند چه چيزي را آفريد( »ماذا خلق ربكم « : خداوند نفرمود: فرمايد
  . فهم و حسن اعتقاد است در مورد كالم خداوند منان كه مخلوق نيست

  
ـيْسَ « : كه مي فرمايد صاز رسول خدا  ـ حديث عدي بن حاتم 3 هُ لَ بُّ هُ رَ لِّمُ يُكَ دٍ إِالَّ سَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ مَ

يْنَهُ  َانٌ بَ مجُ رْ يْنَهُ تُ بَ   )هر كدام از شما بدون مترجم با خدا سخن خواهيد گفت (2» وَ
آيات و احاديث فراواني بر اثبات كالم خداوند و غيـر مخلـوق بـودن كالمـش وجـود دارنـد كـه بـراي         

  . جويندگان حق شك و شبهه اي باقي نمي گذارند
بيشـتر آنهـا را    2/216د اهل السـنة و الجماعـة   و الاللكائي در شرح اعتقا 1/328ابن خزيمه در التوحيد 

  . روايت فرموده اند
مجلس مناظره باز كرد و به امت اسالمي از در ، با مخالفان، يكي از پيشتازان اين فتنه بود :امام شافعي 

افتادن در اين سياه چاله ها هشدار داد و مردم را به دوري از آن فرا خواند حتي حكـم تكفيـر مخالفـاني    
  . نصوص فراواني بر عقيده امام داللت مي كنند، حفص الفرد را صادر كردچون 
قرآن كالم خدا و : روايت كرده كه فرموده :با سندش از ابي عبداهللا محمد بن ادريس شافعي  :بيهقي 

  3. غير مخلوق است
و نسبت به افرادي كه مخالف عقيده اهل سنت و جماعت بودند خيلي سـخت گيـر بـود     :امام شافعي 

  . خطر ناك بر آنها مي تازيد
در حالي كـه يوسـف    :ابي شعيب در مجلس امام شافعي : بيهقي با سندش از ابي شعيب روايت مي كند

بعد از مدتي حفـص الفـرد كـه    ، ن مجلس بودند حضور پيدا كردآبن عمرو بن يزيد و عبداهللا بن حكم در 
  ؟ در مورد قرآن چه مي گويد : حفص به يوسف گفت، دمتكلم تمام عيار بود وارد مجلس ش

                                                 
 6/2719بخاري .  1
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 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٢٩٥ 

مي خواستند دنباله سـخن را بـه امـام    ، غير از اين هيچ چيزي در موردش نمي دانم، كالم خدا است: گفت
 . اينها مي خواهنـد تـو نظـر خـود را بيـان كنيـد      : رو آورد و گفت :بسپارند تا اينكه حفص به شافعي 

: به سخن آمـد و فرمـود   :كند تا اينكه شافعي  اما باز هم اصرار مي، اين را رها كن: فرمود :شافعي 
   ؟ تو در مورد قرآن چه مي گويد 

  . من مي گويم مخلوق است: گفت
   ؟ به چه دليل : فرمود

تـا  ، بر غير مخلوق بودن سـاعتها اسـتدالل كردنـد    :حفص بر مخلوق بودن و شافعي : راوي مي گويد
  . رسانداو را تكفير كرد و سخن را به پايان  :اينكه شافعي 

روز بعـد در  ، را نزد خودم در كتابي نگه داري كردم :تمام استداللهاي امام شافعي : ابو شغيب مي گويد
خواستم به آنهـا نشـان    ؟ چه كار كرد  :ديروز ديدي شافعي : گفت، بازار شيشه به حفص الفرد رسيدم

  . شافعي ـ رحمه اهللا ـ  عالم و دانا استامام دهم كه 
هر چند هيچ كس در اين مورد با او سخن نگفته و اهل كالم نيست ولي مـن  : رد و گفتسپس به من رو ك

    1. بر او چيره نشدم هر چند من در اين مورد تحقيق و بررسي مي كنم و اهل كالم هستم
اما در پايان روايـت آمـده كـه حفـص     ، بيهقي همين روايت را با سندي ديگر از ربيع بن سليمان نقل كرده

شافعي ـ رحمه اهللا ـ  تصميم داشت مرا به قتل برساند يعني تا اين حد از سخنان من عصـباني    : هالفرد گفت
   2. شده بود

، قـرآن مخلـوق اسـت   : حفص گفت، پرداخت و مناظره وقتي شافعي با حفص به بحث: در سند ربيع آمده
  3. به خداوند منان كفر ورزيديد: امام فرمود

م شافعي را از ابي محمد زبيري نقل مي كند كه مردي بـه امـام شـافعي ـ     بيهقي با سندش مناظره ديگرِ اما
  ؟ به من بگو قرآن خالق است : رحمه اهللا ـ  گفت

  . سوگند به خدا خالق نيست: امام فرمود
  ؟ پس قرآن مخلوق است : گفت

  . سوگند به خدا مخلوق نيست: امام فرمود

                                                 
 18/56مناقب .  1
  1/3455مناقب .  2
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 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٢٩٦ 

  ؟ چه دليلي داريد كه قرآن مخلوق نباشد : گفت
  ؟ قبول داريد كه قرآن كالم خدا است : م سرش را بلند كرد و فرموداما

  . بله: گفت

=¯zΝ«  آيه: فرمود x.uρ ª!$# 4©y›θ ãΒ «  آيـه از نظر زماني بر  {  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸

   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿z  ولـي از نظـر    . پيشي گرفتـه  6: التوبـة
، آيا قبول داريد كه خدا و كالمش با هم بوده اند، حاال اين سؤال مطرح است، ترتيب بعد از آن قرار گرفته

  ؟ يا خودش بوده و كالمش موجود نباشد 
  . هم كالمش هر دو بوده اند، هم خدا: مرد گفت

شـما قبـول   ، شما كالم بزرگي بر زبان مـي آوريـد  ، اي كوفيان: شافعي ـ رحمه اهللا ـ  تبسمي كرد و فرمود  
غير خـدا اسـت يـا    ، كالم خدا: پس چگونه مي توانيد بگويد . و كالمش هر دو قديم هستند داريد كه خدا

  ؟ چيزهاي ديگري كه بر زبان مي آوريد 
  .و دم در ندادمرد سؤال كننده سكوت اختيار كرد : رواي مي گويد

ر هستند و صفات خدا از ذاتش جدا ناپذي، هدف امام اين است هر كس اقرار كند كه كالم صفت خدا است
پس چرا بايد در غير مخلوق بودن قرآن شك كند مگر قـرآن  ، و دوباره اقرار كند كه قرآن كالم خدا است

همـراه ذات خداونـد بـوده انـد و هـيچ كـدام        لهم يكي از صفات خداوند نيست و صفات خداوند ال يزا
ـ  ، مخلوق نيستند تا قرآن دومي باشد ات كـه  طـ ه از ايـن مغال همچنين امام مي خواهد به او هشدار دهـد ك

وسوسه هاي شيطاني  هستند فاصله بگيرد و نگذار وارد منطقه ممنوعه  عقل انسان شوند چـون تفكـر را   
فكـر كسـي    متأسفانه امروزه هم اين وسوسه هاي شيطاني رخت بر نبسته اند و هر روز درِ، فاسد مي كنند

هر چيـزي  : قديم قائلين به خلق قرآن مي گويند امروزه و روزگار، دنرا مي زنند و آنرا به بي راه مي كشان
   ؟ مخلوق يا خالق  ؟ قرآن كدام يكي است ، يا مخلوق است يا غير مخلوق

گمان مي كنند كه با اين ياوه و چرند و پرند مي توانند به مردم دروغ بگوينـد و آنهـا را گمـراه سـازند و     
خدا است و كالم صفتي از صفات حيي منان اسـت و  اما قرآن كالم ، اعتقادات مردم را فاسد و ويران  كنند

  . صفات خداوند غير مخلوق هستند
امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  براي آن مرد بيان مي كند كه اين عقيده سلف صالح اين امـت اسـالمي بـوده و      

  . سلف بر اين اعتقاد پافشاري فرموده اند



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٢٩٧ 

فيان بن عيينه را ديدم كـه بـر در خانـه نويسـنده     من س: بيهقي با سندش از امام روايت مي كند كه فرموده
   ؟ اي ابا محمد اينجا چكار مي كنيد : خطاب به او گفتم، ايستاده بود

   1. من دارم كالم خدا را از دهان اين بچه مي شنوم، واي به حالت، دور شو: گفت
روزي نـز د  ، بودند ايسـتاد  امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  جوان مردانه در مقابل افرادي كه قائل به خلق قرآن  

مـن در  : امام فرمـود ، شدـ كه معتقد به خلق قرآن بود  ـ امام ذكر خير ابراهيم بن سليمان ابن عليه جهمي  
ال اله اال اهللا اي كه پشت حجاب : هر چيزي مخالف او هستم حتي در گفتن الاله اال اهللا چون من مي گويم

  . 2كالمي را آفريد و به موسي شنواند با موسي سخن گفت ولي او مي گويد خداي كه 
بيان مي كند كه انكار صفت كالم براي خدا به مفهـوم كلمـه توحيـد    ، اين فقه و درك امام بزرگ وار است

خدشه وارد مي سازد و مشت محكمي به دهان افرادي مي كويبد كه عقيده اسماء و صفات را مورد اهانت 
چون چنين عقيده اي امت را به تفـرق و اخـتالف   ا بلند مي كند و چماغ تكفير را بر سر آنهقرار مي دهند 

  .مي كشاند نه به خير و نيكي و صالح
اين كالم امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  بود در مورد برائت از افراد و گروهي كه از خط و مشي سـلف صـالح     

  . ي دهندبر مي گزينند و به خلق قرآن نظر مرا براي خود منحرف مي شود و نحله اي ديگر 
هيچ روايتي در مورد لفظ از امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  نقل نشـده چـون در دوران ايشـان چنـين چيـزي        
مطرح نبود بلكه ساخته و پرداخته نسل بعد از شافعي ـ رحمه اهللا ـ  است و عادتاً نبايـد چيـزي در ايـن      

  . مورد از ايشان روايت شود
ولـي   انـد  تفاوتي قائل بوده )مقروء ( و خوانده شده) قارئ(نده اما روايت شده كه ايشان ميان صداي خوان

: بيهقي با سندش از ربيع بن سليمان روايت مي كند كه شافعي ـ رحمه اهللا ـ  فرموده  ، بدان تصريح نفرموده
  3. قرآن خواندن در طواف سنت است و بهترين كالم انسان در طواف خواندن قرآن است

امـا  ، مت اتفاق دارند قرآني كه توسط مسلمين خوانده مي شود كالم خدا استسلف ا: ابن تيميه مي فرمايد
هيچ كدام از آنها نفرموده اند كه اصوات قاري و مداد و جوهري و مصحف قديم و ازلي هستند مانند قرآن 

قرآن را با صـدا  : فرموده  صكالم خدا است و پيامبر ) قرآن (هر چند اتفاق دارند كه وحي ميان دو لوح 
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 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٢٩٨ 

پس كالمي كه مسلمين مي خوانند كالم خدا است اما اصوات و لفظي كه بـا  ، 1هاي زيباي خود مزين كنيد 
  2. كالم خدا نيست را تالوت مي كنندآن قرآن 

و نقطـه و   تبايد مـداد و دوا ) كالم خدا باشد اصوات قاري (اگر چنين باشد : در جاي ديگري مي فرمايد
پـس  ، الي كه چنين نيست و مخلوقيت آنهـا واضـح و بـديهي اسـت    حركات همه غير مخلوق باشند در ح

: كالم خدا است خداوند مي فرمايد، صوتي كه مردم با آن قرآن را مي خوانند صداي بندگان است اما كالم

 {  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸
   Ë   Êz كالم خداوند اسـت  ، كالم »قرآن باصواتكم زينوا ال« : مي فرمايد صيا پيامبر  6: التوبة

خداوند با اين صدا مردم را فرا نمي خواند و با موسي و ديگـران سـخن نمـي    ، صداي بنده است، اما صدا
  . قرآن و سنت اينرا تأييد مي كنند و سلف صالح بر اين عقيده بوده اند، فرمايد

معتقد بود كه كالم صفت ازلي خداونـد  : است خالصه مذهب امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در اين مورد چنين  
است و قرآن كالم خدا و غير مخلوق است و هر كس قائل به خلق قرآن باشد از دين خارج است و ميان 

  . غير مخلوق است) قرآن (صداي قاري مخلوق و خوانده شده ، صداي قاري و قرآن تفاوت وجود دارد
از امام : ز علي بن سهل رملي به پايان مي رسانم كه مي فرمايداين مطلب را با روايتي از بيهقي با سندش ا
  . قرآن كالم خدا و غير مخلوق است: فرمود، شافعي ـ رحمه اهللا ـ  در مورد قرآن پرسيدم

   ؟ اگر كسي قائل به مخلوق بودن قرآن باشد چه حكمي دارد : گفتم
قائلين به خلـق قـرآن را كـافر    ، ه همه آنهاهيچ كدام از بزرگان دين را نديدم مگر اينك، كافر است: فرمود

  . 3قلمداد مي كردند 
آنچه با زبان تالوت مي كنيم و با گوش آنرا : مي فرمود :شافعي : مي گويد» االعتقاد « بيهقي در كتاب 

همه كالم خدا هستند و خداوند اوامر و نواهي خود را با ايـن كـالم   ، مي شنويم و در مصاحف مي نويسيم
   4.به بندگان ابالغ فرموده است صر توسط پيامب

  

                                                 
و  2/179و نسائي  1468و ابو داود شماره  4/283و احمد  34و در باب خلق افعال  6/2743بخاري در باب توحيد  .  1
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٢٩٩ 

  دست : صفت پنچم
يكي ديگر از صفات ذاتي پروردگار دست است نصوص فراواني از قرآن و حديث خداوند را انگونـه كـه   

  . شايسته ايشان است به اين صفت متصف مي نمايند
  : خداوند مي فرمايد

  75: ص º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬z   «  ¼  ½  } ـ 1
فرمود اى ابليس چه چيز تو را مانع شد كه براى چيزى كه به دستان خويش خلـق كـردم سـجده    : ترجمه

  .جويانى برترى] جمله[آورى آيا تكبر نمودى يا از 

2 -  {  ÇÆ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´z ــدة : المائــ

خـدا   آنچه گفتند از رحمـت ] سزاى [شان بسته باد و به خدا بسته است دستهاى خود و يهود گفتند دست64
  .بخشد دور شوند بلكه هر دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد مى

U  T  S  RQ  P  O  N  M  L   KJ  I  H  G  F  E  D  C    B  A   } ـ  3

  \  [  Z  Y  X   W  Vz نيست  كنند جز اين در حقيقت كسانى كه با تو بيعت مى 10: الفتح
شكنى كنـد تنهـا بـه زيـان       خدا باالى دستهاى آنان است پس هر كه پيمان  كنند دست كه با خدا بيعت مى

شكند و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودى خدا پاداشـى بـزرگ بـه او     خود پيمان مى
  .بخشد مى
  

   نمونه ای از سنت مطهر پيامرب
نَّـةِ احْ « : ـ حديث ابو هريره 1 ـنْ اجلَْ طِيئَتُـكَ مِ تْكَ خَ جَ رَ ي أَخْ مُ الَّذِ ى أَنْتَ آدَ وسَ الَ لَهُ مُ قَ ى فَ وسَ مُ مُ وَ تَجَّ آدَ

رَ  دِّ رٍ قُ ىلَ أَمْ نِي عَ لُومُ مَّ تَ هِ ثُ مِ الَ بِكَ تِهِ وَ االَ سَ اكَ اهللاَُّ بِرِ طَفَ ي اصْ ى الَّذِ وسَ مُ أَنْتَ مُ الَ لَهُ آدَ قَ لَ فَ بْلَ أَنْ أُخْ َّ قَ يلَ الَ  عَ قَ قَ فَ
 ِ تَنيْ رَّ ى مَ وسَ مُ مُ جَّ آدَ مَ فَحَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ  »رَ

تو پدر ما هستي اما با يك گناه ما را از بهشت : موسي گفت: موسي و آدم به بحث و گفت وگو پرداختند( 
آيـا بـر   ، هده تو تـورات دا تو فرستادي خدا هستي خداوند با دست خودش ب: آدم هم گفت، بيرون آوردي

 صسـپس پيـامبر   ، م خداوند آنرا مقدر كـرده بـود  ناز آفريد لكاري مرا مالمت مي كنيد كه چهل سال قب
  1 ). فرمودند بدين علت آدم دو با بر موسي اقامه حجت كرد

                                                 
   6/2730و بخاري كتاب توحيد باب كلم اهللا موسي تكليما  4/2042مسلم كتاب قدر باب احتجاج آدم و موسي .  1
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مي براي دست يابي به آنها ، و احاديث فراوان ديگري كه صفت دست را براي خداوند منان ثابت مي كنند
  . نگاه كنيد 1/119»  التوحيد ابن خزيمه « توان به كتاب 

ابـو عثمـان    . اهل سنت و جماعت در اثبات صفات تمام آيات و احاديـث روايـت شـده را پذيرفتـه انـد     
ـ بـر    نمايـد  تفـظ و مردگانشـان را رحمـ   حياران سنت ـ خداوند زندگانشان را  : مي گويد :صابوني 

خداوند را با همان صفاتي مي شناسند كه خـود  ، شهادت مي دهند صوحدانيت خداوند و رسالت محمد 
و همچنـين چيزهـاي را   ، در اخبار صحيح بدان اشاره نمـوده اسـت   صدر وصف خود فرموده يا محمد 

در سنت آنرا براي حق تعالي ثابت  صبراي خداوند منان ثابت مي كنند كه خودش در قرآن يا پيامبرش 
خداوند آدم را با دست خـودش  : مي گويند، يبه خداوند به مخلوقاتش نيستندهرگز قائل به تش، كرده است

  : آفريده همان طور كه قرآن مي فرمايد

 {  ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬z فرمود اى  :ترجمه 75: ص
رى آيـا  ابليس چه چيز تو را مانع شد كه براى چيزى كه به دستان قدرت خويش خلـق كـردم سـجده آو   

   .جويانى برترى] جمله[تكبر نمودى يا از 
كالم را از جايي خود منحرف نمي گردانند مثالً دست را مانند معتزله ـ خداوند آنها نابود كند ـ بر نعمت يا   

، يا مانند مشبه ـ خداوند آنها را رسوا كند ـ براي دست خدا كيفيـت قائـل نيسـتند     ، قدرت حمل نمي كنند
   . ت مخلوقات تشبيه نمي نماينددست خدا را به دس

خداوند اهل سنت را از تحريف و تبديل و صورت دادن پناه داده بلكه تنها با شناختن و فهم كردن بر آنهـا  
 آيـه نعمت ارزاني داده تا راه توحيد و تنزيه را بپيمايند و قول به تعليل و تشبيه را رها كننـد و دنبالـه رو    

   11: الشورى Q  X  W  V     U   TS Rz  }  :كه سوره شوري باشند 11
بـه ايـن     آيـه به اين صفت ايمان داشته و خداوند را بدونه تشبيه بنا بـه    :روايت شده كه امام شافعي 
  . صفت متصف فرموده است

خداوند منان داراي اسماء و صفاتي : نقل كرده كه امام فرمودند :ابو يعلي با سند خودش از امام شافعي 
ذيـل خداونـد دو    آيهبنا به دو ..... . از آنها خبر داده اند صمده و سنت مطهر رسول آقرآن است كه در 
  : دست دارد

1-  {  ÇÆ       Å  Ä  Ã  Â  Áz بلكه هر دو دست او گشاده است  64: المائدة  
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2-  {  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸

   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄz ــه كــه شايســته اســت  آنهــا خــدا را آن 67: الزمــر گون
در حالى كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه اوست و آسمانها پيچيده در دسـت او؛ خداونـد   ، نشناختند

  پندارند منزّه و بلندمقام است از شريكيهايى كه براى او مى
لملك ابي حسن محمـد بـن عبـدا   (را ذكر مي كند و آنرا به امام الحرمين  :ابن تيميه اعتقاد امام شافعي 

  2. نسبت مي دهد1) كرخي 
  وجه : صفت ششم

در سنت صحيح  صاين صفت يكي از صفات ذاتي خبري خداوند است كه خودش در قرآن و پيامبرش 
دالئل دال بـر   . از آن خبر داده اند پس با رعايت كردن جايگاه و مقام پروردگار اعتقاد بدان واجب است

  : اين صفت آيات ذيل مي باشند

1-  { {  z   o  n     m    l  kj  i  h  g    f  ed      c  b   a  `_  ~  }  |

   pz خدا معبودى ديگر مخوان خدايى جز او نيست جز ذات او همـه چيـز    و با  :ترجمه 88 :القصص
  شويد نابودشونده است فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانيده مى

و ذات باشـكوه و ارجمنـد پروردگـارت     27: الرحمن z  y  x  w  v  u   tz  } ـ 2
  باقى خواهد ماند

 »التوحيـد ابـن خزيمـه « ت بيشتر مي توانيد به كتاب عاآيات فراواني در اين مورد وجود دارند براي اطال
  . مراجعه فرمايد 1/24

  

  

 : سنت مطهره
                                                 

الفصول فی اعتقاد « فقيه و مفتي شافعيه بوده و به شهرهاي فراواني سفر كرده و تأليفات فراواني دارد يكي از آنها كتاب .  1
چـون  : مـي گفـت   ن معتقد به قنوت نماز فجر نبودند، ايشا. در آن ديدگاه سلف صالح را ذكر نموده. است »األئمة الفحـول 

قاد به او نسبت مي دهند كه بيش از دو هزار بيت است و بـر  تده و قصيده اي در اعحديث صحيحي در اين مورد روايت نش
و طبقات شافعيه ابن 4/137طبقات سبكي . اشعريه و ديگران حمله كرده بدين علت اشاعره او را متهم به تجسيم  مي كنند 

 .   12/229و البدايه و النهايه  1/349شهبه 
  4/175مجموع فتاوي .  2
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  :كه مي فرمايد ـ حديث جابر1

ىلَ   لَ عَ كَ  z|  {  ~   �  ¡   z  y  x  w  } }  ص رسول اهللا ملََّا نَزَ هِ جْ وذُ بِوَ الَ أَعُ     قَ
 {  ¥  ¤  £  ¢z  َك هِ جْ وذُ بِوَ الَ أَعُ لَتْ  , قَ امَّ نَزَ لَ  ª  ©  ¨  §  ¦z    »  ¬®  }  فَ

 ُ نُ أَوْ أَيْرسَ وَ انِ أَهْ اتَ الَ هَ  .قَ
نـازل شـد   » رسـتد  بگو او تواناست كه از باالى سرتان يا از زير پاهايتان عذابى بر شما بف«  آيهوقتي كه 

  . به وجهت پناه مي بريم: فرمود صپيامبر 
و عذاب بعضى از شما را به بعضـى  ] و دچار تفرقه سازد[يا شما را گروه گروه به هم اندازد «  آيهو وقتي 

  1. اين دو راحتر و آسان ترند: فرمود . نازل شد»  بچشاند] ديگر[
نْ ا« : ـ حديث عبداهللا بن قيس كه مي فرمايد2 ـنْ صلنَّبِيِّ عَ نَّتَانِ مِ جَ امَ وَ ا فِيهِ مَ امَ وَ ةٍ آنِيَتُهُ نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ الَ جَ قَ

ِ عَ  كِربْ اءُ الْ دَ ِمْ إِالَّ رِ هبِّ وا إِىلَ رَ نْظُرُ َ أَنْ يَ بَنيْ مِ وَ وْ قَ َ الْ ا بَنيْ مَ امَ وَ ا فِيهِ مَ امَ وَ بٍ آنِيَتُهُ هَ نٍ ذَ دْ نَّةِ عَ هِ يفِ جَ هِ جْ    2» ىلَ وَ
با ظروف و همه وسائل و دو بهشت از طال با همه ظروف و وسائل و ميان آنها ، دو بهشت از نقره :ترجمه 

  . د كشيده شدهوو خدا تنها پرده كبريا است كه بر روي خ
» التوحيد « براي اطالعات بيشتر به كتاب  . روايت شده اند صو احاديث فراوان ديگري كه از حضرت 

  . مراجعه كنيد 27/ 1ابن خزيمه 
  : ذيل استدالل مي كند آيهبراي اثبات اين صفت به دو  صامام شافعي 

m    p  kj  i  h  g    fl ٨٨: القصص 
 m  z  y  x  w  v  u   tl ٢٧: الرمحن 

خداوند بر امام  . در اثبات صفت وجه روش سلف صالح امت را مي پيمايد :روشن شد كه امام شافعي 
  3. ح رحمت بفرستدو نياكان پيشتاز او از سلف صال

را به قبله تفسير فرموده ولي دليل بر اين نيست كه امام صـفت را تأويـل كـرده     1سوره بقره  115 آيهامام 
  2. را اينگونه تفسير كرده اند آيهچون همه بزرگان دين بنا به سبب نزول 

                                                 
 6/2694كتاب توحيد بخاري .  1
   2710/ 6بخاري كتاب توحيد .  2
  4/182و مجموع فتاوي  1/283طبقات ابي يعلي .  3
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  قدم : صفت هفتم
بار خود بيـان فرمـوده و    در سخنان گهر صفات خبري خداوند است كه حضرت رسول صقدم يكي از 

اما تأويل گران بنا  . سلف صالح امت اسالمي رحمهم اهللا همانطور كه رسول خبر داده بدان ايمان آورده اند
حتـي  ، را رد كرده اند و با تأويالت بعيدي به تأويلش پرداخته اند صبه عادت خود خبر حضرت محمد 

   .به تمسخر و استهزاء مي گيرندرا مؤمنين اين صفت 
همانـا بنـا بـه    : يكي از مؤمنين به اين راد مرد تأريخ اسالم امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  است كه مي فرمايد  

خداوند داراي ) تا خداوند بر جهنم پا مي گذارد ( » حتی يضع الرب فيها قدمه« خبر رسول كه مي فرمايد 
   3 . قدم است

اينك متن كامل حـديث را  ، يث ابي هريره استبه آن استدالل مي كند قسمتي از حد :حديثي كه امام 
  : ذكر مي كنيم

نْ النَّبِيِّ «  فَ  صعَ عَ ا إِالَّ ضُ لُهَ خُ دْ َا الَ يَ ا هلَ بِّ مَ ا رَ َنَّةُ يَ الَتْ اجلْ قَ ِامَ فَ هبّ النَّارُ إِىلَ رَ َنَّةُ وَ تْ اجلْ مَ تَصَ الَ اخْ اسِ قَ اءُ النـَّ
نِي أُو عْ الَتْ النَّارُ يَ قَ مْ وَ طُهُ قَ سَ ايبِ وَ ـذَ ارِ أَنْـتِ عَ ـالَ لِلنـَّ قَ ي وَ َتـِ محْ نَّةِ أَنْـتِ رَ اىلَ لِلْجَ عَ الَ اهللاَُّ تَ قَ ينَ فَ ِ ربِّ تُ بِاملُْتَكَ ثِرْ

نْ  لِمُ مِ ظْ إِنَّ اهللاََّ الَ يَ َنَّةُ فَ ا اجلْ أَمَّ الَ فَ ا قَ هَ لْؤُ امَ مِ نْكُ ةٍ مِ دَ احِ لِّ وَ لِكُ اءُ وَ نْ أَشَ يبُ بِكِ مَ ـدً  أُصِ ـهِ أَحَ قِ لْ ـئُ خَ نْشِ ـهُ يُ إِنَّ ا وَ
ا نَ فِيهَ وْ يُلْقَ اءُ فَ شَ نْ يَ يدٍ  {و لِلنَّارِ مَ زِ نْ مَ لْ مِ ولُ هَ قُ ا إِىلَ  }تَ ـهَ ضُ دُّ بَعْ ـرَ يُ تَلِـئُ وَ تَمْ ـهُ فَ مَ دَ ـا قَ عَ فِيهَ تَّى يَضَ ا حَ ثً ثَالَ
طْ  طْ قَ طْ قَ ولُ قَ قُ تَ  ٤» بَعْضٍ وَ

اي خداوندا چرا تنهـا بـي نوايـان و    : بهشت گفت، بهشت و جهنم بحث و مناقشه خود را پيش خدا بردند
  ؟ ضعيفان وارد من مي شوند 

   ؟ اي خداوندا چرا تنها مستكبرين و ظالمان وارد من مي شوند : و جهنم هم عرض كرد
هـر كـه را   ، تو عذاب من هسـتي : تو رحمت من هستي و به جهنم فرمود: خداوند خطاب به بهشت فرمود

  . دو از انسان پر خواهيد شدبخواهم داخلت مي كنم و هر 
                                                                                                                                               

1  . {   r  q  p  o  n  ml  k  j  i  hz  خداسـت  ] به[پس به هر سو رو كنيد آنجا روى ( 115: البقـرة
 )آرى خدا گشايشگر داناست

  526/ 1و تفسير طبري  3/193و مجموع فتاوي  1/65في احكام القرآن شافعي ـ رحمه اهللا ـ  .  2
  443االسماء و الصفات بيهقي .  3
 1/208و توحيد ابن خزيمه  4/2186و مسلم  6/2711بخاري كتاب توحيد .  4
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خداوند به هيچ كس از بندگانش ستم نمي كند و افرادي كه مستحق آتـش هسـتند بـه    : فرمود صپيامبر 
  ؟ آيا كسي باقي ماننده : و جهنم سه بار فرياد مي كشد، جهنم مي روند

  .استكافي است كافي : خداوند قدم را بر جهنم مي گذارد تا منقبض مي شود و فرياد مي كشد
عقل و قيـاس و  كه را تصديق مي كنند و اجازه نمي دهند  صاهل سنت و جماعت احاديث رسول اكرم 

ه تكاپو بپردازد كه قدرت تازش ندارد و در چنين مياديني منطق تسليم حـاكم اسـت   بذهن آنها در ميداني 
  1 . عقلي نه منطق چرا و چگونه 

  
  

  خنده : صفت هشتم
هـر چيـزي بـا    ، ثابت شده اسـت صوند است كه با حديث رسول اكرم خنده يكي از صفات خبري خدا

چند حديث را ذكر مي كنـيم   . سنت ثابت شود در حكم چيزهاي است كه قرآن بر وجودشان شهادت داده
  : كه از صفت خنده خداوند خبر مي دهند

  : كه مي فرمايد صـ حديث ابوهريره از پيامبر 1
ولَ اهللاَِّ «   سُ الَ يَ  صأَنَّ رَ ـبِيلِ اهللاَِّ قَ ا يفِ سَ ـذَ اتِلُ هَ قَ َنَّةَ يُ نِ اجلْ الَ خُ دْ رَ يَ خَ ا اآلْ َ مهُ دُ تُلُ أَحَ قْ ِ يَ لَنيْ جُ كُ اهللاَُّ إِىلَ رَ حَ ضْ

دُ  هَ تَشْ يُسْ اتِلِ فَ قَ ىلَ الْ تُوبُ اهللاَُّ عَ مَّ يَ تَلُ ثُ يُقْ  ٢»فَ
ده و توسط ديگري در ميدان خداوند به دو نفر خندند كه يكي از آنها مسلمان بو: فرمود صرسول خدا (

بعد از آن قاتل توبه مي كند واو هم به شهادت مي رسد سپس هر دو با هـم وارد  ، استكارزار شهيد شده 
  )بهشت مي شوند 

ابـن خزيمـه   » التوحيـد  « احاديث ديگري روايت شده اند براي خواندن آنها خوانندگان عزيز را به كتاب 
  . راهنمائي مي كنيم 2/563

تـالوت مـي شـود و آنهـا از     رسول اكرم صلي اهللا عليه و علي اله و سلم ديث بر اصحاب بزرگوار اين احا
 احاديث را مي شنيدند و با جان ودل آنها را فهم مي كردند و به معني آن اعتقاد پيدا مـي  صزبان پيامبر 

  : ي ديگر مي فرمايندحديث و در، نمودند و بدانها متأثر مي شدند
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٣٠٥ 

نْ ان  «  رُ مَ تَ  آخِ ـا الْ هَ زَ اوَ ـا جَ ا مَ إِذَ ةً فَ رَّ هُ النَّارُ مَ عُ فَ تَسْ ةً وَ رَّ بُو مَ كْ يَ ةً وَ رَّ يشِ مَ وَ يَمْ هْ لٌ فَ جُ َنَّةَ رَ لُ اجلْ خُ دْ ـا يَ يْهَ ـتَ إِلَ فَ
لـِ َوَّ نْ األْ ا مِ دً اهُ أَحَ طَ ا أَعْ يْئًا مَ طَاينِ اهللاَُّ شَ دْ أَعْ قَ نْكِ لَ اينِ مِ ي نَجَّ كَ الَّذِ بَارَ الَ تَ قَ ةٌ فَ رَ ـجَ ـهُ شَ ـعُ لَ فَ ْ ينَ فَرتُ ـرِ خِ اآلْ نيَ وَ

ولُ اهللاَُّ  يَقُ ا فَ ائِهَ نْ مَ بَ مِ َ أَرشْ ا وَ تَظِلَّ بِظِلِّهَ َسْ ةِ فَألِ رَ جَ هِ الشَّ ذِ نْ هَ نِنِي مِ بِّ أَدْ ولُ أَيْ رَ يَقُ يلِّ فَ عَ مَ لَ ا ابْنَ آدَ لَّ يَ جَ زَّ وَ عَ
يَقُ  ا فَ هَ َ ريْ تَنِي غَ لْ أَ ا سَ هَ يْتُكَ طَ ـهُ إِنَّ أَعْ َ لَ ربْ ا الَ صَ  مَ هُ يَرَ َنَّ هُ ألِ رُ ذِ عْ هُ يَ بُّ رَ ا وَ هَ َ ريْ هُ غَ لَ أَ سْ هُ أَنْ الَ يَ دُ اهِ عَ يُ بِّ وَ ا رَ ولُ الَ يَ

ـنْ  ـنُ مِ سَ يَ أَحْ ةٌ هِ رَ جَ هُ شَ عُ لَ فَ رْ مَّ تُ ا ثُ ائِهَ نْ مَ بُ مِ َ يَرشْ ا وَ تَظِلُّ بِظِلِّهَ يَسْ ا فَ نْهَ نِيهِ مِ يُدْ يْهِ فَ لَ ُوىلَ عَ بِّ   األْ ـولُ أَيْ رَ يَقُ فَ
مَ أَ  ا ابْنَ آدَ ولُ يَ يَقُ ا فَ هَ َ ريْ أَلُكَ غَ ا الَ أَسْ تَظِلَّ بِظِلِّهَ أَسْ ا وَ ائِهَ نْ مَ بَ مِ َ َرشْ هِ ألِ ذِ نْ هَ نِنِي مِ نِي أَدْ أَلَ ينِ أَنْ الَ تَسْ دْ اهِ عَ ْ تُ ملَ

 َ ريْ نِي غَ أَلُ ا تَسْ نْهَ يْتُكَ مِ نَ يلِّ إِنْ أَدْ عَ ولُ لَ يَقُ ا فَ هَ َ ريْ َ غَ ربْ ا الَ صَ  مَ هُ يَرَ َنَّ هُ ألِ رُ ذِ عْ هُ يَ بُّ رَ ا وَ هَ َ ريْ هُ غَ لَ أَ سْ هُ أَنْ الَ يَ دُ اهِ يُعَ ا فَ هَ
دَ بَـابِ  نـْ ةٌ عِ رَ ـجَ هُ شَ عُ لَ فَ رْ مَّ تُ ا ثُ ائِهَ نْ مَ بُ مِ َ يَرشْ ا وَ تَظِلُّ بِظِلِّهَ يَسْ ا فَ نْهَ نِيهِ مِ يُدْ يْهِ فَ لَ هُ عَ ـ لَ ـنُ مِ سَ ـيَ أَحْ ةِ هِ َنـَّ نْ اجلْ

أَلُكَ غَ  ا الَ أَسْ ائِهَ نْ مَ بَ مِ َ أَرشْ ا وَ تَظِلَّ بِظِلِّهَ َسْ هِ ألِ ذِ نْ هَ نِنِي مِ بِّ أَدْ ولُ أَيْ رَ يَقُ ِ فَ يَنيْ ُولَ مَ األْ ـنَ آدَ ـا ابْ ولُ يَ يَقُ ا فَ هَ َ ريْ
أَلُكَ  هِ الَ أَسْ ذِ بِّ هَ ا رَ الَ بَىلَ يَ ا قَ هَ َ ريْ نِي غَ أَلَ ينِ أَنْ الَ تَسْ دْ اهِ عَ ْ تُ ـهُ  أَملَ َ لَ ـربْ ـا الَ صَ  مَ ـرَ ـهُ يَ َنَّ هُ ألِ رُ ذِ عْ هُ يَ بُّ رَ ا وَ هَ َ ريْ غَ

نِ  لْ خِ بِّ أَدْ ولُ أَيْ رَ يَقُ َنَّةِ فَ لِ اجلْ اتَ أَهْ وَ عُ أَصْ مَ يَسْ ا فَ نْهَ اهُ مِ نَ ا أَدْ إِذَ ا فَ نْهَ نِيهِ مِ يُدْ ا فَ يْهَ لَ ـا عَ مَ مَ ـنَ آدَ ـا ابْ ـولُ يَ يَقُ ـا فَ يهَ
ي ضِ رْ نْكَ أَيُ ينِي مِ ِ كَ يَرصْ حِ ِنيَ فَضَ املَ عَ بُّ الْ أَنْتَ رَ نِّي وَ ئُ مِ زِ تَهْ بِّ أَتَسْ ا رَ الَ يَ ا قَ هَ عَ ا مَ ثْلَهَ مِ يَا وَ نْ طِيَكَ الدُّ  كَ أَنْ أُعْ

ـولُ اهللاَِّ  سُ كَ رَ حِ ا ضَ ذَ كَ الَ هَ كُ قَ حَ مَّ تَضْ وا مِ الُ قَ كُ فَ حَ مَّ أَضْ أَلُوينِ مِ الَ أَالَ تَسْ قَ ودٍ فَ عُ سْ ـالُو صابْنُ مَ قَ ـمَّ فَ ا مِ
 ِ ـاملَ عَ بُّ الْ أَنْتَ رَ نِّي وَ ئُ مِ زِ تَهْ الَ أَتَسْ نيَ قَ ِنيَ حِ املَ عَ بِّ الْ كِ رَ حْ نْ ضِ الَ مِ ولَ اهللاَِّ قَ سُ ا رَ كُ يَ حَ ـولُ إِينِّ الَ تَضْ يَقُ نيَ فَ

ادِرٌ  اءُ قَ ا أَشَ ىلَ مَ كِنِّي عَ لَ نْكَ وَ ئُ مِ زِ تَهْ   1»أَسْ
كه كشان كشان بر روي صراط راه مي رود تا از آن مـي   خرين كسي كه وارد بهشت مي شود مردي استآ

سپاس خداوندي كه مرا نجات داد چيزي به من داد كه به هيچ كس نداده اسـت در ايـن   : مي گويد، گذرد
اش استراحت كنم و از آن آب  Ĥيهخداوندا مرا به آن نزديك كن تا زير س: مي گويد، حال درختي مي بيند

  . گوارا بنوشم
   ؟ ديگري نمي خواهيد  اگر آنرا به تو بدهم چيز: رمايدخداوند مي ف

خداوند او را به آنجا مي بـرد چـون مـي     . نه اي پروردگار چيزي نمي خواهم و پيمان مي دهد: مي گويد
در ايـن حـال    . زير درخت مي رود و استراحت مي كنـد و آب مـي نوشـد    . داند كه نمي تواند صبر كند

ر هم از خدا مي خواهد كه مرا پـيش آن درخـت ببـر ديگـر چيـزي نمـي       اين با، درخت ديگري مي بيند
  ؟ ديگر چيزي نمي خواهيد : اين بار هم خداوند به او مي فرمايد، خواهم
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بنـده از  ، خداوند او را به زير درخت دوم هم مي برد . دوباره عهد و پيمان مي دهد كه چيزي نمي خواهد
در اين حال درختي ديگر كنار باب بهشت مي بينـد  ، مي نوشددرخت استفاده مي كند و از آب انجا  Ĥيهس

خداوند اين بار هم با همان عهد ، خدايا فقط اين درخت را به من بده چيز ديگري نمي خواهم: و مي گويد
در ايـن حـال بنـده صـداي     ، آن استفاده مي كند Ĥيهنجا مي برد و بنده از آب و سآوپيمان گذشته او را به 

، ارد بهشـت كـن  واي خدايا مرا : مي گويد، نود صداي بهشتيان را داخل بهشت مي شنودبهشتيان را مي ش
  ؟ آن را به تو بدهم  تمعآيا دوست داري دنيا و ن: خداوند مي فرمايد

  ؟ خدايا مرا مسخره مي كنيد در حالي كه تو پروردگار جهانيان هستي : بنده مي گويد
  ؟ دم مي دانيد چرا خندي: ابن مسعود خنديد و گفت

  ؟ چرا : گفتند
  . خنديد و علت خنده رسول خدا هم خنده پروردگار جهانيان بود صچون رسول خدا : گفت

انجـام مـي   و اراده كـنم  ولي آنچه را دوست داشته باشـم   نه تو را مسخره نمي كنم : سپس خداوند فرمود
  . دهم

، اوند را به خنده متصف مي كنمكيفيت و تشبيه خد بدون: امام ابن خزيمه در باب صفت ضحك مي فرمايد
تنها مي دانيم كه خداوند مي خندند ولي در مـورد چگـونگي خنـده    ، خنده او به خنده مخلوقات نمي ماند

اش سكوت اختيار مي كنيم و آنرا به علم خدا موكول مي نماييم چون تنها خودش كيفيت خنده اش را مي 
س ما قائل به حديث رسول هستيم و آنرا تصديق مـي  داند و هيچ كس را بر اين راز مطلع نساخته است پ

  1. نمايم و از علم انحصاري خدا دانا دم نمي زنيم
كالم ابن خزيمه بزرگ ترين دليل است بر سالم بودن مـذهب سـلف و دوري ديدگاهشـان از خيـاالت و     

ـ  رز و خـط  پوچگراي و تحريفات كالمي و تشبيه و تجسيم منحرفان از حشويه و غيره چون از حدود و م
تمام صفات مذكور در قرآن و سنت صحيح رسـول اكـرم   ، قرمزهاي  نصوص به خياالت بيرون نمي روند

را مي پذيرند و هر چه خدا و رسول آنرا نفي فرموده اند آنها هم بدون كم و كاست چنين چيـزي را   ص
د و هميشـه از تهمـت   بنا بر اين روش مطمئن هرگز دچار كژراهاي كالمي و فلسفي نمي شون، قبول ندارند

  . ناروا بدور مي مانند
يكي از سالكين واقعي اين روش است و اين صفات را براي خداوند منان با رعايـت   هم  :امام شافعي 

  . ادب و مقام پروردگار اثبات مي كند
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كسي كه در راه خدا جان فـدا  : فرموده صچون رسول اكرم ، من مي خنددؤخداوند به عبد م: مي فرمايد
  1. در حالي خداوند را مالقات مي كند كه پروردگار خندان است كند

حديثي كه امام به آن استدالل مي كند بخشي از حديث ابي درداء است كه طبراني با اسناد حسن در الكبير 
  : روايت كرده است صآنرا از حضرت 

ءها بنفسه هللا عز وجـل فإمـا ثالثة حيبهم اهللا ويضحك إليهم ويستبرش هبم الذي إذا انكشفت فئة قاتل ورا« 
  2 »أن يقتل وإما أن ينرصه اهللا ويكفيه فيقول انظروا إىل عبدي هذا كيف صرب يل بنفسه 

گروهـي كـه   ، داوند آنها را دوست دارد و به آنها مي خندد و بديشان مژده مي دهـد خسه گروه هستند كه 
نگـاه كنيـد   : مـي فرمايـد  ، نها مي بخشديا كشته مي شوند يا خداوند پيروزي را به آ نگندجبراي خدا مي 

  . صبر پيشه مي كند براي من چگونه بندي من
اما به جاي اثبات به  بعضـي از  ، ذكر مي كند» اثبات صفت خنده براي خداوند « بيهقي حديث را در باب 

ينان اما پيش: مي فرمايد، تأويالت كالمي مذموم رو مي آورد سپس مثل اينكه كوتاهيش را جبران  مي كند
ترغيبِ اعمال را برداشت مي كردند ـ اعمالي كه خير هستند و خداوند آنهـا را دوسـت    ، ما از اين احاديث

دارد و با انجام دانشان خوشحال مي شود ـ  و خود را مشغول به تفسير و تبين خنده خدا نمي كردند هـر   
يفيت آن قابل تشـبيه بـه انسـان    چند معتقد بودند كه خداوند داراي جوارح و اعضاء نيست و در خنده و ك

   3. نمي باشد
خداوند بيهقي را رحمت كند اگر به تفسير سلف اكتفاء مي كرد و خود را به كژراهاي و ياوه گويهاي خلف 

اينها ، نمي زد خيلي بهتر بود چون هيچ كس معتقد نبوده كه خنده خدا مستلزم دهان و حنجره و غيره است
ستند كه بوي بدعت و شرك از آنها بلند مي شود هر چند اهل كالم آنها را عبارات و اعتقادات نو آوري ه

   4. ولي دين و ديدگاه سلف كجا و اين ترهات كجا، عين دين مي دانند
  
  

  انگشتان : صفت نهم
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اين صفت يكي ديگر از صفات خبري خداوند اسـت  ، معتقد است كه خداوند انگشت دارد :امام شافعي 
امام براي اثبات صفت به اين حديث استناد مي كند كه پيامبر ، آن خبر مي دهندكه سنت صحيح رسول از 

  : فرموده ص
    1 »ما من قلب اال هو بني اصبعني من اصابع الرمحان « 
  ) قلب هر انساني ميان دو انگشت از انگشتان خداوند قرار دارد (

ات ثابـت شـده در قـرآن و    در اين صفت هم روش سلف صالح را پيموده كه تمـام  صـف   :امام شافعي
  . حديث را به خداوند منان نسبت مي دهند

  : يكي ديگر از احاديث وارده در مورد اين صفت حديث ابن مسعود  است كه مي فرمايد
ولِ اهللاَِّ  سُ ٌ إِىلَ رَ ربْ اءَ حَ ضَ عَ  صجَ َرْ األْ بَعٍ وَ ىلَ إِصْ ءَ عَ امَ عُ السَّ دُ إِنَّ اهللاََّ يَضَ َمَّ ا حمُ الَ يَ قَ ـىلَ فَ بَـالَ عَ ِ اجلْ ـبَعٍ وَ ىلَ إِصْ

نَـا املَْلِـكُ  هِ أَ ـولُ بِيَـدِ قُ ـمَّ يَ بَعٍ ثُ ىلَ إِصْ َلْقِ عَ ائِرَ اخلْ سَ بَعٍ وَ ىلَ إِصْ َارَ عَ َهنْ األْ رَ وَ جَ الشَّ بَعٍ وَ ـولُ اهللاَِّ إِصْ سُ كَ رَ ـحِ فَضَ
الَ ص قَ   2 67: الزمر º  ¹  ¸z  «  ¼   }   وَ

اي محمد خداوند آسمان را بر انگشـت اول و  : آمد و گفت صا يكي از روحانيون يهود پيش رسول خد
زمين را بر انگشت دوم و كوها را بر انگشت سوم و درختان و آبها را بر انگشت چهارم و همه مخلوقـات  

   ؟ من خدا هستم : ديگر را بر انگشت پنجم مي گذارد سپس با دست مي گويد
  »اند خدا را آنچنان كه بايد به بزرگى نشناخته و«: را تالوت فرمود آيه نخنديد و اي صپيامبر 

سخن مـرد يهـودي را    صو گمان مي كنند كه پيامبر ، بسياري از اهل كالم اين حديث را تأويل كرده اند
، از سخن مرد يهودي خنده اش مي گيرد صبدين علت پيامبر ، انكار كرده چون يهودي اهل تجسيم بود

خداوند قدر و منزلت : مي فرمايد، ي كند و به شدت آنرا انكار مي نمايدامام ابن خزيمه اين تأويل را رد م
را خيلي بلند تر از آن كرده كه نزد او خداوند را به صفاتي متصف كنند كـه از آن منـزه اسـت     صپيامبر 

امـا خنـده   ، ولي خنده اش بگيرد و به جاي انكار و خشم به گونه اي بخندد كه دندانهايش نمايـان شـوند  
  . حاكي از تصديق و تعجب بود نه انكار و مسخره صرسول 

نسبت نمي دهد چون بـا مقـام    صچنين چيزي را به پيامبر  ايمان در قلبش جا گرفته باشدهر كسي كه 
   3. بلند ايشان جور در نمي آيد كه به جاي تغيير منكر بخندد

                                                 
  4/182و مجموع فتاوي  1/284طبقات ابن ابي يعلي .  1
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در فتح الباري مـي  ، بن حجر استيكي از راد مرداني كه با اين تأويل مخالفت كرده امير المؤمنين حديث ا
خالف فهم راوي ـ كه تصديق و تعحب است ـ معني شود مستلزم اين است    صاگر خنده رسول : فرمايد

در چنـين مـواردي    صنعـوذ بـاهللا كـه رسـول     ، كه پيامبر باطلي را مي شنود و سكوت اختيار مي نمايد
  1. سكوت كند

چون احاديث ديگري در تأييد اين حديث نقل : م مي گوينداز اين تعجب بر انگيز تر اين است كه اهل كال
اما حقيقت خالف سخن آنها است چون احاديث فراوانـي روايـت    . نشده اند پس بايد حديث تأويل شود

  . شده اند كه  انگشت را براي خداوند اثبات مي كنند
  : حديث عبداهللا ابن عمرو بن عاص است كه مي فرمايد، يكي از اين حديث ها

ولَ اهللاَِّ أَ  سُ عَ رَ مِ هُ سَ هُ  صنَّ ـفُ ِّ ـدٍ يُرصَ احِ لْبٍ وَ قَ َنِ كَ محْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ ِ مِ نيْ بَعَ َ إِصْ ا بَنيْ لَّهَ مَ كُ نِي آدَ لُوبَ بَ ولُ إِنَّ قُ قُ يَ
ولُ اهللاَِّ  سُ الَ رَ مَّ قَ اءُ ثُ شَ يْثُ يَ ىلَ طَاعَ صحَ نَا عَ لُوبَ فْ قُ ِّ لُوبِ رصَ قُ فَ الْ ِّ مَّ مُرصَ   2تِكَ اللَّهُ

همه قلب انسانها مانند قلب يك نفر ميان دو انگشت از انگشتان : شنيدم كه مي فرمود صاز رسول خدا (
خداوندا قلب هايمان را : فرمود صسپس رسول ، خداوند قرار دارد هر طوري بخواهد آنرا تغيير مي دهد

  ).بر طاعت خودت قرار بده 
  3ديث فراوان ديگراو اح

  
  چشم: صفت دهم

شم يكي ديگر از صفات خبري ذاتي براي خداوند متعال است كه با قرآن و حديث صحيح پيامبر صفت چ
  . ثابت شده است ص

  : مي فرمايد، ـ در سوره طه ضمير مفرد متكلم را مضاف اليه چشم قرار مي دهد1

 {  _  ^    ]  \z تا زير نظر من پرورش يابى« 39: طه«  
  : اضافه مي فرمايد ـ در سوره قمر چشم را به ضمير جمع2

                                                 
  13/399فتح الباري .  1
  4/2045مسلم .  2
 1/189كتاب التوحيد ابن خزيمه .  3



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣١٠ 

 {  a      `      _  ~  }  |  {z پاداش كسى بود ] اين[زير نظر ما روان بود ] كشتى[ « 14: القمر
   »كه مورد انكار واقع شده بود

وحى ما كشتى را بسـاز و در  ] به[و زير نظر ما و  37: هود Û       Ú  Ù  Øz  }   و ميفرمايد
  .اند من سخن مگوى چرا كه آنان غرق شدنىاند با  باره كسانى كه ستم كرده

 {  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô  Ó       Ò  Ñz ــور ــتور   48: الطـ ــر دسـ و در برابـ
خيـزى بـه    بـر مـى  ] از خـواب [پروردگارت شكيبايى پيشه كن كه تو خود در حمايت مايى و هنگامى كه 

  .نيايش پروردگارت تسبيح گوى
رد اضافه مي شود دال بر وحدت نيست چون در آيات ديگري بـه  اگر در بعضي از آيات عين به ضمير مف

سوره ابراهيم به صورت مفرد آمده ولـي هـيچ    34 آيهمانند نعمت در ، ضمير جمع هم اضافه گرديده است
  : خداوند مي فرمايد، انسان عاقلي قائل نيست كه خدا داراي يك نعمت باشد

 {  R  Q  P  O  N  ML  K   J  I  H  Gz ــراه ــر  34: يمإبــ اگــ
    .پيشه ناسپاس است توانيد آن را به شمار درآوريد قطعا انسان ستم خدا را شماره كنيد نمى نعمت
  : سوره بقره خداوند مي فرمايد 187 آيهيا در 

 {G    F  E  D  C  B  A  zدر شبهاى روزه همخوابگى با زنانتان بر  187: البقرة
  .شما حالل گرديده است

  1. بلكه همه شب هاي رمضان را شامل مي شودمنظور مفرد نيست 
بر هر مسلماني واجب است كـه  : ابن خزيمه  بعد از ذكر آياتي كه صفت عين را ثابت مي كنند  مي فرمايد

كسي كه براي خداوند صفات ثابت شـده در قـرآن و    . اثبات كنندقرآن را براي خدا در صفات ثابت شده 
  : وند پيامبر را به عنوان مبين قرآن معرفي مي فرمايدسنت را نمي پذيرد كافر است چون خدا

 {  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   Uz و ما اين  44: النحل
تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سـازى؛ و شـايد   ، را بر تو نازل كرديم]  قرآن[ذكر 

  ! انديشه كنند

                                                 
 و مختصر الصواعق  317الصفات االلهية .  1
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م دارد و بيان حضرت با قرآن موافق است پس بايد بدان ايمان بيان فرموده كه خداوند دو چش صپيامبر
  1. آورد و آنرا تصديق كرد

در بحـث تكـذيب    صخداوند كور نيست چون رسول اكـرم  : روايت شده كه فرموده :از امام شافعي 
  2» انه اعور و ان ربكم ليس باعور « : دجال مي فرمايد

  )او كور است ولي خداوند شما كور نيست (
بيان مي فرمايد كه او كور است هر چند مدعي خداوندي است و كارهاي خارق العـاده انجـام    صبرپيام

پـس دچـار   ، توانايي بر طرف كردن آنها را نداردمي دهد ولي داراي عيوب و نقص هاي است كه خودش 
داراي دو خداوند ، پروردگار شما ناقص نيست ولي چون او ناقص است و او را خدا نپداريد اشتباه نشويد 

چشم است و با آنها مي بيند پس بينا و شنوا است بدين علت امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ  براي اثبات صفت   
  3 . به اين حديث استناد مي كند) چشم (عين 

  
  علم : صفت يازهم

  : خداوند مي فرمايد . نرا ثابت مي كنندآصفت علم صفت ذاتي خداوند است كه قرآن و سنت 

 { b  a  `  _    o  n  m  l  kj  i   hg  f  ed  cz 
آن را به علـم  ] او[دهد  آنچه بر تو نازل كرده است گواهى مى] حقانيت[خدا به  ليكنو  :ترجمه 166: النسـاء 

  .خدا گواه باشد دهند و كافى است گواهى مى] نيز[خويش نازل كرده است و فرشتگان 

 {  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «z ــةالت ــا  78: وب آي
  .داند و خدا داناى رازهاى نهانى است اند كه خدا راز آنان و نجواى ايشان را مى ندانسته

 {  Þ  Ý    Ü        Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Õ   Ô   ßz اگر چيزى را فاش كنيـد   54: األحزاب
  .يا آن را پنهان داريد قطعا خدا به هر چيزى داناست

  . آمده است اين مورد ي نيز درو آيات فراوان ديگر
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  : سنت
  : صاز پيامبر  حديث ابن عمر 

ولَ اهللاَِّ  سُ ـا تَ  صأَنَّ رَ لَـمُ مَ عْ الَ يَ ـدٍ إِالَّ اهللاَُّ وَ ا يفِ غَ لَمُ مَ عْ ا إِالَّ اهللاَُّ الَ يَ هَ لَمُ عْ ْسٌ الَ يَ يْبِ مخَ غَ اتِحُ الْ فَ الَ مَ غِـيضُ قَ
لَمُ مَ  عْ الَ يَ امُ إِالَّ اهللاَُّ وَ حَ َرْ ـومُ األْ قُ تَـى تَ لَـمُ مَ عْ الَ يَ ُوتُ وَ ضٍ متَ سٌ بِأَيِّ أَرْ ي نَفْ رِ الَ تَدْ دٌ إِالَّ اهللاَُّ وَ رُ أَحَ أْيتِ املَْطَ تَى يَ

ةُ إِالَّ اهللاَُّ اعَ   1السَّ
ان مادررحم نچه در آ، كليد هاي غيب پنچ تا هستند تنها خداوند بدانها اگاه است: مي فرمايد صپيامبر (

ه فردا چه چيزي رخ مي دهد  و چه وقت باران مي بارد و هر انساني كجا و كي مي ميرد قرار دارد و اينك
  ).و قيامت چه زماني آغاز مي شود 

  :  حديث جابر 
ولُ اهللاَِّ «  سُ انَ رَ رْ  صكَ قُ نْ الْ ةَ مِ ورَ مْ السُّ هُ لِّمُ عَ امَ يُ ا كَ لِّهَ ورِ كُ ُمُ ةَ يفِ األْ ارَ تِخَ سْ هُ االِ ابَ حَ لِّمُ أَصْ عَ ـمَّ يُ ا هَ ولُ إِذَ قُ آنِ يَ

كَ بِعِ  ريُ تَخِ مَّ إِينِّ أَسْ لْ اللَّهُ مَّ لِيَقُ ةِ ثُ يضَ رِ فَ ِ الْ ريْ نْ غَ ِ مِ تَنيْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ لْريَ رِ فَ َمْ مْ بِاألْ كُ دُ تِكَ أَحَ رَ ـدْ كَ بِقُ رُ دِ ـتَقْ أَسْ ـكَ وَ لْمِ
لَمُ  عْ تَ رُ وَ دِ الَ أَقْ رُ وَ دِ قْ إِنَّكَ تَ لِكَ فَ نْ فَضْ أَلُكَ مِ أَسْ ا  وَ ـذَ لَـمُ هَ عْ تَ تَ نـْ إِنْ كُ مَّ فَ يُوبِ اللَّهُ غُ مُ الْ الَّ أَنْتَ عَ لَمُ وَ الَ أَعْ وَ

اقِبَةِ  عَ ايشِ وَ عَ مَ الَ أَوْ يفِ دِينِي وَ لِهِ قَ آجِ ي وَ رِ لِ أَمْ اجِ ا يلِ يفِ عَ ً ريْ يْنِهِ خَ يهِ بِعَ مِّ مَّ تُسَ رَ ثُ َمْ ـهُ األْ ْ يَرسِّ هُ يلِ وَ رْ دُ اقْ ي فَ رِ أَمْ
مَّ  ـالَ يفِ  يلِ ثُ ي أَوْ قَ ـرِ اقِبَـةِ أَمْ عَ ايشِ وَ عَ مَ ٌّ يلِ يفِ دِينِي وَ هُ رشَ نَّ لَمُ أَ عْ نْتَ تَ إِنْ كُ مَّ وَ كْ يلِ فِيهِ اللَّهُ ارِ ي بَ ـرِ ـلِ أَمْ اجِ  عَ

نِي بِهِ  ضِّ مَّ رَ انَ ثُ يْثُ كَ َ حَ َريْ رْ يلِ اخلْ دُ اقْ نْهُ وَ نِي عَ فْ ِ لِهِ فَارصْ آجِ   2 » وَ
هر گاه يكي : ا در تمام كارها مانند سوره قرآن به ما مي آموخت و مي فرموداستخاره ر صرسول خدا (

از تـو  ، من به سبب علـم تـو  ! خدايا : دو ركعت نماز سنت بخواند و سپس بگويد، از شما قصد كاري كرد
 ؛از تو توان و قدرت مي خواهم و از تو جود و بخشش مي طلبم، و به سبب قدرت تو كنم طلب خير مي 

تو مي تواني و من نمي توانم و تو داني و من نمي دانم و تو دانا و اگـاه بـه همـه ي غيـب هـا و       زيرا كه
: يا فرمود» اگر تو مي داني كه اين كار براي من در دين و دنيا و سرانجام كار ! وردگارا رپ، رازهاي پنهاني

آن بركـت انـدار و اگـر مـي      آنرا براي من مقدر فرما و آسان گردان و در، حال و آينده كار من خير است
آنـرا از مـن دور كـن و مـرا از آن منصـرف      ، داني كه اين كار براي من در دين و دنيا و سرانجام بد است

                                                 
  6/2687بخاري كتاب توحيد باب عالم الغيب .  1
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در ايـن  : و فرمـود ، گردان و خير را در هر جا هست براي من مقدر فرما و آن گاه مرا بدان خشـنود كـن  
  . هنگام نياز خود را بگويد و نام ببرد

  .ي بر علم خدا روايت شده انداحاديث فراوان
نقل شده كه صفت علم را براي خداوند منان ثابت فرموده اند و بدان اقرار كرده است   : از امام شافعي

  : سوره بقره 143 آيهامام در مورد  . و آنرا صفت ذاتي و ازلي دانسته كه بر هر چيزي پيشي گرفته

 m    q  p  o  n  m  l       k  j  i  h   g   k  vu  t  s  rl ١٤٣: البقرة   

كسى را كه از پيامبر پيـروى   مشخص شودبر آن بودى مقرر نكرديم جز براى آنكه ] چندى[اى را كه  قبله
   .گردد كند از آن كس كه از عقيده خود برمى مى

  1. علم خداوند پيش از پيروي و بعد از آن مساوي بود: مي فرمايد
  . بر هر چيزي مي داند يعني امام علم خداوند را سابق

  : اختالف پيدا كرده اند آيهمفسرين در تفسير 
اي محمد ما اين كار را تنها براي اين انجام داديم تا بدانيم چه كسي پيروي مي كنـد  : ابن جرير مي فرمايد
 مگر خداوند نمي دانست چه: اگر كسي بگويد: سپس ابن جرير ادامه مي دهد........ . و چه كسي نافرماني

  ؟ كسي پيروي مي كند و چه كسي سر باز مي زند مگر بعد از پيروي كردن مسلمان و سر باز زدن مرتدين 
اين نيست كه خداوند تـا هنگـام رخ    آيهمعني ، خداوند به هر چيزي اگاه است: بعضي در جواب گفته اند
  . دادن كار بدان علم نداشت

   ؟ يعني چه : اگر گفته شود
له را مقرر نكرديم مگر براي اينكه پيامبر و دوست و حزبم بدانند چه كسي پيـروي  يعني قب: گفته مي شود

  . مي كند و چه كسي سر باز مي زند
سـپس مـي   ، امام طبري اين ديدگاه را قبول دارد و شواهدي از كالم عرب براي اثبات آن بيـان مـي كنـد   

پس ..... علم را به كار مي برند، دناين كالم گفته مي شود چون عرب به جاي دي: بعضي مي گويند: فرمايد
ولي امام  . مگر براي نشان دادن كسي كه از رسول پيروي مي كند يا سر باز مي زند: چنين است آيهمعني 

  . اين تأويل را رد مي كند
به خاطر منافقين و يهود و كافران است چـون آنهـا قبـول    ، لنعلم: خداوند مي فرمايد: بعضي هم مي گويند

هنگـام تغييـر قبلـه    : اگر گفته شـود : مي گفتند، خداوند قبل از وقوع به چيزي علم داشته باشد نداشتند كه
                                                 

 1/67و احكام القرآن شافعي ـ رحمه اهللا ـ   1/406منا قب بيهقي .  1
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را  آيـه اما وقتي كه خداوند  . چنين چيزي به وقوع نمي پيوندد يا باطل است، بعضي از آنها مرتد مي شود
آنچه شما كافران انكار مـي   ..... اال لنعلم: خداوند فرمود، نازل كرد و قبله را تغيير داد و بعضي مرتد شدند

  . كرديد من در علم خود مي دانستم قبل از اينكه به وقوع بپيوندد
تا بيان كنيم كه ما مي دانستيم چه كسي پيرو محمد است و چه كسي از او سـر  : چنين است آيهپس معني 
 آيـه ست كه مفهـوم  بعيد اهر چند تأويل معقولي است و شاهد هم دارد ولي : امام مي فرمايد . باز مي زند
  1. چنين باشد

اي محمد ما رو كردن به قبله را بـراي تـو تشـريع كـرديم در     : خداوند مي فرمايد: مي گويد :ابن كثير 
ابتداء به بيت المقدس سپس به كعبه تا حال آنهاي كه پيرو توهستند و از تـو اطاعـت مـي كننـد و در رو     

  2 . د مي شوند روشن شودكردن به قبله همراه تو هستند از افرادي كه مرت
يعنـي  » اال لـنعلم  « يعني رو كردن به بيت مقدس » .. . و ما جعلنا« : خداوند مي فرمايد: سعدي مي گويد

  3. علمي كه متعلق به ثواب و عقاب است و اال خداوند قبل از وقوع هر چيزي بدان اگاه است
اما فرموده ، سعدي كالمش را خالصه كردهينكه مثل ا: ابن تيميه اين ديدگاه را اينگونه توضيح مي دهد    

mt  s  r     q  p  o  n  m  l       k  j  i  h   g  vu    k : دنخداو

l و  m  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  wl ١٢: الكهف  
اين علـم اسـاس مـدح و ذم و ثـواب و     ، علمي است كه بعد از وجود به معلوم تعلق مي گيردو نظائر آن 
اول تنها بدين معني است كه چنين چيزي رخ مي دهـد ارتبـاطي بـه سـزا و      آيهدر ، اما علم، عقاب است

« : از ابن عباس روايـت شـده كـه گفتـه     . عقاب ندارد چون سزا و عقاب بعد از وقوع معني پيدا مي كنند
آيد بعد از اينكـه  تا بدانيم كه به وجود مي : گفته اند آيهمفسيرين هم در تفسير  . 4» لنري « يعني » لنعلم 

  5. مي دانستيم به وجود خواهد آمد
  

 ديده شدن : صفت دوازدهم
                                                 

  3/159تفسير طبري .   1
  1/191تفر ابن كثير .   2
  159/ 1تفسير سعدي .  3
 3/160. مگر براي جدا كردن اهل يقين از اهل شك و گمان : سخن ابن عباس را اينگونه نقل مي كند طبري.  4
 8/496مجموع فتاوي .  5
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سلف صالح صفت ديده شدن را در بحث اسماء و صفات ذكر كرده اند هر چند ديدن خدا در قيامت صفتي 
  . وجود دارد جزئيي  چون ميان سلف و خلف در اين مورد اختالف، است براي مؤمنين

  : مثالً خداوند مي فرمايد . شدن خدا در روز قيامت داللت مي كنندآيات فراواني بر ديده 

 {  P        O  N      M   L    K    J  Iz ــة ــاداب و   23 - 22: القيام ــورتهايى ش آرى در آن روز ص
  .نگرد و به پروردگارش مى. مسرور است

 m  U    FE  D  C  B  Al ٢٦: يونس  
  .است] بر آن[و زياده ] بهشت[كويى اند ني براى كسانى كه كار نيكو كرده

 m  z  y    x  w  v       u   tl ١٥: املطففني    
  .زهى پندار كه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند

  1 . جمع آوري كرده است» االرواح الي االفراح « امام ابن قيم جوزي همه آيات رؤيت را در كتاب 
  : ما هم بعضي از آنها را روايت مي كنيم، ر همان كتاب نقل كرده استابن قيم بيشتر احاديث رؤيت را د

  :  حديث ابي هريره 
ولَ اهللاَّ«  سُ ا رَ وا يَ الُ ـولُ اهللاَِّ ص انَّ النَّاسَ قَ سُ الَ رَ قَ ةِ فَ يَامَ قِ مَ الْ وْ نَا يَ بَّ  رَ لْ نَرَ ـرِ  ص ِ هَ مَ قَ ونَ يفِ الْ ـارُّ ـلْ تُضَ هَ

وا الَ  الُ رِ قَ بَدْ ةَ الْ يْلَ ـالَ لَ ـولَ اهللاَِّ قَ سُ ا رَ وا الَ يَ الُ ابٌ قَ حَ َا سَ وهنَ يْسَ دُ سِ لَ مْ ونَ يفِ الشَّ ارُّ لْ تُضَ هَ الَ فَ ولَ اهللاَِّ قَ سُ ا رَ  يَ
هُ  نَ وْ رَ مْ تَ إِنَّكُ   2» فَ

  ؟ اي رسول خدا آيا در روز قيامت خدا را مي بينيم : بعضي از مردم گفتند
  ؟ ر زحمت مي شويد آيا در ديدن ماه در شب چهارده دچا: فرمود
  صنه اي رسول خدا: گفتند
  ؟ آيا در ديدن خورشيد دچار زحمت مي شويد : فرمود
  صنه اي رسول خدا : گفتند
  . خدا را همين طور خواهيد ديد: فرمود

  :  حديث جرير بن عبداهللا 

                                                 
 212صفحه .  1
  2704/ 6بخاري كتاب توحيد .  2
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مْ ": فرأ القمر ليلة البدر فقال, صكنا جلوسا عند رسول اهللا : قال بَّ سرتإنَّكُ اونَ رَ ـذَ نَ هَ وْ ـرَ ام تَ مْ كَ ال , كُ
ؤيته ونَ يفِ رُ امُ لُوا, تُضَ عَ ا فافْ وهبِ رُ بْلَ غُ قَ سِ وَ مْ بلَ طُلُوعِ الشَّ الةٍ قَ ىل صَ بْوا عَ لَ غْ تُم أنْ ال تُ تَطَعْ  ثـم تـال "١فإن اسْ

 {  y  x  w  v  u  t   s  r  qz 2 39: ق  
شـما پروردگـار خـود را هماننـد ايـن مـاه       : سپس فرمود، كه ماه را ديدند، نشسته بوديم صنزد پيامبر 

دن يـك نمـاز بـيش از    نپس اگر توانستيد كه در خوا، مي شويد نخواهيد ديد و در ديدنش دچار زحمت 
پـيش  «  آيهسپس ، اين را انجام دهيد، نشويد) خستگي و خواب (مغلوب ، طلوع آفتاب و پيش از غروب

  »رت تسبيح گوى از برآمدن آفتاب و پيش از غروب به ستايش پروردگا
  . روايت كرده است212و احاديث فراوان ديگري در حادي االرواح صفحه 

 . رؤيت خداوند را قبول دارد و روايات فراواني در اين مورد از ايشان روايـت شـده اسـت   :امام شافعي 
ـ  نشسـته  روزي نزد شافعي ـ رحمه اهللا   : يكي از آنها روايت بيهقي از ربيع بن سليمان است كه مي فرمايد

m  y    x  w  v       u   t : آيـه بودم و نامه اي از صعيد ـ نام مكاني است ـ آمد كـه در مـورد     
  zl اين كه خداوند به خاطر خشم از بعضـي  : امام در جواب نوشت ؟ سؤال پرسيده بود   ١٥: املطففـني

نودي پروردگار مي تواننـد  دال بر آن است كه بعضي به خاطر خش، ميان خود و آنها حجاب ايجاد مي كند
  . و را ببينندا

  ؟ ه اين ايمان داريد باي سرورم : ربيع گفت
سوگند به خدا اگر ايمان نمي داشتم كه خداوند را در قيامت مي بينم هرگـز در دنيـا او را عبـادت    : فرمود

  3. نمي كردم
 آيـه مه اهللا ـ  شنيدم در مورد  دوباره بيهقي از ابن هرم قريشي روايت مي كند كه گفته از امام شافعي ـ رح 

 m  z  y    x  w  v       u   tl خداوند آنها را به سبب خشـمش از  : مي فرمود  ١٥: املطففـني
پروردگـار  ، اين دال بر آن است كه بعضي به سـبب رضـايت خداونـد از آنهـا    ، ديدن خود محروم مي كند

  4. خويش را خواهند ديد

                                                 
  6/2703بخاري كتاب توحيد .  1
 . 39سوره ق ايه .  2
 208و حادي االرواح1/429مناقب بيهقي .  3
  1/419مناقب بيهقي .  4
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در مـورد حـديث   : به شافعي ـ رحمه اهللا ـ  گفـتم   : مي كند كه مي گويد باز هم بيهقي از سعيد بن اسد نقل
  ؟ رؤيت چه ديدگاهي داريد 

مذهب من هم بـر اسـاس آن   ، شودهرگاه حديث صحيحي روايت ، مرده باشم يا زنده، اي ابن اسد: فرمود
  1. هر چند حديث را نشنيده باشم، حديث است

هرم قريشي شنيدم كه مي گفـت از امـام شـافعي ـ رحمـه اهللا ـ        بيهقي از مزني نقل مي كند كه گفته از ابن 

دال بر  آيهاين : مي فرمود  ١٥: املطففني m  z  y    x  w  v       u   tl  آيهشنيدم كه در مورد 
  2. آن است كه دوستان خداوند او را در قيامت خواهند ديد
ا مؤمنين در قيامت با چشمان خود خداوند را همان: در طبقات ابن ابي يعلي از امام روايت شده كه فرموده

  3. خواهند ديد همانگونه كه ماه را مي بينند
ايشان در ايـن موضـوع   ، اين عقيده امام شافعي بود در مورد رؤيت خداوند در روز قيامت توسط مسلمين
  . هم پيرو سلف صالح هستند مانند بقيه صفات كه از اين روش و منهج بيرون نرفتند

كه ايشـان بـه همـه صـفات     ، را در مورد اسماء و صفات  بحث كرديم: صل عقيده امام شافعي در اين ف
بـدون وارد  ، خداوند كه در قرآن ذكر شده يا سنت مطهر از آن خبر داده همانند سلف صالح ايمان داشـتند 

بعضي از  يندهآدر ، نصوص وارده را مي پذيرفتند، نمودنشدن در تشبيه و كيفيت دادن و تعطيل و تحريف 
  . بيانات ايشان را در اين مورد نقل خواهيم كرد

   ؟ پرسيدم  :در مورد صفات خداوند از امام شافعي : ربيع بن سليمان مي گويد
ود دبر وهم و گمانش روا نيست كه خدا را محـ ، بر عقل انسان حرام است كه خداوند را تمثيل كند: فرمود
پس عقل و قلب تنهـا بايـد   ، كنند و قلب در آن حق تعمق نداردنفوس اجازه ندارند كه در آن تفكر ، سازد

  4. به توصيفات خداوند و رسول اكرم توجه كنند نه به تعمقات و تفكرات خود
و انچه از ايشان روايت شده با همـان   صبه خدا وآنچه از طرف ايشان آمده و به محمد : امام مي فرمايد

   5. ايمان دارم  صفهم رسول 

                                                 
 131و االعتقاد بيهقي  1/421مناقب بيهقي .  1
  420/ 1مناقب و اعتقاد .  2
 همان مصدر 3
 4/6مجموعه فتاوي .  4
 44تا  11و ذم التأويل ابن قدامه ص6/354و 4/2مجموع فتاوي .  5
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مذهب من هم بر اساس آن ، شودهرگاه حديث صحيحي روايت ، مرده باشم يا زنده: اسد فرمودامام به ابن 
  1هر چند حديث را نشنيده باشم ، حديث است

، كه چيزي در باره آنها از او روايت نشده شناخته مي شود ديگر صفات بقيهبنا براين ديدگاه امام در مورد 
از آن خبـر داده بـدون تغييـر و     صثابت نموده يا رسولش  يعني امام تمام صفاتي كه خداوند براي خود

  خدا مي داند   . با روش سلف صالح براي حكيم منان ثابت مي كند، كيفيت دادن و تشبيه و تحريف
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  چهارم باب
 ی اثبات آهنا ی باورها و منهج ايشان در زمينه بقيه

 
 : چهار بخش است شامل اين باب
 عليهم السالم (پيامبران   ايمان به: بخش اول(  
 روز آخرت  ايمان به: بخش دوم  
 قضا و قدر  ايمان به: بخش سوم .  
 ايشان در مورد اصحاب  عقيده: بخش چهارم  
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 بخش اول
 )عليهم السالم (پيامربان   ايامن به

 : بحث تقسيم می شود  سه  اين بخش به
  پيامربان   معنی ايامن به: اولبحث 
 صبعثت پيامرب   نياز مردم به: بحث دوم 
 ص ن حممد امربماپيفضايل : بحث سوم  
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  )عليهم السالم (پيامبران   معني ايمان به: بحث نخست
  ييم كـه نما نبوت تمامي آن پيامبران را تصديق  اين معني كه  به، پيامبران يكي از اصول ايمان است  ايمان به

آنها از خداوند خبـر مـي دهنـد      است و همچنين بايد هر آنچه  خداوند داستان آنها را براي ما بازگو نموده
اند و بـا   آنها در تبليغ دستورات الهي كوتاهي نورزيده  باشيم كه  و بايد ايمان داشته . تصديق و تأييد نماييم

  ي ايمـان بـه   و از جملـه  . اسـت   كـرده   خداوند حجت خود را بر مردم اقامه، سوي مردم  فرستادن آنها به
نفر  تعداد آنها بيست و پنج  است كه  خداوند نام آنها را در قرآن ذكر كرده  كساني است كه  پيامبران ايمان به
   .است  ي زير نام برده آيهنفر از آنها را در   هستند و هيجده

 m   ]   \  [  Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q     P  O  N  M
  n  m  l  k  ji  h  g   f  ed  c  ba  `  _  ^
  ~            }  |{  z  y  x   w  v  u  t  sr  q  p   o

 i   h  g  f  ed  c  b  a   `  _   l  k  j
  u  t  s   r  q    p  on  ml ٨٧ − ٨٣: األنعام  

بـريم زيـرا    و آن حجت ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش داديم درجات هر كس را كه بخواهيم فرا مـى 
و به او اسحاق و يعقوب را بخشيديم و همه را به راه راسـت درآورديـم و   * پروردگار تو حكيم داناست 

هـدايت  [اه نموديم و از نسل او داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هـارون را  نوح را از پيش ر
و زكريـا و يحيـى و عيسـى و اليـاس را كـه همـه از       * دهيم  و اين گونه نيكوكاران را پاداش مى] كرديم

و از * و اسماعيل و يسع و يونس و لوط كه جملگى را بـر جهانيـان برتـرى داديـم     * شايستگان بودند 
و آنـان را برگزيـديم و بـه راه راسـت     ] بر جهانيان برترى داديم[ران و فرزندان و برادرانشان برخى را پد

   . راهنمايى كرديم
، صـالح ، شـعيب ، هـود ، ادريـس (: عبارتنـد از   اند كـه  اي ذكر شده در آيات جداگانه  اما هفت نفر باقيمانده

  ) محمد عليهم الصالة و السالم ، آدم، ذوالكفل
  : آنها را در شعر خود جمع كرده كه گفته و شاعر

 ة                             من بعد عرش يبقي سبعة ومهواــــــيف تلك حجتنا منهم ثامني
 ذوالكفل آدم باملختار قد ختموا            ادريس هود شعيب صالح و كذا            
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مان داشته باشيم كه خداوند نام آنها را براي ما ذكـر  و از جمله ي ايمان به آنها اين است كه به پيامبراني اي
نامهايشان   زيرا خداوند غير از آنهايي كه، پس  به طور كل به تمامي پيامبران ايمان مي آوريم، نكرده است

m  C  B  A : فرمايـد  خداونـد مـي  ، است  پيامبران ديگري را نيز فرستاده  را براي ما ذكر كرده

 J   I  H  G  F  E  D   c  ON  M  L  Kl و مسلما پـيش از   78: غافر
ايم و برخى از ايشان را  بر تو حكايت كرده] ماجرايشان را[تو فرستادگانى را روانه كرديم برخى از آنان را 

  . ايم بر تو حكايت نكرده

 mg  f  e  d  c  b   a  `  _  ^h    ml  :و خداوند مي فرمايد
آنان را قبال بر تو حكايت نموديم ] ماجراى[كه در حقيقت ] را فرستاديم[ و پيامبرانى: ترجمه 164: النساء

  . ايم ايشان را بر تو بازگو نكرده] سرگذشت[كه ] ايم را نيز برانگيخته[و پيامبرانى 
يكتا پرستي   تا مردم را به  باشيم خداند آنها را فرستاده  ايمان داشته  آنها اين است كه  ي ايمان به و از جمله

m  d : فرمايـد  خداونـد مـي  ، است  دين تمامي پيامبران يكي بوده  باشيم كه  عوت كنند و ايمان داشتهد

  b    m   l  k  j  i  h  g  f  el و در حقيقــت در  :ترجمــه 36: النحــل
  . بپرهيزيد] فريبگر[خدا را بپرستيد و از طاغوت ] تا بگويد[اى برانگيختيم  ميان هر امتى فرستاده

m  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  :د مـي فرمايـد  و خداون
  Pl و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كـه خـدايى    :ترجمه 25: األنبياء

  . جز من نيست پس مرا بپرستيد
  

  . و آيات در اين مورد بسيار فراوان هستند
خداوند در مورد آنها خبر   تمام آن صفاتي كه  باشيم به  ايمان داشته  نها اين است كهآ  ي ايمان به و از جمله

بندگان خداوند هستند و هماننـد سـاير مـردم بشـر هسـتند و        اند كه و يا آنها در مورد خود خبر داده  داده
و آنهـا بـا   ، است  هاست و بر ساير مردم برتري  داد  خداوند با رسالت و كالم خويش آنها را انتخاب نموده

بيشتر براي مقام بندگي تالش كننـد بيشـتر از     هر اندازه  بلكه، اين حال هم از مقام بندگي بيرون نمي روند
عبادتي براي آنها انجام   هيچ گونه  هيچ وجهي جايز نيست كه  پس بعد از اين به، خداوند نزديك مي شوند

  . تنهايي عبادت شود  خداوند به  كه  طر بودهاين خا  دعوت تمامي آنها به  بلكه، شود  داده
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  : آنها  ي ايمان به و از جمله
هـايي   خداوند بر دست آنها اجرا در آورد همانند آن نشـانه   اي است كه آن معجزات  خارق العاده  ايمان به

جـرا در  ا  بـه ) عليهم  السالم (و ساير پيامبرها  صخداوند بر دست موسي و عيسي و پيامبر ما محمد   كه
   . آورد

  : آنها  ي ايمان به و از جمله
زيرا انكار يكي از آنهـا مسـتلزم   ، تمامي آنها را تصديق نماييم و منكرهيچ كدام از آنها نباشيم  اين است كه

  . انكار تمامي آنها است
  : آنها  ي ايمان به و از جمله
خاتم و آخـرين پيـامبر    صدند و محمد پايان رسي  به صنبوت و رسالت با بعثت پيامبر   اينكه  ايمان به

  طور كلي ايمان بـه   و به، ي تمامي رسالتها است است و هيچ پيامبري بعد از او نمي آيد و رسالت او خاتمه
در   آن كامـل نمـي شـود همچنانكـه      پيامبران يكي از اركان اسالم است و ايمان هيچ احدي بدون ايمان به

  . است  ن نيز در آيات فراواني آن را تأييد نمودهاست و قرآ  حديث مشهور جبريل آمده
  : خداوند متعال مي فرمايد

 {  w  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g
  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  xz ترجمه  285: البقرة :

و مؤمنـان همگـى بـه    ،  رده استبدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آو) خدا(پيامبر 
ميان هيچ يك از فرسـتادگانش فـرق   ) (: و گفتند(اند  خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ايمان آورده

و فرجام به سوى تو )  خواستاريم(آمرزش تو را ، پروردگارا،  شنيديم و گردن نهاديم(: و گفتند)  گذاريم نمى
   .) است

  : خداوند متعال مي فرمايد

{   m  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a
  |{    z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n

  a  `  _  ~  }z  كسانى كه بـه خـدا و پيـامبرانش كفـر      : ترجمه 151 - 150: النسـاء
بعضى  گويند ما به بعضى ايمان داريم و خواهند ميان خدا و پيامبران او جدايى اندازند و مى ورزند و مى مى
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آنان در حقيقت كافرنـد و مـا   * راهى براى خود اختيار كنند ] دو[خواهند ميان اين  كنيم و مى را انكار مى
  . ايم آور آماده كرده براى كافران عذابى خفت

و   خود و فرشتگان و كتابهاي آسماني مقارن قرار داده  پيامبران را با ايمان به  در اين آيات خداوند ايمان به
  برخي ايمان مي آورنـد و بـه    ميان خدا و پيامبرانش جدايى مي اندازند و به  كه  اني را اعالم داشتهكفر كس

  . برخي ديگر كفر مي ورزند
  : است  فرموده ص و در حديث جبريل پيامبر

  ها و كتابهاي آسماني و پيامبران و روز آخرت ايمـان داشـته   خدا و فرشته  به  ايمان عبارت است از اينكه(
  ١)  . باشيد   خوب و بد تقديرات الهي ايمان داشته  باشيد و همچنين به

  است   در باب نبوت از امام شافعي روايت شده  برخي از آنچه
  : مي گويد :شافعي

و جـن و  : ترجمه  56: الذاريات i   h  g  f  e  d   cz  } : خداوند متعال مي فرمايد
  . تندانس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرس

  خداوند مخلوقات را براي پرستش خويش خلق كرد  سپس خداوند روشن نمود كه: مي گويد :شافعي 

t  s  r  q  p  o  n  } : خداونـد مـي فرمايـد   ، پيامبران بهترين مخلوقـات او هسـتند  

  v   uz مردم امتى يگانه بودند پـس خداونـد پيـامبران را نويـدآور و     : ترجمه 213: البقرة
  . ه برانگيختدهند بيم

  پس خداوند در ميان بندگانش پيامبران را انتخاب كرد و آنها را امين بر وحي خويش و مسـئول قيـام بـه   
   . حجت خداوند در ميان مردم قرار داد

|  {  ~  _  `  c        b  a  }  :هايش را ذكر نمود و فرمود برگزيده  سپس خداوند نخبه

  g  f  e  dz به يقين خداوند آدم و نوح و خاندان ابـراهيم و خانـدان    : هترجم 33: آل عمران
  . عمران را بر مردم جهان برترى داده است

پس خداونـد متعـال   ،  است و ابراهيم را ذكر كرده  داده يصي ذكر انتخاب آنها تخص اعاده  آدم و نوح را به

  .هيم را دوست گرفتو خدا ابرا : ترجمه  125: النساء r  q          p  o  nz  } : فرمود

                                                 
  1/37است    امام مسلم آن را روايت كرده 1
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Z   Y  X             W      V  UT  S  R   Q  ]  } :  و فرموده  و اسماعيل بن ابراهيم را ذكر كرده

  ]  \z اى پيامبر بود وعده و فرستاده و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن زيرا كه او درست 54: مريم .  
خداونـد متعـال مـي    ، ها مورد لطف خويش قـرار داد سپس خداوند آل ابراهيم و آل عمران را در ميان امت

به يقـين   33: آل عمران z|  {  ~  _  `  g  f  e  d  c        b  a  } : فرمايد
فرزنـدانى كـه   * خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است 

  1 . نواى داناستبعضى ديگرند و خداوند ش] نسل[بعضى از آنان از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : بحث دوم
                                                 

 .شود   مراجعه)  4/195( كتاب االم   به 1
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   صبعثت پيامبر  و نياز آنها به ص مردم قبل از بعثت پيامبر توضع
  : مي گويد "  الرساله "در ابتداي كتاب  :شافعي 

هيچ خداي ديگري وجود ندارد و او تنها و بي شريك است و محمد   بجز اهللا  و گواهي مي دهم كه  . . . . .
  : بودند  مردم دو دسته  سول او است و او را مبعوث نمود در حالي كهو ر  بنده
خدا كفر ورزيدند و از پيش خـود دروغ را جعـل     اهل كتاب احكام خدا را تبديل كردند و به: ي اول دسته

 پس خداوند  كفر آنها، بود مخلوط كردند  سوي آنها فرستاده  به  ي حق خداوند كه نمودند و آن را با برنامه
  : را براي پيامبرش ذكر مي نمايد و مي فرمايد

 m  M  L  K  J  I  H     G  F  E  D  C   B  A
  ]  \      [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N     ^l عمران آل :

78  
تا  پيچانند مى] اى  تحريف شده[كتاب ] خواندن[و از ميان آنان گروهى هستند كه زبان خود را به : ترجمه 

گويند آن از  نيست و مى] آسمانى[پنداريد با اينكه آن از كتاب ] آسمانى[كتاب ] مطالب[را از ] بربافته[آن 
] هـم [بندنـد بـا اينكـه خودشـان      جانب خداست در صورتى كه از جانب خدا نيست و بر خدا دروغ مـى 

  . دانند مى
  : يدماسپس مي فر

    m b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W e  d  cf   
  p   o  n  m  l  k       j  i  h  gl 79: البقرة   

گوينـد ايـن از    نويسند سپس مى با دستهاى خود مى] اى شده تحريف[پس واى بر كسانى كه كتاب : ترجمه
جانب خداست تا بدان بهاى ناچيزى به دست آرند پس واى بر ايشان از آنچه دستهايشـان نوشـته و واى   

  . آورند به دست مى] از اين راه[ه بر ايشان از آنچ
  : و مي فرمايد

 mt  s  r   q  p  o  n   m  l  ku    w  v
xy   �  ~  }  |  {  z¡  £   ¢¤    §  ¦  ¥

  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨
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¹  ¸  ¶  µº   ¾     ½  ¼  »¿  Ã  Â  Á  À   l  30: التوبة 
– 31 

كه ] باطل[پسر خداست و نصارى گفتند مسيح پسر خداست اين سخنى است و يهود گفتند عز ير  : ترجمه
از [اند شباهت دارد خدا آنان را بكشد چگونه  آورند و به گفتار كسانى كه پيش از اين كافر شده به زبان مى

ينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا بـه الوهيـت   * شوند  بازگردانده مى] حق
فتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست منزه است او گر

  . گردانند شريك مى] با وى[از آنچه 
  : و مي فرمايد

 m       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕD  C  B  AE    M  L  K  J  I  H     G  F 

l ٥٢ – ٥١: النساء 
اى كه به جبت و طاغوت ايمان دارنـد و   اند نديده نصيبى يافته] آسمانى[آيا كسانى را كه از كتاب : ترجمه 

اينانند كه خدا * ترند  يافته اند راه گويند اينان از كسانى كه ايمان آورده اند مى در باره كسانى كه كفر ورزيده
  . كند هرگز براى او ياورى نخواهى يافت لعنتشان كرده و هر كه را خدا لعنت

بـود و بـا     آن دسـتور نـداده    خداوند بـه   پس چيزهايي را ابداع كردند كه، خدا كفر ورزيدند  اي به و دسته
آن را مزين مي نمودند و نامهـايي را بـراي     و صورتهايي را نصب مي كردند و  دستهاي خود سنگ و تخته

و هرگاه غير از ، پرستش آنها مي پرداختند  را خدايان خويش مي ناميدند و بهكار مي بردند و آنها   آنها به
عبـادت آن مـي پرداختنـد و      معبودهايشان چيزهاي زيباي ديگري را مي يافتند آن را برمي داشتند و بـه 

اي از عجم هم در ايـن كـار و در پرسـتش     اينها عرب بودند  و دسته، معبودهاي قبلي را كنار مي گذاشتند
   . بودند از اعراب پيروي مي كردند  انتخاب كرده.. . و آتش و  از ماهي و ستاره  نچهآ

غير از او را پرستش مي كردند براي پيـامبرش بـازگو     و خداوند پاسخي از پاسخهاي برخي از كساني كه

S  R  Q  P  O   N  M  } : مي گفتنـد   پس خداوند سخن آنها را حكايت مي كند كه، مي نمايد
 T    V  Uz ايم و مـا از   يافته] و راهى[گفتند ما پدران خود را بر آيينى  :ترجمه 23: الزخرف

  . پى ايشان راهسپريم
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z   y  x  w  v   u  }  |  {  } : ي ديگري در مورد آنها حكايت مي كند آيهو خداوند در 

  £  ¢   ¡  �  ~z يـد و نـه ود را   خدايان خـود را رهـا مكن   زنهاروگفتند  :ترجمه  23: نوح
  . سر راعوق و نه نواگذاريد و نه سواع و نه يغوث و نه ي

  :و مي فرمايد

 {   l      k  j  i  h  g  f  e    d  c  b  a  `  _  ^          ]  \  [Z  Y  X   W
  p  o  n  mz  و در اين كتاب به ياد ابراهيم پرداز زيرا او پيـامبرى بسـيار    :ترجمه 42 - 41: مـريم

بيند و از تـو چيـزى را    شنود و نمى چون به پدرش گفت پدر جان چرا چيزى را كه نمى* ستگوى بود را
  . پرستى كند مى دور نمى

  : و مي فرمايد
  m  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c      b  a   `  _

  |    {  z  y  x  w  v    u  t  s  r  ql 73 - 69: الشعراء     
گفتند بتانى * پرستيد  آنگاه كه به پدر خود و قومش گفت چه مى*  بر آنان خبر ابراهيم را بخوان :ترجمه
يا به شما سود يـا  * شنوند  كنيد از شما مى گفت آيا وقتى دعا مى* پرستيم و همواره مالزم آنهاييم  را مى

  . رسانند زيان مى
طور عموم خبر مـي دهـد و     و از گمراهي آنها به ياد آنها مي آورد  نعمت خويش را به  و خداوند آنگاه كه

  : بر مؤمنين آنها منت مي گذارد  در موردشان مي فرمايد

 mf  e  d  c  b  ag      q   p  o  n         m  l  k  j  i  h
|  {      z  y  x  w  v  u  t  s  r}    b  a  `  _  ~

  e     d  cl 103: آل عمران   
بوديد پـس ميـان دلهـاى شـما الفـت      ] يكديگر[را بر خود ياد كنيد آنگاه كه دشمنان  خدا و نعمت :ترجمه

انداخت تا به لطف او برادران هم شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شـما را از آن رهانيـد ايـن گونـه     
  . كند باشد كه شما راه يابيد هاى خود را براى شما روشن مى خداوند نشانه

ي محمد نجات يابند در افتراق و اجتماعشان اهل كفر بودند و بزرگتـرين امـور    وسيله  به  آنها قبل از اينكه
  . خدا  آنها را گرد هم مي آورد  يعني كفر به
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بـود و    نـداده   خداوند بدان اجازه  وجود آوردن چيزهايي آنها را گرد هم مي آورد كه  و همچنين ابداع و به
  . آنها او را بدان توصيف مي كردند  كه تر از آن است خدا بسيار بلند مرتبه

  
  : ي سخنان شافعي در مورد نبوت خالصه

  . است   خداوند جن و انس را تنها براى پرستش خود آفريده
 ها امين بر وحي و حجت خدا هستند را در ميان مردم برگزيد و آن) عليهم السالم (خداوند پيامبران  

 . دوست و خليل خدا است ابراهيم 

 . است  ند بعضي از انبيا را بر بعضي ديگر برتري دادهخداو

 : بودند  در جاهليت و گمراهي كامل بودند و آنها دو دسته ص مردم قبل از بعثت پيامبر

دين خود را تحريف كردند و از پيام آن روي برتافتند و براي خـود    اهل كتاب هستند كه: ي اول دسته –أ 
  . بود  آن دستور نداده  د بهخداون  ديني را ابداع نمودند كه

 . راه و منش آنها را دنبال مي كرد  بت پرستان عرب و عجم و كساني كه: ي دوم دسته –ب 

 : دو اصل بزرگ تمامي امتها را در كفر گرد هم مي آورد  ص قبل از بعثت پيامبر

  . خدا  كفر به: اصل اول –أ 
   ١ .بود  نداده  دا بدان اجازهخ  كه  وجود آوردن آنچه  ابداع و به: اصل دوم –ب 

پرداختنـد و آنهـا را از پرسـتش غيـر خـدا        مجادلـه   با قوم خويش بـه ) عليهم الصالة و السالم (پيامبران 
آن بتها استحقاق پرستش را ندارند زيرا آنها نمـي تواننـد ببيننـد و      ترساندند و براي آنها توضيح دادند كه

 . ف نمايندنيازي را برطر  بشنوند و هيچ گونه

انسـان را از پـذيرش حـق      كه  اند از بزرگترين چيزهايي بوده آبا و اجداد بر آن بوده  كه  تعصب براي آنچه
 : پيامبران خود جواب مي دادند  اين صورت به  كفار به  اينكه  نظر به، است  بازداشته

 {   V  U  T  S  R  Q  P  O   N  Mz ن خـود  گفتندما پدرا :ترجمه 23 :الزخرف
  . ايم و ما از پى ايشان راهسپريم يافته] و راهى[را بر آيينى 

  .صي رسالت پيامبر  وسيله  رحمت خداوند براي بندگانش به

                                                 
 . 8/12 "الرسالة  "  1
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  : مي گويد :شافعي 

بدان راضي   گناه و معصيتي كه  حقيقت پيوست و بعد از اينكه  موقع مقرر فرا رسيد حكم خدا به  هنگامي كه
  ١. بود دين منتخب خويش را اظهار نمود  تهنبود افق را در بر گرف

مدام حكم خـدا    رحمت خويش درهاي آسمانها را باز كرد و حكم خود را نازل گرداند همچنانكه  پس به

r  q  p  o  n  } : خداوند تبارك و تعالي مي فرمايـد ، هم نازل مي گشت  در قرنهاي گذشته

  v   u  t  sz  ودند پس خداوند پيامبران را نويدآور و مردم امتى يگانه ب 213: البقـرة
  . دهنده برانگيخت بيم

  
  
  
  

  صحممد ن ما فضايل پيامرب: بحث سوم
  : مي گويد :شافعي  

                                                 
Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N  ]  \  [                 }  :خداونـد مـي فرمايـد     1

  c  b  a  `  _   ^z اى از خودشان برانگيخت تا  سوادان فرستاده آن كس كه در ميان بى اوست :ترجمه  2: الجمعة
قطعـا پـيش از آن در گمراهـى    ] آنـان [ن بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشـان بيـاموزد و   آيات او را بر آنا
  .آشكارى بودند

سوي آنها رفتند   اما شياطين به ، تمامي آنها پاك و حنيف بودند   من بندگانم را خلق كردم در حالي كه(    مدهآ و در حديث
بـراي مـن     آنها دستور دادند كـه   بودم بر آنها حرام گرداندند و به  بر آنها حالل كرده  و آنها را از دينشان دور نمودند و آنچه

ي عرب و  اهل زمين نگاه كرد پس بجز قسمتي از اهل كتاب همه  و خداوند به. بودم   نداده  بدان اجازه  شركائي قرار دهند كه
  . 2197/ 4مسلم   . )عجم را زشت و ناهنجار شمرد 
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كرد و بـا گشـودن در    ١او را براي وحي و رسالت خويش  انتخاب  كه است فرد منتخب خداوند صپيامبر 
ي او   وسيله  يام رحمت خويش را براي بشر بهو آخرين پ، او را  بر تمام مخلوقات برتري داد) ٢(رحمتش 

                                                 
را از فرزندان اسماعيل انتخاب   خداوند كنانه: مي گفت صپيامبر   شنيدم كه: بن اسقع مي گويد  واثله  كه  دهدر حديث آم  1

) قريش را انتخاب كرد و از ميان قريش بني هاشم را انتخاب كرد و در ميان بني هاشم مرا برگزيـد    كرد و از فرزندان كنانه
  . 4/1782  مسلم

از قرنهـا از زمـان    در بهترين قرن من:  فرمود صپيامبر  نقل مي كند كه  -  عنه  رضي اهللا -   و در روايت ديگري ابوهريره
   .2364شماره 3/1305رواه البخاري . فرستاده شده ام آدم

Z  YX           W  V   U  ]    \  }  :مـي فرمايـد    مراد ايشان قول خداونـد اسـت كـه     اينكه مثل  2

e  d  c  b  a  `  _  ^   ]     m   l  k  j  i  h  g  f
  {  z   y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n

  ba            ̀   _  ~  }  |z  همه چيز را فرا گرفته اسـت و   من و رحمت: ترجمه 157 - 156: األعـراف
* دارم  آورند مقرر مـى  دهند و آنان كه به آيات ما ايمان مى كنند و زكات مى به زودى آن را براى كسانى كه پرهيزگارى مى

كننـد   يابنـد پيـروى مـى    او را نزد خود در تورات و انجيل نوشته مـى ] نام[همانا كه از اين فرستاده پيامبر درس نخوانده كه 
دارد و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حـالل   دهد و از كار ناپسند باز مى آنان را به كار پسنديده فرمان مى] همان پيامبرى كه[

  .  دارد آنان قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است برمى] دوش[گرداند و از  اى ناپاك را بر ايشان حرام مىو چيزه
  : بر اين معني داللت مي كند  احاديثي كه  و از جمله

  به  كه  شده  همن داد  پنج چيز به  .....اعطيت مخسا مل يعـط  :فرمود صپيامبر :  -عنهما   رضي اهللا -  حديث جابر بن عبداهللا
تمام زمين براي مـن   ، ي طول يك ماه راه دشمن از من مي ترسد  اندازه  به: است  نشده  هيچ كدام از پيامبران قبالز من داده

و غنـايم   ، پس هر كدام از امت من در هر جاي زمين نماز بگذارد نمـازش صـحيح اسـت      شده  عنوان مسجد قرار داده  به
اسـت    من عطا شده  و شفاعت هم به ، است   براي هيچ كسي قبل از من حالل نبوده  در حالي كه  هجنگي براي من حالل شد

طـور    سوي تمام مـردم بـه    مي شدند اما من به  سوي يك قوم و ملت خاص فرستاده  و هر كدام از پيامبران قبل از من به ، 
  .  1/128بخاري ) ام  شده  عموم فرستاده

با شش چيز بر ساير پيـامبران برتـري   : فرمود صپيامبر  نقل مي كند كه  -  عنه  رضي اهللا -   هريرهو در روايت ديگري ابو
و  ، اسـت    مـن ايجـاد كـرده     ي دشمن نسبت به ترس و هراس را در روحيه ، است   شده  من داده  الفاظ رسا به: ام شده  داده

  سوي تمام مـردم بـه    و به ،   شده  عنوان مسجد قرار داده  من بهو تمام زمين براي  ، است   غنايم جنگي براي من حالل شده
 . 1/371مسلم . ) پايان رسيدند   ام و پيامبران با من به شده  طور عموم فرستاده
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) ٢(بود   هاي پيامبران پيشين را فرا گرفته بود تمام برنامه  شده  او بدان فرستاده  و آنچه، پايان رساند  به) ١(
)٣( .  

شفاعت مي كند و   و در قيامت كسي است كه) ٤(است   و در دنيا نام او را همراه نام خويش رفعت بخشيده
  ) ٥(مي شود   پذيرفته شفاعتش

                                                 
  40: األحــزاب ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹z  } : خداونــد متعــال مــي فرمايــد  1

  . ن شما نيست ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران استمحمد پدر هيچ يك از مردا :ترجمه
  وضع كسي دارد كه  وضع من با پيامبران پيشين شباهت به: فرمود صپيامبر   كه  نقل شده  -  عنه  رضي اهللا -  و از ابوهريره

دور   مـردم بـه    هاي از آن جاي يك آجر خالي و ناقص باشد وقتي ك ساختمان بسيار زيبا و قشنگي را بسازد ولي در گوشه
  مـن بـه  ! چرا جاي ايـن آجـر خـالي اسـت ؟    : مي گويند ، اين ساختمان زيبا دور مي زنند از زيبايي آن تعجب مي نمايند 

 . آن ساختمان را تكميل مي نمايد و من آخر پيامبران هستم   ي همان آجري هستم كه منزله

] بـه سـمت  [و ما تـو را جـز    :ترجمه 28: سبأ z    y  x w  v  uz  }  } : خداوند مي فرمايد  2
( مـي شـد     واضح ديـده   بيان داشتيم همين مفاهيم به  و در احاديثي كه.  بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستاديم

  )  1/371مسلم 
  .  12 "الرسالة  "  ٣

و نامت را بـراى تـو     :ترجمه 4 :رحالش z£  ¤  ¥  ¦  } ي  آيه  مي كند به  در اينجا اشاره -  اهللا  رحمه –شافعي   ٤
  . بلند گردانيديم

  اي محمد نام من برده: است  خداوند فرموده: است  ي فوق گفته در مورد آيه  سند خويش از مجاهد نقل مي كند كه  شافعي به
  )  و اشهد ان حممدا رسول اهللا  اال اهللا  اشهد ان ال اله( نام شما هم ذكر مي شود   نمي شود مگر اينكه

هنگام ايمان آوردن و برخاستن اذان نام پيامبر همراه نام خدا ذكر مي شود و ممكن   مراد اين است كه: مي گويد :شافعي 
  . 16 "الرسالة  ". است نام او هنگام تالوت قرآن و انجام عملي صالح و دوري از معصيت ذكر شود 

 ، اسـت    را در دنيا و آخرت بلنـد كـرده   صخداوند نام پيامبر : است  فرموده  نقل مي كند كه  از قتاده "الدالئل  "بيهقي در 
)    و اشهد ان محمدا رسـول اهللا   اال اهللا  اشهد ان ال اله: و موذني ندا سر مي دهند و مي گويند  زيرا هر خطيب و گواهي دهنده

  .  550 -8/548الدر المنثور  ،  63/ 7دالئل النبوة 
و از  ، مـن هـم آنگـاه مـي روم      ، پس نزد من مـي آينـد   (  است   ر در مورد شفاعت آمدهدر حديث مشهو  همين نكته  ٥

در مـي    سجده  پروردگارم را مي بينم در برابر او به  هنگامي كه ، مي شود   داده  من اجازه  به ، مي خواهم   پروردگارم اجازه
  سرت را از سجده! اي محمد : سپس خداوند مي فرمايد ، نم باقي مي ما  خدا بخواهد در حالت سجده  كه  تا هر اندازه ، آيم 

) مي شود و شفاعت كـن شـفاعتت قبـول خواهـد شـد        هايت پذيرفته خواسته ، مي خواهي درخواست كن   هر چه ، بردار 
  . 187 -1/175مسلم  ،  6/2697بخاري  
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خداوند براي دين و دنيا بدان راضي   تمامي اخالقي است كه و جامع) ٢( پاكترين نفس بشر استو او  )١(
  )٤(است   و داراي بهترين دودمان و قبيله) ٣(است 

  ) ٥(ي خدا  و فرستاده  اين شخصيت واال عبارت است از محمد بنده

                                                                                                                                               
در روز قيامت من سيد فرزندان آدم هستم و نخستين : فرمود صپيامبر   كه  آمده  -  عنه  رضي اهللا -  و در حديث ابوهريره

. ) مي شود   شفاعتش پذيرفته  و نخستين شافع هستم و نخستين كسي هستم كه ، مي شود  از قبر بيرون آورده  كسي هستم كه
 4/1782مسلم 
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  بر تمام خاليق صدر صحيح مسلم باب برتري پيامبر ما  ٢

در روز   ...انا سيد ولد آدم يـوم القيامـة (  : فرمود صپيامبر   گفته  نقل مي كند كه  سند خويش از ابوهريره  و امام مسلم به
سيد بودنش را تنهـا    و علت اينكه 4673ابوداود  ،  4/370ترمذي  ،  1782/ 4مسلم ) قيامت من سيد فرزندان آدم هستم 

در آن روز   ارزشمندي آن در روز قيامت ظاهر مي شـود و كسـي كـه   سيادت و  روز قيامت منحصر مي كند اين است كه  به
   .شود بزرگ بودن او در جاهاي ديگر از باب اولي است   داده  بزرگ جلوه

مـي    قول خداونـد كـه    از جمله ، داللت مي كنند در واقع بسيار فراوان هستند  صبر زيبايي اخالق پيامبر   نصوصي كه  3

مي   حديث انس كه  و از جمله.  و راستى كه تو را خويى واالست:ترجمه 4: القلم n  m     l  k     oz} : فرمايد
  از عائشـه   ،  و هنگـامي كـه   1/312ي بيهقي  نوشته "دالئل النبوة . ) زيباتر و نيكوتر بود   از همه صپيامبراخالق : گويد

قـرآن از آن    يامبر عبارت بود از همـان اخالقـي كـه   اخالق پ: بود ؟ در جواب گفت  اخالق پيامبر چگونه  سوال مي شود كه
  .شود   مراجعه)   صشيخ عبدالمحسن العباد در مورد اخالق پيامبر   محاضره  به.  1/512مسلم ) بحث مي كند 

ي قريش هستند و  ي هاشم و از قبيله ايشان از طايفه ، چيزي است واضح و روشن  صفضل و بزرگي خاندان پيامبر )   4
  .دودماني بزرگتر از تمام مردم ميباشند داراي 

....... اصـطفي كنانـة     ان اهللا:: مي گفـت   شنيدم كه صمي گويد از پيامبر   كه  بن اسقع آمده  در صحيح مسلم از حديث واثله
هاشـم را   قريش را انتخاب كرد و از ميان قـريش بنـي    را از فرزندان اسماعيل انتخاب كرد و از فرزندان كنانه  خداوند كنانه

  .  1/71زادالمعاد  ،  4/1782مسلم ) انتخاب كرد و در ميان بني هاشم مرا برگزيد 
 صاز بـدعت و افـراط در ذات پيـامبر     -  اهللا  رحمـه  -در اين عبارت دور بودن امام شـافعي  : ي خدا و فرستاده  بنده  ٥

است سپس   اثبات رسيده  براي آن بزرگوار به  ودند كهتمجيد نم صزيرا ايشان تنها با كلماتي از پيامبر  ، مي شود   مالحظه
  باشد و و بـه   خدا است تا مقام او را بسيار بلند نكرده  محمد بنده  پايان رساند كه  تمجيد را با بيان مقام حقيقي او نزد خدا به

( : فرمـود  صپيـامبر    كه  مدهو در حديث صحيح آ ، باشد   ي خدا است تا از مقام او نكاهيده دنبال آن گفت محمد فرستاده
بـدون   ، انـد   روي كرده  و زياده  نصرانيان در مدح عيسي بن مريم مبالغه  كه  آنگونه ، روي نكنيد   و زياده  در مدح من مبالغه

  .بخاري ) .خدا و رسول خدا است   پس بگوئيد او بنده ، شك من يكي از بندگان خدايم 
  : مي گويد 149طحاوي   ابن ابي العز حنفي در شرح عقيده
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 {  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  §
  «  ª  ©    ¨z  قطعا براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او : ترجمه 128: التوبـة

  . شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است] هدايت[شما در رنج بيفتيد به  دشوار است

مكه و كسانى را كه پيرامون ] مردم[تا  : ترجمه 7: الشـورى  h   g  f   e  dz  } : و مي فرمايد
  . نند هشدار دهى آ

   .و خويشان نزديكت را هشدار ده  :ترجمه 214: الشعراء r  q  p  oz  } : و مي فرمايد

و بـه راسـتى كـه      :ترجمـه   44: الزخرف ª©  ¨    §  ¦z   »  ¬  ®  } : و مي فرمايد
  . شد پرسيده خواهيد ] در مورد آن[تذكرى است و به زودى ] مايه[براى تو و براى قوم تو ] قرآن[

¦  §    ¨  ©ª   »  } ي  آيـه در مـورد   :سند خويش از مجاهد   به :سپس شافعي      
  ®  ¬z ؟ كسـاني هسـتند     مردهـا از چـه  : مي شـود   گفته: است  گفته  نقل مي كند كه   44: الزخرف 
   )1) (ريش از ق: مي شود  پاسخ داده ؟ از كدام عرب: مي شود  گفته . از عرب هستند: مي شود  جواب داده

                                                                                                                                               
بيشتر براي تحقق   هر اندازه  و بنده ، بندگي براي خداوند است   كمال رسيدن مخلوقات در گرو تحقق بخشيدن به  به  بدان كه

وجهي از بندگي بيرون   به  بنده  او فزوني مي يابد و هر كس گمان برد كه  بندگي تالش نمايد كمال او بيشتر مي شود و درجه
حساب مي آيد و مردم را گمراه مي   ي كمال است او از گمراه ترين مردم به و بيرون رفتن از بندگي براي انسان مايهمي آيد 

   :ترجمـه  26: األنبياء Z  Y  X   WV  UT  S  R  Qz  ]  } : كند ،  خداوند متعال مي فرمايد

همراه با بسـياري از آيـات   .  بندگانى ارجمندند] انفرشتگ[فرزندى اختيار كرده منزه است او بلكه  رحمان] خداى[و گفتند 

: اإلسـراء  D  C  B  Az  } است   اسم عبد ذكر كرده  و خداوند پيامبر خويش را در بزرگترين مقام به ، ديگر 

µ  ´  ³  ¶  ¸  } و   10: النجم q  p  o  n   m  lz   } و  19: الجن u   t  s  r  q  pz  } و  1
   »  º  ¹z همـين خـاطر در     و به ، و با اين ويژگي در دنيا و آخرت استحقاق تقديم بر مردم را كسب كرد  23: ةالبقر

سـوي محمـد     به: طلب شفاعت مي شود مي گويد از مسيح ) عليهم الصالة و السالم ( بعد از انبيا   روز قيامت وقتي كه
  .  متفق عليه) است   اش درگذشته دهو آين  خداوند از گناهان گذشته  زيرا او كسي است كه ، برويد 

  . براي او حصول پيدا كرد   پس با تكميل كردن بندگي براي خدا  اين مقام و مرتبه
   . 7/380،  الدر المنثور   چهارده  از شعبه 22  ،  شعب بيهقي حديث شماره 25/76تفسير طبري )   1

ي فـوق   در مورد آيه  -  عنه  رضي اهللا –از ابن عباس  " 11/46التفسير  "و ابن جرير در  " 2/256الكبير  "و طبراني در 
  . براي شما و قومت شرف و بزرگي است   اين آيه: است  گفته  اند كه روايت كرده
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  طوري كـه   مي شود به  واضح و روشن ديده  آيهدر   مجاهد در اين مورد بيان داشته  آنچه: شافعي مي گويد
  . تفسير ندارد  نيازي به

را تخصيص داد و بعد از آنها تمـام   صخداوند سبحان در انذار و بيم دهي  قوم و خاندان نزديك پيامبر 
را مبعـوث   صپيامبر   را رفعت بخشيد سپس آنگاه كه صآن ذكر پيامبر داد و با قر  مردم را بدان احاطه

  . نمود قوم او را برگزيد

  و خويشان نزديكت را هشدار ده : ترجمه 214: الشعراء r  q  p  oz  } : پس فرمود
اي فرزنـدان عبـدمناف خداونـد مـرا فرسـتاد تـا       : فرمـود  صپيامبر : اند و برخي از مفسرين قرآن گفته

  )2) (1( . دان نزديكم را هشدار دهم و شما خويشان نزديك من هستيدخويشاون
ذكر كننـدگان نـام او را ذكـر      خداوند رحمت خويش را بر محمد نازل گرداند هر اندازه: شافعي مي گويد

بر اولـين و آخـرين     كنند و غافلين از ذكر نام او غافل بمانند و بزرگترين و بيشترين و پاكترين صلواتي كه

                                                                                                                                               
   7/380الدر المنثور 

حديث گمان من اين   اين حديث را با اين لفظ از هيچ كتابي از كتب سنت نيافتم و به: ( مي گويد :شيخ احمد شاكر )    1
با اسـناد نـزد او روايـت      اين عبارت حديثي نيست كه  اند كه ي تعبيرات شافعي است و برخي از مفسرين قرآن گفته از جمله

و اصول بـر    در كتب فقه  بر زبان مفسرين نقل مي شود همانند آن احاديثي كه  ي احاديثي است كه از جمله  باشد ،  بلكه  شده
  حديث بسياري از اين نوع احاديث را نمي شناسند   شود واهل علم به زبان فقها و اصوليون نقل مي

p  o  }  ي خداوند آيـه   وقتي كه: مي گويد  اند كه را روايت كرده  آري بخاري و مسلم و كساني ديگر نيز حديث ابو هريره
  r  qz ان خودتـان را  نفس و جـ ! اي جماعت قريش : بلند شد و فرمود صرا نازل كرد پيامبر  214: الشعراء

من ! ي عبدمناف  شما را از خدا بي نياز نمايم ،  اي طايفه  هيچ وجه  باز خريد نماييد و آن را نجات دهيد ،  من نمي توانم به
باشـم    اي داشته شما سودي برسانم ،  اي عباس بن عبدالمطلب من نمي توانم براي تو فايده  نمي توانم بدون خواست خدا به

  .  98-5/95،  الدر المنثور  8/376فتح الباري .  1/76مسلم ) 
و شـما  (باشد   آنها گفته  به صپيامبر   موافق آن لفظ باشد كه  نمي شود كه  روايتها چيزي ديده  اما در هيچ كدام از اين گونه
  ) خويشان نزديك من هستيد 

  .  15ي  صفحه  حاشيه "  الرساله "
بيان و توضيحي است براي بزرگي و عظمت منت خداوند بـر   :از كالم شافعي  و اين قسمت  15 -13 "  الرساله ")   ٢

آنهـا را    آنگاه كه) و سلم   و آله  عليه  صلي اهللا( بعثت پيامبر   طور خصوص به  طور عموم و بر عرب و قريش به  بندگانش به
آنهـا    ي او توانگر گرداند و بعد از ذلـت بـه   وسيله  ي او هدايت داد و بعد از فقر آنها را به وسيله  بعد از گمراهي و ضاللت به

  . عزت بخشيد  
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از هر ) 1(وق خويش مي فرستد شامل حال او گرداند و ما و شما را با فرستادن صلوات بر او پاك تر مخل
  )٢( . بر او صلوات و رحمت و بركت مي فرستد   گرداند كه ص كدام از امت محمد
ش فرسـتادگان   به  خدا از جانب ما بزرگترين پاداش خود را بر پيامبر ما ارزاني بخشد كه: شافعي مي گويد

ي او مـا را از هالكـت نجـات     وسـيله   خداوند بـه ، مي دهد  شده  سوي آنها فرستاده  به  در برابر كساني كه
  ) ٣(اند قرار داد   براي مردم بيرون آمده  بخشيد و ما را در رديف بهترين امتي كه

                                                 
ي عمل صـالح ،  و   وسيله  عبارت است از كمك گرفتن از خدا به  توسل يكي از انواع توسل مشروع است كه  اين گونه)   ١

  :  ي عمل صالح  داللت مي كنند ،  از جمله وسيله  كتاب و سنت بر مشروعيت كمك گرفتن به

 :ترجمه همان  16: آل عمـران  L  K  J   I  H  G   F  E      D   C  B  Az  } : د مي فرمايدخداون
  . > گويند پروردگارا ما ايمان آورديم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار كسانى كه مى

پروردگارا   :جمهتر 53: آل عمران J  I   H  G  F  E  D   C  B    Az  } : و مي فرمايد
   را پيروى كرديم پس ما را در زمره گواهان بنويس] ات[به آنچه نازل كردى گرويديم و فرستاده

ــد ــرة P  O  N  M  L  KJ    I  H  G  F  E  D     C  B  Az  } : و مـــي فرمايـ  127: البقـ
اى پروردگار ما از ما بپذير كه در ] گفتند مى[د بردن را باال مى] كعبه[هاى خانه  و هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايه  :ترجمه

  . حقيقت تو شنواى دانايى
  .با توسل بسيار فراوان هستند   و آيات در رابطه

  .اند  و احاديث ديگري نيز ذكر شده  آمده... در بخاري و مسلم و   و در سنت هم احاديثي امثال حديث مشهور غار كه
  : ت ازاما انواع مشروع ديگر توسل عبارت اس

  .اسما و صفات خداوند   طلب ياري از خداوند با توسل به
  . توانايي دعا كردن براي شما را دارد   اي كه دعاي مرد صالح زنده  و طلب ياري از خداوند با توسل به

 "حقيقة التوسل  و التوصل الي "ي شيخ االسالم ،   نوشته "  قاعدة جليلة في التوسل و الوسيله: شود  كتابهاي زير مراجعه  به
  .ي محمد بن ناصر الباني  نوشته "التوسل  "ي محمد نسيب رفاعي ،   نوشته

  . 16 "  الرساله ")   2
p  o  n         m  l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a   } : خداوند متعال مـي فرمايـد  )   3

  d  c  b  a  `  _  ~  }|  {      z  y  x  w  v  u  t  s  r   q     ez 
خدا را بر خود ياد كنيد آنگاه كه دشمنان  و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت :ترجمه 103: آل عمران

بوديد پس ميان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شـما را  ] يكديگر[
  .  كند باشد كه شما راه يابيد هاى خود را براى شما روشن مى اوند نشانهاز آن رهانيد اين گونه خد
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نيا را نايل مي شويم ي آن نصيبي از دين و د وسيله  ما مي رسد و به  به  نعمت ظاهري و پنهاني كه  هر گونه
 صباعث دفع مشكالتي براي ما در دين و دنيايمان و يا در يكي از آنها مي شود حتما محمد   و يا اينكه

دربرابـر هالكـت و     و مـدافعي بـوده    سوي آن رشد بوده  به  سوي آن خير و هدايت كننده  سبب اساسي به
موجب هالكت مي شوند و   در برابر اسبابي كه  ودهاند و متذكري ب مخالف رشد و ترقي بوده  جاهاي بدي كه

پس خداوند خير و بركت خود را بر محمد و آل محمد ، است  مدام بر نصيحت و ارشاد و انذار پابرجا بوده
 . ايد همانا سزاوار سـتايش هسـتي و بزرگـواري    بر ابراهيم و آل ابراهيم نازل كرده  كه  نازل كن همان گونه

)٢) (١(  

                                                                                                                                               

: آل عمــران ZY  X   W  V  U      T  S  R  Q  P  O  Nz  } : و مــي فرمايــد
داريد و بـه   دهيد و از كار ناپسند بازمى ايد به كار پسنديده فرمان مى شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده 110
   . ايمان داريد خدا

   17-16 "  الرساله ")   1
 صطور كامـل از پيـامبر     اين معني هر كس به  ، به صي پيروي از پيامبر  عظمت فايده  مي كند به  اشاره :شافعي )  2

براي ما حاصل مي شـود    خيري كه  است ،  پس هر گونه  پيروي نمايد در دنيا و آخرت از گمراهي و ضاللت در امان مانده
بـا وجـوب     ،  و نصوص در رابطـه است صسبب پيروي ما از پيامبرمان محمد   از ما دفع مي شود به  شري كه  و هر گونه

اي در  حتي كتابهاي جداگانه  ،  بلكهد آوردن بدعت بسيار فراوان هستندوجو  و هشدار از به صسنت پيامبر   چنگ زدن به

k  j  } : ،  خداونـد متعـال مـي فرمايـد    ...  ي شـاطبي و   نوشته "العتصام ا "كتاب   اند از جمله شده  نگاشته  اين رشته

  }  |   {  z  y  x  wv  u  t  s   r  q  p  on  m  lz 153: األنعام 

سازد پيروى  كه شما را از راه وى پراكنده مى] ى ديگر[ ها اين است راه راست من پس از آن پيروى كنيد و از راه] بدانيد[و  
  .شما را به آن سفارش كرده است باشد كه به تقوا گراييد] خدا[نهاست كه مكنيد اي

امـروز ديـن شـما را     3: المائـدة  vu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  kz  } : و مي فرمايد
   آيينى برگزيدم] به عنوان[خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را براى شما  برايتان كامل و نعمت

بماند اختالفات زيادي را مي   حقيقت اين است اگر كسي از شما زنده: مي گويد  ديث عرباض بن ساريهدر ح صو پيامبر 
آنها چنگ فرا زنيـد و بـا     سنت من و سنت خلفاي راشدين بعد از من را دنبال كنيد ،  به  بيند ،  پس بر شما واجب است كه

بـدعتي    وجـود بياوريـد ،  زيـرا هرگونـه      و نو را بـه   امور تازه  نكهدندانهاي آسيابتان آنها را محكم بگيريد و بپرهيزيد از اي
/ ،  احمـد   44-42/  ،  ابـن ماجـه  6407/ حديثي است حسن و صحيح ،  ابوداود   و گفته 2676/ترمذي ) گمراهي است 

4/126  . 
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 صپيامبرش   خداوند خطاب به: است  گفته  روايت مي كند كه :سند خويش از امام شافعي   و بيهقي به

پيـامبران  ] ميان[بگو من از  9: األحقاف z  y  xz            }   |  {    ~  _  `  ed   c  b   a  } : فرمود
  . اى خواهد شد دانم با من و با شما چه معامله نودرآمدى نبودم و نمى

مـراد قـول   ، اسـت   اش درگذشته و آينده  از گناهان گذشته  نازل فرمود كه صوند بر پيامبرش سپس خدا

Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B      A  } :  فرمـوده   خداوند است كـه 

   V  U  T  S  Rz 2 - 1: الفتح  
ونـد از گنـاه گذشـته و آينـده تـو      تـا خدا * پيروزى درخشانى ] چه[ما تو را پيروزى بخشيديم : ترجمه

   .خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهى راست هدايت كند درگذرد و نعمت
، مـي دارد   يعني خداوند گناهان پيش از وحي و بعد از وحي او را مي بخشد و او را از ارتكاب گناه نگه  

ايشـان نخسـتين     مـي دهـد و اينكـه    كارهاي مورد پسند او را انجـام  صپيامبر   كه  پس خداوند دانسته
  )١( . ي تمام مخلوقات است در روز قيامت و سردسته  شده  شفاعت پذيرفته،  شفاعت كننده

                                                 
زيرا علم غيب  اد مي دهد، او ي  هخداوند ب  چيزي از غيب نمي داند مگر آنچه صپيامبر   دليلي است بر اينكه  اين آيه)    1

  .مخصوص خداوند است  

: ترجمـه  27 - 26: الجن Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Çz  }  :خداوند متعال مي فرمايد
  . جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد*  كند داناى نهان است و كسى را بر غيب خود آگاه نمى

¿    Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ½  ¾  } : و مــي فرمايــد
   Û  Ú  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Òz  قيامت نزد اوست و بـاران را فـرو   ] به[خداست كه علم  در حقيقت 34: لقمـان

كـدامين  دانـد در   آورد و كسـى نمـى   داند فردا چه بـه دسـت مـى    داند و كسى نمى فرستد و آنچه را كه در رحمهاست مى مى
  . داناى آگاه است] كه[خداست  ميرد در حقيقت سرزمين مى

N  M      U  T  S  R  Q  P  O} : مـي فرمايـد   صحـال پيـامبر   بيانو خداوند متعال در حين 

  WVz اما خداوند بـر  .   رسيد اندوختم و هرگز به من آسيبى نمى دانستم قطعا خير بيشترى مى و اگر غيب مى  188: األعراف
آنها خبر مي دهد   عنوان احترام و تأييدشان به  بخواهد منت مي گذارد و برخي از امور غيبي را به  دام از پيامبرانش كههر ك

 .  
او دروغ   غيب را مي داند بدان كه  صپيامبر   شما خبر داد كه  و هر كس به: مي گويد ل  ام المومنين عايشهدليل اين   به

  . 2687/ 6 "التوحيد  "كتاب : بخاري)   ال يعلم الغيب اال اهللا( : ايداست زيرا خداوند مي فرم  گفته
و ايـن از   ، است   ي او درگذشته و آينده  خداوند از گناهان گذشته  پيامبرش خبر داد اينكه  خداوند به  غيبهايي كه  و از جمله

سوي محمـد    به :در روز قيامت مي گويدعيسي   اين خاطر است كه  و به. است  صي احترام خداوند براي پيامبرش  جمله



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٣٩ 

را بر تمام خاليق تفضيل مي  صايشان پيامبر ما محمد   از سخنان امام شافعي ظاهر گشت كه) ١(حقيقتا 
  بيهقي از او روايت مي كند كه  همچنانكه، است  طور صريح اين نظر خويش را ابراز داشته  دهد و ايشان به

  : است  گفته
  . ي خدا بهترين مخلوق پروردگار جهانيان است محمد فرستاده

و مردم با هم اختالف نظر دارند برخي مي گويند پيامبران بهترين مخلوق پروردگار هسـتند و برخـي هـم    
  . ها بهترين مخلوق پروردگارند مي گويند فرشته

  . كدام يك از آنها بزرگتر از ديگري است  د آدم و محمد هم اختالف نظر وجود دارد كهو در مور
  هم با هم اختالف دارند   و مدينه  و در مورد بزرگي مكه

  )٢(بهترين مكان است   مكه: مي گويد :شافعي 
  صل پيـامبر  همانند قـو ، داليلي بر آن داللت مي كند  است چيزي است كه  شافعي بدان نظر داده  و آنجه

  )٣(من در روز قيامت سيد فرزندان آدم هستم : مي فرمايد  كه
مـرا  : است  فرموده صپيامبر   با آن حديث ديگر جمع مي كنيد كه  اين حديث را چگونه  شود كه  اگر گفته

  )٤) (بر موسي تفضيل ندهيد 
يك نفر يهـودي  : مي گويد   ابوهريره، فهم مي شود  از سبب ورود حديپ اين مسئله: در پاسخ مي گويم

او مـي    در برابر چيزي به  و هنگامي كه، مي كند و مي خواهد آن را بفروشد  كاالي خود را در بازار عرضه
موسـي را بـراي تمـام      كسي كه  سوگند به  نه: آن را نمي پسندد و بدان راضي نمي شود مي گويد  دهند كه

را مي شنود سيلي بر او مي   مردي از انصار آن جمله  قتي كهو، اين قيمت راضي نيستم  بشر انتخاب كرد به
  در حـالي كـه    موسي را براي تمام بشر انتخـاب كـرده    كسي كه  چرا مي گوييد سوگند به: زند و مي گويد

اي ابوالقاسم من بـا  : مي رود و مي گويدصپس آن مرد يهودي خدمت پيامبر ، ميان ما استصپيامبر 
او را احضـار مـي   صپيامبر ، مي زند يمن سيل  فالني به  م و اين در حالي است كهشما عهد و پيماني دار

                                                                                                                                               
ها ردي است بر اهل بدعت و  اين كفته)  است  اش درگذشته و آينده  خداوند از گناهان گذشته  زيرا او كسي است كه ، برويد 

ظ دارند گمان مي برند اولياهايشان از همان ابتدا توانايي بر علم غيب دارند و آگاهيهايي بر لوح محفو  آنهايي كه ، خرافات 
 .  
 .  1/424البيهقي )   1

  .  1/422مناقب بيهقي )   ٢
  .  4/1782 "الفضائل  "امام مسلم ،  كتاب  ٣
  .  2373  شماره 4/1743،  مسلم  3227  شماره 3/1251بخاري   ٤
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٣٤٠ 

شما ميان ما هسـتي    ايشان در حالي كه! اي رسول خدا : گفت ؟ ايد  زده ياو سيل  چرا به: كند و مي پرسد
شـود  طوري ناراحت مي  صپيامبر ،  موسي را براي تمام بشر انتخاب كرده  كسي كه  سوگند به: مي گويد

  . ميان پيامبران تفضيل و برتري را  قرار ندهيد : ناراحتي از صورتش نمايان مي شود سپس مي گويد  كه
) عليهم الصالة و السـالم  (از تفضيل و برتري قرار دادن ميان پيامبران  صاز اين حديث سبب نهي پيامبر 

  مبران از روي تعصب باشد و يا اينكـه اگر برتر شماردن ميان پيا  عبارت است از اينكه  مي شود كه  فهميده
ي ديگري بود آن  شيوه  اما اگر به،  پيامبر از آن نهي كرده  اسم خاص باشد كاري است كه  از باب تفضيل به

  : ميان پيامبران جايز است يدو شرط برتر  بنا به  كه: و مي توان گفت، جايز است
  . از روي تعصب و حميت نباشد  اينكه: شرط نخست

  . طور عموم باشد و بدون تخصيص پيامبر معيني صورت گيرد  برتري به  اينكه: دوم شرط
  . دار كردن پيامبر مشخصي نمي شود  زيرا اين كار موجب جريحه

  بـه  صدو شرط فوق جايز است پس آن سخن پيامبر   برتري شماردن ميان پيامبران به  شود كه  اگر گفته
  . )كسي از يونس بن متي برتر است   نمي گويم كهو من (:  فرموده  معني است كه  چه

  . )بگويد من از يونس بن متي برتر هستم   ي هيچ كسي نيست كه شايسته(و در روايت ديگري 
  . )من از يونس بن متي برتر هستم   هيچ كدام از شما نگويد كه(و در رويت ديگري 
  ) من از يونس بن متي برتر هستم بگويد   ي هيچ پيامبري نيست كه شايسته(و در روايت ديگري 

  ) است   هر كس بگويد من از يونس بن متي برتر هستم دروغ گفته(و در روايت ديگري  
  : پاسخ

بگويد من از يونس بن متي برتر   ي هيچ كسي نيست كه اين احاديث بر عموم داللت مي كنند يعني شايسته
  . هستم

) عليـه السـالم   (يـونس     اين خاطر اسـت كـه    به  كرده  رهاشا يونس   تنها به صپيامبر   و سبب اينكه
پـس  ، طور كامل بندگي را سپري نمـود و مرتكـب گنـاهي نشـد      به صاست و پيامبر   مرتكب گناه شده
زيرا پيامبر مرتكب گنـاهي چنـان   ، از يونس بزرگتر است صمبادا كسي گمان برد پيامبر   ترسيد از اينكه

زيـرا فضـل   ، يخ خداوند شود و از آن گناه طلب مغفرت از خداوند نمايدمستوجب سرزنش و توب  نشد كه
او را   مرتكب آن شد از خداوند خواست كه  نبوت و پيامبري بزرگ و عظيم است و اما گناهي كه  يونس به

  )١(. ببخشد و خداوند هم او را بخشيد
                                                 

  .كنيد  هنگا 164-162 "شرح العقيدة الطحاوية  "كتاب   به 1
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  )است   برتر هستم دروغ گفتهمن از يونس بن متي   هر كس بگويد كه(: فرمود  كهصو اما سخن پيامبر 
  : در پاسخ آن مي گوييم، است) عليهم الصالة و السالم (بزرگتر از تمام پيامبران  صپيامبر   با وجود اينكه

و ممكـن نيسـت     از آن نهي شده  يزي است كهچاسم   بهترين مردم است اما برتري شماردن به صپيامبر 

} :  فرمـوده   و اين همانند قول خداوند است كه،  از آن نهي نمودهخود   پيامبر آن را بگويد در حالي كه  كه
  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §z اگر شرك ورزى حتما كردارت تباه و :ترجمه 65: الزمر

  . مسلما از زيانكاران خواهى شد
و وعيد در اينجـا بـراي توضـيح سرنوشـت       پس وعده، معصوم از شرك است صپيامبر   با وجود اينكه

  )١( . دار است و هر كس اين كار را انجام دهد او دروغگو استكر
  : است  گفته :  و ابن قتيبه

در روز (مـي گويـد     زيرا ايشان هنگـامي كـه  ، اختالف و تناقضي وجود ندارد  ميان اين احاديث هيچ گونه
و ، امتم هستم من در آن روز شهيد و شافع براي  مي خواهد بگويد كه) قيامت من سيد فرزندان آدم هستم 

 . يمايـد پمي خواهد راه تواضـع و فروتنـي را ب  ) مرا بر يونس بن متي تفضيل ندهيد (: مي گويد  هنگامي كه
)٢(  

بهتـرين  : فرمـود !   شـده   گفـت اي بهتـرين آفريـده     در جواب آن شخصي كه صپيامبر : اگر كسي بگويد
اين  . فرمود سيد خدا است! اي سيد ما: گفت  ودر جواب آن شخص ديگري كه . ابراهيم است  شده  آفريده

  : مي گوييم: معني است  چه  سخن به
هـر    خواسـته   و حرص و تقالهاي آن بزرگوار بر امتش اسـت كـه   صي تواضع هاي پيامبر  اين از جمله

  . افراط و تجاوز از حد آنها در مورد او بشود  منجر به  راهي را بر امتش ببندد كه  گونه
  . مي شود  مي شود در مورد آدم و ساير پيامبرها گفته  موسي و يونس گفته در مورد  و آنچه

ها علما بـا هـم اخـتالف نظـر دارنـد و ايـن         ي برتري شماردن ميان پيامبران و فرشته اما در مورد مسأله
اختالفـي    متعـرض هـيچ گونـه     وليكن بدون اينكه، اي است ارزش و فايده  فاقد هر گونه  اختالفي است كه

  . بسيار مفيد و با ارزش است  در اين مسئله  وم سخن ابن ابي العز حنفي را نقل مي كنم كهش

                                                 
  6/452فتح الباري   1
  .  116 تأويل مختلف الحديث  2
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٣٤٢ 

انـد و   هـا سـخن رانـده    مردم در مورد برتري شماردن ميان صالحين و فرشته: ابن ابي العز حنفي مي گويد
هـا بـر پيـامبران و     اهل سنت و برتري دادن فرشته  ها به ي برتري دادن پيامبران و صالحين بر فرشته نظريه

  . مي شود  صالحين نسبت داده
و ، برخي از آنها پيامبران و صالحين را تفضـيل مـي دهنـد   : هستند  و پيروان اشعري در اين مورد دو دسته

  به  كه  و از برخي از آنها نقل شده، نمي دهند  توقف مي كنند و هيچ سخني را ارائه  برخي هم در اين مسئله
  . است  از غير آنها از اهل سنت و برخي از صوفيها نقل شده  و همين نظريه، اند ل داشتهها مي تفضيل فرشته

  . ها برتر هستند از جميع فرشته  جميع ائمه: اند گفته  و شيعه
  . مي دهند  و برخي از مردم در اين مورد توضيحات ديگري را ارائه

  . ي آنها برتر هستند  همه  نه از برخي پيامبران  فرشته  است كه  و هيچ صاحب نظري نگفته
  ميل و رغبت هستم زيـرا حامـل ارزش و فايـده     به  در واقع از سخن راندن در اين مسأله: حنفي مي گويد

  من حسن اسالم املرء تركـه(عنايت انسان هم بدان بستگي ندارد نزديك است   كه  چنداني نيست و از آنچه
  )١( }  ما ال يعنيه

  . كارش نمي آيد  مورد عنايتش نيست و به  كارهايي را ترك كند كه  اين است كه از خوبي مسلماني شخص
و  . اسـت   صورت اثبات متعرض اين بحـث نشـده    به  صورت نفي و نه  به  نه :و شيخ ابوجعفر طحاوي 

  . باشد  طور عمد سخن راندن از اين بحث را ترك كرده  ممكن است به
ن آمسائلي در ، است  از پاسخ اين سوال توقف نموده  در مĤل الفتاوي ذكر كرده  آنچه  بنا به  و امام ابو حنيفه
ي آنها اعالم تفضيل ميـان   است و از جمله  آنها پاسخ نداده  به  طور قاطعانه  به  ابوحنيفه  كه  كتاب بحث شده

  . است  و مالئكه) عليهم الصالة و السالم (پيامبران 
معتقد   باشيم و بر ما واجب نيست كه  و پيامبران ايمان داشته  مالئكه  به  هبر ما واجب است اين است ك  آنچه

زيرا اگر اين كار فر ما واجب مي بود حتمـا آن را در نصـي   ، باشيم كدام يك از آنها بر ديگري برتر است

امـروز ديـن شـما را      3: المائدة n  m  l  kz  } : خداوند مي فرمايد، براي ما بيان مي كرد
   . ان كامل گردانيدمبرايت

   . و پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده است 64: مريم ì  ë  ê      é  èz   } : و مي فرمايد 

                                                 
  .  4024  شماره  ابن ماجه ،  2317ترمذي  ،  1/201امام احمد  1
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٣٤٣ 

  زيـرا بنـا بـه   ، از قرآن و سنت است  مانند ساير مسايل استنباط شده  اين مسأله  نمي شود كه  و هرگز گفته
  . همسنگ و همطراز هم هستند  مينهمي كنم  داليل در اين ز  بدان اشاره  انشاءاهللا  آنچه

بـا    برخي از افراد جاهل و نادان را مـي بيـنم كـه     نوشتن اين بحث حمل كرد اين بود كه  مرا به  و اما آنچه
ي  بي ادبي را نشان مي دهند و در هر كويي و برزني مـي گوينـد فرشـته     مالئكه  سخنان خويش نسبت به

 -ي موظف در برابر امور بشر  مراد مالئكه -  يند برخي از مالئكهمي گو  و يا اينكه، صخدمتكار پيامبر 
مخالف شريعت و دور از ادب و احترام است اگـر    و امثال اين عبارتهايي كه، خدمت گذار بني آدم هستند

  . بنا بر تعصب و حميت براي جنسي بر جنس ديگر و كاستن مقام آن جنس باشد
زيـرا در  ، نيسـت ) عليهم الصالة و السالم (ردن ميان پيامبران رتري شمهيچ وجهي همانند ب  به  هو اين مسأل

F  E  D  C  B  } : مي فرمايد  اين مورد نص يافت مي شود و آن هم قول خداوند است كه
  HGz برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم: ترجمه 253: البقرة .  

و در حقيقت بعضـى از انبيـا را بـر بعضـى      55: اإلسراء z}  |  {  ~  �  ¡¢   } : و مي فرمايد
  . برترى بخشيديم

همين خاطر بسياري از اصوليون تعرض آن   جزو مسائل اضافي است به  اين مسأله  ي كالم اينكه و خالصه
  )١(و خدا بهتر مي داند . اند اند و از آن بحث نرانده نشده

مـي    در اين مـورد  فهميـده   :از سخنان امام شافعي   و همين دست كشيدن و فرو نهادن چيزي است كه
  . را بر ساير مخلوقات تفضيل مي دهد صمحمد  ن طور قطع پيامبرما  ايشان به  شود بعد از اينكه

  ايشان از بكـارگيري هـر گونـه     اين است كه صاحترام و بزرگداشت امام شافعي براي پيامبر   و از جمله
از همين قبيل اسـت   . ايان مي شد خودداري مي كرد و آن را نمي پسنديدعدم تجليل از آن نم  كلماتي كه

  : است  فرموده  كه  سند خويش از امام شافعي روايت كرده  بيهقي به  آنچه
عنـوان احتـرام بـراي      به  بلكه) رسول گفت ( صقال الرسول: مي گفت  سخن آن مرد را نمي پذيرفت كه

  )٢) (گفت  ص رسول اهللا(  صقال رسول اهللا: مي گفت صپيامبر 
ي خـدا   اي استعمال مي شود خواه رسول و فرسـتاده  شده  ي رسول عام است و براي هر فرستاده زيرا كلمه

  . ي ديگري باشد فرستاده  باشد يا اينكه
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و از ) علـيهم الصـالة و السـالم    (اين صفتي است مخصـوص پيـامبران خـدا    ، شد رسول خدا  اما اگر گفته
  . مقام رسالت توصيف نماييم  او را به  اين است كه  صپيامبر  ي بزرگداشت جمله

آن بزرگداشـت را بـراي پيـامبر      ام كـه  هيچ يك از علما را نديده:  گفته  و بيهقي از مزني روايت مي كند كه
زيرا ايشان بسيار زيبا نام او را ذكـر مـي   ، كار مي برد  براي آن بزرگوار به :شافعي   كار برد كه  به ص
  )١(د كر

پيامبري   خداوند هيچ گاه چيزي را به(: مي گفت  شده  داده صپيامبر   به  و امام شافعي در مورد آياتي كه
   صمحمد   بيشتر از آن را به  است مگر اينكه  نداده

زيـرا  ، است  داده) عليه السالم (عيسي   را به صخداوند بيشتر از محمد : شافعي گفتم  به: عمرو مي گويد
  ؟ مي كرد   را زنده  ردهعيسي م

مـي داد امـا     را ارائـه   اي خطبه منبر بسازند ايشان در كنار تنه صبراي پيامبر   قبل از اينكه: شافعي گفت
بيشتر   پس اين يعني اينكه، ناليد صبراي پيامبر  جدا شد آن تنه  خواست بر منبر برود و از تنه  هنگامي كه
  )٢( . است  شده  پيامبر ما داده  از عيسي به

كـردن درخـت     زنـده   است زيرا هميشـه   كردن مرده  بزرگتر از زنده  ي تنه ناله: و در مناقب رازي مي گويد
  )٣( . مي باشد  كردن مرده  بزرگتر از زنده

  

                                                 
  همان منبع   1
  .  1/426همان منبع   2
  . نگاه كن  9/116و الحلية  82مناقب ابن ابي حاتم   و به ،  129مناقب رازي  3



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٤٥ 

  
  
  

  و عذاب آن نعمتها ي قبر و فتنه: اولبحث 
  به  غيب اين است كه  ي ايمان به و از جمله، انسان مسلمان استغيب يكي از بزرگترين واجبهاي   ايمان به

بـراي    و آن بركات و عذابي كه  در قبر آمده  در مورد سوال دو فرشتهص از خدا و رسول خدا   تمام آنچه
  . باشيم  وجود مي آيد ايمان داشته  ميت به

  و زندگانشان را محفوظ نگـه  خدا مردگانشان را مورد رحمت خويش قرار دهد –و اهل سنت و جماعت 
  . نصوص بر آن داللت مي كند ايمان دارند  تمام اينها آنچنانكه  به –دارد 

ي آن هستند ايمـان داريـم  و    شايسته  عذاب قبر براي كساني كه  و به: خويش مي گويد  طحاوي در عقيده
از رسـول خـدا     طبق اخباري كـه . .. سوال منكر و نكير در قبر در مورد خدا و دين و پيامبر و  همچنين به
  . ايمان داريم  گزارش شده  -  عليهم  رضوان اهللا -و اصحاب   ص

 بخش دوم
 روز آخرت  ايامن به

 : بحث است  اين بحث هم شامل سه
  ی قرب  فتنه: اولبحث 
 اموات  ی اعامل به حكم هديه: بحث دوم 
 پيامدهای آنشدن و   زنده: بحث سوم 
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  )١(. چاهي از چاههاي دوزخ است  قبر باغي از باغهاي بهشت و يا اينكه  اينكه  و همچنين ايمان داريم به
  :  و ابن ابي العز حنفي در شرح آن گفته

شايستگي آن را كسب مي كنند اخبار   ركات وعذاب قبر براي كساني كهو اثبات ب  در مورد سوال دو فرشته
باشـيم و    مسلم بودن آن اعتقاد و ايمان داشـته   به  پس واجب است كه، است  و روايتهاي متواتري ذكر شده

چون در اين دنيـا هـيچ   ، زيرا عقل نمي تواند بر كيفيت آن اطالع بيابد، نبايد در مورد كيفيت آن بحث كنيم
عقـل آن را محـال     و شرع هم هيچ گاه در مورد چيزي صحبت نمي كند كـه  . برخوردي با آن ندارد  ونهگ

  )٢( . عقل را متحير مي گرداند  اما برخي اوقات از چيزهايي صحبت مي كند كه، بداند
  نآيات قرآ  از جمله . اند قرآن و سنت استدالل كرده  و اهل سنت براي اثبات عذاب و بركات قبر به

 mf  e   d  c  bg    q  p  o   n  m  l  k  j    i  h
rs    |  {  z  y  x    w  v  u  tl پــس خــدا او را از  ٤٦ − ٤٥: غــافر

] اينـك هـر  * [كردند حمايت فرمود و فرعونيان را عذاب سخت فرو گرفت  عواقب سوء آنچه نيرنگ مى
فرعونيـان را در  ] رسد كـه  فرياد مى[پا شود شوند و روزى كه رستاخيز بر  صبح و شام بر آتش عرضه مى

  . عذاب درآوريد] انواع[ترين  سخت
  و بـه ، آنها در روز قيامت عذابي سخت تر از عذاب قبلي را مي چشند  كه  اعالم داشته  آيهخداوند در اين 

بر   آيهن پس اي، زيرا بسياري از آنها بدون عذاب دنيوي مي ميرند، قبر است  طور قطع آن عذاب مربوط به
  : و خداوند متعال مي فرمايد . اثبات عذاب قبر داللت مي كند

m  Å  Ä  Ã   Â   Á          À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³
l ٤٦ − ٤٥: الطور   

وجـه بـه    روزى كه نيرنگشان بـه هـيچ  * افتند برسند  پس بگذارشان تا به آن روزى كه در آن بيهوش مى
براى كسـانى كـه ظلـم    ] ديگر[عذابى ] مجازات[و در حقيقت غير از اين * مايت نيابند كارشان نيايد و ح

  . ]كه آن عذاب چيست[دانند  اند خواهد بود ولى بيشترشان نمى كرده
مراد عذاب آنها در بـرزخ    قتل و چيزهاي ديگر در دنيا باشد و يا اينكه  آنها به  و ممكن است مراد شكنجه

و ممكـن  ، نشـدند   اند و در دنيا شكنجه زيرا بسياري از آنها مرده، ي روشن تر استباشد و ظاهرا اين دوم
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هر كس از آنها بميرد در قبـر عـذاب     عام تر از اين باشد و آن هم عبارت است از اينكه  آيهاست مراد از 
پس اين ، شوند مي  داده  مي شود و هر كس از آنها باقي بماند در دنيا با قتل و چيزهاي ديگر شكنجه  داده 

  . هشداري براي عذاب آنها در دنيا و برزخ است
  : ي سنت و از جمله

.   ان العبـد اذا وضـع فـی قـربه: فرمـود  صمـي گويـد پيـامبر      است كه -  عنه  رضي اهللا -حديث انس 
 ،مي شود و نزديكانش بعد از دفنش بر مي گردنـد   مي ميرد و در قبرش گذاشته بنده اي وقتي ...........
بر او نازل مي شوند و او را در گورش بلنـد    دو فرشته  هنوز صداي كفشهاي آنان را مي شنود كه  اين مرده

اگر با ايمـان باشـد مـي     ؟ مي گويي   چه صي محمد  تو درباره: او مي گويند  به، مي كنند و مي نشانند
: اين انسان با ايمان مي گوينـد   فرشتگان به . محمد عبد خدا و رسول خدا است  شهادت مي دهم كه: گويد

، ايد خداوند آن را با جايي در بهشت عوض كـرد  جاي خودت را در دوزخ نگاه كن ولي چون ايمان اورده
  . او نشان مي دهند  و هر دو جا را به

 ؟ مـي گـويي     تو در مورد آن مرد چه: آنها مي گويند  به  اما كافر و منافق آن دو فرشته: فرمود صپيامبر 
  چيزي مي داني و نـه   نه: او مي گويند  پس به . مردم مي گفتند من هم مي گفتم  آنچه! نمي دانم : گويدمي 

  اي چنان مي كشد كـه  پس او نعره، سپس با چكشي ميان دو گوش او را مي زنند، چيزي را تالوت كردي
  )١(بر پشت زمين است صداي او را مي شنوند   ي آنچه غير از جن و انس همه

  : مي گويد  ديث مشهور براء بن عازب كهو ح
او نشست ما هم پيرامون او   نزد ما آمد و بعد از اينكه  صپيامبر   اي بوديم كه در بقيع غرقد همراه جنازه

بـر سـر مـا      پرنده  قبر مي كندند چنان بي سروصدا بوديم مثل اينكه  براي آن جنازه  نشستيم و هنگامي كه
  ..... اب القبرذمن ع  اعوذ باهللا: پشت سر هم فرمود  مرتبه  سه  ن لحظهپيامبر در آ، بود  نشسته

نزد   مي شود و بعد از آن دو فرشته  بازگردانده جسدش  روح او به: فرمودسپس ، پناه بر خدا از عذاب قبر 
: مـي گويـد   ؟ كسـي اسـت     پروردگـار شـما چـه   : او مي گوينـد   سپس به، او مي آيند و او را مي نشانند

: مي گويند . دين من اسالم است: مي گويد ؟ ديني است   دين شما چه: مي گويند . است  وردگار من اهللاپر
عملي   چه: مي گويند . ي خدا بود او فرستاده: مي گويد ؟ كسي بود   ميان شما مبعوث شد چه  آن مردي كه

سپس يك منـادي از  ، تصديق كردمآن ايمان آوردم و آن را   كتاب خدا را خواندم و به: مي گويد ؟ داريد 
پس جاي او را از بهشت سامان دهيد و آن را ، ي من راست گفت بنده: آسمان ندا سر مي دهد و مي گويد

                                                 
  .  4/2200 "الجني و نعيمها  "مسلم در كتاب  ،  1/463 "الجنائز  "بخاري در كتاب   1



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٤٨ 

بعد از آن بوي پاك بهشت بـر او مـي وزد و تـا چشـم     ، سوي بهشت را بر او باز نماييد  بياراييد و دري به
سپس مردي زيبارو و زيبا اندام بـا  : فرمود صپيامبر  . ندباشد قبرش را مي گشاي  توانايي ديدن را داشته

تو را خوشحال مي كند اين همان روزي   كه  آنچه  باد شما را به  مژده: بويي پاك نزد او مي آيد و مي گويد
صورتت بيانگر خيـر و نيكـي     كسي هستي كه  شما چه: او مي گويد  به، مي شد  داده  شما وعده  به  است كه

پروردگـارا قيامـت را برپـا    : پس مي گويد . من همان كردار صالح شما هستم: ر پاسخ مي گويدد ؟ است 
  . سوي خويشاوندانم بازگردم  كن تا به

  
نـزد او مـي آينـد و او را مـي       مي شود و بعد از آن دو فرشـته   اش بازگردانده الشه  روح او بهاما كافر     

او   بـه  . هاه هاه چيزي نمي دانم: مي گويد ؟ كسي است   شما چهپروردگار : او مي گويند  سپس به، نشانند
سـپس يـك   ، . هاه هاه نمي دانم: مي گويد ؟ كسي بود   ميان شما مبعوث شد چه  آن مردي كه: مي گويند

پس جاي او را ازآتش سامان دهيد و آن را با ، دروغ  گفت: منادي از آسمان ندا سر مي دهد و مي گويد
  آتش بياراييد و

سپس باد گرم و سوزان آتش بر او مي وزد و قبر بر او چنان تنگ ، سوي آتش را بر او باز نماييد  دري به
  )١( . مي شوند  استخوانهايش در هم آميخته  مي شود كه

و ايـن بـر وجـود آن    ، از عذاب قبر پناه بجوييم  ما دستور مي داد كه  به صپيامبر   كه  اثبات رسيده  و به 
  –خدا ما را از آن پناه دهد  - . ندداللت مي ك

بركات و عذاب قبر براي شايستگان آن تصريح مي كنند بسيار فراوان هستند وبرخـي از    به  و احاديثي كه 
  . اند داده  اي در اين مورد ارائه علما تأليفات جداگانه

  
  و عذاب آن  نعمتهايي قبر و  در مورد فتنه :ي امام شافعي عقيده

                                                 
و كساني ديگر هم اين حديث را روايت  4269  ابن ماجه ،  4/101نسائي  ،  4753ابوداود  ،  288 -4/287امام احمد   1

 "در   شيخ االسالم ابن تيمته  از جمله ، اند  بسياري از علما آن را ذكر كرده  است همچنانكه و اسناد آن هم صحيح ، اند  كرده
ي ابن رجب  نوشته "اهوال القبور  "و كتاب .  119 "التذكرة  "و قرطبي در  68 "الروح  "و ابن قيم در  ،  4/290الفتاوي 
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  بيهقـي بـه   . اسـت   و بركات و عذاب قبر ايمان داشته  سوال دو فرشته  ايشان به  كه  ي نقل شدهاز امام شافع
عذاب قبر و سوال كردن از اهل   و اينكه.. . : است  گفته  روايت مي كند كه :سند خويش از امام شافعي 

  ) ١( . قبر حقيقت دارد
ي قبر و عذاب آن اعتقـاد   فتنه  مذهب ايشان به  نكهدليلي است بر اي  و دعاي امام شافعي در نماز بر جنازه

  . دارد
ي شـما   ي شما و فرزند بنده خدايا اين بنده : در دعا كردن براي ميت مي گويد "الجنائز  "ايشان در كتاب 

او مـي    در آن به  سوي تاريكي قبر و آنچه  است از ميان شادي و وسعت و دوستان و محبوبان دنياييش به
و فريـاد رس ديگـري وجـود نـدارد و       هيچ اله  بجز اهللا  است و ايشان گواهي مي داد كه  دهرسد خارج ش

و شما بهترين مهمـان    خدايا نزد شما آمده . حال او آگاهتر هستي  محمد عبد و رسول شما است و شما به
شما   به  ن كسي كهعنوا  رحمت شما نيازمند است و شما از عذاب او بي نياز هستي و ما به  نواز هستي و به

نيكـو كـار     خداوندا اگر ايـن بنـده  ، براي او شفاعت مي كنيم  ايم در حالي كه عشق مي ورزد نزد شما آمده
رحمـت و رضـايت خـويش      از گناهان او درگذر و او را به  نيكوهاي او بيفزا و اگر گناهكار بوده  به  بوده

برش را بگشا و زمين را از راست و چپش دور گـردان  و عذاب قبر او را محفوظ بدار و ق  برسان واز فتنه
مي كني اي   سوي بهشت زنده او را به  رحمت خود برسان يعني امين بودن از عذاب تا روزي كه  و او را به

  )٢(. مهربان ترين مهربانها
  )٣(هراس قيامت محفوظ بدار   و او را از عذاب قبر و هر گونه: و در جاي ديگر مي گويد

  )٤( . هراس غير از قيامت محفوظ بدار  و او را از عذاب قبر و هر گونه: يت بيهقيو در روا
و مـذهب سـلف در   ، داللت مي كنـد   براي مذهب سلف در اين مسأله :اين منقوالت بر موافقت شافعي 

  . اين مورد را بحث كرديم
  

  مردگان  كردن پاداش اعمال به  حكم هديه
  : مند مي شوند دو صورت از اعمال زندگان بهره  مردگان به  بر اينكه اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند

                                                 
  . 416-1/415ي بيهقي  نوشته "مناقب الشافعي  "و .  262 ، 226 -255بيهقي  "االعتقاد  "  1
  . 28مختصر مزني  ،  1/282االم  2
  . 1/271االم   3
  .  1/416مناقب شافعي   4
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  وجود آمدنش باشد   در زمان حيات خود باعث به  مرده  آنچه: نخست
  مـرده   خداوند آن را انجام مي دهند و پاداش آن را بـه   خاطر تقرب به  افراد صالح به  اعمال نيكي كه: دوم
او مـي    بـه   در برخي از عبادات ميان علما وجود اين پاداش انشاءاهللا  في كهاختال  پس بنا به، مي كند  هديه

  )١( . رسد دارد
  : قول نخست

كند جايز اسـت و    اي هديه انسان آن را انجام دهد و پاداش آن را براي مسلمان مرده  تقربي كه  هر گونه   
   . نفع دارد  پاداش آن براي مرده

  رحمهـم  -اي از شاگردان شافعي و كساني ديگر  و دسته  مام احمد و ابوحنيفها  مربوط است به  و اين نظريه
  . )٢( -  اهللا

 . مـي رسـد    مـرده   خيري بـه   ميت هر گونه  ي اعمال به نصوصي در مورد پاداش هديه  به  با توجه: اند  گفته
)٣(  

  : قول دوم
  ميت وجود داشـته   كردن آن به  يت هديهدليلي بر مشروع  نمي رسد مگر آنچه  مرده  خير و پاداش اعمال به

  .  حج و عمره،  صدقه، دعا: باشد و آنها هم عبارتند از
  و ايـن نظريـه  ، شروع نيستمكردن هم   نيت هديه  نمي رسد و انجام آنها به  مرده  اما پاداش غير از اينها به

  )٤( . است -  رحمهما اهللا -سخن مشهور مذهب امام شافعي و امام مالك 
  : اول گروهاليل د

: است  فرموده صپيامبر   اند كه حديث زير استدالل كرده  به  ي اول براي رسيدن پاداش دعا و صدقه دسته
ةٍ ( نْ ثَالثَ هُ االّ مِ لُ مَ نْه ُعَ طَعَ عَ نْسانُ إنْقَ لْمٍ ينْتَفعُ بِ : إذا ماتَ اإلْ هُ أوعِ عو لَ دْ دٍ صالِحٍ يَ لَ ةٍ أو وَ يَ ةٍ جارِ قَ دَ نْ صَ هِ االّ مِ

  )٥) (  من بعده

                                                 
  .  452شرح العقيدة الطحاوية    1
  .  15/521ي نووي  نوشته "المجموع  ،  2/567المغني   2
  .  325 -24/309مجموع الفتاوي   3
  .  15/521و المجموع امام نووي  ،  452  الطحاويهشرح العقيدة   4
  . است   روايت كرده 3/1255 -  عنه  رضي اهللا -  امام مسلم در صحيح خويش اين حديث را از ابوهريره  5
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براي او دعا   فرزند صالحي كه،  ي جاريه صدقه: راه قطع مي شود  وقتي انسان مي ميرد اعمال او بجز از سه
   . قرار مي گيرد  بعد از فوت او مورد استفاده  مي كند و يا دانشي كه

  : دليل دوم
ان امـی   يـا رسـول اهللا: آمد و عـرض كـرد   صمي گويد مردي نزد پيامبر   است كه ل  حديث عايشه

مـادرم  )١(نعـم  : قـال  ? افتلتت نفسها و مل توصی و اظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها 
اگـر  ، و احسـان مـي كـرد     صدقه  دارم اگر مي توانست حرف بزند وصيت به  عقيده، كرد و فورا مرد  سكته

  اجر و ثوابش به(  بله: فرمود صپيامبر  ؟ رسد او مي   و احسان انجام دهم اجر و ثوابش به  برايش صدقه
   . )او مي رسد 
  : دليل سوم

مادرم نذر كرد : آمد و عرض كرد  صنزد پيامبر   زني از جهينه: مي گويد  است كه حديث ابن عباس 
ـ ، فوت كرد  حج برود تا اينكه  حج برود اما نتونست به  به  كه رض آيا اگر من براي او حج انجام دهم اين ف

  ؟ ي او خارج مي شود  از عهده
 )احـق بالوفـاء   فـاهللا  أقضوا اهللا  حجی عنها أرأيت لو كان علی امک دين أكنت قاضيته: فرمود صپيامبر 

پـس   ؟ آيا اگر يك بدهي بر مادرت مي بود آن را پرداخت مـي كـردي   ،  جاي او حج را انجام بده  به) ٢(
  با او وفا بـه   ي اين است كه ا خداوند بهتر از هر كسي شايستهزير، سعي كن بدهي خدا را هم پرداخت كني

   . شود  وعده
  : دليل چهارم
نـهُ : فرمود صمي گويد پيامبر   است كه –عنها   رضي اهللا -  حديث عايشه ـامَ عَ يهِ صـيامٌ صَ لَ مَن مات و عَ

ليُّهُ    . روزه بگيرد اگر كسي بميرد وقرض روزه بر او باشد يكي از خويشانش به جاي او) ٣( وَ
شـود و    ي ميت بايـد طعـام داده   جاي روزه  به: اند اند و گفته را از اين عبادتها استثنا كرده  و حنفي ها روزه

مي گويد پيامبر   است كه -  عنه  رضي اهللا –و دليل آنها حديث ابن عباس ، جايز نيست  جاي مرده  به  روزه
مكان كـل يـوم مـدا مـن   و لكن يطعم عنه, حد عن احدال يصلی احد عن احد و ال يصوم ا(: فرمود ص

                                                 
  .  3/1254و مسلم  1/467 "الجنائز  "بخاري در كتاب  1
  . 657 – 2/656االحصار و جزاء الصيد  "بخاري در كتاب  2
  . 2/803مسلم  ،  1851  شماره 2/690الصيام  "در كتاب بخاري   3



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٥٢ 

، نگيـرد   جاي كس ديگـري روزه   جاي كس ديگري نماز را نخواند و هيچ كس به  هيچ كس به)١( )حنطة 
   . مي شود  جاي هر روز مشتي از گندم داده  اما به
از جانب يك فرد اجنبي و جاي ميت اگر   پرداخت بدهي به  مسلمانان بر اين اجماع نظر دارند كه: اند گفته

بر اين داللت   ادهتو حديث ابي ق، ي ميت مي شود از غير ميراث هم باشد موجب ساقط شدن بدهي از ذمه
اآلن (: فرمـود   صآنها را پرداخت كـرد پيـامبر     اي شد و هنگامي كه ضامن دو دينار براي مرده  دارد كه

  . ي او سرد شد اكنون الشه) ٢( )  بردت جلدته
در حقيقت پاداش حق كارگر است پس ، ام اينها بر قواعد شرع جاري است و اين قياسي محض استو تم

ازبخشيدن مـالش در زمـان     برادر مسلمان خود بخشيد از اين كار منع نمي شود همچنانكه  هرگاه آن را به
بر رسيدن پـاداش   و شارع بنا، وفات مي كند منع نمي شود  ي او از مالش بعد از اينكه حيات خود و تبرئه

  . است  رسيدن پاداش قرائت و امثال آن از عبادتهاي بدني را نيز اعالم داشته  روزه
  عبارت است از امتناع نفس همراه بـا نيـت از چيزهـايي كـه     روزه  اينكه  مي شود به  توضيح داده  اين نكته

  پـس چگونـه  ، است  ح نمودهميت تصري  به  مي شوند و شارع بر رسيدن پاداش روزه  موجب شكستن روزه
  )٣( . نمي رسد  مرده  هم عمل است و هم نيت به  پاداش قرائتي كه

  
  : داليل قول دوم

پيـروان قـول اول ذكـر      همان داليل قبلي كـه   و حج به  پيروان قول دوم براي رسيدن پاداش دعا و صدقه
  : كردند استدالل مي نمايند

  جاي او انجـام داده   به  حجي كه: نخست: ميت مي رسد  گران بهچيز از اعمال دي  سه: مي گويد :شافعي 
  . دعا: سوم، در برابر بدهي پرداخت مي شود  و يا اينكه  جاي او صدقه  به  مالي كه: دوم، مي شود

و بـراي ايـن   ، براي ميت  ي آن است نه براي انجام دهنده  اما پاداش اعمالي غير از اينها امثال نماز و روزه
قياس استدالل مـي نمـاييم و     هم همانند آن به  طور خاص و عمره  سنت در مورد حج به  خود به ي نظريه

                                                 
شـرح   ، است و سـند آن صـحيح اسـت      اين حديث را از ابن عباس روايت كرده 3/141 "مشكل آآلثار  "طحاوي در   1

  .  453العقيدة الطحاوية 
و ذهبي هم  ، سند صحيح است است اين روايت از نظر   و گفته  آن را روايت كرده) 2/58(خود  "المستدرك  "حاكم در   2

  )16(الباني : ي نوشته "احكام الجنائز  ،   با او موافقت كرده
  .  2/558االنصاف .  2/567  المغني ابن قدامه ،  455-454الطحاوية   3



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٥٣ 

نيابت از ديگري سـنت را    فردي به  سنت و جايز نيست كه  ي واجب است نه اين هم تنها براي حج و عمره
ت و چيزهـايي ديگـر   زكا  هر كس حق خداوند از جمله: اما مال ؛انجام دهد زيرا اينها اعمالي بدني هستند

   . دستور او آن را پرداخت نمايد  بر او واجب شد جايز است فرد ديگري به
  

بـراي    اگر جايز باشد كـه ،  هم بدان امر كرده صو پيامبر   خداوند بندگان را بدان تشويق كرده: و اما دعا
او مـي    بركت آن دعـا بـه    هللادعا شود و انشاءا  هم جايز است كه  دعا شود پس براي برادر مرده  برادر زنده

  را كامل بدهد و منفعت آن را هم بـه   پاداش زنده   و رحمت خداوند وسيع و فراوان است براي اينكه، رسد
از بركـت    و مرده  اي را انفاق كرد زنده اي  صدقه جاي شخص مرده  مچنين هرگاه فردي به برساند و ه  مرده

نيابت در آنها جـايز اسـت يعنـي عبادتهـاي       قول ميان عبادتهايي كه پيروان اين)١( . مند مي شوند آن بهره
آنهـا  ، تفـاوت هسـتند    نيابت در آنها جايز نيست يعني عبادتهاي بدني قائل بـه   مالي و ميان عبادتهايي كه

اند و غير  در مورد آنها نص وجود دارد جايز اعالم داشته  نيابت درعبادتهاي مالي و همچنين عبادتهايي كه
  . اند ز آنها را غير جايز دانستها

  
  : در اين مورد سخن راجح

در   آنچـه   يعني قول امام شافعي و امام مالك و موافقين آنها كه، قول دوم سخني راجح و مورد پسند است
  . جايز مي دانند و غير آن را جايز نمي دانند  مورد آن نص وارد شده

  : و سبب ترجيح
دليلي بـر مشـروعيت آن داللـت      از انجام آن توقف شود تا وقتي كه  كهاصل در عبادت اين است : نخست
  . پس ترك غير آنها واجب است، و در واقع براي مشروعيت برخي از آن عبادتها دليل وجود دارد، نكند
  يكي از آنها قرآن را قرائـت كـرده    كه  نشده  و عصر اصحاب شنيده صدر هيچ كدام از عصر پيامبر : دوم

باشد و اگر اين كار خير مي بود حتما آنهـا از مـا سـبقت مـي       كرده  ثواب آن را براي ميت هديهباشد و  
  . دين خدا و رسولش آگاهي دارند  مردم بيشتر به  زيرا آنها از همه، گرفتند
دليلي بر آن داللت مي كند در واقع باز كردن دري بر روي اهل بـدعت    كه  قياس در عبادات بر آنچه: سوم

  . خود مي خواهند وارد دين خدا نمايند  كه  تا هر آنچهاست 
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كردن قارئين قـرآن    امثال اجاره، اند وجود آورده  اهل بدعت در اين زمان برخي مسايل باطل را به: چهارم
و بعـد از مـرگ در اوقـات مشخصـي       هنگام حاضر شدن جنازه  براي قرآن خواندن و ساير بدعتهايي كه

  . و در واقع بستن اين در فرصت را از اين افراد و امثال آنها مي گيرد، مي شود  انجام داده
آن عبـادات مشـروع را    –انـد   مورد رحم خداوند قـرار گرفتـه    بجز آنهايي كه -مردم در اين زمان : پنجم

چيزهـايي    مرده داللت مـي كنـد  و بـه     كردن آنها به  دليل صحيح بر جايز بودن هديه  اند كه فراموش كرده
سنت ثابت باز مي   پس نهي از اين مسايل مردم را به، است  دليلي در مورد آنها وارد نشده  اند كه گ زدهچن

  . و خدا مي داند . گرداند
  

  شدن و حساب و بهشت و جهنم  زنده: بحث سوم
از شدن بعد   خدا و رسولش از مسايل آخرت امثال زنده  كه  تمام آنچه  اهل سنت و جماعت ايمان دارند به

مرگ و حشر  و حساب و كتاب و آمدن خدا در روز قيامت براي قضاوت ميان بندگان و ميزان و صـراط  
  تمام اينها ايمان دارند و از خدا مي خواهيم كه  در آن است به  در آن است و جهنم و آنچه  و بهشت و آنچه

  . او  پناه مي جوييم  ما عطا كند و از جهنم به  بهشت را به
  . يكي از اركان ايمان مي باشد  روز آخرتي است كه  ي ايمان بهو اين معن

  : خويش مي گويد  طحاوي در عقيده
ي اعمـال و پـاداش و    شدن و پاداش اعمال در روز قيامت و حساب و كتـاب و خوانـدن نامـه     زنده  و به

هستند و هيچ گـاه  دو مخلوق خداوند   بهشت و جهنم كه  عقاب و صراط و ميزان ايمان داريم و همچنين به
  )١( . نمي شوند ايمان داريم  نابود و كهنه

ذكر شوند و علما آنهـا    شوند و مشهورتر از آن است كه  شمرده  بيشتر از آن است كه  و داليل بر اين مسئله
برخي   اند و بر مخالفيني كه دليل بر آن داللت دارد بيان كرده  اند و آنچه تفصيل آورده  را در كتابهاي خود به

  . اند اند رد داده از آيات در اين مورد را تأويل كرده
  : مي گويد  اينكه  نظر به، است  روش سلف ايمان داشته  تمام اينها بنا به  به  كه  و از امام شافعي نقل شده

و بر   در سنن آمده  شدن حق است و حساب كردن حق است و بهشت و جهنم و ساير چيزهايي كه  و زنده
  )١( . حق است  ما و پيروان آنها در شهرهاي مسلمانان ظاهر گشتهزبان عل
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  قضا و قدر  معني ايمان به: اولبحث 
آن ايمـان نيـاورد     به  تا وقتي كه بنده ايقضا و قدر ركن ششم از اركان ايمان است و ايمان هيچ   ايمان به

  . كامل نمي شود
انسان بداند مذهب اهل سنت و جماعت در اين باب   اين است كه  اصل مسأله: مي گويد :شيخ االسالم 

قرآن و سنت بر آن داللت مي كند و سابقين اولين از مهاجرين و انصار و كسانى   و ساير بابها اين است كه
خداونـد خـالق و     و آن هـم عبـارت اسـت از اينكـه     ؛كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند  بر آن بودند

آنها هستند از كـردار    قائم به  نفس خود و صفاتي كه  ذاتهاي قائم به  كه، الك هر چيزي استپروردگار و م
  . بندگان و غير كردار بندگان شامل آن مي شوند

وجـود نمـي     پس چيزي بـه ، نخواهد نمي شود  و هر آنچه، بخواهد مي شود را  و خداوند سبحان هر آنچه
او بـر هـر     بلكـه ، بخواهد بر او ممتنع نمي شود  و هر آنچه، باشد خواست و قدرت  خدا  به  آيد مگر اينكه

                                                                                                                                               
  .  1/415ي بيهقي  نوشته "مناقب الشافعي   1

 بخش سوم
 قضا و قدر  ايامن به

 : و اين بخش شامل دو بحث است
 قضا و قدر  معنی ايامن به: بحث اول 
 مراتب قضا و قدر: بحث دوم 
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  هر آنچه  و خداوند سبحان به، بر آن توانايي دارد  چيزي توانايي دارد و هيچ چيزي نمي خواهد مگر اينكه
قرار مي  دهو رخ مي دهد و رخ نمي دهد آگاهي دارد و كردار بندگان و غير بندگان زير اين فرمو  رخ داده

  . مخلوقات را خلق نمايد سرنوشت آنها را مقدر كرد  يرند و خداوند قبل از اينكهگ
آنهـا از خوشـبختي و     اجل ورزق و روزي و كردار آنها را مقدر كرد و آن را ثبت نمود و همچنـين آنچـه  

  خلق كردهچيز را   خداوند همه  اينكه  پس مومنين ايمان دارند به . بدبختي با آن روبرو مي شوند ثبت نمود
  و قبل از وقوع هر چيزي بـه   از راه مشيت او بوده  انجام رسيده  به  و بر هر چيزي توانايي دارد و هر آنچه

. اسـت   و آن را ثبت كرده  وجود بيايد خداوند آن را مقدر نموده  آن چيز به  آن آگاهي دارد و قبل از اينكه
)١(  

  مراتب قضا و قدر: بحث دوم
  : آن است  مراتب چهارگانه  متضمن ايمان بهقدر   و ايمان به
هـر موجـود و     خداوند سبحان به، وجود بيايد  به  هر چيزي قبل از اينكه  علم و آگاهي خداوند به: نخست

و رخ مـي    رخ داده  هر آنچـه   خداوند سبحان آگاهي دارد به، معدوم و ممكنات و مستحيالتي آگاهي دارد
و از ، رخ مـي داد    رخ دهد پـس هـر آنجـور كـه بـوده       قرار بر اين مي بود كهاگر   رخ نداده  و آنچه، دهد
آن را انجام دهند  ودليل ايـن    كردار بندگان آگاهي دارد قبل از اينكه  خداوند به  ي آنها اين است كه جمله

   ë  ê  é  è  ç  æ  å         ä  ã  â   á  à  } : مـي فرمايـد    قول خداوند اسـت كـه    اين مرتبه
   î  í  ìz تا بدانيد كه خدا بر هر چيزى تواناست و به راسـتى دانـش وى هـر    : ترجمه 12: الطالق

  . چيزى را در بر گرفته است

z    y  x  w   v  ut  s  }  |  {  ~  _  `  c  b   a   } : و مي فرمايـد 
  e   dz انها و نـه در زمـين از   اى نه در آسـم  كه هموزن ذره] ها[داناى نهان] همان[ :ترجمه 3: سبأ

  . وى پوشيده نيست و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن است

 :ترجمــه 30: الــنجم z  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p    oz  }  } : و مــي فرمايــد

تـر   آگـاه ] نيـز [كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او به كسى كه راه يافته ] حال[پروردگار تو خود به 
   .است
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z  yx  w  v  u  }  |  {  ~  �  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  } : و مـــي فرمايـــد

  ²  ±  °       ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨§z وى از آن دم كـه شـما را از زمـين پديـد      32: النجم
شـما دانـاتر اسـت پـس     ] حـال [نهفته بوديد به ] در زهدان[گاه كه در شكمهاى مادرانتان  آورد و از همان

  . كسى كه پرهيزگارى نموده داناتر است] حال[ماريد او به خودتان را پاك مش
  . هستند بسيار فراوانند  بيانگر اين مرتبه  و در واقع آياتي كه

  . است  خداوند هر چيزي را در لوح المحفوظ نوشته  اينكه  ايمان به: ي دوم مرتبه

¬  ®   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »   } : خداوند متعال مـي فرمايـد  

  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯z  بـه  [هيچ مصيبتى نه در زمين و نه در نفسهاى شما  22: الحديـد
   . بر خدا آسان است] كار[نرسد مگر آنكه پيش از آنكه آن را پديد آوريم در كتابى است اين ] شما

 هــر چيــزى را در: ترجمــهو  12: يــس º  ¹z  «  ¼  ½      ¾  ¿   } : و مــي فرمايــد
  . ايم اى روشن برشمرده كارنامه

ــد  ــي فرماي ــر Y   X  W  V  U  T   S  R   Q  P  Oz  } : و م  53 - 52: القم
  . نوشته شده] در آن[و هر خرد و بزرگى * است ] ى اعمالشان درج[اند در كتابها و هر چه كرده : ترجمه

È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º    Ê   É} : و مي فرمايـد 

   ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë
   å  ä             ã  â     á  àz و هـيچ قسـمتى از   ، نيسـتى ) اى و انديشه(در هيچ حال : ترجمه 61: يونس

در آن هنگـام   مگر اينكه ما گواه بر شما هسـتيم ، دهيد و هيچ عملى را انجام نمى، كنى قرآن را تالوت نمى
مانـد؛ حتّـى بـه انـدازه      از پروردگار تو مخفى نمـى ، و هيچ چيز در زمين و آسمان! كه وارد آن مى شويد

و لـوح محفـوظ   (در كتاب آشكار ) همه آنها(مگر اينكه ، و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر، اى سنگينى ذره
  . !ثبت است) علم خداوند

  . داللت مي كنند امر بر اين  و ساير آيات و احاديثي كه
  . خداوند داراي مشيتي نافذ و قدرتي شامل است  اينكه  ايمان به: سوم  مرتبه

و تـا   : ترجمـه  29: التكوير È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àz   } : خداوند متعال مي فرمايد
  . نخواهيد خواست] شما نيز[نخواهد  يانخدا پروردگار جهان
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و : ترجمـه  35: األنعام ã  â    á  à   ë  ê  é  è  ç  æå  äz  } : و مي فرمايد
  . آورد پس زنهار از نادانان مباش خواست قطعا آنان را بر هدايت گرد مى اگر خدا مى

و اگر  :ترجمه 118: هود L   K  J  I  HG  F  E  D  C  B   Az  } : و مي فرمايد
  . اد در حالى كه پيوسته در اختالفندد خواست قطعا همه مردم را امت واحدى قرار مى پروردگار تو مى

  . ها در قرآن فراوان هستند آيهو امثال اين  
خـالق   نخداوند سـبحا   اينكه  ي خلق است و آن هم عبارت است از ايمان داشتن به مرتبه: ي چهارم مرتبه

  . و محركي و هر سكونت و سكوتي است  پس او خالق هر عمل و عاملي و هر حركه، هر چيزي است
هـيچ خـالق و     كـه  -آن خداونـد سـبحان     اي در آسمانها و زمين يافت نمي شود مگـر اينكـه   هيچ ذرهو 

  . خالق آن و خالق تمامي حركات و آرامش و سكونت آن است -پروردگاري غير از او وجود ندارد 

  :ترجمـه  62: الزمر i  h  g           f  e   d  cb  a  `   _z  } : خداوند متعال مي فرمايد

  . خدا آفريدگار هر چيزى است و اوست كه بر هر چيز نگهبان است

  . آرى اوست آفريننده دانا 81: يس º     ¹  ¸z  «   } : و مي فرمايد

و هر چيـزى را آفريـده و بـدان    : ترجمه 2: الفرقان Ã   Â    Á     À  ¿  ¾z   } : و مي فرمايد
   .گيرى كرده است گونه كه درخور آن بوده اندازه

سـازيد   با اينكه خدا شما و آنچه را كه برمى 96: الصافات z¥  ¦  §  ¨  ©  } : و مي فرمايد
   . آفريده است

  . خداوند خالق بندگان و اعمال و كردار آنها است  اينكه  و داخل همين قسم مي شود ايمان به
  : مي گويد  شيخ االسالم ابن تيميه

وجود مي آيند و همـان    مشيت و قدرت او به  عبد هستند و به  بهكردار و گفتار  و طاعات و معاصي قائم 
او  باز مي گردد و آن عمل   حكم آن به  عملي برمي خيزد كه  آن فعل مي شود و به  متصف به  عبد است كه

عنوان كردار و كسب   و آن را به  عبد را خلق مي كند  م بهئخداوند آن عمل قا  اين معني كه  از خدا است به
خدا مخلوق حساب   پس مسببات نسبت به، اسباب خلق مي كند  مسببات را به  همچنانكه . و قرار ميدهدا

قدرت و كسـب او حسـاب مـي      به  وجود آمده  او و به  عبد هم همانند صفت قائم به  مي شوند و نسبت به
   . شود



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٥٩ 

از   معني اين است كـه   است به از آن درخت است و اين كشت از آن زمين  اگر بگوييم اين ميوه  همچنانكه
خداونـد آن را از درخـت و     اين معني اسـت كـه    و اگر بگوييم آنها از خداوند هستند به  وجود آمده  آن به

  )١(. تفاوتي وجود ندارد  هيچ گونه تضاد و  ميان اين دو جمله،  زمين خلق كرده
خداوند متعال   اين است كهي مذهب سلف و محققين اهل سنت  و خالصه: مي گويد :و سفاريني 

ي فعل خويش  وجود آورنده  و كردار عبد را خلق مي كند و عبد هم فاعل حقيقي و به  توانايي و اراده
خداوند متعال مي ، است  ي آن فعل قرار داده وجود آورنده  و خداوند سبحان عبد را فاعل و به ؛است

30: نساناإل q  p  o  nm  l  k   j  i  h    t  s  rz            } فرمايد   
  )٢(نخواهيد خواست قطعا خدا داناى حكيم است ] شما[و تا خدا نخواهد 

و بندگان بر اعمال خود توانايي دارند و آنها داراي مشـيت هسـتند و   : مي گويد :و شيخ حافظ حكمي 
متعال آن كردارهـا   خداوند متعال خالق آنها و خالق توانايي و مشيت و گفتار و كردار آنها است و خداوند

آنهـا    طور حقيقـي بـه    است و به  آنها نموده  و آن را قائم به  و آنها را بر آن توانايي بخشيده  آنها داده  را به
قـرار    اند و مطابق آن پاداش مي گيرند و مورد معاقبه است و طبق توانايي خودشان مكلف شده  نسبت داده

و ،  اسـت آنهـا را مكلـف ننمـوده      انسـانها داده   بـه   ايي كهĤيهوانمي گيرند و خداوند جز در حد قدرت و ت
  كه  سپس اعالم داشته، است  و آنها را بدان توصيف نموده  ثبت رسانده  خداوند اينها را در كتاب و سنت به

خـدا    خداوند او را توانايي بخشد و چيزي نمي خواهد مگر اينكـه   بشر بر چيزي توانايي ندارد مگر اينكه
، ي آن كـار قـرار بدهـد    خداوند آنها را انجام دهنـده   ن را بخواهد و كاري را انجام نمي دهند مگر اينكهآ

Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  È  }   كرده  اشاره  اين نكته  خداوند در جاهاي بسياري از قرآن به  همچنانكه

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïz فتـه اسـت و   يا  هر كه را خدا هدايت كنـد او راه : ترجمه 178: األعراف
  )٣( . كسانى را كه گمراه نمايد آنان خود زيانكارانند

  )٤(با قضا و قدر و كردار بندگان بود   ي اهل سنت و جماعت در رابطه اين مختصري از عقيده
  

                                                 
  ) 274(االرشاد الي صحيح االعتقاد   1
  .ي سفاريني  نوشته 1/313لوامع االنوار البهية   2
  . 2/348معارج القبول   3
و  2/328ي ابن قيم و جلد هشتم مجموع الفتاوي و معارج القبـول   نوشته "شفاء العليل  "كتاب   براي اطالعات بيشتر به  4

  .فرماييد   مراجعه 248شرح الطحاوية 
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  در مورد قضا وقدر  :ي امام شافعي  عقيده
  . است -  اهللا  رحمهم -ي سلف  در مورد قضا وقدر همان عقيده -  اهللا  رحمه -ي امام شافعي  عقيده

بيانگر تأييد آن بزرگوار براي مراتب قضا و قدر اسـت و همچنـين     كه  جمالتي از امام شافعي روايت شده
  . است  خداوند كردار بندگان را خلق نموده  اينكه   به  ايشان اعتقاد داشته  بيانگر اين است كه

و تـا خـدا   : ترجمـه  30:نسـان اإل k   j  i  h    nm  lz} : خداوند متعال مي فرمايـد :  ايشان گفته
او   مشيت مربـوط بـه    بندگان خود اعالم داشت كه  به  آيهخداوند در اين  . نخواهيد خواست] شما[نخواهد 
  ) ١(آن تعلق دارد   ي بندگان مرتبط است و به مشيت و اراده  مشيت بندگان به  و اينكه، بندگان  است نه

ي خود را  اگر خداوند بنده: مي گفت  از شافعي شنيدم كه:  گفته  كه  بيع نقل شدهو در تاريخ ابن عساكر از ر
  بـه   ي هر گناهي جز شرك قرار دادن براي خدا داخل آتش نمايـد بسـيار بهتـر از آن اسـت كـه      وسيله  به

اعتي را جمـ   اين است كه) اهواء (و منظور ايشان از  . ي چيزي از اين اهواء او را داخل آتش نمايد وسيله
  . در مورد قدر با هم كشمكشم مي كردند  ديدند كه

است و مشيت هم همـان چيـزي     شده  بندگان قرار داده  در قرآن مشيت براي خداوند نه: شافعي مي گويد

r             q  p  o  nm  l  k   j  i  h  }   نمـوده   ي زيـر بـدان اشـاره    آيـه خداوند در   است كه

   t  sz او اسـت    مشيت مربـوط بـه    بندگان خود اعالم داشت كه  به  آيهخداوند در اين   30:نساناإل . 
)٢(  

  : در اين مورد روايت مي شود اين است  شعرهاي شافعي كه  و از جمله
 وما شئت ان مل تشأ مل يكن                            ما شئت كان و ان مل اشأ           

 ففی العلم جيری الفتی و املسن                         خلقت العباد علی ما علمت    
 نـــو هذا أعنت و ذا مل تع                     ذلت           ــــعلی ذا مننت و هذا خ

 )٣(و منهم قبيح و منهم حسن                   د             ـفمنهم شقی و منهم سعي

                                                 
  .  157و االعتقاد بيهقي  412/ 1مناقب البيهقي  ،  1/202االم   1
  خ406/ب/14تاريخ ابن عساكر   2
تاريخ ابـن   ، أخ /14طبقات الشافعية ابن كثير  ،  10/254البداية و النهاية  ،  162االعتقاد بيهقي  ،  1/412مناقب بيهقي  3

  . 73جمع آوري محمد عفيف الزعبي  ديوان الشافعي به ،  14/407عساكر 
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من بخواهم و شما نخواهيـد    و آنچه، من آن را نخواهم  اينكه شما بخواهيد صورت مي گيرد و لو  هر آنچه
پس در علم شما پير و جـوان جـاري   ، علم خويش خلق كردي  بندگان را بنا به، هرگز صورت نمي پذيرد

ايـد و آن   ايـن كمـك كـرده     و بـه ، ايد ايد و اين يكي را بي خانمان كرده بر اين يكي منت گذاشته، مي شود
و ، ايـد  وبرخي از مردم را بدبخت و برخي را هم خوشبخت نمـوده ، ايد رسان كنار زده ديگري را بي ياري

   . ايد برخي را زشت و برخي را زيبا آفريده
  

  : است  مراتب قدر بوده  قايل به :شافعي   اين شعر مي فهميم كه  به  با توجه
 . علم و دانش: اول مرتبه
 . مشيت و خواستن: دوم  مرتبه
 . لق و آفرينشخ: سوم  مرتبه

خداونـد    كه  است و اعالم داشته  مشيت مخصوص بندگان هم قايل بوده  شافعي به  مي فهميم كه  همچنانكه 
  . خالق كردار بندگان است

  شعر زير نگاه كن كـه   هم به  براي اين مرتبه، يعني نوشتن كردار بندگان در لوح المحفوظ: چهارم  اما مرتبه
  : مي گويد

 القضاء غالب                    و كائن ما خط فی اللوحاهلم فضل و 
 )١(اليس ما كتب من الروح                        فانظرالروح و اسبابه           

  
خداونـد آن را خلـق     بلكـه ، بشر كردار خود را خلق نمي كند: و در مورد آفرينش كردار بندگان مي گويد

  )٢(ند مي كند و بندگان آنرا انجام مي ده
  خداوند است و مردم چيزي را نمي خواهند مگر اينكه  هاي بندگان مربوط به مشيت و خوسته: و مي گويد

و در واقع خداوند آن را خلق مي كنـد و بنـدگان   ، بشر كردار خود را خلق نمي كند . خداوند آنرا بخواهد
  )٣(آنرا انجام مي دهند و نيك و بد قدر ازجانب خداوند است 

  : ي خداوند مي گويد ورد اثبات ارادهو در م
                                                 

  124ي رازي  مناقببب الشافعي نوشته  1
  . 125همان مصدر   2
  1/415ي بيهقي  مناقب الشافعي نوشته  3
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  قد مضی فيک حكمة و انقضی ما تريده                             واقع يقضی وروده  قدر اهللا                 
او مي خواهـد    و آنچه  در مورد شما حكمتي را حكم كرده، وقوع مي رسد و انجام مي يابد  قدر خداوند به

  . انجام مي رسد  به
  )١(او بخواهد رخ مي دهد اگر شما هم آن را نخواهيد   هر آنچه پس

  : دو معني مي آيد  به  اراده  و چيزي واضح هم است كه
و در اين قسم محبت و رضايت خداوند ، مشيت الهي تعلق بر چيزي بگيرد  ي جهاني و اينكه اراده: نخست

و اين قسم از ، كفر و گناه هم داخل آن مي شودچيز حتي   همه  بلكه، مي كند شرط نيست  اراده  براي آنچه
  . هيچ كس نمي تواند از آن بيرون رود  اراده

K  J  IH  G  F  E  D  C   B  A   } : مي فرمايـد   و دليل آن قول خداوند است كه

  VU  T   S  R  Q  P  O  N  M  Lz پـس كسـى را كـه خـدا      125: األنعام
گشايد و هر كه را بخواهد گمراه كنـد دلـش را سـخت     رش اسالم مىبخواهد هدايت نمايد دلش را به پذي

  . رود گرداند چنانكه گويى به زحمت در آسمان باال مى تنگ مى

Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  } : و مــي فرمايــد
   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË   Ê   É  È  ÇÆ   Å  Äz ترجمه 41: المائدة :

آيـد ايناننـد    بخواهد به فتنه درافكند هرگز در برابر خدا براى او از دست تو چيزى بر نمى و هر كه را خدا
كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك گرداند در دنيا براى آنان رسوايى و در آخرت عـذابى بـزرگ خواهـد    

  . بود
راضي است و آنها را  آنها  خداوند به  مخصوص چيزهايي است كه  و اين اراده ؛ي ديني و شرعي اراده: دوم

و دليل اين قسم هم قول خداوند است ، بندگان خود امر و نهي مي كند  اقتضاي آنها به  دوست دارد و بنا به

خدا بـراى شـما آسـانى     185: البقرة ª  ©  ¨  §z   »  ¬  ®   ¯  } : مي فرمايد  كه
  . خواهد خواهد و براى شما دشوارى نمى مى

                                                 
  1/418همان موصدر  1
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Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¶  ¸  ¹ } : و مي فرمايـد 

   Æ  Å   Äz كسانى را كه ] و رسم[خواهد براى شما توضيح دهد و راه  خدا مى: ترجمه  26: النساء
  . اند به شما بنماياند و بر شما ببخشايد و خدا داناى حكيم است پيش از شما بوده

ي جهـاني در انسـان فـاجرو گناهكـار      رادهدر انسان مسلمان جمع مي شود و ا  و هر كدام از اين دو اراده
  . مي شود  خالصه

  و هـر آن كـس كـه     سوي رضايت خويش دعوت نموده  طور عموم را به  خداوند سبحان تمام بندگانش به

Û  Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   Ó        } : خداوند مي فرمايـد  ؛كند به راه راست هدايت مى  بخواهد

   Þ  Ý  Üz خواند و هر كه را بخواهـد   به سراى سالمت فرا مى] شما را[و خدا : مهترج 25: يونس
  . كند به راه راست هدايت مى

خـود    كـه   است اما هدايت را مخصوص كسـاني قـرار داده    خداوند سبحان دعوت را عمومي اعالم داشته

  7: القلم z  y   x  w  vz  }   |  {  ~    �  ¡  ¢  } خواهان آن است 
او بـه راه يافتگـان دانـاتر    ] هـم [داند چه كسى از راه او منحرف شده و  ردگارت خود بهتر مىپرو: ترجمه
  )١( . است

ري مـي  و يـا و از او اسـتعانت  : مي گويـد  "الرسالة  "كتاب   در مقدمه :امام شافعي   و در همين رابطه
و از  . رت و توانايي نـدارد قد  ي او هيچ گونه وسيله  بجز به  جويم همانند استعانت و ياري جويي كسي كه

  )٢(شامل حال هر كس شود  هرگز گمراه نمي شود   او طلب آن هدايتي را مي كنم كه
كتاب خود سپس بر زبان پيـامبرش هـدايت داد هـر آن      وسيله  به  پس خداوند: و در جاي ديگر مي گويد

  . مورد رحم او گشت  كس كه
  ي سعادت و خوشبختي و توفيق براي انجام طاعـات نـه   سيلهو  به  مراد آن فردي است كه: بيهقي مي گويد

دعـوت الهـي     واضح شد كه  همين نكته  به  پس با توجه) چيزهاي حرام رحم خداوند شامل حال او گشته 
عبارت است از توفيق بـراي طاعـات و دوري از گنـاه و معصـيت       يك دعوت عمومي است و هدايتي كه

Û  Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   Ó        } : زو جل مي فرمايـد خداوند ع  همچنانكه ؛خصوصي است

                                                 
  .كن   مراجعه) 66(ي شيخ حافظ حكمي  نوشته "  سوال و جواب في العقيده 200كتاب   به  1
  . 8/ الة الرس 2
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   Þ  Ý  Üz خواند و هر كـه را بخواهـد    به سراى سالمت فرا مى] شما را[و خدا :ترجمه 25: يونس
  )١(كند  به راه راست هدايت مى

ـ    :پيامبر   همان كساني هستند كه  قدريه: است  فرموده  و در مورد قدريه آنهـا  {  : وددر مـورد آنهـا فرم
مي گويند خداوند از گناهـان چيـزي     آنهايي كه)٢(} اين امت اسالمي هستند ) آتش پرستان (مجوسيهاي 

  )٣(  نشده  انجام داده  نمي داند تا وقتي كه
  آنها كسـاني هسـتند كـه    ؟ كساني هستند   چه  مي داني قدريه: و مزني مي گويد از شافعي شنيدم مي گفت

  )٤(صورت مي گيرد   ر را خلق نكرد مگر بعد از اينكهمي گويند خداوند ش
آنهـا را در يـك بحـث      داراي سخنان فراوانـي اسـت كـه     براي رد بر قدريه -  اهللا  رحمه -و امام شافعي 

  . ذكر مي نمايم "ها  موضع گيري شافعي در برابر فرقه "اي در بخش  جداگانه
و از الفـاظ    آن بزرگوار با مذهب سلف كامال موافق بوده  از سخنان شافعي دقت كند مي بيند كه  و كسي كه

مـي    جبريـه   و قدريـه   نفي كننده  است و اين مذهبي متوسط ميان قدريه  اهل بدعت در مورد قدر دور بوده
  . باشد

                                                 
  . 1/415البيهقي  "مناقب الشافعي   1
  1/85المسـتدرك   "است واحمـد شـاكر و حـاكم در      اين روايت را نقل كرده  شبيه 6-8/4امام احمد در مسند خويش   2

زم شنيدن ابو حـا   شرط اينكه  اين حديث بنا بر شرط شيخين صحيح است اما به:  است و حاكم گفته عسند آن منقط: اند  گفته
القـدر   "بـاب   "السـنة   "و ابـو داود در كتـاب    ، است   با او هم نوا شده  از ابن عمر صحيح باشد و ذهبي هم در اين نظريه

  .است   آن را اخراج كرده " 4/222
اسـت ؛ و ايـن حـديث از      بن دينار از ابن عمـر نشـنيده    زيرا ابوحازم سلمه ، اين روايت منقطع است : است  و منذري گفته

 "و آجري در  ،  7/58مختصر سنن ابي داود . است   هيچ كدام از آنها ثابت نشده  كه  رقهايي ديگر از ابن عمر روايت شدهط
  بـه . اين امت اسالمي هستند ) آتش پرستان ( مجوسيهاي   قدريه( لفظ   آن را به "الجامع  "وسيوطي در  ،  190 "الشريعة 

  . ن ك  مراجعه 4/534فيض القدير  "كتاب 
مـي گوينـد     هر امت و ملتي مجوسيهاي خود دارد و مجوسيهاي امت من كساني هستند كه( لفظ   و در جاي ديگر آن را به

عنوان حديث حسـن قلمـداد     و شيخ الباني هم آن را به ، است   امام احمد نسبت داده  و اين روايت را به) قدر وجود ندارد 
  . است   كرده
و تحقيق احمد شـاكر حلـي المسـند     107  حديث شماره "  المشكاة بتحقيقه ،  4/150، 5/37لجامع صحيح ا: كتابهاي  و به

  . نماييد   مراجعه 359النهج السديد بتخريج احاديث تيسير العزيز الحميد  "و  8/4-6
  1/413مناقب الشافعي ؛ بيهقي   ٣
  1/414مناقب الشافعي ؛ بيهقي  ٤
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  و خدا بهتر مي داند 

  
  بخش چهارم 

  امام شافعي از منظر اصحاب جايگاه
و اصـحاب  : مـي گويـد   :ابو جعفر طحـاوي   صپيامبر  اهل سنت و جماعت در مورد اصحاب  عقيده

  را دوست داريم و در محبت هيچ كدام از آنها افراط نمي كنيم و از هيچ كدام از آنها هم تبرئـه  صپيامبر 
تبرئـه  نيكي از آنهـا يـاد نكند    آنها را مورد تنفر قرار دهد و به  ودشمني مي كنيم با هر كس كه جوييمنمي 

و دوست داشتن آنها مساوي اسـت بـا ديـن و ايمـان و      . نيكي از آنها ياد نمي كنيم  بهو ما جز  ميجوييم،
  )١( . توزي و دشمني با آنها مساوي است با كفر و نفاق و طغيان  احسان  و كينه

ي اصول ديانت ايمان و آگاهي از بهترين و فاضل تـرين شـخص    و از جمله: عكبري مي گويد  و ابن بطه 
  . استصترين آنها براي مقام خالفت پيامبر  و شايسته بعد از پيامبران

است   -  عنه  رضي اهللا -  بن عثمان يعني فرد شريف و آزاد و فرزندابي قحافه  آن هم ابوبكر صديق عبداهللا
)٢(  

حامـل    ي خاكي وجود نداشت كه غير از او هيچ احدي بر كره صدر روز وفات پيامبر   و اين را بدان كه
  .براي او ذكر كرديم  د كهآن صفتي باش

اسـت قـرار   ) ٣(فاروق   ملقب به  كه سپس بعد از او با همان ترتيب و صفت ابو حفص عمر بن خطاب 
و   ابوعبدالـه   مشهور بـه   يعني آن فردي كه دارد و بعد از او هم با همان ترتيب و صفت عثمان بن عفان 

  ) ٤( . ذوالنورين است مي رسد  ابو عمر و ملقب به
اسـت   صداماد پيامبر   قرار دارد كه سپس بنا بر همان صفت بعد از آنها ابوالحسن علي بن ابي طالب 

  )٥(. و فرزند عموي خاتم پيامبران رحمت و بركات خداوند بر تمام آنها باشد

                                                 
  .  467شرح العقيدة الطحاوية   1
  .هجري وفات فرمود 13در جمادي االولي سال  2
  .هجري شهيد شد  23سال   در ذي الحجه  3
  .هجري شهيد شد  35سال   هحجدر ذي ال  4
  .هجري شهيد شد  40در رمضان سال   5
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  . با دوست داشتن آنها و شناخت فضيلت آنها دين برپا شد و سنت رشد نمود حجت و برهان تعديل گشت
  . سلف بدگويي مكن و با كمال سالمتي داخل بهشت شو  نسبت به: مي گويد :ثوري  سفيان

  : گواهي بهشت را مي دهد و آنها هم عبارتند از اصحاب حراء  مبشره  و بدون شك و استثنا براي عشره
و ) ٤(و سـعيد  ) ٣(و سـعد  ) ٢(و زبيـر  ، )١(  و طلحـه ، و علـي ، و عثمـان ، و عمـر ، و ابوبكر صپيامبر 

هيچ كس در فضل و نيكي بـر آنهـا     اين افراد كساني هستند كه . )٦(  و ابو عبيده) ٥(دالرحمن بن عوف عب
  . آنها تقدم و پيشي ندارند

و ، اسـت   بـراي او گـواهي بهشـت را داده     صپيـامبر    و گواهي بهشت را براي تمام كساني مي دهد كه
  )٨(بهشت است و جعفر طيار در ) ٧(سيد شهدا است  حمزه  گواهي مي دهد كه

  . دو سيد جوانان بهشت هستند) ١٠(و حسين ) ٩(و حسن 
و رحمت از طرف خداوند گـواهي مـي     بهشت و رضوان و پذيرش توبه  و براي تمام مهاجرين و انصار به 

  . دهد
  و بـه   هر آن كس پيامبر را ديـده   قلب هم اطمينان داريد كه  و علم و دانش شما بر اين قرار مي گيرد و به 

از روز هم باشـد ايـن شـخص بزرگتـر از آن شـخص        اگر يك لحظه  و از او پيروي نموده  او ايمان آورده
  . اگر هم تمام كردارهاي اهل بهشت را انجام بدهد  خدمت او نرسيده  و به  او را نديده  ديگري است كه

                                                 
  شهيد شد  36بن عثمان تميمي در روز جمل سال   بن عبيداهللا  طلحه  1
  شد   بعد از انصراف از جمل كشته هجري 36زبير بن عوام قريشي اسدي در سال  2
  .هجري وفات فرمود  55در راه اسالم تير اندازي كرد و در سال   سعد بن ابي وقاص نخستين فردي كه  3
  .وفات فرمود  52تا  50سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عدوي در حدود سالهاي  4
  .ري وفات فرمود جه 32عبدالرحمن بن عوف قريشي زهري در سال  5
  .هجري وفات فرمود  18ي اصحاب بدر است و در سال  بن جراح قريشي فهري از جمله  عامر بن عبداهللا 6
  در سال سوم هجري در احد شهيد شد و بن عبدالمطلب قريشي هاشمي عموي پيامبر   حمزه 7
 شد شهيد   هجري در موته 8جعفر بن ابي طالب هاشمي صاحب دو بال فرزند عموي پيامبر ز در سال   8
مصاحبت داشت و احاديثي از او حفـظ كـرد و    صپيامبر با  و صپيامبر ي  و ريحانه  حسن بن علي بن ابي طالب نوه  9

  .هجري وفات فرمود  49در سال 
مصاحبت داشت و احاديثي از او حفظ كرد و  صو با پيامبر   صي پيامبر  و ريحانه  حسين بن علي بن ابي طالب نوه  10

  .هجري وفات فرمود  61سال  در روز عاشورا در
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آنها نهايت رحم و  كوچك و بزرگ و اول و آخر  صتمام اصحاب پيامبر   نسبت به  سپس الزم است كه
هـدايت آنهـا     باشيم و از محاسن آنها بحث نماييم و براي نشر فضائل آنها تالش كنيم و بـه   مهرباني داشته

  آنها انجـام داده   هاي آنها حق است و هر آنچه تمام گفته   اقتدا نماييم و از آثارشان پيروي كنيم و بدانيم كه
عقايد اهل سنت در مورد اصـحاب پيـامبر     و از جمله) ١(. است  هو درست بود  اند كارهايي بسيار شايسته

انـد و   آنهـا مجتهـد بـوده     كنيم و اعالم بـداريم كـه    در برابر اختالفات آنها سكوت پيشه  اين است كه ص
  دو اجر و پاداش دارد و هر كدام نيز اشـتباه كـرده    كرده  پس هر كدام از آنها حق را اصابه، اند اجتهاد كرده

  )٢(اجر دارد  يك
  : مي گويد "الدرة المضية  "در  -  اهللا  رحمه -سفاريني 

 و احذر من اخلوض الذی قد يزری               بفضلهم مما جری لو تدری
 من هلم هجر  فاسلم اذل اهللا                     عن اجتهاد قد صدر              فانه

فضـل و    زيرا ممكن اسـت نـاخود آگـاه بـه    ، بپرهيز  خ دادهصحاب رادر ميان   چهروي در مورد آن از فرو
 ؛است  اند از روي اجتهاد بوده آنها انجام داده  و اين را بدان هر آنچه، بزرگي آنها ننگ و ايرادي وارد نماييد

پست و آنها را ترك كند  كه هر آن كسچون خداوند ، دار و مسلماني هوشيار باش  پس خود را سالم نگه
  .مي نمايد  Ĥيهفروم

طور كلي تمام آنهـا معـذور هسـتند و      و به: مي گويد سپس بعد از نقل برخي از رويدادهاي ميان آنها 
   . پاداش مي گيرند و گناهكار محسوب نمي شوند

سخنانشان اعتماد مي شود بر قبول شـهادت و روايـات     در اجماع به  بنابر اين اهل حق از ميان آنهايي كه
  . الت آنها اتفاق نظر دارنداصحاب و تأييد عد

:  گفتـه  "نهاية المبتدئين  "ابن حمدان در   اين ترتيب دانشمندان ما هم همانند ساير اهل سنت و از جمله  به
خواه با نوشتن و يا خواندن و يا شنيدن و   ميان آنها رخ داده  دوست داشتن تمام اصحاب و دوري از آنچه

جب است و همچنين بحث از محاسن و اعالم رضايت از آنهـا و دوسـت   باشد كاري وا.. . يا شنواندن و يا
  معذور بودنشان واجب است و بايد اعالم بداريم كـه   آنها و باور به  گيري عليه  داشتنشان و دوري از جبهه

 كامال بر  و هرگز موجب كفر و فسق نمي شود بلكه  اند از روي اجتهاد درستي بوده آنها انجام داده  هر آنچه
  . اند عكس بر آن پاداش مي گيرند زيرا آنها اجتهاد جايزي را انجام داده

                                                 
  . 265-257عكبري   الشرح و االبانة ؛ ابن بطه 1
  .  484شرح العقيدة الطحاوية   2
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باشـد اشـتباه     است و هر كس او را دوست نداشته  كرده  و علي حق را اصابه : ابن حمدان سپس مي گويد
  . مي كند و اشتباه او بخشيدني است

چـون امـام احمـد كـار       ن نهي كردهور شد روي و غوطه اين خاطر در شعر از فرو  به: است  سفاريني گفته
مي كرد   وري مي كردند و احاديث فضائل را مي پذيرفت و از كساني تبرئه غوطه  كساني را نمي پسنديد كه

. مي كرد  آنها را گمراه و يا كافر قلمداد مي نمود و ايشان در برابر رويدادهاي ميان آنها سكوت را پيشه  كه
)١(  

گواهي دادن بر شـرافت تمـام     اهل سنت و جماعت بر آن هستند اين است كه  كه  آنچه: سفاريني مي گويد
عدالت براي آنها اثبات شود و از بدگويي در برابر آنهـا دوري شـود و از آنهـا      اين صورت كه  اصحاب به

  . تمجيد و تعريف شود كاري واجب است
اگر در مورد آنهـا هـيچ     كه  جيد كردهدر حقيقت خداوند در آيات زيادي از قرآن مجيد از آنها تعريف و تم

هجرت و جهاد و ياري   آنها تحمل كردند از جمله  چيزي از خدا و رسولش نقل نمي شد حال و وضعي كه
دين و بخشيدن دارايي و كشتن آباء و اوالد و صداقت داشتن آنها با هم در مسايل دين و قـوت    رساني به

باشـيم و آنهـا را     متعادل بودن و پاكي آنها بـاور داشـته    به  اينكه ايمان و يقينشان بهترين دليلي است براي
  . قلمداد نماييم  صهمانند بهترين امت  بعد از پيامبر 

گمراه و اهل بدعت هستند و ديگران را هم   اما كساني كه، معتبر است  اين مذهب عموم امت اسالمي و ائمه
  . خنانشان نمي شودس  اعتباري به  گمراهي مي كشانند هيچ گونه  به

بـراي    هرگـاه كسـي را ديـدي كـه    :  از بزرگترين استادهاي مسلم است گفته  عراقي كه  و بنابر اين ابوزرعه
زيـرا قـرآن و   ، او شخصـي زنـديق اسـت     تالش مي كند بدان كه صكاستن مقام يكي از اصحاب پيامبر 

هر كس ، است  ما نرسيده  ريق اصحاب بهاند حق است و اين حقايق جز از ط آنها آورده  رسول خدا و آنچه
ي او  و آن عيب بيشتر شايسته، قرآن و سنت را باطل گرداند  كه  از آنها عيب جويي نمايد در واقع خواسته

بـا    غير از كسـاني كـه    اينكه  خالصه.. . تر است عنوان زنديق و گمراه بهتر و شايسته  است و حكم بر او به
اند هـيچ كـس ديگـري از     اند و نجس و زنديق گشته حمت خداوند دور افتادهخدا دشمني مي كنند و از ر

  ) ٢(دوري نمي كند   صحابه

                                                 
بـن    وصـي اهللا ( همراه با تحقيـق   ، مطبوع في فضائل الصحابة ؛ امام احمد  "و كتاب  ،  592-2/536ج   السنة ؛ عبداهللا  1

  ) .محمد عباس 
  . 389-2/385لوامع االنوارالبهية ج  2
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، پايان مـي رسـانم    به  صو اين منقوالت را با نقل سخني از سلف امت اسالمي در مورد اصحاب پيامبر 
سوال مي شود مـي   از او در مورد رويدادهاي ميان اصحاب  ي پنجم وقتي كه خليفه عمر بن عبدالعزيز 

پـس بياييـد تـا      داشته  خداوند دستان ما را از آن پاك نگه  است كه  شده آن رويدادها خوني ريخته(: گويد
مـي    و در اين سخن ادبي بزرگ و احترامي سترگ براي اصحاب ديده) بداريم   زبانمان را از آن پاك نگه

اسـت و خداونـد هـر آن      ارمغان آورده  ي خود بهاين روش را دنبال نمايد سالمتي را برا  شود و كسي كه
  . راه مستقيم هدايت مي دهد  بخواهد به  كس كه

  
 صامام شافعی در مورد اصحاب پيامرب   عقيده
تعريـف و   صاز اصحاب پيـامبر  ) ١(در واقع خداوند در قرآن و تورات و انجيل : مي گويد :شافعي 

براي هيچ احدي بعد از   كه  بزرگواريي براي آنها ذكر شده فضل و صاست و بر زبان پيامبر   تمجيد نموده
ترين جايگاه صديقين و شهدا و صالحين  بلند مرتبه  پس خداوند آنها را رحم كند و به، است  آنها بيان نشده

را براي ما نقل كردند و پيامبر را در هنگام نزول وحي  صزيرا آنها سنن پيامبر خدا ، آنها را پاداش دهد
  را مي دانستند و از سنت پيامبر آنچه صكردند پس مقصود عام و خاص و عزم و ارشاد پيامبر   همشاهد

علم و اجتهاد و ورع و عقل و امري ما فوق ما   ما مي دانيم و نمي دانيم آنها مي دانستند و آنها در هر گونه
  . بودند و با آن علم و دانش خود استنباط مي كردند

                                                 

O  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A  } مـي كنـد     ي زيـر اشـاره   آيـه   به  1
  d  c   b  a`   _  ^  ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S   R  Q  P

  v   u  t  s  rq   p   o  n  m  l  k   j  i  h  g  f           e
   }  |  {  z  y  x  wz پيامبر خداست و كسانى كه با اويند  صمحمد : ترجمه  29: الفتح

بينى فضل و خشنودى خدا را خواسـتارند عالمـت    با همديگر مهربانند آنان را در ركوع و سجود مى] و[بر كافران سختگير 
اى  ل آنها در انجيـل چـون كشـته   ات ايشان است در تورات و مثهايشان است اين صف آنان بر اثر سجود در چهره] مشخصه[

هاى خود بايستد و دهقانان را به شـگفت آورد تـا از    كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقه است
اند آمرزش و  كافران را به خشم دراندازد خدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده] خدا[آنان ] انبوهى[

  است پاداش بزرگى وعده داده
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  خدمت هر كس رسـيده   تر است و به هاي خودمان بهتر و شايسته ي ما از آراء و نظريههاي آنها برا و نظريه
  صـلي اهللا (از پيامبر   سخن او براي ما نقل شود و در مورد آنچه  مورد رضايت ما باشد و يا اينكه  باشيم كه

اع نظـر داشـتند و سـخن    اند اگر با هم اجم  نظر خويش پناه جسته  اند به چيزي نشنيده) و سلم   و آله  عليه
برخي از آنها اگر با هم اختالف نظر داشتند ما هم همان نظر آنها را بيان مي داريم و از سخن آنها خـارج  

باشد ما نيز آن سـخن    باشد و هيچ كس با او مخالفت نكرده  داده  نمي شويم و اگر يكي از آنها نظري ارائه
  ) ١( . او را مي پذيريم

امام شافعي حـق آنهـا و مقـام      مي شود و مي بينيم كه  م بزرگي براي اصحاب مشاهدهو در اين متن احترا
هر كدام از اهل سنت و جماعت   است و اين سخنان او همان چيزي است كه  بلند آنها در اسالم را شناخته

  . بدان اعتقاد دارد
عـادت    صويي اصـحاب پيـامبر   بـدگ   به  هر گاه مردماني را مي بينم كه: مي گويد -  اهللا  رحمه -و باز 
در اعمـال    خداوند مي خواهداز اين طريق در برابر كوتاهيهايي كـه   اند آن را چنين تفسير مي كنم كه گرفته
  . آنها پاداش دهد  اند به داشته

آنها   خواهد در حال مردن هم بهبخدا   مگر اينكه(:  گفته  كه  و در روايت ربيع همين عبارت چنين نقل شده 
  )٢) ( . داش نيكيهايشĤن را بدهدپا

غيبـت    زيـرا خداونـد كسـاني كـه    ، اذن خداوند براي آنها حاصل مـي شـود    و بدون شك اين حسنات به
  از حسنات آنها بر مي دارد و به  اين تهديد مي كند كه  مسلمانان مي كنند و يا از آنها بدگويي مي نمايند به

تدرون مـن أ(  در حديث مفلس آمده  همچنانكه، اند ي قرار گرفتهمورد غيبت و يا بدگوي  كساني مي دهد كه
املفلس من امتی من يأتی يوم القيامـة بصـالة و : فقال, و ال متاع  قالوا املفلس فينا من ال درهم له ? املفلس 

 اطـی هـذعفي, ازكاة و صيام و يأتی و قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذا و سفک دم هذا و رضب هذ
  اخذ من خطاياهم فطرحـت عليـه,  قضی ما عليهتقبل ان   فان فنيت حسناته,  و هذا من حسناته  ناتهمن حس

پول و كـاالئي    مفلس در ميان ما كسي است كه: گفتند ؟ مفلس كيست   آيا مي دانيد كه )ثم طرح فی النار 
ثواب   محشر مي آيد كه  روز قيامت و رستاخيز به  مفلس امت من كسي است كه: گفت صپيامبر  . ندارد

اعمـال    است و فالني را متهم به  فالني ناسزا گفته  همراه دارد ولي در دنيا به  و پاداش نماز و زكات و رواه
و آن ديگري را مـورد ضـرب و     ناحق ريخته  و خون آن يكي را به  و مال فالني را خورده  ناشايست كرده

                                                 
  .  136مناقب الرازي  ،  443-1/442الشافعي للبيهقي مناقب  1
  .  1/441مناقب البيهقي   2
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  مي شود تا اينكه  ز ثواب و پاداش اعمال خير و حسنات وي دادههر يكي از آنان ا  است به  شتم قرار داده
پايـان آمـد و هنـوز حقـوق       هر گاه ثواب و پاداش و حسنات وي بـه ، ثواب حسنات وي پايان مي يابد

باشد از گناهان و خطاهاي آنان مي گيرند و بر گناهان وي مي افزايند سپس او را در   ديگران بر وي مانده
  )١(. دازندآتش دوزخ مي ان

فاضـل تـرين   : در باب فضل خلفاء راشدين و امتياز آنها ميان اصحاب مي گويـد  -  اهللا  رحمه -و شافعي 
 . مـي باشـند  ) علـيهم    رضوان اهللا(ابوبكر سپس عمر سپس عثمان سپس علي  صاشخاص بعد از پيامبر 

)٢(  
  )٣( . علي شروع مي شود برتري با ابوبكر و عمر و عثمان و: مي گويد -  اهللا  رحمه -و باز 

ابوبكر و عمر و (: در باب تفضيل مي گفت  شنيدم كه -  اهللا  رحمه -از شافعي : و ربيع بن سليمان مي گويد
  )٤) (عثمان و علي 

  :  گفته  در اين مورد از او روايت مي شود اين است كه  شعرهايي كه  و از جمله
 و اشهد أن البعث حق و اخلص                         ال شیء غريه  شهدت بأن اهللا         

 و فعل زكی قد يزيد و ينقص          و أن عری االيامن قول حمسن                  
 و كان ابو حفص علی اخلري حيرص                خليفة امحد               و أن ابابكر                   

 متخصص  و أن عليا فضله                   و اشهد ربی أن عثامن فاضل           
 من اياهم يتنقص  حلی اهللا                           ائمة قوم يقتدی هبداهم      

 )٥(ال جياب فيحرص   و ما لسفيه                  لغواة يشتمون سفاهة             فام              
آن ايمـان    بعث حق است و به  ا نيست و شهادت مي دهم كههيچ معبودي جز خد  اينكه  گواهي مي دهم به

  . خالص دارم
ايمان گاهي   پاك است و گواهي مي دهم كه) قرآن و حديث (هاي ايمان قول مبين  گره  گواهي مي دهم كه

  . زياد و زماني كم مي شود
                                                 

  .است   آن را روايت كرده 4/1997 "البر  "در كتاب   مسلم از حديث ابوهريره 1
   1/433مناقب البيهقي  2
  . 1/432همان مصدر   3
    همان مصدر با همان جزء و همان صفحه  4
  ب/14/406تاريخ الدمشق  ،  48مناقب الرازي  ،  1/441مناقب البيهقي  5



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٧٢ 

بر انجام كار  -  عنه  هللارضي ا -ي خدا است و عمر  خليفه -  عنه  رضي اهللا -ابوبكر   و شهادت مي دهم كه
  . خير مشتاق و حريص بود

  . در فضيلت خاص و برتر بود فاضل و علي  عثمان   گواهي مي دهم كه
آنـان را خـوار     هدايت ايشان اقتدا مي شود و خدا نفرين كند كسي را كه  به  آنان پيشوايان امتي هستند كه

  . مي دارد
دروغ و   ناسزا مي گويند و چرا جاهل داد و انصـاف نـدارد و بـه    از روي جهالت  كه  شده  گمراهان را چه

  . گمان سخن مي گويد
برخـي از    اموري استدالل مـي كنـد از جملـه     و صحت خالفت او به براي فضل ابوبكر  :و شافعي 

ايشـان بـا سـند     ؛بدان تصـريح نمايـد    خالفت ابوبكر بعد از خودش بدون اينكه  به صهاي پيامبر  اشاره
  : روايت مي كند ش از جبير بن مطعم خوي

روز   او دسـتور داد كـه    بـه  صپيامبر  ؟ آمد و در مورد چيزي از پيامبر سوال كرد  صزني نزد پيامبر 
كار كـنم   اي رسول خدا اگر برگشتم و شما را نيافتم چه: آن زن گفت . ديگري براي پاسخ سوالش برگردد

و بـاز امـام   ) ١( . نزد ابوبكر برو: فرمود ؟ اشيد من چكار كنم ب  مي خواست بگويد اگر شما فوت كرده ؟ 
  آن دو نفـري كـه    به: فرمود صپيامبر   نقل مي كند كه سند خويش از حذيفة بن يمان   به :شافعي 

  )٢( . بعد از من مي آيند يعني ابوبكر و عمر اقتدا نماييد
ري ابوبكر و عمر و تقـدم آنهـا بـر سـاير     هيچ يك از اصحاب و تابعين در تفضيل و برت: مي گويد :و 

برخـي علـي را بـر    : و اختالف آنها تنها در مورد عثمان و علي مـي باشـد  ، اصحاب اختالف نظر نداشتند
   . اند عثمان و برخي عثمان را بر علي تفضيل داده

  )٣(ييم خاطر كردارشان خطاكار معرفي نمي نما  را به صو ما هيچ كدام از اصحاب پيامبر : و مي گويد

                                                 
  . است   اين حديث را گزارش داده  1857 – 4/1856 "  فضائل الصحابه "و امام مسلم در  1/436مناقب البيهقي   1
و ترمذي در مناقب ابـوبكر   ، است   اين حديث را نقل كرده 3/385و امام احمد در مسند خويش  1/437مناقب البيهقي   2
آن را 3/75و ابوداود و حاكم در المستدرك  ، ي حديث حسن است  اين حديث در رتبه  و گفته  اين را روايت كرده 5/271

است و البـاني هـم آن را در صـحيح      و ذهبي با او موافقت كرده.  است   اند و حاكم  آن را صحيح اعالم داشته رويات كرده
  . است   كرده صحت حديث آن را نقل  به  با اشاره 1153الجامع 

  . 1/434مناقب البيهقي   3



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٧٣ 

ترتيب ابوبكر سپس عمـر سـپس     ايشان به  كرديم كه  اشاره -  اهللا  رحمه -قول و مذهب شافعي   و قبال  به
   . عثمان سپس علي را تفضيل و برتري مي داد

امـا در مـورد   ، باشند  در برتري و تفضيل ابوبكر با هم اختالف داشته  كه  و از هيچ كدام از سلف نقل نشده
و بيشـتر  ، جمهور سلف عثمان را بر علي تفضيل مي دهند –عنهما   رضي اهللا -ثمان و علي تفضيل ميان ع

مـي    هم نسبت داده -  اهللا  رحمه -سفيان ثوري   علي را بر عثمان تفضيل مي دهند و اين قول به  اهل كوفه
 ؟ مـي گوييـد     چـه از او سوال مي كنند از تفضيل و برتري ميـان اصـحاب     هنگامي كه  اينكه  نظر به، شود
ابـوبكر و  : و اهل سنت بصرة مي گويند . ابوبكر و عمر و علي و عثمان: اهل سنت كوفي مي گويند: گفت

را تبعيت مـي    شما كدام يك از آن دو نظريه: بعد از او پرسيدند . -عنهم   رضي اهللا -عمر و عثمان و علي 
  )١(هستم   من يك مرد اهل كوفه: گفت ؟ كنيد 

  )٢(خود برگشتند   سفيان و كساني ديگر هم از اين نظريه: م مي گويدشيخ االسال
ابـوبكر و عمـر و عثمـان و    : در آخر عمرش مي گفت  كه  اثبات رسيده  و از سفيان به: و منذري مي گويد

  )٣( علي 
در مورد عثمان و علي چيزي نمي گفتند و از سخن گفتن در اين بـاب توقـف مـي      و برخي از اهل مدينه

  . براي امام مالك مي باشد  از امام مالك هم بيانگر همين نظريه  و يكي از دو روايت نقل شده، مودندن
اسـتدالل مـي    اجماع اصـحاب    به -  عنه  رضي اهللا -و امام شافعي براي صحت خالفت ابوبكر صديق 

   . كرد
ا زير سقف آسمان كسي بهتر از زير، ابوبكر داشتند  نياز مبرمي به صمردم بعد از پيامبر : پس مي گفتس 

  )٤( . تعيين كردند صعنوان جانشين پيامبر   همين خاطر او را به  به، او را نيافتند
بعـد از پيـامبر    -  عنـه   رضي اهللا -ابوبكر   كه   اقرار كرده :امام شافعي   و اين سخن بيانگر اين است كه

   . از تمام مردم فاضل تر است ص

                                                 
 .  7/158مختصر سنن ابي داود منذري   1
  .  4/426مجموع الفتاوي   2
  7/18مختصر سنن ابي داود   3
  .  1/434المناقب للبيهقي   4



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٧٤ 

مردم بر خالفت ابوبكر اجماع داشتند و ابوبكر هم عمر را جانشين خود معرفي : گويد مي -  اهللا  رحمه -و 
يكي از خودشـان    شش نفر سپرد تا خالفت را به  كرد سپس عمر شوري و مشورت در مورد خالفت را به

  )١( . تحويل دادند -  عنه  رضي اهللا -عثمان   بسپارند پس آنها هم خالفت را به
  ) ٢( . و عامل بعد از او بود صي پيامبر  وبكر خليفهاب: و باز مي گفت

  )٣(بود   خالفت ابوبكر حق بود و خداوند از پشت هفت آسمان بدان حكم كرده: مي گفت :و 
زيـرا  ، براي ابوبكر و عمر تعجب مي كردنـد  :و برخي از مردم در عصر امام از برتري دادن امام شافعي 

  به، است  دين بر تعصب براي آباء و اجداد بنيان شده  ن مي بردند كهايشان خود هاشمي بود و آنها هم گما
من بجـز شـما هـيچ گـاه شخصـي از      : همين خاطر ابراهيم بن عبيد حجي از او سوال مي كند و مي گويد

ام است و مـن   علي پسر عمو و خاله: شافعي گفت . ابوبكر را بر علي تفضيل دهد  ام كه هاشمي ها را نديده
  ي بني عبدمناف هستم و شما مردي از بني عبدالدار هستيد و اگر احترام و بزرگواري به ز قبيلههم مردي ا

يعنـي  ) ٤( . شما حساب مـي كنيـد    نيست كه  اين گونه  نسب مي بود من از شما بزرگتر مي بودم اما قضيه
نصـوص شـرعي بنيـان     است و بر  قيدهعاين دين و   بلكه، شما مي پنداريد بر تعصب نيست  چنان كه  قضيه
  *. است  شده

ايـن قـول     همچنانكـه ، عثمان را بر علي تفضيل مي دادنـد   اما روايت ديگري از ايشان بيانگر اين است كه
  و اصحاب او و احمـد بـن حنبـل و اصـحاب او و سـاير ائمـه        امثال شافعي و ابوحنيفه  مذهب ساير ائمه

  . مسلمانان مي باشد
هر كس علي را بر عثمان برتري دهـد در واقـع   : حنبل و دار قطني مي گفتند و ايوب سختياني و احمد بن

اجماع مهاجرين و انصار صورت گرفـت و    زيرا بيعت با عثمان به . است  مهاجرين و انصار استهزا كرده  به
اند يـا   هاجماع او را بر علي برتري داد  انها به   ي تقدم بر علي را نمي داشت در حالي كه اگر عثمان شايسته

                                                 
  .  7/286  النبويه  و منهاج السنه ،  435-1/434همان مصدر   1
  .همان مصدر   2
  .يم سند آن را قبال ذكر كرد  3
  .  439 – 1/483المناقب للبيهقي   4

 " ابوبكر را بر علـي تفضـيل دهـد     ام كه من بجز شما هيچ گاه شخصي از هاشمي ها را نديده: گفتند  سخن ايشان كهاما *  
مـان  بهترين مرد: فتگايشان مي   كه  اثبات رسيده  به -  عنه  رضي اهللا -زيرا از علي  ، سخني كامل باطل و بي اساس است 

اي پدر بعد از آن دو شما بزرگتر از : از او مي پرسد  فرزندش محمد بن حنفيه. ابوبكر سپس عمر هستند  صبعد از پيامبر 
  . 3468  سماره 3/1342بخاري . ) يز ديگري نيست چپدرت جز مردي از مسلمانان : هستي ؟ در جواب مي گفت  همه



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٧٥ 

  با تقـديم عثمـان بـدون هـيچ گونـه       اند و يا اينكه فضل و بزرگي علي جاهل و نادان بوده  نسبت به  اينكه
آنها نسـبت دهـد در     اند  و هر كس آنها جهل و ستم را به ترجيح ديني در حق علي ظلم و ستم روا داشته

  . است  آنها استهزا كرده  واقع به
  آنچـه   نصـوص و بـه    و  مواظبت ايشان بر چنگ زدن بـه  :شافعي   يبايي عقيدهاين اقوال ز  به و با توجه

  . تعصب براي غير حق براي ما روشن مي گردد  اند و دوري ايشان از هر گونه سلف بر آن بوده
ايشـان او را    بلكه، بكاهد باشد از منزلت علي   ايشان خواسته  و معني اين سخنان شافعي اين نيست كه

  . ي خود قرار مي داد و منزلت شايستهدر مقام 
در ميـان مـردم هـيچ    : مردي از ميان مردم بلند شد و گفت، بحث مي كرد روزي از علي بن ابي طالب 

   . نمي كرد  هيچ احدي توجه  از علي بن ابي طالب دوري كند اما او به  ام كه كسي را نديده
باشـد حـق     هر كس آن چهار ويژگي داشـته  زيرا علي چهار ويژگي داشت، نكن  عجله: گفت :شافعي 
  : نكند  مردم توجه  به  دارد كه

و ايشـان عـالم بودنـد و    ، نمي كند  اهل دنيا توجه  به  دنيا و نه  به  الب زاهد بود و زاهد هم نهطعلي بن ابو
ودنـد  ايشـان شـريف ب  ، نمي كند  كسي توجه  شجاع بودند و شجاع هم به، نمي كند  كسي توجه  عالم هم به

  )١(نمي كند   كسي توجه  شريف هم به
معرفـي    پنجم براي خلفاي چهارگانـه   عنوان خليفه  عزيز را بهلاراشد عمر بن عبد  خليفه :و امام شافعي 

  : مي كرد و مي فرمود
  )٢(  -  عليهم  رضوان اهللا -ابوبكر و عمر و عثمان و علي و عمر بن عبدالعزيز : خلفا پنج تا هستند

  : است  گفته  كه  همين عبارت از سفيان ثوريروايت شدهو امثال 
گـرفتن واليـت     ي بـر عهـده   از ابوبكر و عمر بيشتر شايسته -  عنه  رضي اهللا -علي   هر كس گمان برد كه

است و فكر نمي كـنم هـيچ     كرده  در واقع اين شخص ابوبكر و عمر و مهاجرين و انصار را تخطئه . داشت
  . شود  آسمان بلند شود و از او پذيرفته  يك از اعمال او به

  -  عليهم  رضوان اهللا -ابوبكر و عمر و عثمان و علي و عمر بن عبدالعزيز : خلفا پنج تا هستند: و مي گفت
)٣(  

                                                 
  . 440-439/ 1مناقب البيهقي   1
  ب /  14/407تاريخ ابن عصاكر  ،   1/448هقي مناقب البي  2
  .7/19مختصر سنن ابي داود ؛ منذري   3



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٧٦ 

تشـيع    را بـه  -  اهللا  رحمـه  -امـام شـافعي     كساني كه  خي است بر عليهساپرد و   شده  آيهو همين سخن ار
طور مفصـل    به  از آن تهمت باطل بري و مبري است و انشاء اهللا -  اهللا  رحمه -شان و اي، نسبت مي دهند 

  . بر اين افترا رد مي دهيم
 -اختالفات ميان آنهـا    از هر گونه  در مورد اصحاب اين بود كه -  اهللا  رحمه -اعتقادات ايشان   و از جمله
و با سند خويش از عمر بن عبدالعزيز روايـت    . سكوت مي كرد واز آن بحث نمي راند -عنهم   رضي اهللا

در جـواب مـي    ؟ از آن بزرگوار در مورد جنگ و خونريزي صفين سوال مـي شـود     مي كرد هنگامي كه
پـس دوسـت     داشـته   خداوند دستان ما را از آن پاك نگـه   است كه  شده آن رويدادها خوني ريخته(: گويد

  ) ايم  آن رنگ ريزي نم  زبانم را به  ندارم  كه
زيـرا سـكوت انسـان از    ، اين سخني واال و زيبا است: در تعليق اين سخن مي گفت -  اهللا  رحمه -شافعي 

  )١( . او سودي نمي رساند بهترين كار است  به  چيزي كه
در مـورد اصـحاب     بـي باكانـه    نخست اينكـه : چيز را از من بپذير  سه: ربيع مي گفت   به -  اهللا  رحمه -و 

علم كـالم مشـغول     به: دوم . خصم تو خواهد بود صزيرا در روز قيامت پيامبر ، سخن مران صپيامبر 
، شناسي مشـغول مبـاش    علم ستاره  به: سوم . ام بزرگي در علم كالم اطالع يافته  زيرا من بر مسئله، مباش

  )٢( . تعطيل مي شود  زيرا اين علم منجر به
 

خـويش در حـد     و جماعت بر آن هستند و آنها با اين عقيده اهل سنت  و اين همان مذهب حقي است كه
   . اند وسطي ميان خوارج و رافضي قرار گرفته

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  314مناقب ابن ابي حاتم  1
  .  10/28سير اعالم النبالء  ،  73توالي التأسيس   2
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  باب پنجم
بـا مـنهج و روش سـلف   كه  شده  او نسبت داده  به  ی امام از آنچه تربئه(

 ) ها  است و موضع گريی ايشان در برابر فرقه  خمالفت ورزيده
 : اين باب شامل دو بخش است

 ی شود م  امام شافعی نسبت داده  به  كه  »االكرب  الفقه«ی  رساله: بخش اول 

 ها موضع گريی ايشان در برابر فرقه: بخش دوم 
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   ي مفاهيم رساله عرضه: اولبحث 
  . يمطور مختصر ذكر كرد  در ابتداي اين بحث مولفات امام شافعي را به

  نسـبت داده  :امام شـافعي    به  سخن مي رانيم كه  چاپ شده  طور مفصل از آن رساله  و در اين بخش به
طور مختصر برخي از مفـاهيم    است و در اين صفحات به  قيدهعهاي  رساله  و اين كتاب از جمله، مي شود
، اسـت   چـاپ شـده    ست و چندين مرتبـه ا "االكبر   الفقه "  و اسم اين رساله، مي كنيم   را عرضه  آن رساله

  بـه   ابو حنيفه "االكبر   الفقه "چاپ رسيد و بار ديگر هم همراه   م  در مصر به 1900ي نخست سال  مرتبه
  و انتشارات محمد علي صـبيح در قـاهره  ، اكنون در دست ما است  چاپ رسيد و اين همان چاپي است كه

  . است  هم آن را چاپ كرده
  و شصـت و سـه    يك مقدمـه   به  با ورقهاي كوچك مي باشد و آن رساله  صفحه  شامل سيزده  و اين رساله

   . بخش تقسيم مي شود
  :  آن آمده  در مقدمه  ي آنچه  و از جمله
  و سلم   علي سيدنا محمد و آله  رب العالمين و صلواته  الحمد هللا

از ظواهر مسائلي   اين كتابي است كه: مي گويد -  عنه  رضي اهللا -محمد بن ادريس شافعي   امام ابو عبداهللا
 "االكبر   الفقه "اطالع بر آن براي هر مكلفي الزم و ضروري است و آن را   از اصول دين بحث مي كند كه

 اول بخش
 می شود   امام شافعی نسبت داده  به  كه  »االكرب  الفقه«ی  رساله

 : شامل دو بحث می باشد
   ی مفاهيم رساله عرضه: اولبحث       
 . است  در آن رساله  حكم بر آنچه: بحث دوم      
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عمدي از تفصيل و بسط آن اعراض نموديم تا براي مبتدي آسان و اندك باشد و از خداونـد    و به، ناميديم
   . رساند مي خواهيم ما را ياري

و مراد ، دارد خدا را بشناسد  هر مكلفي وظيفه  خداوند شما را خوشبخت گرداند بدانيد كه: سپس مي گويد
چيـزي از    وجهـي كـه    بـه ، از معلوم بر همان صورت واقعي خود اطالع بيابـد   ما از شناخت اين است كه

  . شناخت كسب نمي شود صفات معلوم بر او مخفي و پنهان نماند  و با تقليد و گمان دانش و
تكليف چيست را ذكـر مـي    طكسي مكلف است و شرو  چه  سپس چند فصلي در تعريف علم و بيان اينكه

  : كند سپس مي گويد
  )1(فصل  

معني   و  نظر به، بر مكلف واجب است نظر و استدالل براي شناخت خداوند است  نخستين چيزي كه  بدانيد
از   شـناخت آنچـه    جهت شناخت او  مي باشد و با همين نظـر بـه    شدهتفكر قلب و تأمل در حال نظارت 

سپس داليل خود را بـر   . حس و ضرورت پنهان است متوصل مي شود و اين در اصول دين واجب است
   . اين ذكر مي كند

  ) 2(فصل 
و ، در كار نيستوجود آمدنش   او  ابتدايي براي به  اين معني كه  خالق جهان قديم و ازلي است به  بدانيد كه

  وجود آورنده  يك به  اي مي بود به اگر خالق ابتدايي مي داشت و ذات نو و تازه  دليل براي اين سخن اينكه
   . ... همين سان  وجود بياورد و به  او را به  نيازمند بود كه

  ) 3(فصل 
فات خداوند متعال اين حدانيت در صشريك است و دومي ندارد و معني و خالق جهان تنها و بي  بدانيد كه
  . و تبعيض بر او محال باشد  تجزيه  است كه
  ) 4(فصل 

موجب اسـتغراق در    تشبيه  و دليل بر آن اينكه، چيزي از مخلوقات شباهت ندارد  خالق جهان به  بدانيد كه
  . .. تمام صفات و احكام مي شود

  . زى مانند او نيست چي 11: الشورى TS        R  Qz   }  : خدوند متعال مي فرمايد
  : ذكر مي كند سپس مي گويد) حد (تعريف   سپس بخشي در مورد عدم توصيف خداوند به

  )5(فصل 
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سپس فصلي در مـورد محـال بـودن    ، خداوند متعال هيچ كدام از جوهر و جسم و عرض نيست  بدانيد كه
  : صورت و تراكيب براي خداوند ذكر مي كند و سپس مي گويد

  )6(فصل 
زيرا اينها ، هيچ كدام از رنگ و طعم و بو و حرارت و سردي و امثال اينها بر خداوند جايز نيست  كه بدانيد

   . هاي مصنوعات است ها و نشانه وجود آمده  صفات به
  ) 7(فصل 

وجـود آمـدن مكـان      خداونـد قبـل از بـه     و دليل آن هم اينكه، خداوند متعال هيچ مكاني ندارد  بدانيد كه
قبل از خلـق    كه پس مكان را خلق كرد  وخداوند بعد از خلق مكان با همان صفت ازلي خود ، موجود بود

داري   تغيير در ذات و تبديلي در صفات او جايز نيست و هر چيزي كه  مكان داشت باقي ماند و هيچ گونه
 مكان و ذات متناهي باشد محدود است محدود هم مخلوق محسوب مي شـود و خداونـد از ايـن صـفات    

زيرا همسر و فرزند جز ، همين خاطر وجود همسر و فرزند هم براي خداوند محال است  و به، مبري است
  . اشياء براي خداوند محال است  از طريق مباشرت و و پيوند و جدايي صورت نمي گيرد و اين گونه

ر عـرش  خداى رحمان كه ب 5: طه z     yz  }  |  {  } : است  شود خداوند فرموده  اگر گفته
  . استيال يافته است
انسان در جواب آن و امثال آن متحير   آيات متشابهي است كه  از جمله  آيهاين : مي شود  در پاسخ او گفته

از كنـار آن بگـذرد و از آن     آمـده   چنانكـه   در دانش تبحر ندارد واجب است كه  مي شود و براي كسي كه
و واجب است ، بيفتد  لم و دانش نباشد ممكن است در تشبيهزيرا اگر راسخ در ع، بحث نكند و سخن نراند

خداوند در مكان قرار نمي گيـرد و    اينكه(ذكر كرديم    باشد كه  در صفت خداوند متعال آن اعتقادي داشته

Q  } مكـان و جهـات نـدارد       است و نيازي به  زمان بر او جاري نمي شود و او از پايان و حدود منزه
   TS        Rz را   آيههمين خاطر امام مالك سوال از اين   و به  )چيزى مانند او نيست (  11: الشورى

آن واجب اسـت    است و كيفيت آن مجهول است و ايمان به  استيالء ذكر شده: ممنوع اعالم داشت و فرمود
 . ا بزننـد سوال خود برگردي دستور مي دهم گردنت ر  اگر  باز به: و سوال از آن بدعت است سپس فرمود

  . پناه دهد  خداوند ما و شما را از تشبيه
  ) 8(فصل 
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متكلم و باقي است و اين صفات ازلـي و موجـود   ، بصير، سميع، قادر، عالم، خداوند متعال حي  و بدانيد كه
و ذات   داشـته  را نيستند و از ازل همان صفات  اين صفات عرض و تازه  ذات خداوند هستند يعني اينكه  به

  . شباهتي ندارد  ذات مخلوقات هيچ گونهاو با 
است و   مي گويند تعدد صفات مستلزم تعدد ذات مي شود ذكر كرده  سپس فصلي در مورد رد بر كساني كه

   . ذكر ميكند  براي خداوند اثبات كرده  فصل ديگري در مورد معاني آن صفاتي كه
  )9(فصل 

نيسـت و هـر     ذات خود موجود است و مخلوق و تـازه   هكالم خداوند قديم و ازلي است و و ب  و بدانيد كه
است   شده  م خداوند در مصاحف نوشتهالو ك، كس بگويد كالم خداوند مخلوق است بدون شك كافر است

و در قلوب ما محفوظ است و با زبانمان آن را قرائت مي كنيم و در محرابهايمان آن را تالوت مي نمـاييم  
هـا    هيچ كدام از نوشتار و حفظ و قرائت و تالوت و شـنيده   ن نهآويم اما قرو با گوشهايمان آن را مي شن

  باري تعالي در كتابهاي مـا نوشـته    همچنانكه، و نو هستند و كالم خداوند قديم است  زيرا اينها تازه، نيست
ـ   است و سر قلوب ما معلوم و مشخص گشته  شده نوشـتار    هو و با زبانمان او را ذكر مي كنيم اما خداوند ن

   . سپس داليل قديم بودن كالم خداوند را ذكر مي كند . ذكر  است و نه
  . سپس بخشي در اثبات روئت خداوند در روز قيامت ذكر مي كند

  . ذكر مي نمايد  سپس دو بخش در اثبات مشيئت و اراده
  )10(فصل 

عنـوان كسـب و     جود مي آورد و بهو  خداوند متعال خالق كردار بندگان است و آن را از عدم به  بدانيد كه
همراه انجام عملي قدرت انجام آن عمـل را هـم بـراي آنهـا       اين صورت كه  كردار بندگان قرار مي دهد به

تنها كسب مي كند و او خالق نيست و خداوند متعال حالق است و كسب نمي كنـد و    و بنده، خلق مي كند
قدرت نـو و    چيزي است كه  وجود مي آورد و كسب هم به  چيزي را از عدم به  معني اين است كه  خلق به

  . اي بدان تعلق مي گيرد تازه
  كـه   وبيـان داشـته     سپس از چند بخشي در مورد كردار و توانايي بندگان و از قدرت خداوند بحث كـرده 

  . بخواهد انجام مي دهد و انجام هيچ چيزي بر خداوند واجب نيست  خداوند هر آنچه
  ) 11(فصل 

خلق مي كند براي جلب منفعت و دفع مضرت و يا وجود سبب و علتـي    خداوند سبحان آنچه  و بدانيد كه
مـي    و پس آنها را آنچنان كـه   ي خلق آنها كرده آنها را خلق مي كند و اراده  كه  در ازل دانسته  نيست بلكه



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٣٨٢ 

و دليل ، است  علوم و مراد بودهم  وجود آوردن چيزي است كه  حكمتي رساتر از به  و چه، دانست خلق كرد
قديمي است   خاطر علتي مخلوقات را خلق مي كرد آن علت يا اينكه  اگر خداوند به  براي اين سخن اينكه

وجود   زيرا علت به، و اگر قديمي باشد قديم بودن خلق هم واجب مي گردد، و نو مي باشد  تازه  و يا اينكه
و نـو باشـد واجـب      و اگر علت تازه، و نو هستند  مخلوقات تازه  آمدن خلق قديمي مي باشد در حالي كه

ي علت ديگري باشد تا بي نهايـت و ايـن    علت ديگري باشد و آن علت هم نتيجه  است آن علت متعلق به
تمامي   است بي نياز از علت باشد پس واجب است كه  تازه  و اگر اين علت با وجود اينكه، هم محال است

خداوند  . بنابر اين باطل بودن وجود علت ظاهر مي گردد، بي نياز از علت باشند  تازهحوادث و چيزهاي 

  . دهد هر چه را بخواهد انجام مى 16: البروج ª    ©  ¨  §z  }  : متعال مي فرمايد
  ) 12(فصل 

آنهـا را    نـد شـبيه  ا گفته  خلق را بعد از نابودي برگرداند و كراميه  خداوند متعال توانايي دارد كه  و بدانيد كه
  . ذات و عين آنها  برميگرداند نه

  . است  سپس در مورد محال بودن ظلم و ستم از جانب خداوند بحث كرده
هـيچ    كـه   و گفته  بخواهد ذكر كرده  سپس دو بخش را در مورد تصرف خداوند در ملك خود هر آنطور كه

مورد آجال مـردم و سـاير حيوانـات بحـث     و در همين دو بخش در ، كس نمي تواند بر او اعتراض بگيرد
  . است  كرده

  ) 13(فصل 
ي ابدان مـردم   عنوان نگهدارنده  خداوند آن را به  معني رزق نزد برخي از پيروان ما آن است كه  و بدانيد كه

  اند رزق چيزي است كه است و برخي ديگر از پيروان ما گفته  مي كنند قرار داده  تغذيه  و ساير حيواناتي كه
انسان نفع برساند پس آن چيز رزق   به  كه) غذا و يا چيز ديگري (مي توان از آن بهره گرفت و  هر چيزي 

اين معني از معني نخست عام تر است و حالل و حرام بودن غذا فـرق نمـي كنـد و هـيچ كـس      ، او است
ـ   از چيـزي اسـت كـه     مند نمي شود مگر اينكه چيزي نمي خورد و از چيزي بهره   د او را رازق دادهخداون

  و اين نظريـه  . اند رزق عبارت است از ملك و دارايي  و حرام رزق محسوب نمي شود گفته  معتزله، است
  . آنها اشتباه است

  ) 14(فصلي در مورد نبوات 
زيـرا  ، آنها دستور مي دهد و از آنها نهي مي نمايـد   خداوند بندگان خود را مكلف مي كند و به  و بدانيد كه

بر زبان پيـامبراني از جـنس     سپس خداوند حق دارد كه، چيز است  مههاه شاوند خالق و مخترع و پادخد
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پس هر گاه خداونـد از  ، مردم و بر همان صورت آنها دستورات و منهيات خويش را برايشان نمايش دهد
ي واضـح   انهيد شـود و نشـ  ائبا معجزاتي ظاهر و روشن ت  ميان مردم رسولي را برانگيخت واجب است كه

  شـده   سويشان فرستاده  به  از ساير كساني كه  جز با معجزه  شده  چون فرستاده، دليلي بر صدق او مي باشد
  ، زيرا در صورت و تركيب جسمي با هم مساوي هستند، است جدا نمي شود

داللتـي    جزهمع  و بدانيد كه: است  و در فصل چهارم گفته  سخن رانده  سپس از چهار فصل در مورد معجزه
  . است  زيرا قلب حقايق در آن نهفته، صادق است و ظهور آن از انسان فاجر و جاهل محال است

خـويش    دهي اعتقادات در مورد پيامبران را ذكر مي كند و آن را با ذكر عقي سپس در چند فصل ديگر بقيه
  . است  ان رسانيدهپاي  خاتم پيامبران و افضل آنها است به  كه ص در مورد پيامبرمان محمد
  ) 15(فصلي در مورد ايمان 

  . سپس ايمان اصل و فرع دارد، جوارح است  زبان و كردار به  قلب و اقرار به  ايمان شناخت به  و بدانيد كه
اگر انسان آن را ترك كند كافر مي شود همانند شناخت و تصـديق و    و اصل آن عبارت از چيزي است كه

فرع ايمان عبـارت اسـت از   ، آن واجب است  اعتقاد به  مكلفين است و  مربوط به  آن احكامي كه  اعتقاد به
اگر انسان آن را ترك كند كافر نمي شود اما در ترك برخي از آنها همانند نمازهـاي فـرض     آن چيزي كه

  . گناهكار محسوب مي گردد

: البقرة a  `      ed  c  bz  } : زيرا خداوند مي فرمايد، و ايمان شامل تمام اين چيزها مي شود

رف بيت ط  به  معني نماز انجام شده  ايمان در اينجا به . و خدا بر آن نبود كه ايمان شما را ضايع گرداند 143
   . المقدس مي باشد

  ) 16(فصل 
شـك و    حامل هـيچ گونـه  ) ما مومن هستيم   انشاء اهللا(مي گويدن   و جماعت كه و بدانيد سخن اهل سنت

  . ايمان حاصل و حاضرآنها نمي باشد اي در شبهه
  مربوط به  اتفاق تنها همين چيز است كه  و به، موجب پاداش مي شود شك وجود دارد  و تنها در ايماني كه

  در آنچـه   پس شك در پنهان واقـع مـي شـود نـه    ، سرنوشت انسان است و سرنوشت هم از ما پنهان است
  . حاصل و موجود است

سـپس در  ، آنها تحت مشيت الهي هسـتند   كه  و بيان داشته  د اهل كبائر ذكر كردهسپس دو فصل را در مور
ايمـان    و همچنـين در مـورد كسـاني كـه      براي اهل كبائر از امتش بحـث كـرده   صمورد شفاعت پيامبر 

  . است  نموده ثاند و بدون حساب و عذاب وارد بهشت مي شوند بح آورده
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است و اين بحث را با ذكـر دليـل از قـرآن و      ب قبر سخن راندهسپس در پنج فصل از امور آخرت و عذا
و در مورد آفرينش بهشت و جهنم و ابديت آنها و نابود نشدنشـان  و در    داده  سنت بر  ثبوت عذاب ادامه

  هـر آنچـه  : است سپس مـي گويـد    و داليل را بر اين ذكر كرده  مورد صراط و ميزان و حوض بحث كرده
باشد واجب است قبول شود و بـدان    قل محال نباشد و اخباري در مورد آن ذكر شدهوجود آن از طريق ع

در مورد ترس و وحشـت قيامـت و     و حكم ساير چيزهايي كه، است  شود و  اخبار ذكر شده  ايمان آورده
  . تمام آن واجب است  همين صورت است و ايمان به  هم به  صفات بهشت و جهنم آمده
است  و در فصل ديگري در   جيت اجماع و دليل قرآن و سنت بر آن را ذكر كردهسپس فصلي در مورد ح

u  t   } : خداونـد مـي فرمايـد   ، فهم آن بـر انسـان مشـكل اسـت      مورد وجوب سوال از مسايلي كه
  {  z    y             x  w      vz دانيد از پژوهندگان كتابهاى آسمانى بپرسيد اگر نمى  7: األنبياء .   

  هـاي هـدايت يافتـه    آنهـا ائمـه    كه  و بيان داشته  س در چهار فصل در مورد خلفاي راشدين بحث راندهسپ
بري انجام خالفت هستند و براي صـحت خالفـت آنهـا     صترين مردمان بعد از پيامبر   هستند و شايسته
،  سـخن رانـده    مـه است و سپس در دو فصل ديگر در مورد برخي از شرائت امامت عا  داده  داليلي را اريه

جايز نيسـت در يـك زمـان بيشـتر از يـك امـام         بدانيد كه: و مي گويد  بحث كرده  بعد از حكم تعدد ائمه
  . موجود باشد

باشـد و    جايز است هر كشوري از سرزمين اسالمي امام مخصـوص خـود داشـته   : اند و برخي از آنها گفته
و سخن نخست صحيح تر است سپس داليل خـود  ، اند هرا احالم داشت  برخي از پيروان ما هم همين نظريه

  . است  را بر آن ذكر داشته
  ) 17(فصل 

  :  است و گفته  پايان رسانيده  به صرا با ذكر فصلي در مورد اصحاب پيامبر   و اين رساله
مـراه  همـدم و ه   اينكـه   بـه   افراد متقي و نيكوكار و عادل بودند و با توجه صاصحاب پيامبر   و بدانيد كه

 صپيامبر ، اند برتري يافته صاند بر ساير امت محمد  كرده  پيامبر بودند و وحي و نزول قرآن را مشاهده
هـر    اصحاب من همانند ستارگان هستند پـس بـه  ) م اقتديتم اهتديتم هيأاصحابی كالنجوم ب( : مي فرمايد

   . ايد كدام از آنها اقتدا كرديد هدايت را يافته
  . در مورد هيچ كدام از آنها بدگويي شود و جز خير و نيكي در مورد آنها بيان نمي شود  و جايز نيست كه
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اياكم و ما شـجر بيـنهم  : است  فرموده صزيرا پيامبر ، و از اختالفات ميان آنها سكوت رعايت مي كنيم
مـورد اختالفـات    در  برحذر باشيد از اينكه )  فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ملا بلغ مد احدهم و ال نصيفه

ي يـك   انـدازه   احد در راه خدا انفاق كند بـه   ي كوه اندازه  اگر يكي از شما به، ميان آنها با هم حرف بزنيد
و هر كس از روي جهل و ناداني در مورد آنها سـخن بـدي     . مشت و يا نيم مشت انفاق آنها ارزش ندارد

  فرمـوده  صزيـرا پيـامبر   ، ش قرار مي گيردبيان داشت آن شخص در زير لعنت و نفرت خداوند و رسول
 و لعنـة الالعنـني  لعنة اهللا  فعليه  و من سب اهللا  من سب اصحابی فقد سبنی و من سبنی فقد سب اهللا: است

و هـر كـس     هر كس در مورد اصحاب من بدگويي كند در واقع آن بدگويي را در مورد من بيان داشته) ١(
است و هر كس در مورد خداوند مرتكب   در مورد خداوند بدگويي كردهدر مورد من بدگويي كند در واقع 

   . بدگويي شود نفرين خداوند و تمامي نفرين كنندگان بر او مي باشد
فصل   در هيفده  بود كه -  اهللا  رحمه -امام شافعي   ي منسوب به ي مختصري از مفاهيم اين رساله اين عرضه

   . طور مختصر ميان همين فصلها ذكر كردم  را بهي فصلها  كردم و بقيه  آن را خالصه
  

  . است  در آن رساله  حكم بر آنچه: بحث دوم
  در آن رسـاله   شود كسـي كـه    بايد گفته -  اهللا  رحمه -امام شافعي   اما در مورد صحت نسبت آن كتاب به

صحتي ندارد و شـافعي    چ گونهامام شافعي هي  به  نسبت اين رساله  قاطعيت اعالم مي دارد كه  تدبر نمايد به
و ،  شـده   سالها بعد از نوشـته   است بلكه  نشده  است و در زمان او نوشته  و بر آن اطالع نيافته  آن را ننوشته

  : داليلي براي تأييد اين سخن  اينك
  

  : طور مختصر  به: نخست
و امثال آنها در   كالم همانند اشاعره علماء  تا حد بزرگي شباهت دارد با آنچه  آمده  در اين رساله  تمام آنچه

با عبارتهاي برخي از آنها موافق است و بجز انـدكي    عبارتهاي اين رساله  تا آنجا كه، اند عقائد خود نوشته
ـ است و چ  نشده  كار گرفته  به  در ان رساله -  اهللا  رحمه -عبارات اهل حديث و شافعي  مـي    ان مالحظـه ن

برخـي از احاديـث ضـعيف را      اينكه  نظر به، باشد  علم حديث هم آگاهي نداشته  ي آن به نويسنده  شود كه
احاديث صحيح و ضعيف   در مورد صاحب نظراز علماء حديث و  -  اهللا  رحمه -و شافعي ، است  ذكر كرده

                                                 
  . حكم اين حديث بعدا ذكر مي شود   1
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احاديث صحيح وجود دارد ايـن احاديـث ضـعيف را      در اين بخشهاي مهم كه  مي باشد و ممكن نيست كه
كامال با ترتيب بندي كتابهاي بعد از عصر امام شـافعي    كه  چنان ترتيب بندي شده  آري اين رساله، ندذكر ك

  و اين خود يكي از بزرگترين داليلي است كه، موافق است  شده  ي كالم نوشته در  رشته  كه  -  اهللا  رحمه -
خود يكي از علمـاء كـالم     نويسنده  ا اينكهدانشمندان كالم مي باشد و ي  ي آن به بيانگر متأثر بودن نويسنده

است و امـام    است و آن را با علم كالم مخلوط نموده  را گرفته  و برخي از آثار امام شافعي در عقيده  بوده
   . از آن مبري است :شافعي 

  
  : طور مفصل از چند طريق امكان پذير است  به  اما رد آن رساله

اند امثال ابن ابي حاتم و بيهقي و رازي و ابن حجر و ديگـران   افعي نگاشتهاز امام ش  تمامي كساني كه :اول
و غير از اينها در ضمن تأليفات امام  »تاريخ الرتاث العربی و االدب العربی «و نويسندگان فهارس همانند 

هاي امام شافعي  آنها بر دنبال كردن نوشته  اند با وجود اينكه را ذكر نكرده  اين رساله -  اهللا  رحمه -شافعي 
صـوص رازي  اكنون مفقود هستند و اگر آنها بخ  اند كه اند و كتابهاي را براي او ذكر كرده بسيار حريص بوده

  با بسياري از عقيـده   آمده  در اين رساله  زيرا آنچه، را مي شنيدند بسيار خوشحال مي شدند  نام اين رساله
باشـد و از ذكـر آن غافـل بمانـد       م اين كتاب را شنيدهاشعري ايشان موافق است و ممكن نيست رازي اس

رازي   و حشـوي كـه    اين كتاب بزرگترين دليلي در دست او مي بود براي دور كردن شافعي از تشبيه  بلكه
و اين بزرگترين دليلـي  ، آنها از آن مبري هستند  اهل سنت و جماعت نسبت مي دهد در حالي كه  آن را به

  .:امام شافعي   اين كتاب بهاست بر عدم صحت نسبت 
اسـت و سـلف آن     در دوران سلف رايج نبوده  كار مي گيرد كه  الفاظ و عباراتي را به  رساله  نويسنده :دوم

اسـت و اگـر     هم يكي از سلف بوده -  اهللا  رحمه -الفاظ را در كتابهاي خود استعمال نمي كردند و شافعي 
خالي از اين عبارتها و اين روشها در اسـتدالل اسـت و الفـاظي     كسي در سخنان شافعي تدبر كند مي بيند

و بـا   . همچون جوهر و عرض و دليل ممكن و واجب و سـاير عبارتهـاي متكلمـين را در آن نمـي يابـد     
زيرا ايشان بـر تتبـع روش سـلف بسـيار     ، است  آنها تلفظ ننموده  به :شافعي   قاطعيت اعالم مي دارد كه

  . در اين امر مهم آنها را ترك مي كند  ونهپس چگ، است  حريص بوده
كامال با سـخنان اهـل     مي بينيد كه  نگاه كن  سخن ايشان در مورد شناخت خداوند در مقدمه  به  براي نمونه

  . كالم موافق است
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در مورد نخستين واجب بر مكلف نگـاه كـن آن را از مـذهب    ) 1  شماره(و همچنين سخن ايشان در فصل 
  . ابيماهل كالم مي ي

  : مي گويد  »جوهرة التوحيد«:  نويسنده
 ان يعرف ما قد وجبا  عليه              فكل من كلف رشعا وجبا               
 فاستمعا  و مثل ذا لرسله          عا                 ــــنـو اجلائز واملمت  هللا    
 دـــمل خيل من تردي  ايامنه              التوحيد        اذ كل من قلد فی                                        
 )١(خلف منتصب    و اجزم بان اول ما جيب                   معرفة و فيه        

  
 -مذهب اهل سنت و جماعت ندارد و شافعي   مشهوري در كتابهاي آنها است و ربطي به  و اين يك مسأله

ي آنها مـي باشـد و در مـذهب     از بزرگترين ائمه  و جماعت است بلكههم يكي از اهل سنت  -  اهللا  رحمه
   . بر مكلف واجب است  نخستين چيزي است كه "  اال اهللا  ال اله "  شهادت به  كه  شافعي چنين آمده
توحيد نخستين دعوت پيامبران و نخستين منزلگاه راه   بدان كه: مي گويد -  اهللا  رحمه -ابن ابي العز حنفي 

  . سوي خدا در آن مي ماند  سالك به  خستين مقامي است كهو ن

 on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dz  } : خداوند متعال مي فرمايد
خـدا را بپرسـتيد و از   ] تـا بگويـد  [اى بـرانگيختيم   ودر حقيقت در ميان هر امتى فرستاده :ترجمه 36: النحل

  . طاغوت بپرهيزيد

ــد  D  C  B  A  P  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  Ez  } : و مــي فرماي
و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كـه خـدايى جـز مـن      :ترجمه 25: األنبياء

  . نيست پس مرا بپرستيد
  به) ٢( )  و ان حممدا رسول اهللا  اال اهللا  امرت ان اقاتل الناس حتی يشهد ان ال اله : مي فرمايدصو پيامبر  

وجـود نـدارد و     گواهي مي دهند هيچ خـدايي جـز اهللا    با مردم بجنگم تا وقتي كه  كه  شده  من دستور داده
   . ي خداوند است محمد فرستاده

                                                 
  .  8جوهرة التوحيد   1
 "است اين حـديث متـواتر اسـت      و سيوطي گفته  53-1/51و مسلم ج  2/507الزكاة  "؛ بخاري در كتاب   متفق عليه  2

  .  2/186فيض القدير 
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قبل از هر چيز بر مكلف واجـب اسـت و    "  اال اهللا  ال اله "شهادت   قول صحيح اين است كه  اين خاطر   به
در اقـوال پيـروان كـالم مـذموم       شك واجب نيستند همچنانكـه   سوي نظر و   قصد به  هيچ كدام از نظر و 

بنـدگان    بـه   شهادت نخستين چيزي اسـت كـه    ي سلف اتفاق نظر دارند بر اينكه ائمه  بلكه، نمايان مي شود
ود بعـد از  را اجـرا نمـ   ينقبل از بلوغ شهادت فرديهر گاه   مي شود و اتفاق نظر دارند بر اينكه  دستور داده

تمييز   نزد قائلين به -بعد از بلوغ و يا بعد از تمييز    نمي شود بلكه  بلوغ تكرار  و تجديد آن از او خواسته
  . طهارت نمايد و نماز بخواند  مي شود كه  او دستور داده  به  -

هر چند  ،ب گرداندتجديد شهادتين مخاط هبعد از بلوغ او را ب  كه  نكرده و هيچ يك از آنها بر وليش واجب
  بـه  نماز انجام از ايشان قبل ولي  ،است قبل از انجام نمازو  به شهادتين واجب اتفاق مسلمانان اقرار   به  كه

  )١(  .است  شهادتين اقرار نموده
چيز ديگـري موجـود نمـي بـود       از مبادئ آن است  اگر در علم كالم جز دو مسأله كه: و قرطبي مي گويد

  . دي ذم بو شايسته
زيرا شك مالزم وجوب نظر و يا قصـد  ، مي گويند شك نخستن واجب است  سخن برخي از آنها كه :اول
  )٣)(٢(از راه دريا سفر كردم  : مي گويد  مي نمايد وقتي كه  اشاره  همين نكته  نظر است و امام هم به  به

ي آنهـا   تيب بندي و تحرير شدهآن روش و بحثهاي تر  هر كس به: اند  سخن جماعتي از آنها كه گفته: دوم
  . خدا را نشناسد ايمان او صحيح نيست

در ، گان و همسايگانتان مي شود اين سخن شما بيانگر تكفير پدر و گذشته  حتي وقتي از آنها مي پرسند كه
  . باد انتقاد مگير  با كثرت و فراواني اهل آتش مرا محكوم مكن و سخن مرا به: جواب مي گفتند

ايـن دو دليـل     روش نقد نظري بر قائلين به  اين دو دليل نيستند به  قائل به  برخي از آنهايي كه و: مي گويد
شـك در    اينكـه   نظر به، باشد كافر است  اين دو مسأله  زيرا هر كس قائل به، اند و اين اشتباه است رد داده

انـد حتـي سـلف صـالح از      ودهاست و بيشتر مسلمانان را كـافر قلمـداد نمـ     ذات خداوند را واجب دانسته
و فاسد و باطل بودن ايـن سـخن در ديـن    ، اصحاب و تابعين هم در كلي گويي سخن آنها داخل مي شود

  . چيزي معلوم و مشخص و عيان است

                                                 
  . 78-77شرح العقيدة الطحاوية    1
بـودم و اكنـون اگـر      از آن نهي شـده   از راه دريا سفر كردم و وارد چيزي شدم كه: فرمود  مراد قول امام الحرمين است كه  2

  .جهنم جايگاه من مي بود دادم نمي رسيد حتما   خداوند به
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و بنـا  : طرف يمن مي فرستد مي گويـد   او را به صپيامبر   و قرطبي باز در شرح خود بر حديث معاذ كه
شناخت خداوند از طريق برهان و دليـل    جتي براي متكلمين باقي نمي ماند كهح  بر حديث معاذ هيچ گونه

  . را بر هر مسلماني واجب مي دانند
ي شـهادتين و تصـديق آنهـا از     دو كلمه  تلفظ به: مي گويند  حديث معاذ دليلي است براي كساني كه  بلكه 

  . نخستين واجبات مي باشد
و ضعف برخـي    برخي از آن اقوال شايع گشته  اختالف دارند كه و متكلمين در مورد نخستين واجب با هم

  . است  هم ظاهر شده
و و احمـد بـن حنبـل و سـاير       فتوي از امثال امام مالك و شافعي و ابوحنيفـه   مورد تأييد ائمه  كه  و آنچه
فـي عبـارت   نخستين واجب بـر هـر مكل    آنها اقتدا مي كنيم اين است كه  ي سلف مي باشد و ما هم به ائمه

پيامبران   خداوند متعال و پيامبران و كتابهاي آسماني و آنچه  بدون شكي به  است از ايمان تصديقي قاطعانه
  )١( . است  در حديث جبرئيل آمده  با خود آوردند بنابر آنچه

  داليلي اسـت كـه    و بنا بر اين توضيحات اشتباه بودن اين مذهب قطعي مي شود و اين توضيحات از جمله
در ايـن    بيانگر موافقت شافعي با مذهب سلف صالح در نخستين واجب بر انسان مكلف مي باشد و آنچـه 

  و بـه ) ٢(با اهل كالم موافق باشد چيزي غير صحيح و نادرست اسـت    كه  شده  ايشان نسبت داده  به  رساله
خالق جهان قـديم و ازلـي     يد كهبدان: مي گويد  نگاه كن كه) 2(  سخن ايشان در فصل شماره  عنوان مثال به

اگـر    و دليل براي اين سـخن اينكـه  ، وجود آمدنش در كار نيست  او  ابتدايي براي به  اين معني كه  است به
وجـود    او را به  نيازمند بود كه  وجود آورنده  يك به  اي مي بود به خالق ابتدايي مي داشت و ذات نو و تازه

  زيرا اين متكلين هستند كـه ، امام شافعي داللت دارد  نسبت اين كتاب به اين عبارت بر عدم صحت، بياورد
  . استدالل مي كنند  اين گونه

و قـديمي باشـد     واجب است كـه   باشد بلكه  ها تازه وجود آمده  فاعل به  جايز نيست كه: باقالني مي گويد
زيـرا سـاير   ، وجود بياورد  او را به  كهكسي نياز داشت   باشد  به  فاعل تازه اگر  دليل براي اين سخن اينكه

  )٣(و نو مي باشند   تازه  اي هستند كه وجود آورنده  حوادث از اين نظر نيازمند به

                                                 
   مخطوط ب/ 1/55ج فهم الم 1
  .شود   مراجعه 355-13/349فتح الباري   "كتاب   به  براي آگاهي بيشتر در اين زمينه  2
  .  45/ تمهيد االوائل   3
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راي اثبات وجود خـدا  باند و  ي عرض و جوهر سخن نرانده اما اهل سنت و جماعت هرگز در مورد مسأله
و قبال اين بحث را در باب سـخن بـر   ، اند طرت اكتفا كردهوجود آن در ف  اند و به نياز نداشته  ي ادله اقامه  به

   . وجود خدا  ذكر كرديم
  : طريق سوم

كامال با سخنان اهل   در فصلهاي سوم و چهارم و پنجم و ششم سخناني در مورد ذات خداوند ذكر كرد كه
از او در بـاب    نچـه نظر مي رسـد و آ   كالم موافق بود و بيان چنين سخناني از امام شسافعي بسيار بعيد به

اين بر اشتباه بودن نسبت   از اين سخنان را در آن نمي يابيم كه  قبال ذكر كرديم و يك كلمه  ذكر شده  عقيده
  . امام شافعي داللت مي كند  اين كتاب به

  
  : طريق چهارم

}   فرمـوده   هقول خداوند متعال ك  استواء توقف نمود و بيان داشت كه  در فصل هفتم از توصيف خداوند به
  }  |  {  z     yz امـام شـافعي     و قبال هم ذكر كـرديم كـه  ، از متشابهات است 5: طه:  

  . صفت استواء را براي خداوند متعال اثبات مي كرد
  : طريق پنجم

و آن صفات هـم    صفت را ذكر كرده  و نه  در فصل هشتم در مورد صفاتي واجب براي خداوند سخن رانده
تمـام   -  اهللا  رحمه -اما شافعي ، اند آنها را اثبات كرده  اشاعره و همفكرانشان  تي هستند كهدقيق همان صفا

و قـبال در ايـن   ، است  خداوند براي خود  و يا پيامبرش براي او اثبات كرده  كه  آن صفاتي را اثبات داشته
  . كرديم  سخنان شافعي اشاره  مورد به

  : طريق ششم
و امثال   سخنان اهل كالم از اشاعره  اين تا حد زيادي به  كه  الم خداوند بحث شدهصفت ك از  در اين رساله

طـور مفصـل در مـورد      و قبال بـه ، آنها شباهت دارد و اين روش جزو عادات اهل سنت و جماعت نيست
  . كالم خداوند مذهب اهل سنت و جماعت را ذكر كرديم

  : طريق هفتم
، اين نامگذاري مشهور هسـتند   به  نمود و آن را كسب ناميد و اشاعرهدر مورد آفرينش كردار بندگان بحث 

  مـذاهب اشـاعره    كسب از جمله  اما قول به، اما اهل سنت و جماعت همانند خداوند آن را افعال مي نامند
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مي باشد و جزو مذهب سلف نيست و در باب قضا و قدر  مذهب شافعي در مورد افعـال بنـدگان را ذكـر    
  . كرديم
  : ق هشتمطري

اعـالم مـي     وجود حكمت در خلق مخلوقات را انكار نمود و اين ديدگاه با قرآن و سنت مخالف است كه
  همانا پرستش خداونـد اسـت بـه     است كه  خاطر حكمت بزرگي مخلوقات را خلق كرده  دارند خداوند به

e  d   c  } : ايـد خداونـد متعـال مـي فرم   ، نشـود   هيچ شريكي براي او در نظر گرفته  اي كه شيوه

  i   h  g  fz و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند 56: الذاريات .  
خداونـد بنـدگان را بـراي      اند كه و ايشان بيان داشته  اثبات رسيده  به :و اعالم اين سخن از امام شافعي 

  )١(است   اين رساله  است و اين بيان شافعي مخالف ديدگاه نويسنده  پرستش خود خلق كرده
  : طريق نهم

و ايـن هـم دليلـي    ، ظاهر گشتند :بعد از امام شافعي   اين فرقه  در حالي كه  را ذكر كرده  ي كرامييه فرقه
   . است  بعد از امام شافعي بوده  رساله  نويسنده  است بر اينكه

ابـن  ، ستاني متكلم مـي باشـند  محمد بن كرام سج  منسوب به  اي معروف و مشهور هستند كه فرقه  و كراميه
ساقط الحديث مي باشد و برخي از اقـوال او در    داشته  خاطر بدعتهايي كه  به: است  حجر در مورد او گفته

و ، وفـات مـي كنـد    :سال بعد از امام شافعي  51هجري يعني  255است و در سال   را ذكر كرده  عقيده
  . است  بعد از زمان امام شافعي زيسته  رساله  نويسنده  اين از بزرگترين داليلي است بر اينكه

  : طريق دهم
بسـيار   "و اصحاب ما و امثـال آنهـا    "و  "برخي از اصحاب ما گفتند  "عبارتهايي همچون   در آن رساله
عبارتهـاي    در كتابهاي متأخرين شافعي نمايان مي شود اين عبارتها از جمله  است و همچنانكه  تكرار شده

  . مي باشد  ي اين رساله و اين هم دليلي ديگر بر متأخر بودن نويسنده، آنها مي باشد
  : طريق يازدهم

ها دليلي است بر صدق و  معجزه  روش اهل كالم از نبوات بحث راند و بيان داشت كه  در فصل چهاردهم به
نها از اين ريق زيرا ت، بر دست پيامبران بر خداوند واجب است  راستي نبوت پيامبران و ظاهر كردن معجزه

                                                 
 204ي  صفحه ، دكتر محمد بن ربيع هادي ي  نوشته "تحلي   الحكمة و التعليل في افعال اهللا "كتاب   براي آگاهي بيشتر به 1

  .شود   مراجعه
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بـر    عدم ظهور معجزه  راست و دروغ از هم متمايز مي شوند و در پايان اين فصل و فصل بعد از آن هم به
منكـر خـرق عـادت      كـه   موافقت نموده  با مذهب معتزله  است و مثل اينكه  كرده  ن اشارهو يادست دروغگ

  صدق و راست بودن انبيا مي باشد امـا معجـزه  داليل   از جمله  و بدون شك معجزه، براي غير انبيا هستند
اهـل كـالم و نظـر آن را      روش مشهوري كـه : ابن ابي العز حنفي مي گويد . محسوب نمي گردد  تمام ادله

اما بسياري از آنها جز از راه معجزات ، نبوت انبيا را با معجزات تأييد مي كنند  دنبال مي كنند اين است كه
انـد و   يا نمي شناسد و بسياري از آنها خرق عادات را براي غير انبيا انكار كـرده راه ديگري براي نبوت انب

  اند  حتي كرامات اوليا و سحر و امثال آنها را نيز انكار كرده
يزي چزيرا نبوت ، و بدون شك معجزات دليل صحيحي هستند اما دليل تنها در معجزات منحصر نمي شود

  ب ترين مردم ادعاي آن را مي كند و تنها نادان ترين مردم هستند كهيا صادق ترين مردم و يا كاذ  است كه
حال و وضع آنها بيانگر صـداقت و دروغگـوي آنهـا      اينكه  نظر به، نمي توانند اين دو را از هم جدا سازند

پس اگر راسـتي و دروغ در  ، مي باشد و تمايز ميان صادق و كاذب در غير نبوت هم راههاي فراواني دارد
  : است  گفته حسان   زيبا است آنچه  و چه، باشد بسيار زودتر نمايان مي شود نبوت

 )١(تأتيک باخلري   كانت بدهيته                                 آيات مبينه  لو مل يكن فيه
شـما    هاي واضح و روشني هم نمي بود خصوصيات طبيعي او راست بودنش را به اگر حامل آيات و نشانه

  . داد خبر مي
اين كتاب با اهل سنت و جماعت واضح و روشن مـي گـردد و     همين فصل مخالفت نويسنده  به  و با توجه

  . امام شافعي نيست  مربوط به  اين رساله  مي فهميم كه
  سپس رساله، است  و آن را با همان تعريف اهل سنت شناسايي كرده  در فصل پانزدهم از ايمان سخن رانده

است و اين كاري زيبا و با ارزش است اما ايشـان بـا احـاديثي      پايان رسانده  ضل اصحاب  بهرا با بيان ف
اين هم بر عـدم  ، است  احاديث صحيحي در بيان فضل آنها گزارش شده  در حالي كه  ضعيف استدالل كرده

الل از اسـتد   بر احاديث صحيح و ضعيف داللت مـي كنـد و ايـن گونـه      آن رساله  آگاهي و جهل نويسنده
ي آن  و از جملـه  . اسـت   بـوده   ناصـر السـنه    شافعي بسيار بعيد است زيرا ايشان در زمان خود مشهور به

   : احاديث
هـر كـدام از آنهـا      اصحاب من همانند ستارگان هستند پس به) م اقتديتم اهتديتم آهياصحابی كالنجوم ب(

   . ايد اقتدا كرديد هدايت را يافته
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  . اري از اهل علم اين حديث موضوع استاقوال بسي  و بنا به
 )  اياكم و ما شجر بينهم فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ملـا بلـغ مـد احـدهم و ال نصـيفه : : و حديث دوم

احد   ي كوه اندازه  اگر يكي از شما به، در مورد اختالفات ميان آنها با هم حرف بزنيد  برحذر باشيد از اينكه
   . ي يك مشت و يا نيم مشت انفاق آنها ارزش ندارد اندازه  هدر راه خدا انفاق كند ب

زيرا ابتداي حديث را در هيچ كتابي نيافتم و فكر كنم اين حـديث مركـب   ، و اين كاري بسيار عجيب است
ال تسـبوا اصـحابی  : است  اين شيوه  است و عبارت آن به  زيرا قسمت آخر آن صحيح و متفق عليه، باشد

در مـورد اصـحاب مـن     )  لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ملا بلغ مد احدهم و ال نصـيفه  فوالذی نفسی بيده
احد در راه   ي كوه اندازه  اگر يكي از شما به ؛نفس من در دست او است  كسي كه  سوگند به، بدگويي نكنيد

  )١( ي يك مشت و يا نيم مشت انفاق آنها ارزش ندارد اندازه  خدا انفاق كند به
و لعنـة   لعنـة اهللا  فعليـه  و من سـب اهللا  من سب اصحابی فقد سبنی و من سبنی فقد سب اهللا: حديث سوم

و هر   هر كس در مورد اصحاب من بدگويي كند در واقع آن بدگويي را در مورد من بيان داشته  .نيالالعن
مـورد خداونـد   است و هر كـس در    كس در مورد من بدگويي كند در واقع در مورد خداوند بدگويي كرده

  . مرتكب بدگويي شود نفرين خداوند و تمامي نفرين كنندگان بر او مي باشد
  فرمـوده   اين حديث را با اين عبارت در هيچ كتابي نيافتم و با عبارتي ديگر آن را نزد طبرانـي يـافتم كـه   

د اصـحاب مـن   هـر كـس در مـور   ) ٢( .املالئكة و الناس امجعني و  لعنة اهللا  من سب اصحابی فعليه: است
  . طور عام  بر او باد   و تمامي مردم به  و مالئكه بدگويي كند نفرين خداوند

اشـتباه اسـت و   : امام شـافعي    به  نسبت آن رساله  طور واضح و روشن اعالم مي دارد كه  اين داليل به
  )٣( . مبري است  آن رساله :است و شافعي   ي آن در واقع يكي از متأخرين شافعيه نويسنده

  
  
  

                                                 
  .اند  روايت كرده 4/1967و مسلم  ،   3/1343 "  فضائل الصحابه "ي اين حديث را در بخار 1
  . است   كرده  حسن بودن آن هم اشاره  و به 161  شماره 5/299صحيح الجامع   2
  : نماييد  كتابهاي زير مراجعه  به  تر در اين زمينهبراي اطالعات بيش 3

  عند الشافعي و احمد   علم العقيده. الشافعي و علم الكالم 
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    معتزله  قدريه: اولبحث 
  . مي شوند   نسبت داده) ٢(غزال و عمرو بن عبيد بن باب)  ١(واصل بن عطا   به  اين فرقه
ي  هر كدام از واصل و عطاء براي مدتي با حسن بصـري همراهـي كردنـد سـپس در مسـأله       اند كه و گفته

ي بـين   در منزلـه   مرتكب گناه كبيـره   تند و آنها اعالم داشتند كهمخالفت پرداخ  با او به   مرتكب گناه كبيره
  . مومن  كافر است و نه  منزلتين قرار دارد و نه

                                                 
 ، هجـري وفـات مـي كنـد      131متولد مـي شـود و در سـال      هجري در مدينه 80واصل بن عطا بصري متكلم در سال   1

منزلة بين المنزلتين مي باشـد ،  ايشـان در بـازار      ن قائل بهخستيو ن  واصل از اساتيذ معتزله: مسعودي در مورد او مي گويد
  . 142/ 5البدء و التاريخ  ،  6/214الميزان . خود گرفت   خاطر لقب غزال را بههمين   فروشان مي نشست به غزاليان

او هماننـد  : اسـت   او گفتـه  در مـورد   ابن قتيبه ، ي قدري ظهور كرد  ي معتزله و با ايده  اهل بصره عمرو بن عبيد بن باب  2
  معتزلـه   ايشان همراه جمعي از دوستانش از حسن دور گشت و به ، آن دعوت مي كرد   فكر مي كرد و مردم را هم به  قدريه
ي او دوري  ابتدا با حسن همراهي كرد سپس با او مخالفت ورزيـد و از حلقـه  : است  وذهبي در مورد او گفته. شدند   ناميده

 .  483المعارف .  1/193العبر .  142ت سال ) شدند   ناميده  معتزله  ن خاطر بهاي  گزيد به

 دوم بخش
 ها  در برابر فرقه :عی موضع گريی شاف     
 : مبحث می باشد  اين فصل شامل سه     

 معتزله  قدريه: اول بحث   
 رافضيه: بحث دوم  
 صوفيه: بحث سوم  
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ي كالس خود بيرون راند و آنها هم در كنـار سـتوني از سـتونهاي     بنابر اين حسن بصري آنها را از جلسه
  . گيري كردند  گوشه  مسجد بصره

جمعي امت اسالمي جـدا    زيرا از قول و نظر دسته، شدند  ناميده)   معتزله(شان همين خاطر آنها و پيروان  به
  . كافر باشد همومن و ن  نه  شخص فاسق در امت اسالمي كسي است كه  گشتند و ادعا كردند كه

  : عقايد آنها  و از جمله
و رويـت خداونـد بـا     نفي مـي كننـد    اثبات رسيده  در قرآن و سنت براي خداوند به  آنها تمامي صفاتي كه

  و آگـاهي خداونـد بـه   ، قرآن مخلوق اسـت   مان مي برند كهگو ، چشم در روز قيامت را انكار مي نمايند
  انـد كـه   و آنها اعـالم داشـته  ) ١(هاي نخست هستند  و آنها قدريه . حوادث قبل از وقوع را نفي مي نمايند

انـد و   علـم را اثبـات كـرده     آنهايي كه، وم هستندي د و اينها قدريه) ٢(خداوند خالق كردار بندگان نيست 
   .  اند و عقايد فاسد ديگري در همين رابطه ي خلق را نفي نموده مرتبه

باطل و فاسـد اينهـا را دنبـال كردنـد و از آنهـا تبعيـت         در همين عقيده) ٣(بشر مريسي   گروهي از جمله
  . نمودند

  :  موضع گيري امام شافعي در برابر اين فرقه
  ؟ از شافعي سوال كردم آيا جايز است  پشت سر رافضي نماز بخوانم  : ويطي مي گويدب

  . نماز مخوان  پشت سر هيچ كدام از رافضي و قدري و مرجئه: فرمود
  . عرض كردم آنها را براي ما توصيف كن

  . است  آن شخص مرجئه  هر كس بگويد ايمان عبارت است از قول بدان كه: فرمود
  . او رافضي است  ابوبكر و عمر امام نيستند بدان كه: دو هر كس بگوي

  )٤(او قدري است   خود نسبت بدهد پس بدان كه  و هر كس مشيت را به
                                                 

ابـو حـاتم    ، را ابراز كرد معبد بن خالد جهني بود   اين نظريه  نخست منكر علم خداوند هستند و نخستين كسي كه  قدريه   1
در   نخسـتين كسـي كـه   : اسـت   و اوزاعي گفته. ند شد و مردم بسياري را فاسد گردا  معبد وارد مدينه: است  در مورد او گفته

او ابتدا نصراني بود سپس مسلمان شد و بعد نصراني  ، سوسن نام داشت   مورد قدر ابراز نظر كرد مردي از اهل عراق بود كه
  .  10/225تهذيب التهذيب  ،  1/12العبر  –گشت سپس مصيبت و بدبختي را از معبد گرفت 

   1/36و صحيح المسلم .   201 – 114 ،  20الفرق بين الفرق : شود  اجعهدو كتاب زير مر  به   2
درس آموخت   ابتدا در خدمت قاضي ابو يوسف شاگرد ابو حنيفه ، بشر بن غيات مريسي يك شخص مبتدع و گمراه بود  3
  .  1214الميزان شماره . خلق قرآن را اعالم داشت   سپس قول به ، 
   31همان مصدر  4
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نمـاز گـزاردن پشـت سـر قـدري  را       -  اهللا  رحمه -شافعي : و ربيع بن سليمان در مورد شافعي مي گويد
  )١( . مكروه مي دانست 
مـي گوينـد     قدري آنهـايي هسـتند كـه    ؟ آيا قدري را مي شناسي : فتمن گ  شافعي به: و مزني مي گويد

  )٢( . شد  وقوع پيوست و انجام داده  به  خداوند وقتي شر را خلق كرد كه
: در مورد آنها فرمود صپيامبر   آنهايي هستند كه  قدريه: از شافعي شنيدم مي گفت: و مزني باز مي گويد

آن گنـاه و معصـيت     خداوند از معاصي خبري ندارد مگر اينكه: يندمي گو  آنها مجوس اين امت هستند كه
و سـلف   . انـد  و امام شافعي و احمد بر تكفير منكر علم قديم خداوند نـص گذاشـته  ) ٣( . شود  انجام داده

انـد و   آن اقرار كردند پس مخاصمت ورزيـده   نماييد اگر به  مناظره  در مورد علم خداوند با قدريه: اند گفته
  )٤( . اند آن را انكار نمودند پس كفر ورزيده اگر

آنها در مورد قـدر بـا هـم      طرف ما پايين آمد در حالي كه  شافعي از جايگاه خويش به: است  و ربيع گفته
زيـرا  ، با نيكي  با ما مي مانيـد   از اينجا بيرون مي رويد و يا اينكه  يا اينكه: پس فرمود، مي كردند  مجادله

همراه چيزي از   خدمت خداوند برسد بسيار بهتر از اين است كه  رك با تمامي گناهانش بهاگر انسان جز ش
  )٥( . خدمت خداوند برسد  اين اهواء به
خاطر اظهار مخالفتشان بـا    پرداخت و به  مناظره  به  با برخي از افراد اين طايفه -  اهللا  رحمه -امام شافعي 

   . قرآن و سنت آنها را كافر مي شمرد
شـافعي   . قرآن مخلوق اسـت : حفص گفت، نمود  شافعي با حفص الفرد مناظره  هنگامي كه: ربيع مي گويد

  )٦(قرآن كفر ورزيدي   به: گفت
   . است  برداشته  پرده  اال اهللا چيز حتي در قول ال اله  و از مخالفت امام شافعي با آنها در همه

چيـز بـا او مخالفـت مـي       من در همه: بحث كرد و گفت)١(  شافعي از ابراهيم بن عليه ؛جاوردي مي گويد
الذي  كلـم موسـي مـن      اال اهللا  ال اله: من مي گويم . را نيز همانند او نمي گويم )   االاهللا ال اله(ورزم و قول 

                                                 
  .  413/ 1لبيهقي مناقب ا 1
  . 1/414همان مصدر   2
  .  1/413همان مصدر    3
  .  25-24جامع العلوم و الحكم   4
  .  184  آداب الشافعي و مناقبه ،  1/460مناقب البيهقي  5
  .  456 ،  407/ 1المناقب   6
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هـيچ  : و او مي گويـد ) با موسي سخن گفت   از پشت پرده  نيست بجز خداوند كه  هيچ الهي(وراء حجاب  
  ).٢(موسي شنواند   به  كالمي را خلق كرد و آن را از پشت پرده  بجز آن خدايي كهالهي نيست 
ما در محضر شافعي بوديم در مورد اثبات خبر واحـد از پيـامبر   : بن صالح كاتب الليث مي گويد  و عبداهللا
ن از بـرديم و ايشـا    خدمت ابراهيم بن اسـماعيل بـن عليـه     بحث مي كرد و ما هم آن را نوشتيم و به ص

ي  آن نظريـه   هنگـامي كـه  ، ايشان در مصر نزديك باب الضوال بود  خدمتگذاران ابوبكر اصم بود و مدرسه
بيان داشـت نوشـتيم و آن     ابن عليه  ما هم هر آنچه، شافعي را پيش او بيان كرديم در صدد ابطال آن برآمد

بـود ابطـال گردانـد  و      گفتـه   ن عليهاب  را خدمت شافعي برديم شافعي هم اقوال او را نقض كرد و هر آنچه
  )٣(. است و مردم را گمراه مي كند  ابن علية گمراه است و نزديك باب الضوال نشسته: فرمود

ي  انـدازه   اگر انسان به: و حفص الفرد پيش شافعي رفت و با او بحث كرد سپس شافعي نزد ما آمد و گفت
يك حرف از اعتقـادات ايـن مـرد و همراهـانش       به  ست كهمرتكب گناه شود بسيار بهتر از آن ا  تهامه  كوه

  )٤( . خلق قرآن بود  و حفص الفرد قائل به، معتقد شود
  بي هوش مي شود و سـپس بـه    دم مرگ مي رسد براي چند لحظه  به -  اهللا  رحمه -شافعي   و هنگامي كه

از شافعي سوال مي كـرد مـن    در حضور او بودند يكي بعد از ديگري  هوش مي آيد بحد از آن كساني كه
حفص الفرد از او سوال مي كند   و هنگامي كه . شافعي هم مي گفت شما فالن بن فالن هستيد ؟ كي هستم 

  )٥(نكنيد   شما حفص الفرد هستيد خداوند شما را حفظ نكند اگر توبه: شافعي مي گويد ؟ من كي هستم 
بود و شافعي تا آخرين لحظات عمر خويش   ابر اين فرقهدر بر -  اهللا  رحمه -اين موضع گيري امام شافعي 

در مـورد    -  اهللا  رحمـه  -و اين موضع گيري را با روايتي از امام شـافعي  ، خود باقي ماند  بر همين عقيده
از : اسـت   فرمـوده   كه  در سنن الكبري از علي بن سهل رملي نقل شده ؛پايان مي رسانم  به  تكفير اين فرقه

  هر كس قائـل بـه  : گفتم . قرآن كالم خداوند و غير مخلوق است: ورد قرآن سوال كردم فرمودشافعي در م
  ، او كافر است: گفت ؟ شخصي است   مخلوق بودن قرآن باشد نزد شما او چگونه

                                                                                                                                               
اللسـان   ، هجـري    218ت ت مي پرداخت و مي گفت قرآن مخلـوق اسـ    مناظره  جهمي به  ابراهيم بن اسماعيل بن عليه  1
1/34 .  
  . 409/ 1مناقب البيهقي   2
  . 1/457همان مصدر   3
  .  1/454مناقب البيهقي    4
  . 1/470همان مصدر   5
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هر كدام از   به: گفت ؟ را بيان مي داشتند   كدام يك از اساتيد شما همين نظريه: خدمت ايشان عرض كردم
  )١( . مخلوق بودن قرآن باشد كافر است  هر كس قائل به: باشم مي گفت  دهآنها رسي

  

  
    الرافضه: مبحث دوم

اسـت و ايـن مـذهب      اصل مذهب رافضي بر جانبداري براي علي و تفضيل او بر عثمان بنيان گذاري شده
انـد و در   رانـده اي بد از عثمان و ساير اصحاب بحـث ن  است و هرگز پيروان اين مذهب با شيوه  اهل كوفه

  . اي وارد نمي كردند شك و شبهه  صحت خالفت خلفاي قبل از علي هيچ گونه
 صبعد از پيـامبر  : است  فرموده  كه  گزارش شده سندي متواتر از علي   به: مي گويد :شيخ االسالم 

مـي باشـد و   مـورد اتفـاق     اين روايت ميان قدماء شـيعه  . ابوبكر سپس عمر بهترين افراد اين امت هستند
تمامي آنها ابوبكر و عمر را  تفضيل مي دادند و تنها در ميان علي و عثمان با هم اختالف نظـر داشـتند آن   

طـور    اما ابوبكر و عمر هيچ كس بـه  . مان جانبداري كردندثاي از ع اي از علي و دسته دسته  هم موقعي كه
  )٢(حتي خوارج هم بر فضل آنها متفق بودند  تمام امت اسالمي  بلكه، خاص براي آنها جانبداري نمي كرد

ي آن  از دعوات بيگانگان متأثر شدند و از آن سبك و روش خـود تغييـر يافتنـد و از جملـه      سپس شيعه
ابتدا اسالم خود را اظهار داشت و از علـي و    كه) ٣(بن سبأ يهودي بود   بدان متأثر شدند عبداهللا  كساني كه

  . مي شوند  او نسبت داده  به  محبت او افراط نمود و سبئيهآل بيت جانبداري كرد و در 
در مورد علـي    همان شخصي است كه  بن سبأ يهودي هستند عبداهللا  پيروان عبداهللا  سبئيه: بغدادي مي گويد

علـي خـدا   : علي از پيامبر بزرگتر است سپس افراط بيشتري ورزيد و گفت  افراط كرد و گمان مي برد كه
 -  عنـه   رضـي اهللا  -علي   خبر آنها به  را بدان دعوت نمود و هنگامي كه  ي از گمراهان كوفها است و دسته

                                                 
  .  10/206السنن الكبري   1
  .   ي ابن تيميه نوشته 132النبوات   2
تالشهاي ردن گمراهي تالش مي كرد و در آن راه ور ك  بن سبأ يهودي شخصي گمراه و گمراهگر بود و براي شعله  عبداهللا  3

بن سبأ يهودي و   عبداهللا: شعبي مي گويد. ي اسالمي مسلمان شد  ايشان در زمان عثمان براي فاسد كردن جامعه بسيار كرد، 
ذكـر    ل كوفـه پس براي اه ، شد   ايشان اسالم آورد و خواستار وجود بازار و رياستي در ميان اهل كوفه ، بود   از اهل حيره

است و علي بهتـرين وصـي مـي     صهر پيامبري يك نفر وصي دارد و علي وصي محمد : است  او در تورات ديده  كرد كه
  .  1/146الملل  ،  235 ،  225 –الفرق بين الفرق . بهترين پيامبران است  صپيامبر    باشد همچنانكه
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و برخي .. . طرف ساباط مدائن تبعيد كرد  مي رسد برخي از آنها را در دو چاه مي سوزاند و ابن سبأ را به
او مي باشد و هر كدام  گمان مي بردند علي در ميان ابرها است و رعد صداي او و برق هم شالق  از سبئيه

  )١(عليك السالم يا امير المومنين : از آنها صداي رعد را مي شنيد مي گفت
   . م كيسانية و غالة  اماميه،  زيديه: تقسيم شدند  چهار دسته  به بعد از وفات علي   سپس رافضه

تقسيم شدند و هر كدام از آنها سـاير    چند فرقه  و غالة هم به  چند فرقه  به  و اماميه  چند فرقه  هم به  و زيده
  )٢( . ها را تكفير مي كرد فرقه

، ي اسالم مي شـد  ها متنوع و متعدد شدند و هر مجرم و گناهكاري زير شعار تشيع داخل دايره سپس فرقه
آنها تمام   وجود آمدند كه  و دروز و فاطميين و اسماعيليين به  هاي آن امثال نصيريه و فرقه  بنابر اين باطنيه

  . از باب تشيع وارد شدند
  )٣(ظاهر آنها رفض است اما باطنشان كفر محض است : است  ها گفته غزالي در مورد اين فرقه

ي  در نقل اخبار از دروغگوترين مردمان هستند و در ابراز نظريه  رافضه: است  گفته -  اهللا  رحمه -و ذهبي 
  . شخصي هم از نادان ترين مردم هستند

اي  انـدازه   و از طريق آنها بـه ، حساب مي آوردند  خاطر علما آنها را همانند جاهل ترين طوايف بهاين   به 
از طريـق آنهـا     و باطنيـه   و اسـماعيليه   و نصـيريه ، آن آگاهي دارد  تنها خداوند به  فساد داخل دين شد كه

مسـلمين مسـتولي شـدند و    و كفار و مرتد هم از طريق آنها متصل شدند و پس بر بالد ، داخل دين شدند
    . حريم آن را هتك حرمت كردند و خون حرام را ريختند

با آنها سخن مران و از : از امام مالك سوال شد و او هم در پاسخ گفت  و در مورد رافضه: غزالي مي گويد
  . زيرا آنها دروغ مي گويند، آنها روايت مكن

  . ام نديده  حال هيچ احدي دروغ گوتر از رافضه  هتا ب: شنيدم مي گفت از شافعي : و حرملة مي گويد
  بـه  –مي توان از هر مبتدعي نقل قول كرد و سخن او را نگاشـت    بجز رافضه: و يزيد بن هارون مي گفت

  . دروغ مي گويند  زيرا رافضه –آن بدعت دعوت نكند   به  شرط اينكه
زيرا آنها حديث را وضع مي كننـد و  ، بگير از هر كس ديگري علم را ياد  بجز رافضه: است  و شريك گفته

  . عنوان دين قرار مي دهند  آن را به

                                                 
  .  234-233الفرق بين الفرق   1
  .  21الفرق بين الفرق   2
  .    فضائح الباطنيه 3



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٤٠٠ 

  . كذاب و دروغگو معرفي مي كرد  را به  باشم رافضه  رسيده  هر كس كه  به: است  و اعمش گفته
ن بنا بر آ  -در قدر و سلب صفات   رافضه، در مسايل عقلي پشتيبان آنها است  و كتابهاي معتزله: مي گويد

با آنهـا  )٢(و در مورد ام المومنين و مسايلي ديگر   و صحابه) ١( -در مورد قرآن دارند   عقايد مشهوري كه
  . اند  موافقت كرده

  :  در برابر رافضه -  اهللا  رحمه -موضع گيري شافعي 
 گـواهي و : از شـافعي شـنيدم مـي گفـت    : مي گفت  از يونس بن عبداالعلي شنيدم كه: ابو حاتم مي گويد

زيرا برخي از آنها براي برخي ديگر ، را  جز گواهي رافضه  شهادت تمامي اهل اهواء را جايز مي شمارم به
  )٣( . گواهي مي دهند

شدت از   بحث مي كرد بسيار به  هر گاه از رافضه  از شافعي شنيدم كه: و يونس بن عبداالعلي باز مي گويد
  )٤(هستند   ترين گروه و دستهآنها بد: آنها عيب و ايراد مي گرفت و مي گفت

و ) ٥(ام  نديده  حال هيچ احدي دروغ گوتر از رافضه  تا به: از شافعي شنيدم مي گفت: است  گفته  و حرمله
  ايشان در حال و وضح مبتدعـه   اين مي باشد كه -  اهللا  رحمه -و دانش و آگاهي امام شافعي   فقه  از جمله

بر فساد اين مذهب گمـراه داللـت مـي      اي جامع براي آنها قرار داد كه لمهعنوان ك  تدبر نمود و تشيع را به
تشـيع    بـه   هيچ گاه در مورد بدعت با كسي صحبت نمي كردم مگر اينكـه : مي فرمود : امام شافعي. كند

  )٦( . مي گرويد
زيرا خداونـد  ، نمي شود  آنها داده  چيزي از فيئ به: است  گفته  شافعي در مورد رافضه: است  و سبكي گفته

I     H      G  F  E  D  C  B  A  }  : ي فيــئ مــي گويــد آيــهبعــد از 
  X  W  V   U  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K  Jz 10: الحشــر  

گويند پروردگارا بر ما و بـر آن   مى] و[اند  آمده] مهاجران و انصار[=كسانى كه بعد از آنان ] نيز[و : ترجمه
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  .  29/10و السنن الكبري  1/468و مناقب البيهقي   189  آداب الشافعي و مناقبه 3
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٤٠١ 

ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى و در دلهايمـان نسـبت بـه كسـانى كـه ايمـان       برادرانمان كه در 
   . اى مگذار پروردگارا راستى كه تو رئوف و مهربانى كينه] هيچ گونه[اند  آورده

هم نظير اين سخن  -  اهللا  رحمه -و از امام مالك ) ١(  . ئ نمي باشدپس هر كس چنين نپندارد مستحق ف
   . تاس  روايت شده

زيرا قسمتي از فيئ را براي آنها قـرار  ، بر وجوب محبت اصحاب داللت مي كند  آيهاين : قرطبي مي گويد
ي آنها و  بر محبت اصحاب و مواالت آنها و استغفار براي آنها پابرجا باشند و هر كس درباره  مادام كه  داده

ـ     باشد هيچ گونـه   تهدي داشدر مورد آنها بينش ب  اينكه و يايا يكي از آنها بدگويي كند  ئ حقـي در اخـذ ف
هر كس يكي از اصحاب محمـد  : است  مالك گفته، است  اين سخن از مالك و ديگران روايت شده . ندارد
جـود  و  آنها بغـض و كينـه    در قلب و درون او نسبت به  و دشمني قرار بدهد و يا اينكه  را مورد كينه ص

C  B  A  } : را تـالوت كـرد    آيـه ن ندارد سـپس ايـن   ئ مسلميباشد او هيچ حقي در ف  داشته
D z زيرا ، باشد  اين قول را از امام مالك گرفته -  اهللا  رحمه -و ممكن است امام شافعي    10: الحشر
  . و خدا بهتر مي داند . است  مشخص است امام مالك استاد شافعي بوده  چنانكه

رافضـي    امام شافعي و بعد و دوري ايشان از مذهب شيعه  وضوح و روشنايي در عقيده  و با وجود اين همه
اسـت و از نمـاز گـذاردن پشـت سـر آنهـا         است و شـهادت آنهـا را رد داده    آنها را مبتدع ناميده  و اينكه

تشيع مي نمايد و اين يكـي از شـگفت     شافعي را متهم به  است باز كساني را مي يابيم كه  جلوگيري نموده
  بايـد مـتهم بـه     چگونـه   اعالم كرده  اقوال را در حق شيعه  اين همه  زيرا كسي كه، باشد ناكترين چيزها مي

طور خاص را بيان   طور عموم و خلفاي راشدين به  و موضع گيري ايشان در مورد اصحاب به، تشيع شود
مي   نسبت دادهتشيع   به  پس چگونه، داشتيم و از موافقت ايشان با اهل سنت در ترتيب خلفا آگاهي يافتيم

  . شود
احمـد بـن     بـه   از ابو داود سجستاني نقل مي شود اين است وقتي كه  نكاتي كه  و از جمله: بيهقي مي گويد

ايـن نظـر را   : احمـد گفـت  ، تشيع نسبت مي دهـد   يحيي بن معين شافعي را به  شود كه  حنبل خبر داده مي
  من كتاب او در مورد جنگ بـا اهـل بغـي را مطالعـه     :يحيي گفت ؟ ايد  ي امام مسلمين ابراز داشته درباره

از شـما در  : احمـد گفـت   . اسـتدالل مـي كنـد    قول علي   از ابتداي كتاب تا پايان آن به  كردم ديدم كه
در ، او استدالل مي كند چنين مي پنداريد  شافعي براي قتال اهل بغي به  در مورد آن شخصي كه  شگفتم كه
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٤٠٢ 

دچار جنگ با اهل بغـي شـد و او     لب در ميان امت اسالمي نخستين كسي بود كهعلي بن ابي طا  حالي كه
و هيچ كدام از خلفـاي ديگـر    صآنها را تشريع نمود و از پيامبر   جنگ با آنها و احكام مربوط به  بود كه

كـار  داد يحيي بـن معـين از     آيهاحمد اين سخنان را ار  وقتي كه ؛است  ي اهل بغي نقل نشده چيزي درباره
  )١( . خود خجالت كشيد

در مورد محمـد بـن ادريـس      احمد بن حنبل روايت مي كند وقتي كه  سند خويش از ابوعبداهللا  و بيهقي به
زيـرا مـا ابتـدا    ، ي او بر ما منت گذاشت وسيله  خداوند به: شافعي از او سوال مي شود در پاسخ مي گويد

خدمت شافعي   به  بوديم سپس هنگامي كه  را جمع آوري كرده بوديم و آنها  هايي را ياد گرفته كالم و نوشته
آگاهتر و عالم تر است و روزگـاري را بـا     او از همه  رسيديم و سخنان او را شنيديم بعد از آن فهميديم كه

اي : او گفت  مردي خطاب به . نكرديم  او سپري كرديم جز خير و نيكي هيچ چيز ديگري را از او مشاهده
تشـيع نسـبت مـي      د و او را بـه يحيي بن معين و ابوعبيد از امام شافعي راضي نيستن  ام كه شنيده  ابو عبداهللا

خدا سوگند جز خير چيـز ديگـري را     به ؛مي گويند  نمي دانم آنها در مورد شافعي چه: احمد گفت ؟ دهند
خداونـد بـر شـما بـاد      رحمـت : اطرافيان خود گفت  اب بهطسپس خ، ايم ايم و نشنيده نكرده  از او مشاهده

دوسـتان و  (شـود و ديگـران     كسي داده  شافعي اهل علم و دانش بود و هر گاه چيزي از علم به  بدانيد كه
در او   چيزهايي مي كنند كه  او حسد مي ورزند و او را متهم به  از آن محروم بمانند نسبت به) همكيشانش 

  )٢( . و اين بدترين ويژگي و خصلت اهل علم است، نيست
گمان دفاع از امام شافعي زبان خـود را    و مخالفين امام يحيي بن معين با اين عبارت خوشحال شدند و به

شافعي بسيار حسود   يحيي بن معين نسبت به: كار گرفتند و گفتند  وارد كردن بر يحيي بن معين به  در طعنه
و احمـد بـن    . مي داد سرزنش مـي كـرد   براي شافعي قرار  خاطر احترامي كه  بود و احمد بن حنبل را به

هـايي بـر    و مردم طعنه: مي گويد . خاطر وجود اين حسد سرزنش و توبيخ مي كرد  ابن معين را به، حنبل
را بر مردم وارد مي كرد و در حق او شعري   او هم بسيار طعنه  خاطر اينكه  اند به يحيي بن معين  وارد كرده

  : اند را سروده
  

 الرجال مقالة                                   سيسأل عنها و املليک شهيد و البن معني فی
 و ان يک زورا فالقصاص شديد                فهو غيبة                  فان يک حقا قوله
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ي آن سـخنان از او سـوال مـي شـود و      دربـاره   كـه   ابن معين در مورد مرداني چند سخناني را بيان داشته
  . ز آن آگاهي داردخداوند ا

است و اگـر سـخنانش دروغ باشـد عقـاب       باشد پس او مرتكب غيبت شده  اگر سخنان او حقيقت داشته
  )١( . دردناك و شديدي او را در بر مي گيرد

سـخنان ابـن     اي از جانب رازي در حق يحيي بن معين است و واضح و روشن اسـت كـه   و اين يك طعنه
  اسـت بلكـه    آنهـا نبـوده    در درون او نسبت بـه   وجود حسد و بغض و كينهخاطر   معين در مورد رجال به

و كـار او هماننـد يـك غيبـت     ، است  چنين كاري اقدام كرده  به صخاطر دفاع از سنت پيامبر   ايشان به
  رحمهمـا  -اما سخنان ابن معين در مورد شـافعي   . محسوب نمي شود و ما در اينجا از آن بحث نمي كنيم

است   در برخي مسائل شنيده  اثبات برسد بر آنچه ايشان از موافقت شافعي براي مذهب شيعه  اگر به  -  اهللا
  . حمل مي شود

صاف و پهن كردن قبور را  ي قبور، ود رواياتي در مورد تسويهخاطر وج  شافعي به: شيخ االسالم مي گويد
سـپس برخـي از پيـروانش اعـالم     ، دپهن و صاف كردن تفسير مي نمو  را به  مستحب مي دانست و تسويه

اما جمهور اصـحاب شـافعي بـا آنهـا     ، است و كراهت دارد  ائر رافضهعصاف كردن قبور جزو ش  داشتند كه
  . هم آن را انجام دهند  رافضه  صاف كردن قبور مستحب است هر چند كه  مخالفت كردند و بيان داشتند كه

همين خاطر برخي از مردم   مي باشد و به  مذهب رافضه  بهصورت جهري هم مربوط   به  و خواندن بسم اهللا
نسبت مي   و قدريه  رافضه  ي قنوت هم با شافعي بحث و گفتگو كردند و آن را به در اين خصوص و درباره

مـي    رافضه  و قنوت در فجر جزو شعار قدريه  جهر جزو شعاير رافضه  در عراق مشهور بود كه  زيرا ، دادند
زيرا انجام اين ، را در عقايد خويش ذكر مي كردند  ترك جهر بسم اهللا  يان ثوري و ساير ائمهحتي سف، باشد

  . محسوب مي شد  عمل نزد آنها جزو شعائر رافضه
با اين ، محسوب مي كردند  زيرا ترك آن را از شعائر رافضه، مسح بر خفين را هم ذكر مي كردند  همچنانكه

  با قول رافضـه   آن ملتزم شد هر چند كه  عنوان مذهب خود به  نست بهحال هم وقتي شافعي آن را سنت دا
   . موافق هم باشد

  اسـت كـه    در برخي مسايل موجب شـده   بيان مي دارد موافقت شافعي با رافضه  اين شيخ االسالم است كه
  )٢( . متهم شود  رافضه  شافعي به
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٤٠٤ 

   . فعي را رد مي كنندو برخي علما وجود اين تهمت از جانب ابن معين در حق شا
در مورد يحيي بن معين را پيگيري كـرديم    شده  تاريخ و حكايتهاي نوشته: حاكم گفت: ابن حجر مي گويد

  )١(. باشد  خويش قرار داده  شافعي را مورد طعنه  روايتي از او نيافتيم كه  اما هيچ گونه
ابـن وضـاح در نقـل آن    : مد الناصر مي گفـت االمير بن عبدالرحمن بن مح  عبداهللا: و ابن عبدالبر مي گويد

شافعي : مي گويد از ابن معين در مورد شافعي سوال كردم و او هم گفت  كه  روايت از ابن معين دروغ گفته
ابن وضاح در مورد ابراهيم بن محمد شافعي از ابـن معـين سـوال    : و خالد بن سعد مي گفت . معتبر نيست

و وجود رواياتي از ابن معين در تأييد شـافعي  ) ٢(. از او سوال نكرد كرد و در مورد محمد بن ادريس فقيه
اگر دروغ گـويي بـراي او آزاد مـي بـود هرگـز وجـود       (:  از جمله . بر صحت اين سخن گواهي مي دهد

  . عيبي ندارد  هيچ گونه: و مي گفت) ٣) (دروغ بگويد   نمي داد كه  او اجازه  مردانگي در درونش به
  )٤( . عيب است  راستگو است و بدون: مورد او مي گفت در  و يا اينكه

  )٥(عيب است آن شخص معتبر است   و هر گاه ابن معين در مورد شخصي بگويد بدون
نظر من اينها سخناني از روي  تخمين و هـوي و    به: و مي گويد  و ابن عبدالبر تمام اين سخنان را رد كرده

ابن معين در مورد شافعي آنطور صحبت   اثبات رسيد كه  طريق به زيرا از چند . آرزوهاي نفساني مي باشد
چشـمهاي شـما هرگـز    : او گفـت   كرديم و احمد بن حنبل او را از آن نهي كرد و به  بدان اشاره  مي كرد كه

  . است  مردي همچون شافعي را نديده
ق مي كند ايـن سـخن اعمـش    صد  براي سخنرانان در مورد مالك و شافعي و ساير ائمه  اي كه و تنها نمونه

  : مي گويد  است كه
 الوعل  كناطح صخرة يوما ليوهنها                فلم يرضها و اوهی قرنه

اما هيچ ضرري بدان نمي رساند و ، مي زند تا آن را ضعيف نمايد  سنگي ضربه  به  همانند آن كسي است كه
  . شاخهاي خود را ضعيف مي نمايد  در واقع اين بز است كه

  : است  حسين بن حميد بيان سروده  همانند آنچه  و يا اينكه
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٤٠٥ 

 اشفق علی الرأس ال تشفق علی اجلبل                 يا ناطح اجلبل احلالی ليكلمه
حال   به  حال آن سر بسوزد نه  دلت به، مي زني تا آن را زخمي كنيد  ه بلندي ضربه وباشاخهايت بر ك  اي كه

  . بيند هيچ زخمي نمي  آن كوه كه
، انـد  كـرده   آنها توجه  اند و و زندگاني و اخبار مربوط به و مردم فضائل آنها را جمع آوري كرده: مي گويد

باشـد و    را بعد از فضائل اصحاب و تابعين خوانـده   فضائل مالك و شافعي و ابوحنيفه  پس هر آن كس كه
اسـت و    باشد از شخصـي برنـده    ع پيدا كردهباشد و بر زندگاني و هدايت خوب آنها اطال  كرده  بدان توجه

  آنهـا نكـرده    اخبار مربوط به  ور سازد و هر كس توجهي به خداوند محبت تمامي آنها را در درون ما شعله
  اسـت بـدون اينكـه     از برخي از آنها صادر شده  از حسد و لغزش و بغض و آرزوهاي نفساني كه  جز آنچه

است و از راه منحـرف    است و داخل غيبت شده  فيق و هدايت محروم گشتهفضائل آنها را ياد بگيرد از تو
سخن را مي شنوند و نيكوترها را دنبال مي   خداوند ما و شما را در رديف كساني قرار بدهد كه ؛است  شده
  )١(. كنند

  است  "العجلي  "   تشيع كرده  شافعي را متهم به  كساني كه  و از جمله
ي خلفا و ذكر موافقت شـافعي بـا اهـل     امام شافعي درباره  با عقيده  نصوصي در رابطه ابن كثير بعد از ذكر

شافعي در مذهب اهـل سـنت و     اينها سندهايي صحيح و نصوصي صريح از امام ابوعبداهللا: سنت مي گويد
  . جماعت سلف و خلف مي باشد

  گفته  ي واضح و روشن مي گردد كهعجلي در مورد شافع  پس بنابر اين اشتباه بودن سخن احمد بن عبداهللا
او را   و تنها چيزي كه، و اين سخن عجلي يك سخن تخميني و بدون آگاهي است، است  امام شافعي شيعه

اهل يمـن    كرديم و گفتيم هنگامي كه  قبال بدان اشاره  همان چيزي است كه  بيان چنين سخني كرده  ملزم به
افراد بي آگاه چنـان  ، مذهب هم موجود بود  در ميان آنها افرادي شيعهاو را همراه قريشيها دور انداختند و 

  . شافعي بر مذهب آنها است  پنداشتند كه
بينديشـد و    ي بي پشت و پناه و مطرود شـده  همانند شيعه  امام شافعي بسيار بزرگتر از آن است كه  واگر نه

و فكر و   اي خارق العاده اوتي فراوان و حافظهاو داراي فهمي كامل و ذك  در حالي كه، همانند آنان فكر كند
سپس داليل پيروي شافعي از مذهب سلف در مـورد اصـحاب را   ، است  بينشي صحيح و عقلي راجح بوده

   . طور مفصل ذكر كرديم  آن را به  ذكر مي كند كه
  : تصوير مي كشاند  بودن شافعي را در بينش انسان به  سپس آن شعر را ذكر مي كند كه شيعه
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٤٠٦ 

 يا راكبا قف باملصحب من منی                واهتف بقاعد خيفها و الناهض       
 فيضا كملتطم الفرات الفائض     سحرا اذا فاض احلجيج الی منی                             

  )١( فليشهد الثقالن أنی رافضی          ان كان رفضا حب آل حممد                 
حاجيان مانند امـواج خروشـان دريـاي      گالخهاي مني در حركتي بمان و بامدادان آنگاه كهبر سن  اي آنكه

  اگر دوستي خاندان محمد نشـانه ، اند كوهي نشسته  در ستيغ و ذروه  متالطم فرات روان شوند بر كساني كه
  . من بي دينم  اينكه  برگشتن من از دين است پس بايد جن و انس گواهي دهند به

زيرا تمام اهل سنت آل محمـد  ، دوست داشتن آل محمد بيانگر رافضي بودن نيست: گفتم: ويدسپس مي گ
و آل  صمحبت اصحاب پيامبر   و محبت آنها بر اهل سنت واجب است همچنانكه، را دوست دارند ص
بكر جلـو  اند ابتدا ابـو  هاي اسالم بيان داشته شافعي و ائمه  و همچنانكه، طور عام بر آنها واجب است  او به

  )٢(. مي شود سپس عمر سپس عثمان و بعد از آنها علي مورد محبت قرار مي گيرند  انداخته
  اينكـه   نظر به، است  امام ذهبي هم آن را رد داده  اين تهمت را رد داده -  اهللا  رحمه –ابن كثير   و همچنانكه

است و خود نمـي دانـد     افترا بسته است بر او  گري داشته  هر كس بگويد شافعي گرايش شيعه: است  گفته
  . مي گويد  چه

هرگز نمي گفت خلفاي راشدين پـنج   –و او بسيار از آن دور است  –مي بود   اگر امام شيعه: است  و گفته
  )٣( . پايان نمي رساند  تا هستند و با ابوبكر شروع نمي كرد و با عمر بن عبدالعزيز آن را به

شـافعي    گري داللت مي كند اين است كه  بودن شافعي از داشتن گرايش شيعهبر دور   نكاتي كه  و از جمله
من كنت :  است و فرموده  نص گذاشته بر امامت علي  صمي پندارند پيامبر   است كه  رد داده  بر رافضه

شافعي در شـرح ايـن حـديث     . موالي هر كس هستم پس علي هم موالي او است) ٤(مواله فعلي مواله 
مي كند و   خداوند بدان اشاره  كه  مراد از اين حديث واليت اسالم است يعني مراد همان واليتي: است  گفته

چـرا كـه خـدا     11: محمـد  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õz   } : مي فرمايـد 
  . نيست] و يارى[اند ولى كافران را سرپرست  سرپرست كسانى است كه ايمان آورده
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٤٠٧ 

ام شافعي از اتهام تشيع و دوري ايشان از آن و موافقـت از بـا مـذهب اهـل سـنت و      و بنابر اين برائت ام
همين   و به، باشد  و ممكن است اين اتهام در زمان حيات امام شافعي رخ داده، جماعت مشخص مي گردد

م آن تهمت را توضيح مي دهد و اعـال   او را مي بينيم از خود دفاع مي كند و سبب اتهام به  خاطر است كه
  . او مستحق چنين اتهامي نيست  مي دارد كه
 روافض بالتفضيل عند ذوی اجلهل            ا            ــا فاننــــلنا علياذا نحن فض       
 رـــد بالقبــحتی اوس  ن بهـــــادي              فال زلت ذا رفض و نصب كليهام                           

  . خاطر اين برتري نزد جاهالن مرتد و بي دين هستيم  برتري دهيم بههرگاه ما حضرت علي را 
  قبر مي رسم بدان ايمان دارم  به  ملتزم مي باشم و تا هنگامي كه  و ناصبه  رافضه  مدام به

او را بـر    اينكـه   مراد ايشان از تفضيل علي ذكر فصائل او و روايت كردن از او اسـت نـه    و معلوم است كه
هر كس علي را بر شيخين برتـري    مذهب او بر آن است كه  اين مذهب او نيست بلكه، دهد شيخين برتري

   . دهد رافضي است او آن را قبول ندارد
شـافعي    روافض شـعرهايي را بـه    اين صورت كه  است به  و رازي اين تهمت را از برخي روافض نقل كرده
  و . رازي هـم بـر آنهـا رد مـي داد    ، ز آنهـا اسـت  شـافعي ا   نسبت مي دادند و بدان استدالل مي كردند كه

و در ابتـداي    اثبات رسـيده   هم به  از ائمه  روافض دروغ گو ترين مردم هستند همچنانكه  مشخص است كه
نقـل سـخناني بـا ارزش از      و اين بحث را بـه  . كرديم و اين براي رد آنها كافي است  اين بحث بدان اشاره

  : است  گفته  كهپايان مي رسانم   ذهبي به
اند  و اهل بدعت در كتابهاي خود نقل كرده  رافضه) نكوهش و بدگويي در مورد اصحاب و علما (  اما آنچه

اعتبار و ارزشي نمي باشد و بيشتر آنها باطل و دروغ و افتراء است و عادت آنها بـر ايـن     جاي هيچ گونه
  و كسـي كـه   ؛باد انتقاد بگيرنـد   ح و مسانيد است بهدر صحا  روايتهاي باطل را نقل كنند و و آنچه  است كه

انـد و   بحـث و گفتگـو پرداختـه     سپس بسياري از تابعين با هم به ؟ هوش مي آيد   وقت به  چه  مست شده
اي  ني توانيم آن را شرح و بسط دهيم و حامـل فايـده    است كه  اند و در ميان آنها مسايلي رخ داده جنگيده

است و بايـد    شده  اريخ و كتابهاي جرح و تعديل مسايل عجيب و شگفتناكي نوشتههم نيست و در كتاب ت
را فـرو نهـد و     چيزهـاي بـي فايـده     عاقل دشمن خود است و از زيبايي اسالم فرد اين است كه  بدانيم كه

  ي اندك او بحـث شـده   در مورد اشتباه عالم و گمان فراوان او و حافظه  گوشت علما مسموم است و آنچه
  . تنها جهت توضيح حديث صحيح از حسن و حسن از ضعيف مي باشد
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٤٠٨ 

و امام ما به حمد و ثناي خداوند در روايات احاديث مورد تائيد، و حافظ مروياتي است كه بخوبي آنها را 
  از روي جهل و ناداني به يكههر كس درك نموده، و بدون هيچ كجروي و صاحب ديانتي استوار است، پس

خشم  نسبت به خود بهاست و علما را   ظلم كرده يشتنخو به و خود را همطراز او بداندند او بي حرمتي ك
امامـت و    اسـت و بـه    او را ستايش كـرده  حل و عقد گذشتگان تا به حالي اهل  او از جمله است، آورده

دايت را دنبال و ه  حقيقت را يافته :ايشاندر واقع اند، كه  و اعالم داشته  محكم كاري او اعتراف ورزيده
  .نموده است

رحمـت   .  خدا سوگند راست گفته  به . بدعتي نبود  حامل هيچ گونه :شافعي : مي گويد :سحنون امام
امثال او در صداقت و شرافت و ذكاوت و فراواني دانش و ياري رسـاني حقيقـت و   ، خداوند بر شافعي باد

  )١( . بر او باد رحمت خداوندگار؟  فراوناي اخالقهاي كجا يافت مي شوند 
  

  صوفيه: مبحث سوم
برخـي    از جملـه  . اختالف نظر دارند  ي تصوف بر چند قول جداگانه ي كلمه محققين پيرامون اصل و ريشه

مهـاجرين فقـرا هنگـام      معني آن جايگاهي است كـه   ي صفة است و صفة به صوفي منسوب كلمه: اند گفته
  )٢( . در آن جمع مي شدند  مدينه  رسيدن به

صـوفي داراي روحـي صـاف و      اين لحاظ كـه   به، صوفي مشتق از صفاء است  اند كه و برخي اعالم داشته
  : است  گفته  اند كه قول ابوالفتح بستي استشهاد كرده  زندگاني پاكي مي باشد و براي سخن خويش به

 عض مشتقا من الصوفالب  تنازع الناس فی الصوفی و اختلفوا               و ظنه                 
  )٣( صافی فصوفی حتی سمی الصوفیاالسم غري فتی                  و لست امنح هذا

صوفي مشتق   اند و برخي گمان مي برند كه تنازع و اختالف پرداخته  ي صوفي با هم به مردم در مورد كلمه
جوان بـر    آن تغييري است كهمعني   و اما من آن را انتخاب نمي كنم و مي گويم صوفي به . از صوف است
   . همين خاطر او را صوفي مي نامند  وجود مي آورد و آن را پاك و بي آاليش مي نمايد به  درون خود به
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٤٠٩ 

نام صوفة بن بشـر بـن طابخـة مـي داننـد و        و برخي از آنها صوفي را منسوب مردي از عصر جاهليت به
) عبـادتگران  (مي شود ونسـاك    او نسبت داده  بود بهو مجاور حرم   Ĥيهدر عصر جاهليت همس  اي كه قبيله

  )١(. مي شوند  هم بدان نسبت داده
و شيخ االسـالم   . را مي پوشند) لباس پشمي (صوف   و برخي صوفي را براي كساني استعمال مي كنند كه

  . است  دليل عدم مطابقت با لغت رد كرده  و ساير اقوال را به  اين قول را ترجيح داده
  )٢( . مي شود  شوند صفي گفته  نسبت داده  گر اهل صفهپس ا

  شود صفائية و اگر مقصور باشـد صـفوية گفتـه     گفته  ي آن اين بود كه شود شايسته  و اگر صفاء نسبت داده
  )٣( . مي شود

زيرا ، با لغت سازگار است اما قولي ضعيف است  ي صوفة هر چند كه اما منسوب دانستن صوفي براي كلمه
آنها نسبت   اگر نساك به  خاطر اينكه  و به، غير مشهور و معروف هستند) عبادتگران (نزد بيشتر نساك  آنها
و ، تري استعمال مي كردند طور شايسته  مي شد بايد آن را در عصر اصحاب و تابعين و تابع تابعين به  داده

را نمـي شناسـند و راضـي      د اين قبيلهان نام صوفي سخن رانده  به  اغلب كساني كه  خاطر اينكه  همچنين به
  ) ٤(اند  وجودي نداشته  در اسالم هيچ گونه  شوند كه  اي از عصر جاهليت نسبت داده قبيله  به  نيستند كه

مـي    زيرا صفية در منسوب صف گفتـه ،  است اشتباه كرده  ي منسوب صف دانسته و هر كس صوفي را كلمه
بـراي  : توصـيح مـي دهـد     ادن صوفي براي صوف را اينگونـه سپس علت ترجيح منسوب قرار د) ٥(شود 

ي صوفي را سـاخت برخـي از اصـحاب و     خانه  هور كرد و نخستن كسي كهظ  نخستن بار صوفي در بصره
ي فراوانـي در   مبالغـه   دوستان عبدالواحد بن زيد بود و عبدالواحد از اصحاب حسن بود و ايشان در بصره

مـي    اين خـاطر گفتـه    و به، نمي شد  انجام داده  اين شيوه  ر ساير شهرها بهد  زهد و تقوي نشان مي داد كه
سند خويش از محمد بن سيرين روايت مي   و ابوشيخ اصبهاني به: مي گويد .  و عبادت بصره  كوفه  فقه: شد

ف قـومي لبـاس صـو   : پس فرمـود ، را مي پوشند) ابريشم (قومي لباس صوف   كه  او خبر رسيده  به  كند كه
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و . اي مسلمانان فتح كرد از آن حال و وضح بي نياز گشتند و از آن بيـرون آمدنـد  خداوند كشورهايي را بر  پس هنگامي كه
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٤١٠ 

ي پيـامبر نـزد مـا     آنها با مسيح بن مريم شباهت دارند و هديـه : را انتخاب مي كنند و مي گويند) ابريشم (
  )١( . را مي پوشيد.. . و  لباسهاي پنبه صمحبوب تر است و پيامبر 

ي نخسـت   گانـه  در قرنهاي سـه   اما لفظ صوفيه: شيخ االسالم مي گويد  اما در مورد ابتداي ظهور اين فرقه
  . بعد از آن مشهور گشت  بلكه، بود  هرت نيافتهش

امثال امام احمد بن حنبل و ابوسـليمان دارانـي و   ، اند را استعمال كرده  و شيوخ اين كلمه  و بسياري از ائمه
را از   است و برخـي ذكـر ايـن كلمـه      را استعمال كرده  سفيان ثوري هم آن كلمه  كه  ديگران و روايت شده
  )٢( . مي كنند حسن بصري هم نقل

مـي شـد     مـي شـد و گفتـه     اسالم و ايمان نسبت داده  تنها به صدر زمان پيامبر : و ابن جوزي مي گويد
مشغول زهد   وجود آمدند و قومي نشأت گرفتند كه  سپس بعد از آن نامهاي زاهد و عابد به ؛مسلم و مومن

براي خود دنبـال    اين كار راه و منشي جداگانه عبادت پرداختند و با  و عبادت بودند و از دنيا بريدند و به
   . كردند و اخالقي مخصوص را در خود جايي دادند

آن گـوش فـرادادن و     ابتدا با يك زهد كلي شروع شد سپس منتسـبين بـه    و تصوف راه و مسلكي بود كه
خـاطر    بال كردند بـه خواستار قيامت بودند آنها را دن  ي مردمي كه پس توده، دادند  خود اجازه  رقص را به
  خواستار و طلبكار دنيا بودند از آنها پيروي كردند بـه   و كساني هم كه . از خود نشان مي دادند  زهدي كه

  )٣(مي كرد   در ميان آنها مشاهده  خاطر آن راحتي و آرامش و لهو لعبي كه
بحـث و    ا استعمال كردند بـه آن ر  قبل از سال دويست هجري رايج شد و بعد از اينكه  اين كلمه: مي گويد

  . عباراتي مختلف از اوصاف آن تعبير مي كردند  بررسي در مورد آن پرداختند و به
او را از   تصوف نزد آنها عبارت از يك گردش دروني و تقالي با نفس است كـه   آن اين است كه  و خالصه

و صبر و اخالص و صداقت    و حوصلههمانند زهد   اخالقهاي پسنديده اي  اخالقهاي زشت دور نماييد و به
  . موجب مدح در دنيا و پاداش در آخرت مي شود عادت دهي  وساير ويژگيهاي زيبايي كه

  . انداخت  شبهه  پس ابليس مسايلي را بر آنها و بر تابعين آنها به، اوائل آنها بر اين صفات بودند: مي گويد
نها پيدا كرد و در گمراه كردنشان قدمهاي بيشـتري  آ  سپس بعد از گذشت يك قرن ابليس طمع بيشتري به

  . طور كامل بر آنها مسلط گشت و در ميان آنها براي خود جايي برگزيد  در نهايت به  را برداشت تا اينكه
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آنهـا چنـين     ي دانش را بر روي آنها بسـت و بـه   دروازه  ي اغفال ابليس بر آنها آن بود كه و اصل و ريشه
چراغ دانـش را از آنهـا خـاموش گردانـد آنهـا در        پس هنگامي كه، عمل مقصود است تنها  تلقين كرد كه

  طور كامل را مقصود اصلي مي دانستند پس هـر آنچـه    و برخي از آنها ترك دنيا به، قدم برداشتند  تاريكي
نـد و  مـي كرد   عقـرب تشـبيه    مي شد كنار گذاشتند و مال دنيـا را بـه    كار گرفته  براي مصلحت بدنشان به

  اي بسـيار فـراوان بـه    است و خود را در حد و انـدازه   مال دنيا براي مصالح خلق شده  فراموش كردند كه
و اين افـراد هـدفهاي نيكـي    ، دراز نمي كشيد  زحمت مي انداختند و در ميان آنها كساني يافت مي شد كه

هـر    راي دانشي بس اندك بود ناآگاهانهدا  خاطر اينكه  و برخي از آنها به . داشتند اما بر غير حقيقت بودند
آمدند و در مورد گرسـنگي  )  امثال حارث محاسبي (سپس اقوامي ، حديث موضوعي را مي پذيرفت  گونه

  . و خطورات دروني بحث و گفتگو كردند و در اين موضوعات كتابهايي را تاليف كردند  و فقر و وسوسه
ي آن  وسيله  صفاتي مخصوص كردند و به  ند و آن را بهو كساني ديگر آمدند مذهب تصوف را تهذيب كرد

و وجد و حال و پايكوبي و كف زدن پاك كردنـد و  )   و پاره  كهنه(  مرقعه  صفات تصوف را از اختصاص به
  . همچنين با افزودن نظافت و طهارت بيشتري آن را جدا ساختند

مي   پي اوضاع گوناگوني را براي آنها تهيه در حالت رشد و نمو بود و اشياخ پي در  سپس مدام اين مسأله
عنوان علم ظـاهر    و علم شريعت را به، ناميدند)  دانش دروني (را علم باطن ) تصوف (كردند تا در نهايت 

پـس ادعـاي   ، خيالپردازيهاي باطل و بي اساسي دست يافتنـد   برخي از آنها بر اثر گرسنگي به، قرار دادند
   . قائل شدندمسلك اين   به را حال  عشق حقيقي و عاشق شوريده

ي او شـدند و   بودند و شـيفته   گويي يك شخص زيبا رويي را در خيال خود تجلي كرده  اين چنين بود كه
  . اينها ميان كفر و بدعت بودند

راههايي را دنبال كردند و پس عقايـد   اقوامي گوناگون منشعب شدند و برخي از آنها كوره  سپس تصوف به
  . اتحاد شدند  حلول و برخي قايل به  قايل به  برخي از آنها كساني بودند كه . گشت آنها فاسد

را   در نهايت سـنن وروشـي جداگانـه     بدعتهاي متفاوتي آنها را گمراه مي ساخت تا اينكه  و ابليس مدام به
  ذكـر كـرده    نـه آنها را در مبحثي جداگا  سپس عقايد و احوال و حكايات مربوط به . براي خود قرار دادند

  )١(است 
  پيروان آن مي گويند خداوند در مخلوقـات خـويش حلـول كـرده      و مذهب حلول همان مذهبي است كه

  : تقسيم مي شوند  دو دسته  و پيروان اين مذهب به، است
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در ميـان    و اين همان چيزي است كـه ، حلول خاص در برخي از افراد بشر هستند  اي از آنها قايل به دسته
از اين ، نصاري سرايت كرد  همراه عقايد ديگري به  مشهور است و اين عقيده.. . رستان  امثال بوذيها وبت پ

بـن سـبأ     سـپس عبـداهللا  ، است  الهوت يعني خدا در ناسوت يعني عيسي حلول كرده: مي گفتند  جهت كه
انان آورد و قبال هم بـدان  ميان مسلم  را به  اين عقيده  مي گفت خداوند در ذات علي حلول كرده  يهودي كه

نظرهـاي مختلفـي را     و بعد از آن رافضه، آنها را در آتش سوزاند -  عنه  رضي اهللا -علي   كرديم كه  اشاره
از   سـپس ايـن عقيـده   ، اسـت   خداوند در امام او حلول كـرده   هر كدام از آنها گمان مي برد كه، دادند  ارائه

و حالج ، ميان تصوف راه يافت  به  اشت خداوند در او حلول كردهد دعاا  طريق حسين بن منصور حالج كه
اي از خلوص و محبت و پرورش روح و روان رسيد اهليت آن را پيـدا   درجه  مي پنداشت هرگاه انسان به

  :  شعرهاي او دراين زمينه  و از جمله، خداوند در او حلول كند  مي كند كه
 نحن روحان حللنا بدنا            انا من اهوی و من اهوی انا            

 ابرصتنا  هــرتـو اذا ابص                           هــرتــــفاذا ابرصتنی ابص
در   ما دو روح هستم كه، عاشق است من هستم  مي شود و كسي كه  بدان عشق ورزيده  من كسي هستم كه

  . ايم يك بدن حلول كرده
  . ايد و هرگاه او را ديدي مرا ديده، ايد پس هر گاه مرا ديدي او را ديده

 . شـد   قتل رسـيده   هجري به 309و علماي اطرافيانش بر ارتداد او اجماع نظر داشتند ودر نهايت در سال 
)١(  

است و هيچ   خداوند در تمام اجزاء عالم حلول كرده  حلول معتقد هستند كه  ي دوم از قائلين به و اما دسته
  را به -آنها مي گويند   متعال و پاك و منزه از هر آنچه -و خداوند   . د نيستمكاني خالي از ذات خداون

  . نمايد  كسي او را مشاهده  در فضا استقرار پيدا مي كند بدون اينكه  مي كنند كه  هوا تشبيه
اي در ايـن   اين جهان يك جسم بزرگي اسـت و خداونـد متعـال روح پوشـيده    : و برخي از آنها مي گويند

پس خداوند در تمـام اجـزاء عـالم در گـردش اسـت      ، آن را تدبير و راه آندازي مي نمايد  ت كهجسم اس
  . همانند حلول روح در بدن انسان و حيوان است

  : مي گويد :و در مورد اينها ابن قيم 
 بالذات موجودا بكل مكان                         و اتی فريق ثم قال وجدته

 مأل اخلالء و ال يری بعيان                           هال عين  هو كاهلواء بعينه
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 قرب و الحش و ال اعطان               و القوم ما صانوه عن بئر وال        
  )١( االبدان  بالروح داخل هذه                     بل منهم من قد رأی تشبيهه

فضا را پر ، مانند هوا است و اما عين هوا نيستاو ه، ذات او را در هر مكاني يافتم: اي آمدند و گفتند دسته
و محل استراحت شتران هم او را   اينها او را حتي از چاه و قبر و النه، نمي شود  است و باچشم ديده  كرده

  . در داخل بدنها است  اند كه كرده  آن روح تشبيه  برخي از آنها ذات او را به  بلكه، اند نداشته  دور نگه
ذات خداوند آشكارا عين اين وجـود اسـت و   : مي گويند  د و وحدة الوجود كساني هستند كهاما اهل اتحا
   . دو موجود مي شود  اشتباه قايل به  به  تنها يك موجود وجود دارد و اين زبان است كه  بايد بدانيم كه

  
  : باز مي گويد  :ابن قيم

 و عيان  هذا الوجود بعينه               تی فريق ثم قال وجدتهفا
 )٢( سان قال موجودانلغلط ال     موجود سواه و انام          ما ثم       

عين ذات اين وجود را آشكارا يافتم و غير از آن موجـود ديگـري وجـود    : اي آمدند و گفتند سپس دسته
  . اشتباه مي گويد دو موجود وجود دارد  به  ندارد و اين تنها زبان است كه

مسلكهاي صوفية و احوال و كتابها و اهدافشان در زندگي نگاهي بيندازد آنها را مي بيند راه و   به  كسي كه
  . مي كنند بحثآنها تنها پيرامون اين دو مذهب حلول و اتحاد   كه

توحيد تصريح نمايد و وحدانيت را افشا گرداند كشـتن او از احيـا و     هر كس به: اند ارفين گفتهعبعضي از 
   . زرگتر استكردن ديگري ب  زنده

شود نبـوت باطـل مـي گـردد و       از روي آن برداشته  ربوبيت نهاني دارد اگر پرده: اند و برخي از آنها گفته
خداوند هم نهاني دارند اگـر    نبوت هم نهاني دارد اگر ظاهر گردد علم باطل مي گردد  و علما و آگاهان به

ي كتمان  وسيله  ي ايمان و استقامت شريعت به هĤيپس پ . خداوند آن را نمايش دهد احكام باطل مي گردد
   . و غالب است  است و خداوند بر امر خود چيره  ي تدبير است و امر و نهي بر آن قرار گرفته نهان و اصابه

  : تقسيم مي كند  ي زير مراتب چهارگانه  و غزالي توحيد را به
، منكـر آن باشـد    لب او از آن غافل باشد و يـا اينكـه  و اما ق  االاهللا انسان با زبان بگويد الاله  اينكه: نخست

  . همانند ايمان منافقين
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و  . عموم مسلمانان آن را تصديق مـي نماينـد    قلب او معني آن لفظ را تصديق نمايد همچنانكه  اينكه: دوم
  . ي مردم است  ي توده اين عقيده

ايـن    به، كند و اين مقام مقربين است  اهدهي نور حق مش وسيله  طريق كشف به  آن توحيد را به  اينكه: سوم
اما با وجود آن كثرت و فراوني اشياء توليـد آن را از جانـب   ، مي كند  اشياء فراواني را مشاهده  صورت كه

  او تنها يك فاعل را مشـاهده   اين معني كه  موحد است به  كننده  پس مشاهده، خداوند تنهاي قهار مي بيند
  . قي را يك ذات تنها مي دانداست و فاعل حقي  كرده

  در عالم هستي تنها يك موجود را مي بيند و اين بينش و طرز تفكر صديقين است و صوفيه  اينكه: چهارم
  . آن را غناء در توحيد مي نامند
پـس او  ، اسـت   او در بينش خود تنها يك ذات را جايي داده  اين معني كه  و اين چهارم هم موحد است به

و ايـن هـدف نهـايي در    ، تنها اسـت   آن را از اين جهت مي بيند كه  ز حيث كثرت نمي بيند بلكهاشياء را ا
  )١( . توحيد است

ما را بر دين خود پابرجا   خواهانيم كه تو مي نماييم و از  آنان مي گويند تبرئه  ما خود را از آنچه! بار الها 
  . حضورت شرفياب مي شويم  به  نگهداري تا آن روز كه

  است و اين هدف نهايي نزد آنها ست و گويي خداوند پيامبري را نفرستاده هتوحيد مسلك صوفي گونه ينا
ي يونـاني و زهـد هنـدي و     و در ميان فلسفه  ما را اهمال كرده  بلكه، است  است و كتابي را نازل نگردانيده

ديني را بـراي مـردم بيـاوريم و آن را    قدم برداريم و از ميان آنها   كوركورانه كه رها كرده افكار باطل آنها
پناه بر خـدا از آن  ، است  شهود حقيقت توحيد بناميم و بگوييم هر كس اسرار آن را افشا نمايد كفر ورزيده

  )٢( . است  افتاده ودر  و از رحمت خداوند به  رجم شده  شيطاني كه
  

  : در برابر تصوف و مسلك صوفية :موضع گيري شافعي 
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٤١٥ 

اگـر  : شـافعي مـي گفـت     شنيدم كه:  گفته  خويش از يونس بن عبداالعلي روايت مي كند كهسند   بيهقي به
تصـوف بمانـد او را هماننـد      مسلك صوفي بپيوندد و تا نزديكيهاي ظهر بر آن بينش  مردي از اول روز به

  )١( . يك احمق و كودن مي بينم
هـيچ وقـت صـوفي    ) ٢(جز مسلم الخواص   به: از شافعي شنيدم مي گفت: گفت  و از ربيع روايت است كه

  )٣(ام   عاقلي را نديده
  )٤( . است  تنبلي تصوف را تأسيس كرده: است  و گفته

بـد   . ي زيـاد  خورنده . تنبلي: صوفي تنها با چهار ويژگي صوفي مي شود: و در توصيف صوفي مي گويد
  )٥( . مدفوع بيش از حد، شگون

وجـود    آن را بـه   زنادقـه   در عراق چيزي را جا گذاشتم كه: است  هو در مورد برخي از كردارهاي آنها گفت
  )٦(. ي آن مردم را از قرآن دور مي نمودند وسيله  آن را تغيير مي ناميدند و به  بودند كه  آورده

ذكر خدا را تغييـر مـي     قومي بودند كه: مغيرة: است  ابومنصور ازهري در تعليق آن عبارت فوق چنين گفته
مـي    گويي هرگاه آن را مشـاهده  ؛در ذكر خدا مي سرودند تغيير مي ناميدند  آنها آن شعرهايي كه و، دادند

  . شدند  همين خاطر مغيرة ناميده  پس به، كردند شاد مي شدند و مي رقصيدند
 آخرت تشويق مي  مردم را از فنا شدن در دنيا دور ميكردند و آنها را به  خاطر اينكه  به: و زجاج مي گويد

  . شدند  كردند مغيرين ناميده
اسـت و بـا باطـل شـباهت       آواز يك لهو مكروه: است  گفته  سند خويش از شافعي روايت مي كند كه  و به

و شافعي تغييـر  : مي گويد . است و شهادت او مردود مي باشد  روي كند سفيه  دارد و هر كس در آن زياده
آواز را منكر مي پنداشـتند    گوش فرا دادن به شافعي   هو افراد برجست: مي گويد . را مكروه مي دانست

اما در ميان بزرگان متأخر افرادي از منكر بـودن  ، نمي شود  اختالفي ديده  و اما ميان قدماي آنها هيچ گونه
                                                 

   2/207مناقب البيهقي  1
اين شـخص از   ، است   با شافعي هم عصر بوده  نام مسلم را در هيچ جايي نيافتم و شايد مراد او مسلم بن ميمون باشد كه  2

او   بـه : اسـت   و ابوحـاتم در مـورد او گفتـه   . ماند   زندههجري  213است و تا سال   مالك و ديگران حديث را روايت كرده
  .  8/179. بود   مرجئه  رسيدم در حالي كه

  .  2/207مناقب البيهقي  3
   137 – 9/136الحلية  4
  . 2/207مناقب البيهقي  5
   9/146و الحلية  ،  329تلبيس ابليس  ،  3همان مصدر  6
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  در مورد ذم آواز و منـع آن كتـابي را تصـنيف كـرده      ابوطيب طبري كه  از جمله . آن طرفداري مي كردند
قاضي ابوبكر محمـد بـن مظفـر      و از جمله  . است  ابوالقاسم حريري براي ما تعريف كرده  كهاست همچنان

  آواز خوانـدن و گـوش دادن بـه   : اسـت   گفته  عبدالوهاب بن مبارك انماطي از او نقل مي كند كه  شامي كه
  او دروغ گفتـه  شافعي نسـبت مـي دهـد بـر      و هر كس اينها را به: مي گويد . آواز و تار زني جايز نيستند

  هر گاه شخصي بر گوش فرا دادن بـه : است  طور صريح گفته  به "ادب القضاء  "و شافعي در كتاب ، است
  . ت بودنش باطل مي گرددلآواز دوام داشت شهادت او رد مي شود و عدا

ي  غلبهخاطر اندك بودن دانش و   و به، اين سخن علماي شافعية و پيروان آنها است: ابن جوزي مي گويد
  .  شده  شهوت از جانب متأخرين آنها رخصت داده

در   و كسي كـه ) ١(نمي شود   شهادت و گواهي آواز خوان و رقاص پذيرفته: اند  و فقهاي اصحاب ما گفته
لهو لعب نهي مـي كـرد و     از گوش فرا دادن به  تدبر نمايد مراد او را مي شناسد كه :سخنان امام شافعي 

 ؛و شعر مي باشـد )  >شتر را  <پيش راندن ، با آواز حدا راندن(مي داد تنها حداء   اجازهايشان بدان   آنچه
اما سخن شافعي در مورد گوش فرا دان صوفية  . است  نكرده  تحريم اينها اشاره  و هيچ يك از علما هم به

انجـام    اينكـه   بـه  نظـر ، سوي خدا آن را انجام مي دهند واضح و روشن است  عنوان تعبد و تقرب به  به  كه
وجود   خاطر دور كردن مردم از قرآن به  اين كار تنها به  ي آن را زنديق مي نامد و اعالم مي دارد كه دهنده
  . است  آمده
عنوان صنعتي براي خود قرار مي دهنـد    آواز مي خوانند و آن را به  زن و مردي كه: مي گويد -  اهللا  رحمه

روند و مردم پيش آنها مي آيند و بدان مشهور مي گردند شهادت هيچ كدام  خاطر آن پيش مردم مي  به  كه
و هر كس ، با باطل شباهت دارد  ي آن لهو مكروهي است كه زيرا اين كار آنها از جمله، از آنها جايز نيست
   مي شود و مردانگي او ساقط مي گردد  سفاهت نسبت داده  آن را انجام دهد به

  آواز آنها گـوش فـرا مـي دهـد و بـه       ر و پسري آواز خواني را جمع مي كند و بهدخت  مردي كه: و فرمود
نمي شود و اگر آنها را جمـع نمـي     است و شهادت او پذيرفته  اين مرد سفيه، خاطر آن بي هوش مي گردد

  .هت دارد اما شهادت او رد نمي شودخاطر آن بي هوش نمي گشت اين كار براي او كرا  كرد و به
  . منعي ندارد  زياد هيچ گونه  كم باشد و چه  حدا و سرودهاي اعراب و شعر چه  فرا دادن بهاما گوش 
  بودم كه  صهمراه پيامبر : است  گفته  سند خويش از عمر بن شريد از پدرش رويت مي كند كه  سپس به
: پـس فرمـود    .آري دارم: عرض كردم ؟ آيا هيچ شعري از شعرهاي امية بن ابي الصلت را نداري : فرمود
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پس مـن هـم تـا صـد شـعر را بـراي او        . بگو: فرمود . پس من هم شعري را براي او سرودم . برايم بگو
  )١( . سرودم

ابـن    و در يكي از سفرهاي خود به) ٢(را مي شنيد ) نوعي از شعر (حداء و رجز  صو پيامبر : مي گويد
  . رجز خواندن  هم شروع كرد به  هابن رواح . قوم را تشويق كن: دستور داد و فرمود  رواحه

پـس  ، مي رسند و شاعر ي با آنها مي باشد صخدمت پيامبر   كارواني از بني تميم  به  و روايت است كه
هر گاه من شعر را سرودم شما هـم از  : شعر بگويند او هم مي گويد  آنها دستور مي دهد كه  به صپيامبر 

مـا در ميـان اعـراب نخسـتن     ! پايان شب گفتند اي رسول خدا  در، من پيروي كنيد و آن را تكرار نماييد
 ؟ است   بوده  و آن چگونه: فرمود  صپيامبر  . ايم كرده  براي راندن شتر از حداء استفاده  كساني هستيم كه

پـس  ، برخي از آنها بر برخي ديگر يورش مي برد و مورد تجاوز قرار مي داد  عرب چنين بودند كه: گفتند
كنـان    آن شتر سست و تنبل و خسته  و هنگامي كه، يان ما شبيخون مي زند و شتري را مي راندمردي از م

پـس فـرزنش   ، دست فرزندش مي زند  راه مي رود آن مرد از پسرش ناراحت مي شود و با عصايش به  به
آن مـرد   بعد، بعد از آن شتر جمع و جور شد و سرحال آمد، واي دستم واي دستم: كنان داد مي زند  گريه
با شنيدن اين داستن مي خنديد  صپيامبر  . و آن را براي شتر بگو  بده  ادامه: پسرش مي گويد  اب بهطخ

مـا هـم از   : فرمـود  صپيـامبر   . ي مضر هستيم ما از قبيله: گفتند ؟ اي هستيد  قبيله  شما از چه: و فرمود
  )٣(مضر رسيد   به  اينكه نسب آنها را دنبال كرد تا پس در همان شب، ي مضر هستيم قبيله

با الفاظ است و اگـر ايـن نـوع از      حداء همانند كالم و سخني زيبا شده: مي گويد -  اهللا  رحمه -و شافعي 
اين صورت باشد پس زيبا كردن صدا براي ذكر خدا و قرآن بسيار بهتـر اسـت تـا از ايـن طريـق        شعر به

لنبی حسـن   لشئ اذنه  ما اذن اهللا(:  فرموده  است كه روايت صاز پيامبر ، . محبوب و دوست داشتني گردد
  نداده  پيامبرش اجازه  خداوند هيچ چيزي را همانند خواندن قرآن با صدايي زيبا را به) ٤( )الرتنم بالقرآن 

   . است

                                                 
مسـلمان    كـه   نزديك بـوده : است  مورد او گفتهدر  صپيامبر   كه  و در برخي روايات آمده  4/1767 صحيح امام مسلم  1
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  شـده   او داده  از طنين آل داود به: بن قيس با صدايي زيبا دارد مي خواند فرمود  شنيد عبداهللا  و هنگامي كه
  )١(است 

و مـن خوانـدن   ، باشد جايز اسـت   اي كه هر شيوه  خواندن قرآن با صدايي زيبا به: مي گويد :و شافعي 
  )٢( . اي ديگر بيشتر دوست دارم صورت سريع و غم انگيز و با خشوع را از هر شيوه  قرآن به

  : اقسام زير تقسيم مي كند  بهايشان گوش فرا دادن را   بر اين داللت مي كند كه :مجموع سخنان شافعي 
نظـر    همراه شنود انجام مي دهند اين قسـم حـرام اسـت و بـه      كه يو آن غبار  شنود صوفيه: اول تقسم

خواستند از اين طريق مردم را از قـرآن    بودند كه  وجود آوردند زنادقه  آن را به  شافعي نخستين كساني كه
  . دور نمايند

، اين قسم نزد او ميان حرام و مكروه مـي چرخـد    ،و دخترهاي آواز خوانلهو از پسر  شنود ؛دوم تقسم
را رد اين گونه لهـو    كرديم شافعي شهادت و گواهي كساني را مي پذيرد كه  بدان اشاره  بنابر اين همچنانكه

  )٣( . مي كنند
يلي هم بر جواز اين نوع نزد او مباح است و دال .  شعر و حداء با صداي زيبا و آراسته شنود: سوم تقسم

  . است  آن ذكر كرده
اين قسم هم نزد او مشروع است و دليلي نيز  .  و پيراسته  زيبا كردن قرآن با صداي آراسته: چهارم تقسم

  . است  براي آن ذكر كرده
يافت نمي شـود    يلي بر جواز شنود صوفيهلدر سخنان شافعي د  پس بنابر اين واضح و روشن مي گردد كه

   . مي شود  كس داليل تحريم آن ديدهبر ع  بلكه
 ؟ بـراي شـنود سـوال كـردم       اهل مدينه مباح دانسناز شافعي در مورد : و يونس بن عبداالعلي مي گويد

شنودي در مورد اوصـاف    بداند مگر اينكه  شنود را مكروه  ام كه هيچ يك از علماي حجاز را نديده: فرمود
   . باشد

  )٤( . گاه و زيبا كردن صدا با لحنهاي اشعار مباح مي باشد خيمه ها و و اما حداء و ذكر خرابه
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همان حداء و زيبا كردن لحـن    است كه  ايشان شنود را مباح دانسته  و اين بر مراد شافعي داللت مي كند كه
و ايـن سـخن شـافعي بـا     ، است  اشعار مي باشد و بدون شك سرودن آن اشعار بدون آالت موسيقي بوده

بيهقـي    كـه   امـا آنچـه   . است  بسيار دور بوده  آميختگي ندارد و آن بزرگوار از شنود صوفيه سخن قبلي او
  زيـرا بـه  ، است سخني كامال باطل اسـت   اي گوش فرا داده آواز جاريه  شافعي در راه به  روايت مي كند كه

  و يا حـرام پنداشـته    كروهشافعي آن را م  كه  اثبات رسيده  زيرا به . است  طور كامل با آن مخالفت ورزيده
بـر آن خـو     كـه   شهادت كسـاني را رد كـرده    تنها سفها آن را انجام مي دهند بلكه  كه  است و اعالم داشته

  . و الگوي پيشوا است  او امام نمونه  او آن را انجام مي دهد درحالي كه  اين خاطر پس چگونه  به، اند گرفته
  خاطر اهميتي كـه   است و ما به  طور كامل و مفيد سخن رانده  د بهي شنو در مورد مسأله :شيخ االسالم 

  : طور مختصر آن را ذكر مي نماييم  دارد به
و چپـاولگري مـردم و نوشـيدن      خاطر انجام گناه كبيره  به  از شيخ االسالم در مورد جماعتي سوال شد كه

و كردار و پيـرو سـنت تصـميم مـي     سپس شيخي از مشايخ معروف نيك، گرد هم مي آيند...... مشروبات و
شـنودي از آواز يـك نفـر      اما نمي تواند آن كار را انجام دهد مگر اينكه، گيرد آنها را از آن كار منع نمايد

هنگـامي  ، جمع نمايـد دور آن راه اندازد تا آنها را   آواز خوان همراه با دف و بدون موزيك را براي آنها به
وجود   موجب به  آيا اين كار براي او جايز است كه. . كردند  روهي از آنها توبهاو اين كار را انجام داد گ  كه

  ؟ جز از اين طريق امكان پذير نمي باشد    آمدن مصالحي مي شود كه
: ايـن صـورت اسـت     آنها به  ل مشابهئو مسا  اصل پاسخ اين مسأله ؛رب العالمين  الحمد هللا: در پاسخ گفت
تا آن را بر هر چـه ديـن اسـت     فرستادخود را با هدايت و آيين درست ي  رستادهخداوند  ف  بايد بداند كه
مـي    همچنانكـه ، و شهادت خداوند كافي است و او دين را براي محمد و امتش كامل گردانـد  فائق گرداند

 3: المائــدة vu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  kz  } : فرمايــد

بـه  [خود را بر شما تمام گردانيدم و اسـالم را بـراى شـما     و نعمتامروز دين شما را برايتان كامل : ترجمه
   . آيينى برگزيدم] عنوان

و خداوند نويد سعادت و خوشبختي براي فرمانبرداران و نويد شقاوت و بدبختي را براي گناهكـاران سـر    

ــوده  داده t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  } : اســــــت  و فرمــــ

|  {  z   y  xw  v  u  z و كسـانى كـه از    : ترجمـه  69: النساء
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با پيـامبران و  ] يعنى[خدا و پيامبر اطاعت كنند در زمره كسانى خواهند بود كه خدا ايشان را گرامى داشته 
   . راستان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيكو همدمانند

و هر : ترجمه 23 :الجن ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡z  »  ¬  } : و مي فرمايد
   . كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند قطعا آتش دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواهند ماند

ي  وسـيله   قرآن را به  آنچه  تنازع و اختالف نظري در مسايل ديني را به  هر گونه  كه  مردم دستور داده  و به

   59: النسـاء  Ò   Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Óz }  : مـي فرمايـد    همچنانكـه ، برگردانند  او فرستاده
اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريـد آن را بـه   ] دينى[پس هر گاه در امرى : ترجمه

   . عرضه بداريد] او[پيامبر ] سنت[خدا و ] كتاب[
 : مي فرمايد  همچنانكه، كند سوي صراط مستقيم مردم را دعوت مي  سوي خدا و به  او به  كه  و اعالم داشته

 {  ^   ]  \     [  Z  Yz و به راستى كه تو به خوبى بـه راه راسـت   : ترجمه 52: الشورى
   . كنى هدايت مى

 ؛معروف و نهي از منكر مي كند و طيبات را حالل و خبائث را حرام مي گرداند  او امر به  كه  و اعالم داشته

q  p    x  w  v  u  t  s   r}  : خداوند متعال مي فرمايـد 

  z   yz  دهد و از كار  آنان را به كار پسنديده فرمان مى] همان پيامبرى كه[: ترجمه  157: األعـراف
  . گرداند دارد و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حالل و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام مى ناپسند باز مى

اسـت و هـر پـاكي را      و او را از هر منكري باز داشته  ادههر معروفي دستور د  را به صو خداوند پيامبر 
ما (: است  فرموده  كه  اثبات رسيده  به صاست و در صحيح از پيامبر   حالل و هر خبيثي را حرام گردانده

خداونـد   )هلـم   هلم و ينهاهم عن رش ما يعلمه  علی خري ما يعلمه  ان يدل امته  نبيا اال كان حقا عليه  بعث اهللا
  هـر گونـه     است كه امتش را راهنمـايي كنـد بـه     بر او واجب بوده  است مگر اينكه  هيچ پيامبري نفرستاده

  )  . براي آنها مي بيند  شري كه  براي آنها مي بيند و آنها را باز دارد از هر گونه  خيري كه
ابهاي خود بر آن شـرح  اهل علم در كت  و شواهد بسياري از كتاب و سنت بر اين اصل بزرگ وجود دارد و

سنت همانند كشتي نوح است هر كس بر آن (: و برخي از سلف امثال مالك و ديگران مي گفتند ؛اند نوشته
علمـاء  : اسـت   و زهـري گفتـه  )  . سوار شود نجات مي يابد و هر كس از آن جا بماند غـرق مـي گـردد   

   . ي نجات است Ĥيهمآن   سنت و چنگ فرا زدن به  پشت بستن به: ي ما مي گفتند گذشته
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ي آن گمراهان را هـدايت مـي كنـد و     وسيله  خداوند به  كه  شد معلوم مي گردد آنچه  اين شناخته  وقتي كه
  ي چيزي باشد كـه  در محوطه  مي پذيرد الزم است كه  متحرين را راهنمايي مي نمايد و از گناهكاران توبه

جهـت    خداوند پيامبرش را بدان فرستاده  و اال اگر آنچه است  ي آن فرستاده وسيله  خداوند پيامبرش را به
اي نيـاز   تتمـه   ناقص باشد و جهت كامل كردنش به  ص دين پيامبر  هدايت كافي نباشد الزم مي گردد كه

يك دستور واجب يـا مسـتحب     اعمال صالحه  شود دستور خداوند به  دانسته  و الزم است كه، باشد  داشته
   . است  د نهي كردهاست و از اعمال فاس

  خداونـد قلمـداد مـي كننـد در حـالي كـه        عنوان تقرب به  مردم آن را به  و بدين سان است هر اعمالي كه
اند حتما ضرر و زيان آن بيشتر از نفع و سـودش مـي باشـد و اال      خداوند و پيامبرش آن را تشريع نكرده

حكـيم و دانـا    صزيرا ، آن را اهمال نمي كرداگر اغلب نفع آن بيشتر از ضرر و زيانش مي بود خداوند 
  پروردگارشان نزديك مي كنـد بـه    مومنين را به  مصالح دين را اهمال نمي كند و آنچه  هيچ وجه  است و به
   . جا نمي گذارد  هيچ وجه

ن گردآمـدگان پيرامـو    است كـه   آن شيخ خواسته: مي گوييم  سوال كننده  خطاب به  بعد از تبيين اين مسأله
اما جز از آن طريق بدعت راه ديگري را ، وادارد  توبه  راه راست هدايت كند و آنها را به  را به  گناهان كبيره

و اين بر عدم آگاهي آن شيخ بر راههـاي شـرعي بـراي واداشـتن     ، نظرش نمي رسيد  براي هدايت آنها به
و   و آلـه   عليـه   صـلي اهللا (زيرا پيامبر ، كندو عجز و ناتواني او در اين راستا داللت مي   توبه  گناهكاران به

ي  وسـيله   و اصحاب و تابعين افرادي شرورتر از اينها از ميان كافران و فاسقان و گناهكـاران را بـه  ) سلم 
در : شـود   گفتـه   پس جايز نيست كه، راههاي بدعت نداشتند  راههاي مشروع دعوت مي كردند و نيازي به

، وجود ندارد  توبه  بدان مبعوث گشت راهي براي واداشتن گناهكاران به صبرپيام  ميان راههاي شرعي كه
ي همان راههاي مشـروع از   وسيله  افرادي بيش از حد و شمار به   است كه  ما رسيده  نقل متواتر به  زيرا به

  . كردند و هدايت يافتند  كفر و فسق و گناه توبه

m   l      }  : خداونـد مـي فرمايـد   ، ران و عارفين و مومنين استقرآن شنود پيامب  مي دانيم كه  همه  و گرنه
  u  t  s        r     q    p  o   nz  رحمان بر ] خداى[هر گاه آيات ] و[ :ترجمه 58: مـريم

  . افتادند كنان و گريان به خاك مى شد سجده ايشان خوانده مى
 صيا و آخرت آنها را بهبود گرداند و پيامبر همين شنود خداوند بندگان را هدايت نمود و زندگي دن  و به

در حجـاز    را نيز همراه همين فرستاد و سلف صالح هم بر آن اجماع مي كردند و در ميان سلف نخست نه
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شـنود   در عراق و خراسان و مغرب جز اين طريق هـيچ گونـه    در مصر و نه  در شام و نه  در يمن و نه  و نه
  وجود آمد   و اين شنود بدعت بعد از آنها به، ر بر آن گرد آينداهل خي  ديگري يافت نمي شد كه

: خداوند متعال مي فرمايـد ، است  و خداوند شنود را در مغرب و عشاء و فجر براي مسلمانان تشريع كرده

 {  l  k        j    i  h   g  fe  dz نماز صبح را زيرا نماز صـبح  ] نيز[و  78: اإلسراء
  . است] فرشتگان[ضور ح] مقرون با[همواره 

گمـان خـود     آن را تغيير مي ناميدند و به  زنادقه  در بغداد چيزي را جا گذآشتم كه: است  حتي شافعي گفته
و از امـام   . ي اين كار مردم را از قرآن دور مـي كردنـد   وسيله  و آنها به، اين كار آنها دلها را نرم مي نمايد

آيا جايز است بـا  : او گفتند  پس به . نو آوري استبدعت است و : فرمود ؟ احمد در اين مورد سوال شد 
اي بـر پوسـت    ي شـاخه  وسيله  به  و اما تغيير عبارت است از اينكه . با آنها منشينيد: فرمود ؟ آنها بنشينيم 

پـس بايـد حـال و    ، انـد  آن را انكار كرده  اين نوع آرماني ترين انواع شنود است و ائمه  خودشان بزنند كه
و نـو    در مجالس ايـن شـنود تـازه     هيچ وجه  و مشايخ بزرگ به  و ائمه، باشد  ضع ساير انواع آن چگونهو

  : دو قسم تقسيم مي كند  سپس شنود را به . اند شركت نكرده
  . است  و حكم آن را بيان كرده . شنود لهو لعب :اولقسم 

عنـوان    پس او آن را بـه ، سوي خداي متعال  راهي است به  هر كس آن را انجام دهد بنابر اينكه: قسم دوم
و گمان مي بـرد  ، باشد  از دينش نهي كرده  دين دنبال مي كند و هر كس از آن نهي كند همانند آن است كه

اتفاق علما اين افـراد    پس به ؛است  و از خدا بي نصيب گشته  او هر گاه آن را ترك نمايد از خدا بريده  كه
  عنوان دين و راهي به  دنبال كردن اين راه و منش به: اند ي مسلمانان نگفته از ائمهگمراه هستند و هيچ يك 

سوي   عنوان دين وراهي به  اند هر كس اين راه و منش را به اعالم داشته  بلكه، سوي خدا امري مباح است
  . است  و با اجماع مسلمانان مخالفت نموده  خدا قرار بدهد او گمراه است و افترا كرده

  نـه   آن كار او از جنس واجب يا مستحب است در حالي كه  هر كس كاري را انجام دهد بنابر اعتقاد اينكه
بخصـوص   ؛پس او گمراه و مبتدع است و اين كار او بدون شك حرام مي باشد، مستحب  واجب باشد و نه

ـ     مي شوند كـه از روي اعتقـاد     بسياري از اين افراد ديده  اينكه در   وجـود شـوق وعالقـه     هو بـاور بنـا ب
آنها با قلبي سرشار از غفلـت و  ، قرآن تقديم مي دارند را بر شنيدن و تدبير  نود نو و تازهوجودشان اين ش

  سوي خود جلب مي كنـد و نـه    دلها را به  نه  زباني سرشار از اشتباه و حركاتي ناهموار و صدايي نارسا كه
ي شنوند با را م لهوياما هرگاه سرو صدا و آواز ، فرا مي دهند قرآن گوش  درون مي رساند به  بهآرامشي 

پـر از   يشـان صداها چنـان كـه   ،محبوب  خود مي رسد  به مي پندارند كه گوش فرا مي دهند ودل و جان 
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و اگـر چيـزي از   ، داز بين مـي رو .. . و  و عطسه  آرام مي شود و خميازه آنان خشوع مي گردد و حركات
انسان    عنوان يك تكليف و ريشخند بدان نگاه مي كنند همچنانكه  آن را بشنوند به  اينكهقرآن بخوانند و يا 

اما هرگاه ني و فلوت شياطين را مي شـنوند آن را دوسـت مـي    ، گوش فرا نمي دهد  چيزهاي بي فايده  به
 دشمنان رحمـان اينها سربازان شياطين و ، دارند و بدان رويي مي آورند ودلهايشان بر آن اعتكاف مي كنند

زيرا مومن چيزي را دوست ، هستند و حال و وضع آنها شباهت بيشتري با حال و وضع دشمنان خدا دارد
امـا اينهـا بـر    ، خداوند از آن تنفر دارد او هم متنفـر اسـت    خدا آن را دوست دارد و از چيزي كه  دارد كه

تنزالتـي    انجـام مـي دهنـد    ) طاني فلوتهاي شي(  همين خاطر است كه بر حسب آنچه  و به، عكس هستند
در هـوا پـرواز مـي كننـد و       در ميان آنها كساني يافت مي شود كه، شيطاني در ميان آنها حاصل مي شود

زمين مي كشـاند و    پرواز در مي آورد و برخي از آنها تمام افراد حاضر در پيرامونش را به  شيطان او را به
را حاضر مـي كنـد و   .. . و  و برخي از آنها طعام و سفره، مي كشاند زمين  آنها را به  اين شيطانش است كه
  اين كارهـا جـزو كرامـات اوليـاء اهللا      اين كارها را مي كند و مردم گمان مي برند كه  اين شياطين است كه

انجام چنين كارهايي از جنس احوال كاهنين و ساحرين و شيطانهاي امثـال    اما بايد بدانيم كه، متقين است
احوال رحماني و نفساني و شيطاني را از هم جدا كند هيچگاه حق از باطل بر او   و كسي كه، نها مي باشدآ

  )١(اشتباه نمي گردد 
صوفي بر آن هسـتند در واقـع جـزو احـوال آن       آن شنود و احوالي كه  بنابر اين واضح و روشن گرديد كه

  . مردم را از ذكر خدا باز مي دارد  شياطيني است كه
  : است  در توصيف شنود آنها چنين گفته :بن قيم ا

 اطراق ساه الهی  تلی الكتاب فأطرقوا ال خيفة                       لكنه
  ما رقصوا الجل اهللا  و أتی الغناء فاكلحمري تناهقوا                     واهللا   

  )٢( رأيت عبادة بمالهیفمتی            دف و مزمار و نغمة شادن                       
سـهو و لهـو     آنهـا بـه    امـا بايـد بـدانيم كـه    ، شد و آنها بدون ترس سرهايشان پايين آوردند  قرآن خوانده

  خدا سوگند به  به، عرعر كردند  شد و آنها همانند خر شروع به  و آواز خوانده ؛سرهايشان را پايين آوردند 
  . ؟ اي  با لهو را ديده  وقت عبادتي آميخته  شما كي و چه، وي آه دف و ني و نغمه ؛خاطر خدا نمي رقصند

                                                 
  .  635 -11/620مجموع الفتاوي  1
  .  1/225اغاثة اللهفان   2
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دين و فهم اين قوم را بـراي    پايان مي رسانم كه  اين مبحث را با حكايتي شگفت از علي بن بحر الوراق به
  : ايشان مي گويد، شما واضح و روشن مي گرداند

مي كرد و هر روز غالمش همراه دستمالي   هبسيار از عطر استفاد داشتبيماري   خاطر اينكه  امام شافعي به
شافعي در كنار آن مـي نشسـت و در كنـار      مي آمد و با آن دستمال اطراف آن ستوني را پاك مي كرد كه

: راوي مـي گويـد    و گسـتاخي ميكـرد،  احترامي بي شافعي  كه بهمي نشست  يشافعي مردي صوفي منش
و ، وردي درس شـافعي مـي آ   حلقـه   به جسي را با حركت بي شرمانه اي چيز نروزي اين شخص صوفي 

 . كفشـهايتان نگـاهي بيفكنيـد     مي رسد انتقاد مي گيرد و مي گويـد بـه   اماممشام   به يبوي بد  هنگامي كه
پس آن شـخص را يافتنـد و   سـ ، همديگر را بو كنيـد : فرمود . چيزي را نيافتيم  اي ابوعبداهللا: عرض كردند

وقتي : گفت ؟ چرا اين كار را انجام دادي : فرمود :شافعي ، اين شخص استاز    اي ابوعبداهللا: فرمودند
  . در برابر خداوند تواضع و فروتني را نشان دهم  زرگ بيني شما را ديدم خواستم كهب  خود

اين شخص را تـا  : مي گويد  ابوعبداهللا: او بگوييد  او را تحويل بازرس عبدالواحد بدهيد و به: شافعي گفت
از كار خويش پشيمان شد شـافعي    و بعد از اينكه، از كار خويش پشيمان مي شود زنداني كنيد  هنگامي كه

 تـو اين علت بـا    اين كار را به: او زد سپس فرمود  قولي ديگر چهل شالق به  و سي و بنا به ،او را صدا زد
  )١( . مسجد را بدبو كردي و بدون طهارت نماز خواندي نجاستبا   انجام دادم كه

دروغ باشد امثال اين حكايت نزد آنها بسيار فراوان اسـت    باشد و يا اينكه  خواه اين داستان حقيقت داشته
حكايتهاي زيـادي    شمار مي آورند بلكه  اند و آن را از كرامات خويش به كردهپر و كتابهاي خود را از آن 

  )٢( . مي شود  بسيار بدتر از اين حكايت در كتابهاي آنها ديده
انـد و   از آن نهي كرده  اند بلكه و بدعت است و سلف آن را نشناخته  تصوف مسلكي  تازه  م اين است كهمه

و هر ، اند شافعي و كساني ديگر از سلف صالح آن را ذكر كرده  اند  همچنانكه از حال و وضع آنها نهي كرده
 صشر است در مخالفت پيامبر   است و هر آنچه  نهفته صخير است در تبعيت و پيروي از پيامبر   آنچه
  . است  خداوند بدان دستور نداده  كه  وجود آوردن چيزهايي نهفته  و به

  
   خاتمه

                                                 
  . 209-2/208ي بيهقي  مناقب الشافعي نوشته 1
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النبوات و الرسـاالت و علـی   به  تتم الصاحلات و الصالة و السالم علی من ختم اهللا  الذی بنعمته  احلمد هللا
 .  و اصحابه  آله

  . . و بعد
بدون هيچ حول و قـوتي از جانـب مـن بـر مـن منـت         ا شكر مي گويم كهمن در پايان اين مبحث خدا ر

من و ساير مسلمانان   ي اين كتاب به وسيله  به  اكمال رساند و از او مي خواهم كه  گذاشت اين مبحث را به
اختصـار و دور از    آن را بـه   ام كه من در اين مبحث سعي كرده  و حقيقت اين است كه . نفع و سود برساند

و در ايـن جـا برخـي از    ، و نمايش آن در حد توان بيـان دارم  :ي امام شافعي  سع و تأكيد بر عقيدهتو
از  . بـدان رسـيدم   :شـافعي    در خالل تحقيق و جمع آوري عقيـده   نتايج و اموري را ذكر مي نمايم كه

  : بدان دست يافتم نكات زير مي باشد  نتايجي كه  جمله
است و در تمام مسايل ديني   و آنها ر ا بزرگ داشته  ت عظمت بخشيدهقرآن و سن  به :شافعي : نخست

  . است  بر آنها اعتماد كرده
و از روشـهاي اهـل      ظاهر قرآن و سنت چنگ زده  به  روش و مسلك شافعي اين است كه  از جمله: دوم

  . است  كالم دوري گزيده
برخـي    كـه   هيچ رويتي از او نقـل نشـده   در لغت مهارت خوبي دارد اما :شافعي   با وجود اينكه: سوم

  كسـاني كـه    باشـد  همچنانكـه    دليل مجاز بودن آن را رد كـرده   به  باشد و يا اينكه  نصوص را تأويل كرده
   . صفات را رد مي كنند ادعاي چنين چيزي را مي نمايند

سـنت در    م اينكـه آن و اعال هو استدالل ايشان برا ص سنت پيامبر  :بزرگداشت امام شافعي : چهارم
  . تشريع و قانون گذاري با قرآن مساوي است

  .  عقيده  خبر يك شخص عادل و ثابت در مسايل مربوط به  استدالل به: پنجم
آن و نهي از   بدگويي امام شافعي در مورد علم كالم و پيروان آن و هشدار ايشان از نزديك شدن به: ششم

و برخـي از   . از آنها دوري كننـد   اصحاب و يارانش كه  ايشان به همنشيني با دانشمندان آن علم و دستور
منحصـر    و رافضـه   و قدريه  اين بدگويي شافعي براي علم كالم را در كالم معتزله  متكلمين تالش كردند كه

شامل تمامي كساني   را بيان داشتم كه :و من هم بر آن رد دادم و عموميت بدگويي و ذم شافعي ، نمايند
كار مي برند و تفاوت ميان علم كالم بـدعي و    به  عنوان منهجي در اثبات عقيده  علم كالم را به  د كهمي شو

  . علم توحيد شرعي را بيان كردم
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  از ترس اينكه، مي دانست  را مكروه  عقيده  فرو رفتن و خوض در مسايل مربوط به :امام شافعي : هفتم
اصـحاب    به :و شافعي  ؛مباحث بسيار خطر آفرين هستند  گونه زيرا اين، مبادا با اشتباهات روبرو شود

شارع از آن حرفـي    كه  باشند ودر برابر آنچه  ايمان داشته  در نصوص آمده  آنچه  به  خود دستور مي داد كه
  )١( . ساكت بمانند  نزده

عقـل تـابع     است كه  و اعالم كرده  شرع بيان داشته  مقام و منزلت عقل را نسبت به :امام شافعي : هشتم
حد و حدودي دارد و در راستاي آن توقـف مـي شـود      كه  كرده  اي تشبيه آن چشمه  شرع است و او را به

  . همين صورت است يعني آن هم حد و حدودي دارد و در راستاي آن توقف مي شود  عقل هم به
ـ   معتقد است كه :امام شافعي : نهم ي اطاعـت و   وسـيله   ت و بـه ايمان عبارت است از قول و عمل و ني

است   گناه و معصيت كاهش پيدا مي كند و روي آن داليلي را ذكر كرده  وسيله  بندگي افزايش مي يابد و به
سـلف در ايـن مـورد      است و براي دفاع از عقيده  اند رد داده با مذهب سلف مخالفت كرده  و بر كساني كه

  . است  هايي را برپا داشته مناظره
در حال اصـرار بـر گنـاه     صاز امت محمد  معتقد است اگر مرتكبين گناهان كبيره :م شافعي اما: دهـم 

بميرند تحت مشيت الهي قرار مي گيرند اگر خدا بخواهد آنها را مي بخشد و اگر بخواهـد آنهـا را تعـذيب    
  . در آتش باقي نمي مانند  مي دهد اما آنها براي هميشه

است و جن   خاطر آن پيامبران را فرستاده  به  است كه  ا توضيح دادهآن توحيدي ر:امام شافعي : يازدهم
  . است)   اال اهللا  ال اله(عبارت   همان شهادت و گواهي دادن به  است كه  و انس را جهت تحقق آن خلق كرده

 شدت از چيزهايي نهي  اين خاطر به  و به  بر حمايت از اين توحيد حريص بوده :امام شافعي : دوازدهم
عنـوان مسـجد و از     همانند ساختن بنا بر قبور و اتخاذ آن بـه  ؛با آن توحيد ناسازگار باشد  است كه  كرده

كـه   و امثال اينها) شد و چنان و چنين شد   با قدوم فالني باران باريده(غير خدا و گفتن عبارت   سوگند به
  . است  نهي كرده نقضي در  كمال توحيد است

اسـت    سلف را دنبال كرده جاست و در اين باب منه  ي را بر وجود خداوند ذكر كردهشافعي داليل: سيزدهم
اين بر حسن اعتقاد او و صالحيت منهج سلف براي استدالل در   است كه  روش متكلمين روي نياورده  و به

  . اين ابواب مهم داللت مي كند
                                                 

روش اهل كالم و يا بدون علم و دانش و يا پيـروي از    خوض در مسايل بنا به  كراهت در اينجا شامل حالتي مي شود كه 1
سـخنان    و امام در اصول حقيـده  ، كراهتي ندارد  گونه روش و مسلك سلف باشد هيچ  اما اگر بنا به ، اصول اهل كالم باشد 
  .كرديم   بدان اشاره  است همچنانكه  زيادي را بيان داشته
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ي مقـام   شايسـته   نحوي كه  ت را بهتمام آن اسماء و صفا :در باب اسماء و صفات شافعي : هم چهارده
و توصيف و شكل گيري و بدون تأويـل و تمثيـل و بـر همـان روش       دور از تشبيه  خداوندگار باشد و به

است و برخي از صفاتي   است و با نصوصي از قرآن و سنت روي آن استدالل كرده  اثبات رسانده  سلف به
و اعـالم    اثبـات رسـانده    داليل خود به  را به) دستها (و ضحك و يدين   همانند صفت علو و استوا و وجه

باشـد مـن بـدان قايـل       من نرسيده  هر چند هم به  اثبات رسيده  از خدا و رسولش به  است هر آنچه  داشته
خـالي از روش و عبـارات و    :سخنان شـافعي    مي شود كه  و در باب اسماء و صفات مالحظه . هستم

  . شبهات اهل كالم مي باشد
 صبعثت پيامبران و از حال و وضع آنهـا قبـل از بعثـت پيـامبر       در باب نبوات از نياز مردم به: پانزدهم

  : دو اصل آنها را گرد هم مي آورد صاست قبل از بعثت پيامبر   و گفته  بحث كرده
  خدا   كفر به: نخست
  . است  خداوند بدان دستور نداده  وجود آوردن چيزهايي كه  به: دوم

اسـت و    ميان پيامبران بحث كرده صپيامبران و مقام و منزلت پيامبر ما محمد   از وجوب ايمان بهسپس 
  . افضل پيامبران استصپيامبر  كه  تأييد نموده
اسـت و آنهـا را در مقـام      و مقام آنها را رفعـت بخشـيده    اصحاب را بزرگ شمرده :شافعي : شانزدهم
و بر همان مـنهج سـلف در   ، از مقام و منزلت آنها مي كاهد  كه  د دادهاست و بر كساني ر  قرار داده  شايسته

با ابوبكر سپس عمر سـپس عثمـان سـپس      اينكه  نظر به، است  اثبات خالفت خلفاي راشدين قدم برداشته
  . ي پنجم است خليفه ـر بن عبدالعزيزمع  است و معتقد است كه  شروع كرده علي 

امثال عذاب و نعيم ، اند در مورد آخرت با نصوص ثابت شده  تمام آنچه  هايمان دارد ب :شافعي : هيفدهم
تمـام اينهـا     آنها تعلـق دارد بـه    به  شدن و حساب و حوض و ميزان و بهشت و جهنم و آن چه  قبر و زنده
  . ايمان دارد
ا و ي اهل سنت و جماعت را تأييد نمود و مشـيت خـد   عقيده :و در باب قضا و قدر شافعي : هيجدهم

  كـه   و قدريـه   مشهور قضا و قدر را ذكر كرد و بر جبريه  مشيت بندگان را اثبات گرداند و مراتب چهارگانه
  . نموده استآن را نفي مي كنند رد 

شافعي نسبت مـي دادنـد واقعيـت      آن را به  كه  »االكرب  الفقه« ي  رساله  براي ما روشن گشت كه: نوزدهم
  . اند را تأليف كرده  تكلمين متأخرشافعي مذهب آن رسالهنداشت و در واقع برخي از م
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نصوص بر آن داللت مي كنـد هـيچ عمـل ديگـري از اعمـال        جز آنچه  معتقد است كه :شافعي: بيستم
پس بنابر اين نيابت در هيچ عمل ديگري همانند قرائـت قـرآن و امثـال آن از    ، نمي رسد  مرده  زندگان به

  . كردارهاي بدني جايز نيست
در زمـان    كـه   و قدرية و شيعه  هايي از امثال صوفيه در برابر فرقه :موضع گيري شافعي : بيست و يكم

  شافعي از تهمت تشيع مبري اسـت و بـه    طور كامل شناختيم و براي ما روشن گرديد كه  او ظهور كردند به
  . است  هشدت بر آنها ايراد گرفت  زيرا شافعي به، چنين تهمتي صحت ندارد  هيچ وجه

  و من در حـالي كـه  ، اين امام  بدان رسيدم  در خالل تحقيق بر روي عقيده  اينها مهم ترين اموري بودند كه
، در راستاي ايـن موضـوع نمـايم   ام  در راستاي اعطاي حق  نتوانسته  اين را مي نويسم اعتراف مي كنم كه

بحـث    هر كدام از آن مسايل به  بر داشت كه را در  زيرا اين مبحث بسيار طوالني بود و تمام مسايل عقيده
اين امام موفـق    اختصار هم باشد در راستاي اظهار عقيده  هر چند به  اما اميد دارم كه، مستقلي نياز داشتند

  . درك و فهم نشود جملگي هم نبايد ترك و رها شود تاجمل  قول مشهور آنچه  باشم و به  شده
آن امام بيان مي   تمامي منتسبين به  اي را خطاب به پايان مي رسانم كلمه  اين مبحث را به  و من هنگامي كه
در راستاي امامشان از خدا بترسند و چيزي از عقايد خويش را بـدون مـدرك و دليـل    : دارم و مي گويم

  ا بـه تأليف كنند و آن ر  هايي در عقيده چكيده  امام شافعي نسبت ندهند و همانند آنهايي نباشند كه  قاطع به
  . امام از آن بري است  امام نسبت دهند در حالي كه

ي سلف تدبر نماينـد و از آنهـا پيـروي     اين امام و ساير ائمه  در عقيده  آنها را دعوت مي كنم كه  همچنانكه
زيـرا  ، آنهـا اقتـدا مـي شـود      خصوص در اين مسايل مهم بـه   به  زيرا آنها بهترين كساني هستند كه، نمايند

  . نجات در دنيا و آخرت در پيروي كردن از آنها يافت مي شودسالمت و 
و ، تكليف اندكي را بيان مي داشـتند   دقيقي داشتند و چه  فقه  فهم عميق و چه  چه، رحمت خدا بر سلف باد

او بدهد و ما و او   جاي مسلمانان بهترين پاداش را به  باد و خداوند به :رحمت خداوند بر امام شافعي 
اسـت از امثـال پيـامبران و      بر نعمت خود را بر آنهـا ارزانـي بخشـيده     ه آن كساني حشر نمايد كهرا همرا

  . دوستان خوبي هستند  صديقين و شهدا و صالحين و آنها چه
سبحان ربک رب العزة عام يصفون و , و سلم تسليام كثريا  و صحبه  علی نبينا حممد و علی آله  و صلی اهللا

 .. رب العاملني  و احلمد هللاسالم علی املرسلني 
  

  : فهرست آيات
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ولَ مِ  سُ اقِقِ الرَّ شَ ن يُ مَ َ وَ ريْ تَّبِعْ غَ يَ  وَ دَ َ لَهُ اهلُْ بَنيَّ ا تَ دِ مَ عْ  ن بَ

انِنَا وَ خْ ِ إلِ رْ لَنَا وَ فِ نَا اغْ بَّ ولُونَ رَ قُ مْ يَ هِ دِ عْ وا مِن بَ اؤُ ينَ جَ الَّذِ  وَ
قَى شْ الَ يَ لُّ وَ الَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ ي .فَ رِ ن ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ  . وَ

ي أْوِ ونَ إِالَّ تَ نظُرُ اءتْ  َلْ يَ دْ جَ بْلُ قَ وهُ مِن قَ ينَ نَسُ ولُ الَّذِ قُ هُ يَ يلُ أْوِ أْيتِ تَ مَ يَ وْ هُ يَ  لَ
شِ  رْ ىلَ الْعَ  عَ تَوَ مَّ اسْ  ثُ

انٍ  سَ م بِإِحْ بَعُوهُ ينَ اتَّ الَّذِ ارِ وَ األَنصَ ينَ وَ رِ اجِ نَ املُْهَ لُونَ مِ ونَ األَوَّ ابِقُ السَّ  وَ
عَ  ينَ مَ الَّذِ ولُ اهللاَِّ وَ سُ دٌ رَّ َمَّ مْ حمُّ اهُ رَ مْ تَ يْنَهُ َاء بَ محَ ارِ رُ فَّ ىلَ الْكُ اء عَ دَّ  هُ أَشِ

ولَهُ   سُ رَ ادَّ اهللاََّ وَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ خِ مِ اآلْ الْيَوْ نُونَ بِاهللاَِّ وَ مِ ؤْ ا يُ مً وْ ِدُ قَ  الَ جتَ
مْ   نْهُ ضْ عَ رِ أَعْ اتِنَا فَ ونَ يفِ آيَ ُوضُ ينَ خيَ أَيْتَ الَّذِ ا رَ إِذَ   وَ

الَ تُطِعْ  ا وَ طً رُ هُ فُ رُ انَ أَمْ كَ اهُ وَ وَ بَعَ هَ اتَّ ا وَ نَ رِ ن ذِكْ بَهُ عَ لْ نَا قَ لْ فَ نْ أَغْ   مَ
واْ  قُ رَّ ينَ فَ مْ إِنَّ الَّذِ يْكُ لَ ةَ اهللاِّ عَ مَ واْ نِعْ رُ كُ اذْ واْ وَ قُ رَّ فَ الَ تَ ا وَ ِيعً بْلِ اهللاِّ مجَ واْ بِحَ مُ تَصِ اعْ تَ  وَ ا لَّسْ يَعً واْ شِ انُ كَ مْ وَ دِينَهُ

مْ  نْهُ ءٍ  مِ ْ   يفِ يشَ
ِمْ  لُوهبِ َ قُ تْ بَنيْ ا أَلَّفَ ِيعاً مَّ ضِ مجَ ا يفِ األَرْ قْتَ مَ ِمْ لَوْ أَنفَ لُوهبِ َ قُ أَلَّفَ بَنيْ  وَ

ةُ  َ ريَ ِ مُ اخلْ ونَ هلَُ كُ ا أَن يَ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ ا قَىضَ اهللاَُّ وَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ الَ مُ نٍ وَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ  .وَ
مِ  ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ الَ وَ مْ فَ هِ سِ واْ يفِ أَنفُ ِدُ مَّ الَ جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّىَ حيُ  نُونَ حَ
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نُونَ بِاهللاِّ  مِ ؤْ نتُمْ تُ ولِ إِن كُ سُ الرَّ وهُ إِىلَ اهللاِّ وَ دُّ رُ ءٍ فَ ْ تُمْ يفِ يشَ عْ نَازَ   َإِن تَ
قَى شْ الَ يَ لُّ وَ الَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ  فَ

 َ ا رصِ ذَ أَنَّ هَ يَ إِلَيْكَ وَ ا أُوحِ بِعْ مَ بِيلِهِ اتَّ ن سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ واْ السُّ تَّبِعُ الَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يامً فَ تَقِ سْ بِّكَ  اطِي مُ   مِن رَّ
تَّبِعْ  الَ تَ لَ اهللاُّ وَ آ أَنزَ م بِمَ يْنَهُ م بَ كُ أَنِ احْ  وَ

دً :  لِكَ غَ لٌ ذَ اعِ ءٍ إِينِّ فَ ْ ولَنَّ لِيشَ قُ الَ تَ   اوَ
ا هَ جِ وْ ادِلُكَ يفِ زَ َ لَ الَّتِي جتُ وْ عَ اهللاَُّ قَ مِ دْ سَ   قَ

مْ  اءهُ وَ تَّبِعْ أَهْ الَ تَ لَ اهللاُّ وَ آ أَنزَ م بِمَ يْنَهُ م بَ كُ أَنِ احْ  وَ
قِّ   َ النَّاسِ بِاحلَْ م بَنيْ كُ احْ ضِ فَ َرْ ةً يفِ األْ لِيفَ نَاكَ خَ لْ عَ ا جَ ودُ إِنَّ اوُ ا دَ   يَ

وا إِالَّ لِ  رُ ا أُمِ مَ اء وَ نَفَ ينَ حُ نيَ لَهُ الدِّ ْلِصِ وا اهللاََّ خمُ بُدُ   يَعْ
ِنيَ  املَ بُّ الْعَ اء اهللاَُّ رَ شَ ونَ إِالَّ أَن يَ اؤُ ا تَشَ مَ  وَ

ونَ  رُ كَّ تَفَ مْ يَ هُ لَّ لَعَ مْ وَ لَ إِلَيْهِ زِّ ا نُ َ لِلنَّاسِ مَ رَ لِتُبَنيِّ كْ لْنَا إِلَيْكَ الذِّ أَنزَ   وَ
يْكَ الْكِتَ  لَ لْنَا عَ زَّ نَ  وَ َ بُرشْ ةً وَ َ محْ رَ  وَ دً هُ ءٍ وَ ْ لِّ يشَ ا لِّكُ  ابَ تِبْيَانً

ا الْكِتَابُ  ي مَ رِ نتَ تَدْ ا كُ ا مَ نَ رِ نْ أَمْ ا مِّ وحً يْنَا إِلَيْكَ رُ حَ لِكَ أَوْ ذَ كَ  وَ
مْ  يْهِ لَ تْلُو عَ مْ يَ هِ سِ نْ أَنفُ والً مِّ سُ مْ رَ عَثَ فِيهِ نِنيَ إِذْ بَ ىلَ املُْؤمِ نَّ اهللاُّ عَ دْ مَ  لَقَ

امَ اهللاُّ  مْ إِنَّ ا لَّكُ ً ريْ واْ خَ ةٌ انتَهُ ولُواْ ثَالَثَ قُ الَ تَ لِهِ وَ سُ رُ نُواْ بِاهللاِّ وَ آمِ  فَ
ولِهِ  سُ ىلَ رَ لَ عَ زَّ ي نَ الْكِتَابِ الَّذِ ولِهِ وَ سُ رَ نُواْ بِاهللاِّ وَ نُواْ آمِ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ  يَ

ولِهِ النَّبِيِّ األُمِّ  سُ رَ نُواْ بِاهللاِّ وَ آمِ وهُ فَ بِعُ اتَّ تِهِ وَ لِامَ كَ نُ بِاهللاِّ وَ مِ ؤْ ي يُ  يِّ الَّذِ
مُ  هُ لِّمُ عَ يُ اتِكَ وَ مْ آيَ يْهِ لَ تْلُو عَ مْ يَ نْهُ والً مِّ سُ مْ رَ عَثْ فِيهِ ابْ نَا وَ بَّ  رَ

رٍ  ىلَ أَمْ هُ عَ عَ وا مَ انُ ا كَ إِذَ ولِهِ وَ سُ رَ نُوا بِاهللاَِّ وَ ينَ آمَ نُونَ الَّذِ مِ امَ املُْؤْ  إِنَّ
امَ  مْ كَ يكُ كِّ زَ يُ اتِنَا وَ مْ آيَ يْكُ لَ تْلُو عَ مْ يَ نكُ والً مِّ سُ مْ رَ نَا فِيكُ لْ سَ   أَرْ

مْ  يْهِ لَ تْلُو عَ مْ يَ هِ سِ نْ أَنفُ والً مِّ سُ مْ رَ عَثَ فِيهِ نِنيَ إِذْ بَ ىلَ املُْؤمِ نَّ اهللاُّ عَ دْ مَ  ... . لَقَ
مْ يَ  نْهُ والً مِّ سُ يِّنيَ رَ ُمِّ عَثَ يفِ األْ ي بَ وَ الَّذِ مُ هُ هُ لِّمُ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ يُ اتِهِ وَ مْ آيَ يْهِ لَ  تْلُو عَ

م  عِظُكُ ةِ يَ مَ كْ ِ احلْ نَ الْكِتَابِ وَ مْ مِّ يْكُ لَ لَ عَ ا أَنزَ مَ مْ وَ يْكُ لَ تَ اهللاِّ عَ مَ واْ نِعْ رُ كُ اذْ  وَ
مُ وَ  لَ عْ نْ تَ ْ تَكُ ا ملَ كَ مَ لَّمَ عَ ةَ وَ مَ كْ ِ احلْ يْكَ الْكِتَابَ وَ لَ لَ اهللاُّ عَ أَنزَ لُ وَ انَ فَضْ  كَ

ا انَ لَطِيفً ةِ إِنَّ اهللاََّ كَ مَ كْ ِ احلْ اتِ اهللاَِّ وَ نْ آيَ نَّ مِ يُوتِكُ تْىلَ يفِ بُ ا يُ نَ مَ رْ كُ اذْ  وَ
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ونَ  عُ مَ أَنتُمْ تَسْ نْهُ وَ ا عَ لَّوْ وَ الَ تَ ولَهُ وَ سُ رَ واْ اهللاَّ وَ نُواْ أَطِيعُ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ  يَ
الَ  نٍ وَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ مُ وَ ونَ هلَُ كُ ا أَن يَ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ ا قَىضَ اهللاَُّ وَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ  مُ

مْ  نكُ رِ مِ يلِ األَمْ أُوْ ولَ وَ سُ واْ الرَّ أَطِيعُ واْ اهللاَّ وَ نُواْ أَطِيعُ ينَ آمَ َا الَّذِ   َا أَهيُّ
يْهِ  لَ مَ اهللاُّ عَ عَ نْ ينَ أَ عَ الَّذِ لَئِكَ مَ أُوْ ولَ فَ سُ الرَّ طِعِ اهللاَّ وَ ن يُ مَ نَ النَّبِيِّنيَ وَ  م مِّ

يظًا  فِ مْ حَ يْهِ لَ نَاكَ عَ لْ سَ امَ أَرْ ىلَّ فَ وَ ن تَ مَ اعَ اهللاَّ وَ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ طِعِ الرَّ نْ يُ  مَّ
واْ يفِ  ِدُ مَّ الَ جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّىَ حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ   َالَ وَ

ونَ  بَايِعُ ينَ يُ ثَ إِنَّ الَّذِ ن نَّكَ مَ هيِمْ فَ دِ قَ أَيْ وْ دُ اهللاَِّ فَ ونَ اهللاََّ يَ بَايِعُ امَ يُ  كَ إِنَّ
ينَ  مُ اهللاَُّ الَّذِ لَ عْ دْ يَ ا قَ م بَعْضً كُ اء بَعْضِ عَ دُ مْ كَ يْنَكُ ولِ بَ سُ اء الرَّ عَ لُوا دُ عَ ْ  الَ جتَ

رِ  ا فَ مْ إِذَ يْنَهُ مَ بَ كُ ولِهِ لِيَحْ سُ رَ وا إِىلَ اهللاَِّ وَ عُ ا دُ إِذَ ونَ وَ ضُ رِ عْ م مُّ نْهُ  يقٌ مِّ
كِيامً  لِيامً حَ انَ عَ نيَ إِنَّ اهللاََّ كَ املُْنَافِقِ ينَ وَ افِرِ الَ تُطِعِ الْكَ قِ اهللاََّ وَ َا النَّبِيُّ اتَّ ا أَهيُّ  يَ

كِنيَ  ِ نِ املُْرشْ ضْ عَ رِ أَعْ وَ وَ بِّكَ ال إِلَهَ إِالَّ هُ يَ إِلَيْكَ مِن رَّ ا أُوحِ بِعْ مَ  اتَّ
عَ  مَّ جَ ونثُ لَمُ عْ ينَ الَ يَ اء الَّذِ وَ تَّبِعْ أَهْ الَ تَ ا وَ هَ بِعْ اتَّ رِ فَ َمْ نَ األْ ةٍ مِّ يعَ ِ ىلَ رشَ نَاكَ عَ  لْ

يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُّ َ ي إِىلَ رصِ دِ إِنَّكَ لَتَهْ اطِ اهللاَّ .وَ َ   رصِ
اتِهِ وَ  مْ آيَ يْهِ لَ تْلُو عَ مْ يَ نْهُ والً مِّ سُ يِّنيَ رَ ُمِّ عَثَ يفِ األْ ي بَ وَ الَّذِ مُ هُ هُ لِّمُ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ  يُ

ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ يبَهُ مْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِ يبَهُ هِ أَن تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ينَ خيُ رِ الَّذِ ذَ يَحْ لْ  فَ
اعَ اهللاّ  دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ طِعِ الرَّ نْ يُ   مَّ

يْنَ  رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّىَ حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ الَ وَ واْ يفِ فَ ِدُ مَّ الَ جيَ مْ ثُ  هُ
ا بِريً ا خَ انَ لَطِيفً ةِ إِنَّ اهللاََّ كَ مَ كْ ِ احلْ اتِ اهللاَِّ وَ نْ آيَ نَّ مِ يُوتِكُ تْىلَ يفِ بُ ا يُ نَ مَ رْ كُ اذْ  وَ

و انتَهُ نْهُ فَ مْ عَ َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ  وَ
مُ املَْ  كُ دَ َ أَحَ رضَ ا حَ مْ إِذَ يْكُ لَ تِبَ عَ يَّةُ كُ صِ ا الْوَ ً ريْ كَ خَ رَ تُ إِن تَ  وْ

إِن لَدٌ فَ انَ لَهُ وَ كَ إِن كَ رَ َّا تَ سُ ممِ دُ امَ السُّ نْهُ دٍ مِّ احِ لِّ وَ هِ لِكُ يْ وَ ألَبَ   وَ
ريُ  يعُ البَصِ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ يشَ مِ  لَيْسَ كَ

ونِ اهللاِّ  ن دُ ا مِّ ابً بَ ُمْ أَرْ بَاهنَ هْ رُ مْ وَ هُ بَارَ واْ أَحْ ذُ َ  اختَّ
 وَ نِ اهلَْ سَ عَ َى النَّفْ هنَ هِ وَ بِّ امَ رَ قَ افَ مَ نْ خَ ا مَ أَمَّ  وَ

اهُ  وَ هُ هَ ذَ إِهلََ َ نِ اختَّ أَيْتَ مَ رَ  أَفَ
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م اءهُ وَ بَعْتَ أَهْ لَئِنِ اتَّ  وَ
لِ  سُ نْ الرُّ ا مِّ عً نتُ بِدْ ا كُ لْ مَ  قُ

ضِ  األَرْ اتِ وَ وَ امَ يعُ السَّ دِ  بَ
مُ  لَ عْ ينَ يَ ي الَّذِ تَوِ سْ لْ يَ لْ هَ ونَ قُ لَمُ عْ ينَ الَ يَ الَّذِ  ونَ وَ
ا نً نُوا إِيامَ ينَ آمَ ادَ الَّذِ دَ زْ يَ  وَ

م نَكُ يعَ إِيامَ انَ اهللاُّ لِيُضِ ا كَ مَ  وَ
اتِ  احلَِ واْ الصَّ لُ مِ عَ نُواْ وَ ينَ آمَ  إِنَّ الَّذِ

 ِ بَنيْ رِ بُّ املَْغْ رَ ِ وَ نيْ قَ ِ بُّ املَْرشْ  رَ
 ْ وا اهللاََّ خمُ بُدُ وا إِالَّ لِيَعْ رُ ا أُمِ مَ ةَ وَ الَ وا الصَّ يمُ قِ يُ اء وَ نَفَ ينَ حُ نيَ لَهُ الدِّ  لِصِ

 دً مْ هُ اهُ نَ دْ زِ  وَ
نُوا  ينَ آمَ ادَ الَّذِ دَ زْ يَ  وَ

مْ  هُ وْ شَ ْ الَ ختَ  فَ
ا  إِذَ مْ وَ ُ لُوهبُ لَتْ قُ جِ كِرَ اهللاُّ وَ ا ذُ ينَ إِذَ نُونَ الَّذِ مِ امَ املُْؤْ  إِنَّ

ن يَ  م مَّ نْهُ مِ ةٌ فَ ورَ لَتْ سُ ا أُنزِ ا مَ إِذَ هِ وَ ذِ هُ هَ تْ ادَ مْ زَ كُ ولُ أَيُّ  قُ
ا نً نُوا إِيامَ ينَ آمَ ادَ الَّذِ دَ زْ يَ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ نَ الَّذِ تَيْقِ  لِيَسْ

نِ  يامَ ئِنٌّ بِاإلِ طْمَ بُهُ مُ لْ قَ هَ وَ رِ نْ أُكْ  إِالَّ مَ
لُوبُ  ئِنُّ الْقُ رِ اهللاِّ تَطْمَ كْ  أَالَ بِذِ

نَّا بِأَ  الُواْ آمَ ينَ قَ نَ الَّذِ مْ مِ ُ لُوهبُ مِن قُ ؤْ ْ تُ ملَ مْ وَ هِ اهِ وَ  فْ
وهُ  فُ ْ مْ أَوْ ختُ كُ سِ ا يفِ أَنفُ واْ مَ بْدُ إِن تُ  وَ

نَّا بِاهللاِّ  ولُواْ آمَ  قُ
ناً  سْ ولُواْ لِلنَّاسِ حُ قُ  وَ

مْ يفِ الْكِتَابِ  يْكُ لَ لَ عَ زَّ دْ نَ قَ  وَ
يْطَان  يَنَّكَ الشَّ نسِ ا يُ إِمَّ  وَ
ينَ   فبرش عباد الذين الَّذِ

دْ أَ  نُونَ قَ مِ لَحَ املُْؤْ  فْ
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ا امً وا كِرَ رُّ وِ مَ وا بِاللَّغْ رُّ ا مَ إِذَ  وَ
وا  ضُّ غُ نِنيَ يَ مِ ؤْ لْمُ  قُل لِّ

لْمٌ  يْسَ لَكَ بِهِ عِ ا لَ فُ مَ قْ الَ تَ  وَ
دَ  هَ شْ ونَ أَنْ يَ ُ تَرتِ نتُمْ تَسْ ا كُ مَ افِظُونَوَ مْ حَ هِ وجِ رُ مْ لِفُ ينَ هُ ذِ الَّ  وَ

نُواْ  ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ تُمْ إِىلَ يَ مْ ا قُ  .إِذَ
و رُ فَ ينَ كَ ذِ يتُمُ الَّ قِ إِذا لَ  .فَ

ا إِنَّكَ لَن  حً رَ ضِ مَ ْشِ يفِ األَرْ الَ متَ  وَ
وا عُ كَ نُوا ارْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ  يَ

ا دً عَ اهللاَِّ أَحَ وا مَ عُ دَ هللاَِِّ فَالَ تَدْ اجِ أَنَّ املَْسَ  وَ
مْ إِنَّ  نَكُ يعَ إِيامَ انَ اهللاُّ لِيُضِ ا كَ مَ يمٌ  وَ حِ وفٌ رَّ ؤُ رَ  اهللاَّ بِالنَّاسِ لَ

ا  نً هِ إِيامَ ذِ هُ هَ تْ ادَ مْ زَ كُ ولُ أَيُّ قُ م مَّن يَ نْهُ مِ ةٌ فَ ورَ لَتْ سُ ا أُنزِ ا مَ إِذَ  وَ
ِمْ  هبِّ نُوا بِرَ ُمْ فِتْيَةٌ آمَ َقِّ إِهنَّ م بِاحلْ بَأَهُ يْكَ نَ لَ صُّ عَ نُ نَقُ  نَحْ

الَمِ دِينًا سْ َ اإلِ ريْ بْتَغِ غَ مَن يَ ينَ  وَ ِ َارسِ نَ اخلْ ةِ مِ رَ وَ يفِ اآلخِ هُ نْهُ وَ بَلَ مِ قْ لَن يُ  فَ
نَا لَمْ وا أَسْ ولُ لَكِن قُ نُوا وَ مِ ؤْ ْ تُ نَّا قُل ملَّ ابُ آمَ رَ َعْ الَتِ األْ  قَ

اء شَ لِكَ ملَِن يَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ َ رُ أَن يُرشْ فِ غْ  إِنَّ اهللاَّ الَ يَ
نَ املُْؤْ  تَانِ مِ ائِفَ إِن طَ امَ وَ يْنَهُ وا بَ لِحُ أَصْ تَتَلُوا فَ نِنيَ اقْ  مِ

الَ  يْئًا وَ نَ بِاهللاَِّ شَ كْ ِ ىلَ أَن الَّ يُرشْ نَكَ عَ بَايِعْ نَاتُ يُ مِ اءكَ املُْؤْ ا جَ َا النَّبِيُّ إِذَ ا أَهيُّ  يَ
نيَ  مِ رِ املُْجْ نيَ كَ لِمِ لُ املُْسْ عَ نَجْ  أَفَ

وا فَالَ صَ  اعُ لْفٌ أَضَ مْ خَ هِ دِ عْ ن بَ لَفَ مِ ىلَّ فَخَ الَ صَ قَ وَ ىلَّ  دَّ وَ تَ بَ وَ ذَّ لَكِن كَ  وَ
مْ  ُوهُ دمتُّ جَ يْثُ وَ كِنيَ حَ ِ تُلُواْ املُْرشْ اقْ  فَ

وا  رُ كِّ ا ذُ ينَ إِذَ ذِ اتِنَا الَّ نُ بِآيَ مِ ؤْ امَ يُ  إِنَّ
ونَ  مُ ْرِ م جمُّ لِيالً إِنَّكُ وا قَ َتَّعُ متَ لُوا وَ  كُ

ىلَ  يَاطِنيُ عَ تْلُواْ الشَّ ا تَ واْ مَ بَعُ اتَّ يْاطِنيَ وَ كِنَّ الشَّ لَ نُ وَ يْامَ لَ رَ سُ فَ ا كَ مَ نَ وَ يْامَ لَ لْكِ سُ  مُ
ظِيمٍ  رٍ عَ حْ اءوا بِسِ جَ  وَ
اثَاتِ يفِ  ِّ النَّفَّ ن رشَ مِ  وَ
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ابٌ  جَ ءٌ عُ ْ ا لَيشَ ذَ ا إِنَّ هَ دً احِ ًا وَ َةَ إِهلَ هلِ لَ اآلْ عَ  أَجَ
ونِ  بُدُ نسَ إِالَّ لِيَعْ ِ اإلْ نَّ وَ تُ اجلِْ لَقْ ا خَ مَ  وَ

ا أَرْ  مَ ولٍ وَ سُ ن رَّ بْلِكَ مِ ن قَ نَا مِ لْ  سَ
والً أَنِ  سُ ةٍ رَّ لِّ أُمَّ ثْنَا يفِ كُ عَ دْ بَ قَ لَ  وَ

َيَّ  جُ احلْ ْرِ مَن خيُ ارَ وَ عَ واألَبْصَ مْ لِكُ السَّ مْ ضِ أَمَّن يَ األَرْ ء وَ امَ نَ السَّ م مِّ قُكُ زُ رْ لْ مَن يَ  قُ
عَ اهللاَِّ  وا مَ عُ دَ هللاَِِّ فَالَ تَدْ اجِ أَنَّ املَْسَ دً وَ  أَحَ

ونِهِ  ن دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ ذِ الَّ َقِّ وَ ةُ احلْ وَ عْ هُ دَ  لَ
ىَ  قَ ثْ وُ ةِ الْ وَ رْ عُ كَ بِالْ سَ تَمْ دِ اسْ قَ ن بِاهللاِّ فَ مِ ؤْ يُ وتِ وَ رْ بِالطَّاغُ فُ كْ نْ يَ  فَمَ

ونَ  ولُ قُ كَ بِامَ يَ رُ دْ يقُ صَ لَمُ أَنَّكَ يَضِ دْ نَعْ قَ لَ بِّكَ  .وَ دِ رَ مْ بِّحْ بِحَ  فَسَ
ا لْ يَ ونَ  قُ افِرُ كَ َا الْ ونَ  .أَهيُّ بُدُ عْ ا تَ بُدُ مَ  الَ أَعْ

 دً كَ سُ َ رتْ انُ أَن يُ نسَ ِ بُ اإلْ ْسَ  أَحيَ
مْ  َتَكُ نَّ آهلِ رُ ذَ وا الَ تَ الُ قَ  ..وَ

ينَ  رِ نذِ مُ ينَ وَ ِ بَرشِّ ثَ اهللاُّ النَّبِيِّنيَ مُ بَعَ ةً فَ دَ احِ ةً وَ انَ النَّاسُ أُمَّ  كَ
قْ  وَ أَ مْ هُ ائِهِ بَ مْ آلِ وهُ عُ ندَ اهللاَِّادْ طُ عِ  .سَ

tΑ$ s)sù O$ tΡr& ãΝä3š/u‘....  

Ëx Îm7y™ zΟó™ $# y7 În/u‘....  

#sŒÎ* sù ÞΟßγ ø?u™!% ỳ èπ uΖ|¡ptø: $# (#θ ä9$ s% $ uΖs9....٢١٨ 

Ÿω uρ š∅ ô_§y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρ W{$# (....٢٢٢  

$ ¨Β Ëx tG øtƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ⎯ÏΒ 7π uΗ ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ôϑ ãΒ $ yγ s9....٢٢۴  

⎦Í.s!uρ Οßγ tFø9r'y™ ⎯̈Β tΑ̈“ ¯Ρ š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ uŠômr'sù Ïμ Î/ uÚö‘ F{$#....... 

$ tΒ uρ tβρ â™!$ t±n@ Hω Î) β r& u™!$ t±o„ ª!$# > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#.. ... 

 $ tΒ ⎯ÏΒ ?ì‹Ïx© ω Î) .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ) 4   

Ÿω uρ šχθ ãè xô±o„ ω Î) Ç⎯yϑ Ï9 4©|Ós?ö‘ $#   

⎯tΒ #sŒ “Ï% ©!$# ßìxô±o„ ÿ…çνy‰Ψ Ïã ω Î) ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ 4   
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/x.uρ ⎯ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω ©Í_ øó è?.  

š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#ρ ä‹sƒªB$# ∅ ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ u™!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷è tΡ  

šχρ ß‰ç7÷è tƒ uρ ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖtƒ  

$ yϑ sù óΟßγ ãè xΖs? èπ yè≈ xx© t⎦⎫Ïè Ï≈ ¤±9$#   

⎯ÏiΒ È≅ ö7s% β r& u’ ÎAù'tƒ ×Πöθ tƒ ω ÓìøŠt/ ÏμŠ Ïù Ÿω uρ ×' ©#äz Ÿω uρ ×π yè≈ xx© 3   

$ tΒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ÏΒ 5ΟŠÏΗ xq Ÿω uρ 8ì‹Ïx©  

(#θ à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ ω “Ì“ øgrB ë§øtΡ ⎯tã <§ø¯Ρ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø)ãƒ   

È≅ è% (#θ ãã ÷Š$# š⎥⎪Ï% ©!$# Λä⎢ ôϑ tã y— ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$#   

ôM s9$ s% óΟßγ è= ß™ â‘ ’ Îûr& «!$# A7 x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã $# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ 

óΟÏ% r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$#  

ù&tø% $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{  

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z> ÎàÑ ×≅ sWtΒ  

Ÿξ sùr& tβρ ãÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M}$#  

÷Πr& (#θ à)Î= äz ô⎯ÏΒ Îöxî >™ó©x«  

ÌÝàΨ u‹ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM}$# §ΝÏΒ t,Î= äz  

ö≅ è% öΝä3§Ψ Î← r& tβρ ãàõ3tG s9 “Ï% ©!$$ Î/ t,n= y{ uÚö‘ F{$# ’ Îû  

⎯̈Β r& (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= sƒø: $# ¢ΟèO …çνß‰‹Ïè ãƒ ⎯tΒ uρ /ä3è% ã— ötƒ z⎯ÏiΒ   

óΟÎγƒ Îã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦àΡr& 4©®L ym  

¨β Î) ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σçΗ ø>Ïj9   

ÌÝàΖu‹ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM}$# 4’ n< Î) ÿ⎯Ïμ ÏΒ$ yè sÛ  

χ Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ  
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þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sùr& tβρ çÅÇö7è?  

$ u‹Ï?ù'sù šχ öθ tã öÏù Iωθ à)sù   

óΟ©9Î* sù (#θ ç7ŠÉftFó¡o„ öΝä3s9 (#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù  

 :ô⎯ ÏΒu ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ß#≈ n= ÏG÷z $#uρ  

ô‰ s% uρ$ ¨Β ö/ ä3s9 Ÿω tβθã_ ö s? ¬! #Y‘$ s% uρ   

ô‰ s)s9 uρ $ oΨø)n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ.  

ö/ä3ßγ≈ s9Î)uρ ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tμ≈ s9Î) ω Î)   

}§øŠs9 ⎯Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÅÁ t7ø9$#  

tΑ$ s% ß§ŠÎ= ö/Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖtΒ β r& y‰àfó¡n@ $ yϑ Ï9 àM ø)n= yz   

(#θ ä9$ s% uρ $ tΒ }‘Ïδ ω Î) $ uΖè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# ßNθ ßϑ tΡ   

Λä⎢Ψ ÏΒ r&u™ ⎯̈Β ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# β r& y#Å¡øƒs† ãΝä3Î/ uÚö‘ F{$# #sŒÎ* sù   

Ïμ ø‹s9Î) ß‰yè óÁ tƒ ÞΟÎ= s3ø9$# Ü=Íh‹©Ü9$# ã≅ yϑ yè ø9$#uρ ßx Î=≈ ¢Á9$# …çμ ãè sùötƒ  

tβθ èù$ sƒs†  Νåκ®5u‘ ⎯ÏiΒ óΟÎγ Ï% öθ sù tβθ è= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ ãtΒ ÷σãƒ )  

øŒÎ) tΑ$ s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjùuθ tG ãΒ y7 ãè Ïù#u‘ uρ ¥’ n< Î)  

ßl ã÷è s? èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ Ïμ ø‹s9Î) † Îû 5Θöθ tƒ tβ% x.   

χ Î) ãΝä3−/u‘ ª!$# “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû  

¨β Î) ÞΟä3−/u‘ ª!$# “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™  

ª!$# “Ï% ©!$# yìsùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# Îötó Î/ 7‰uΗ xå $ pκtΞ÷ρ ts? ( §ΝèO 3“uθ tG ó™ $#  

“Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r&   

ª!$# “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ ’ Îû Ïπ −G Å™  

uθ èδ “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“uθ tG ó™ $#   

y7 ù= Ï? ã≅ ß™ ”9$# $ oΨ ù= Ò sù öΝßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ ¢ Νßγ ÷Ψ ÏiΒ ⎯̈Β zΝ¯= x. ª!$#  
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zΝ¯= x.uρ ª!$# 4©y›θ ãΒ $ VϑŠ Î= ò6s?  

$ £ϑ s9uρ u™!% ỳ 4©y›θ ãΒ $ uΖÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9  

 $ yγ8 s?r& š” ÏŠθ çΡ ⎯ÏΒ Ã™ÏÜ≈ x© ÏŠ#uθ ø9$# 

$ yϑ ¯ΡÎ) $ uΖä9öθ s% >™ó©ý Ï9 !#sŒÎ)  

÷β Î)uρ Ó‰tnr& z⎯ÏiΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$#   

Ÿω uρ ßìxΖs? èπ yè≈ x¤±9$# ÿ…çνy‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯yϑ Ï9  

÷β Î)uρ Ó‰tnr& z⎯ÏiΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# x8u‘$ yftFó™ $# çνöÅ_r'sù 4©®L ym yìyϑ ó¡o„  

tΑ$ s% ß§ŠÎ= ö/Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖtΒ β r& y‰àfó¡n@.$ yϑ Ï9   

ÏM s9$ s% uρ ßŠθ åκu ø9$# ß‰tƒ «!$# î' s!θ è= øó tΒ 4 ôM ¯= äî  

¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# y7 tΡθ ãè Îƒ$ t6 ãƒ $ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãè Îƒ$ t7ãƒ   

tΑ$ s% ß§ŠÎ= ö/Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖtΒ β r& y‰àfó¡n@ $ yϑ Ï9 àM ø)n= yz £“y‰u‹Î/   

ö≅ t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ö6 tΒ  

$ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym  

Ÿω uρ äí ô‰s? yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz#u™ ¢ Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ  

4’ s+ö7tƒ uρ çμ ô_uρ y7 În/u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pgø: $# ÏΘ#tø.M}$#uρ   

$ yϑuΖ ÷ƒr'sù (#θ—9 uθè? §ΝsVsù çμ ô_ uρ «!$# 4 χÎ) ©!$# ìì Å™≡ uρ ÒΟŠÎ= tæ.  

yìoΨ óÁ çG Ï9uρ 4’ n?tã û©Í_ ø‹tã  

“ÌøgrB $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ [™!#t“ y_  

ÆìoΨ ô¹$#uρ y7 ù= àø9$# $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/  

÷É9 ô¹$#uρ È/õ3ß⇔Ï9 y7 În/u‘ y7 ¯ΡÎ* sù  

β Î)uρ (#ρ ‘‰ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «!$#  

¨≅ Ïmé& öΝà6s9 s' s#ø‹s9   
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ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ Ìç/–“9$#uρ 3 !$ uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%!$# t⎦Îi⎫t7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9   

Ç⎯Å3≈ ©9 ª!$# ß‰pκô¶ tƒ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& šø‹s9Î) ( …ã& s!t“Ρr&   

óΟs9r& (#þθ çΗ s>÷è tƒ χ r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ óΟèδ §Å  óΟßγ1 uθ ôftΡuρ  

β Î) (#ρ ß‰ö7è? $ º↔ø‹x© ÷ρ r& çνθ àøƒéB ¨β Î* sù ©!$# šχ% x. Èe≅ ä3Î/   

×νθ ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îοuÅÑ$ ¯Ρ   

* t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr&   

Hξx. öΝ åκ ¨Ξ Î) ⎯ tã öΝ Íκ Íh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ tβθç/θàfóspR °Q.  

اتٍ مَّن  جَ رَ عُ دَ فَ هِ نَرْ مِ وْ ىلَ قَ يمَ عَ اهِ رَ ا إِبْ يْنَاهَ تُنَا آتَ جَّ تِلْكَ حُ  وَ
بْلِ  الً مِّن قَ سُ نَا رُ لْ سَ دْ أَرْ قَ لَ م وَ نْهُ مِ يْكَ وَ لَ نَا عَ صْ م مَّن قَصَ نْهُ  كَ مِ

مْ  هُ صْ صُ ْ نَقْ الً ملَّ سُ رُ بْلُ وَ ن قَ يْكَ مِ لَ مْ عَ نَاهُ صْ دْ قَصَ الً قَ سُ رُ  وَ
وتَ  تَنِبُواْ الطَّاغُ اجْ واْ اهللاَّ وَ بُدُ والً أَنِ اعْ سُ ةٍ رَّ لِّ أُمَّ ثْنَا يفِ كُ عَ دْ بَ قَ لَ  وَ

بْلِكَ مِ  ن قَ نَا مِ لْ سَ ا أَرْ مَ ي وَ ولٍ إِالَّ نُوحِ سُ  ن رَّ
نَ بِاهللاِّ  لٌّ آمَ نُونَ كُ مِ املُْؤْ هِ وَ بِّ ن رَّ يْهِ مِ لَ إِلَ ولُ بِامَ أُنزِ سُ نَ الرَّ  آمَ

َ اهللاِّ  واْ بَنيْ قُ رِّ فَ ونَ أَن يُ يدُ رِ يُ لِهِ وَ سُ رُ ونَ بِاهللاِّ وَ رُ فُ كْ ينَ يَ ذِ  إِنَّ الَّ
آلَ إِ  ا وَ نُوحً مَ وَ طَفَى آدَ ِنيَ إِنَّ اهللاَّ اصْ املَ عَ ىلَ الْ انَ عَ رَ مْ آلَ عِ يمَ وَ اهِ رَ  بْ

لِيالً  يمَ خَ اهِ رَ َذَ اهللاُّ إِبْ اختَّ  وَ
دِ  عْ وَ ادِقَ الْ انَ صَ هُ كَ يلَ إِنَّ عِ امَ كِتَابِ إِسْ رْ يفِ الْ كُ اذْ  وَ

انَ  رَ مْ آلَ عِ يمَ وَ اهِ رَ آلَ إِبْ ا وَ نُوحً مَ وَ طَفَى آدَ  إِنَّ اهللاَّ اصْ
رِ  فَ مْ لَ نْهُ إِنَّ مِ كِتَابِ وَ نَ الْ بُوهُ مِ سَ كِتَابِ لِتَحْ م بِالْ نَتَهُ سِ ونَ أَلْ لْوُ ا يَ  يقً

ندِ اهللاِّ نْ عِ ا مِ ذَ ونَ هَ ولُ قُ مَّ يَ هيِمْ ثُ دِ كِتَابَ بِأَيْ تُبُونَ الْ كْ ينَ يَ لَّذِ لٌ لِّ يْ وَ  فَ
يحُ   املَْسِ ارَ الَتْ النَّصَ قَ رٌ ابْنُ اهللاِّ وَ يْ زَ ودُ عُ يَهُ الَتِ الْ قَ  وَ

 ْ بْتِ أَملَ ِ نُونَ بِاجلْ مِ ؤْ كِتَابِ يُ نَ الْ يبًا مِّ واْ نَصِ ينَ أُوتُ ذِ رَ إِىلَ الَّ  تَ
ونَ  تَدُ قْ م مُّ هِ ارِ ىلَ آثَ ا عَ إِنَّ ةٍ وَ ىلَ أُمَّ ا عَ اءنَ ا آبَ نَ دْ جَ ا وَ   إِنَّ

ا  اعً وَ الَ سُ دا وَ نَّ وَ رُ ذَ الَ تَ مْ وَ َتَكُ نَّ آهلِ رُ ذَ  الَ تَ



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٤٣٩ 

رَ  كِتَابِ إِبْ رْ يفِ الْ كُ اذْ بِيا وَ ا نَّ يقً دِّ انَ صِ هُ كَ يمَ إِنَّ  اهِ
يمَ  اهِ رَ بَأَ إِبْ مْ نَ يْهِ لَ لُ عَ اتْ  وَ

اء دَ نتُمْ أَعْ مْ إِذْ كُ يْكُ لَ ةَ اهللاِّ عَ مَ واْ نِعْ رُ كُ اذْ   وَ
ونَ  تَدُ قْ م مُّ هِ ارِ ىلَ آثَ ا عَ إِنَّ ةٍ وَ ىلَ أُمَّ ا عَ اءنَ ا آبَ نَ دْ جَ ا وَ  إِنَّ

يِّ  ُمِّ ثَ يفِ األْ ي بَعَ وَ الَّذِ مْ آيَاتهُ يْهِ لَ تْلُو عَ مْ يَ نْهُ والً مِّ سُ  نيَ رَ
تُونَ  ؤْ يُ ونَ وَ تَّقُ ينَ يَ ا لِلَّذِ تُبُهَ أَكْ ءٍ فَسَ ْ لَّ يشَ تْ كُ عَ سِ َتِي وَ محْ رَ   وَ

مَ النَّبِيِّنيَ  اتَ خَ ولَ اهللاَِّ وَ سُ لَكِن رَّ مْ وَ الِكُ جَ دٍ مِّن رِّ ا أَحَ بَ دٌ أَ َمَّ انَ حمُ ا كَ   مَّ
نَاكَ  لْ سَ ا أَرْ مَ اوَ يرً نَذِ ا وَ ريً لنَّاسِ بَشِ ةً لِّ افَّ   إِالَّ كَ

كَ  رَ نَا لَكَ ذِكْ عْ فَ رَ  وَ
ظِيمٍ  لُقٍ عَ إِنَّكَ لَعَىل خُ   وَ

نِتُّمْ  ا عَ يْهِ مَ لَ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنفُ ولٌ مِّ سُ مْ رَ اءكُ دْ جَ قَ   لَ
و مُ رَ كْ بَادٌ مُّ لْ عِ هُ بَ انَ بْحَ ا سُ دً لَ َنُ وَ محْ َذَ الرَّ وا اختَّ الُ قَ  نَ وَ

وهُ  عُ دْ بْدُ اهللاَِّ يَ امَ عَ هُ ملََّا قَ نَّ أَ   وَ
ى حَ ا أَوْ هِ مَ بْدِ ى إِىلَ عَ حَ أَوْ   فَ
هِ  بْدِ  بِعَ َ ي أَرسْ انَ الَّذِ بْحَ   سُ

ا نَ بْدِ ىلَ عَ نَا عَ لْ زَّ َّا نَ يْبٍ ممِّ نتُمْ يفِ رَ إِن كُ  وَ
َا  هلَ وْ نْ حَ مَ  وَ رَ قُ رَ أُمَّ الْ تُنذِ  لِّ

تَكَ ا ريَ شِ رْ عَ أَنذِ بِنيَ وَ رَ َقْ  ألْ
ونَ  أَلُ فَ تُسْ وْ سَ كَ وَ مِ وْ لِقَ رٌ لَّكَ وَ كْ ذِ هُ لَ إِنَّ  وَ
ونَ  أَلُ فَ تُسْ وْ سَ كَ وَ مِ وْ لِقَ رٌ لَّكَ وَ كْ ذِ هُ لَ إِنَّ  وَ

بِنيَ  رَ َقْ تَكَ األْ ريَ شِ رْ عَ أَنذِ  وَ
قِنَا عَ  نَا وَ نُوبَ نَا ذُ رْ لَ فِ اغْ نَّا فَ نَا آمَ نَا إِنَّ بَّ ونَ رَ ولُ قُ ينَ يَ ذِ ابَ النَّارِ الَّ   ذَ

ينَ  دِ اهِ عَ الشَّ تُبْنَا مَ اكْ ولَ فَ سُ نَا الرَّ بَعْ اتَّ لَتْ وَ نَّا بِامَ أَنزَ نَا آمَ بَّ  رَ
بَّلْ  قَ نَا تَ بَّ يلُ رَ عِ امَ إِسْ بَيْتِ وَ نَ الْ دَ مِ اعِ وَ قَ يمُ الْ اهِ رَ عُ إِبْ فَ رْ إِذْ يَ  وَ

قُو رَّ فَ الَ تَ ا وَ ِيعً بْلِ اهللاِّ مجَ واْ بِحَ مُ تَصِ اعْ ةَ وَ مَ واْ نِعْ رُ كُ اذْ  اْ وَ
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نَ  وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نتُمْ خَ  كُ
بِينًا ا مُّ تْحً نَا لَكَ فَ تَحْ ا فَ   إِنَّ

ن سَ  مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ واْ السُّ تَّبِعُ الَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يامً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ ا رصِ ذَ أَنَّ هَ  بِيلِهِ وَ
الَمَ دِينًا سْ مُ اإلِ كُ يتُ لَ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ مْ دِينَكُ كُ لْتُ لَ مَ مَ أَكْ يَوْ   الْ

ا دً يْبِهِ أَحَ ىلَ غَ رُ عَ ظْهِ يْبِ فَالَ يُ غَ ُ الْ املِ   عَ
يْثَ  غَ لُ الْ نَزِّ يُ ةِ وَ اعَ لْمُ السَّ هُ عِ ندَ  إِنَّ اهللاََّ عِ

لَ  نتُ أَعْ وْ كُ لَ ِ وَ َريْ نَ اخلْ تُ مِ ثَرْ تَكْ يْبَ الَسْ غَ  مُ الْ
ينَ  ِ َارسِ نَ اخلْ ونَنَّ مِ تَكُ لَ لُكَ وَ مَ بَطَنَّ عَ يَحْ تَ لَ كْ َ ئِنْ أَرشْ  لَ

ابِ  ذَ عَ وءُ الْ نَ سُ وْ عَ اقَ بِآلِ فِرْ حَ وا وَ رُ كَ ا مَ يِّئَاتِ مَ اهُ اهللاَُّ سَ قَ وَ  فَ
ي فِيهِ  مُ الَّذِ هُ مَ وْ وا يَ قُ تَّى يُالَ مْ حَ هُ رْ ذَ ونَ فَ قُ عَ  يُصْ

امً  لْ ءٍ عِ ْ لِّ يشَ اطَ بِكُ دْ أَحَ أَنَّ اهللاََّ قَ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وا أَنَّ اهللاََّ عَ لَمُ  لِتَعْ
ضِ  َرْ الَ يفِ األْ اتِ وَ وَ امَ ةٍ يفِ السَّ رَّ الُ ذَ ثْقَ نْهُ مِ بُ عَ زُ عْ يْبِ الَ يَ غَ ِ الْ املِ  عَ

وَ أَ  ةِ هُ رَ فِ عُ املَْغْ اسِ بَّكَ وَ إِذْ إِنَّ رَ ضِ وَ َرْ نَ األْ م مِّ أَكُ مْ إِذْ أَنشَ لَمُ بِكُ  عْ
مْ إِالَّ يفِ كِتَابٍ  كُ سِ الَ يفِ أَنفُ ضِ وَ َرْ يبَةٍ يفِ األْ صِ ن مُّ ابَ مِ ا أَصَ  مَ

بِنيٍ  امٍ مُ يْنَاهُ يفِ إِمَ صَ ءٍ أحْ ْ لَّ يشَ كُ  وَ
رِ  بُ لُوهُ يفِ الزُّ عَ ءٍ فَ ْ لُّ يشَ كُ  وَ
ا مَ أْنٍ وَ ونُ يفِ شَ ا تَكُ مَ نْهُ  وَ تْلُو مِ  تَ

ِنيَ   املَ عَ بُّ الْ اء اهللاَُّ رَ شَ ونَ إِالَّ أَن يَ اؤُ ا تَشَ مَ  وَ
  ُدَ ىلَ اهلْ مْ عَ هُ عَ َمَ اء اهللاُّ جلَ وْ شَ لَ  وَ
ةً  لَ النَّاسَ أُمَّ َعَ بُّكَ جلَ اء رَ وْ شَ لَ  وَ

ءٍ  ْ لِّ يشَ الِقُ كُ  اهللاَُّ خَ
لِيمُ  عَ قُ الْ َالَّ وَ اخلْ هُ  وَ

 ْ لَّ يشَ لَقَ كُ خَ هُ وَ رَ دَّ قَ  ءٍ فَ
لُونَ  مَ عْ ا تَ مَ مْ وَ كُ لَقَ اهللاَُّ خَ  وَ

كِيامً  لِيامً حَ انَ عَ اء اهللاَُّ إِنَّ اهللاََّ كَ شَ ونَ إِالَّ أَن يَ اؤُ ا تَشَ مَ  وَ
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ئِكَ  لَ أُوْ لِلْ فَ مَن يُضْ ي وَ تَدِ وَ املُْهْ هُ ْدِ اهللاُّ فَ  مَن هيَ
رَ  دْ حْ صَ َ هُ يَرشْ يَ ْدِ دِ اهللاُّ أَن هيَ رِ ن يُ دْ فَمَ رِ مَن يُ الَمِ وَ  هُ لِإلِسْ

ئِكَ  لَ يْئًا أُوْ نَ اهللاِّ شَ هُ مِ ْلِكَ لَ لَن متَ دِ اهللاُّ فِتْنَتَهُ فَ رِ مَن يُ  وَ
 َ رسْ عُ مُ الْ يدُ بِكُ رِ الَ يُ َ وَ يُرسْ مُ الْ يدُ اهللاُّ بِكُ رِ  يُ

ن ينَ مِ ذِ نَنَ الَّ مْ سُ كُ يَ ْدِ هيَ مْ وَ كُ َ لَ يدُ اهللاُّ لِيُبَنيِّ رِ  يُ
اهللاُّ يَ  اءوَ شَ ي مَن يَ ْدِ هيَ الَمِ وَ ارِ السَّ و إِىلَ دَ عُ  دْ

ينَ  تَدِ لَمُ بِاملُْهْ وَ أَعْ هُ بِيلِهِ وَ ن سَ لَّ عَ ن ضَ لَمُ بِمَ وَ أَعْ بَّكَ هُ  إِنَّ رَ
يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُّ َ اء إِىلَ رصِ شَ ي مَن يَ ْدِ هيَ الَمِ وَ ارِ السَّ و إِىلَ دَ عُ دْ اهللاُّ يَ  وَ

ولُ اهللاَِّ وَ  سُ دٌ رَّ َمَّ مْ حمُّ اهُ رَ مْ تَ يْنَهُ َاء بَ محَ ارِ رُ فَّ كُ ىلَ الْ اء عَ دَّ هُ أَشِ عَ ينَ مَ ذِ  الَّ
ينَ  ذِ انِنَا الَّ وَ خْ ِ إلِ نَا وَ رْ لَ فِ نَا اغْ بَّ ونَ رَ ولُ قُ مْ يَ هِ دِ عْ ن بَ وا مِ اؤُ ينَ جَ ذِ الَّ  وَ

 ُ ىلَ هلَ وْ ينَ الَ مَ افِرِ كَ أَنَّ الْ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ ىلَ الَّ وْ لِكَ بِأَنَّ اهللاََّ مَ  مْ ذَ
يتُ  ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ مْ دِينَكُ كُ لْتُ لَ مَ مَ أَكْ يَوْ  الْ

نَ  م مِّ يْهِ لَ مَ اهللاُّ عَ نْعَ ينَ أَ ذِ عَ الَّ ئِكَ مَ لَ أُوْ ولَ فَ سُ الرَّ طِعِ اهللاَّ وَ مَن يُ  وَ
ينَ  الِدِ نَّمَ خَ هَ ارَ جَ هُ نَ إِنَّ لَ هُ فَ ولَ سُ رَ عْصِ اهللاََّ وَ مَن يَ اوَ دً بَ ا أَ   فِيهَ

ولِ  :  سُ الرَّ وهُ إِىلَ اهللاِّ وَ دُّ رُ ءٍ فَ ْ تُمْ يفِ يشَ عْ نَازَ إِن تَ   فَ
يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُّ َ ي إِىلَ رصِ دِ تَهْ إِنَّكَ لَ   وَ

رِ ي نِ املُْنكَ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ م بِاملَْعْ هُ رُ   َأْمُ
ا وَ  دً جَّ وا سُ رُّ َن خَ محْ اتُ الرَّ مْ آيَ يْهِ لَ تْىلَ عَ ا تُ  بُكِياإِذَ
ا ودً هُ شْ انَ مَ رِ كَ جْ فَ آنَ الْ رْ رِ إِنَّ قُ جْ فَ آنَ الْ رْ قُ  وَ
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 ٥٤                                                                                   منكم فسريی اختالفا              من يعش  انه
 ٥٧                                                                                                     اوثق عری االيامن املواالة فی اهللا

 ٨٢                                                                                                                                    ?    أين اهللا
 ١١٩                                   ان اهللا فرض عليكم صيام رمضان
 ١٤٣                                     االيامن بضع وسبعون شعبةأعالها
 ١٥٧                              أالوان فی اجلسد مضغة                 

 ١٦٤انک امرؤفيک جاهلية                                                 
 ١٦٨روضةخاخ                                                                 

 ١٦٩ قد صدق                                                                  انه
 ١٦٩قد شهد                                                                     انه

 ١٧٣ان بني الرجل وبني الرشک والكفر ترک الصالة                  
 ١٧٤إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت                               

 ١٧٧                  أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا             
 ١٧٧اليس يشهد ان ال اله اال اهللا                                            
 ١٧٨أول ماحياسب به العبد يوم                                            
 ١٨١يا عائشة أن اهللا قد أفتانی                                             

 ١٩٢ی قوم من اهل الكتاب                                انک تقدم عل
 ١٩٨اولئک اذا مات فيهم العبد                                             

 ١٩٨انی ابرأ الی اهللا ان يكون لی                                      
 ١٩٩        استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت                        

 ٢٠٠اذا مات احد من اخوانكم                                                 
 ٢٠٩                       اال و ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور

 ٢١٤                                            اال ان اهللا ينهاكم ان حتلفوا
 ٢١٦                                                     افلح و ابيه ان صدق
 ٢١٦                                                        اما و ابيک لتنبأنه
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 ٢٢١                                                 كناهتاماقروا الطري علی 
 ٢٢١                                       انام ذلک شیء جيده احدكم

 ٢٢٣                                 اربع فی امتی من امر اجلاهليه
 ٢٢٧                                         اسكت فبئس اخلطيب انت

 ٢٢٧                                                 أمثالن قل ما شاء اهللا
 ٢٣٨                              اسعد الناس بشفاعتی يوم القيامه من

 ٢٤٠امر ان يسرتقی من العني                                              
 ٢٤٠                                          اسرتقوا هلا فان هبا النظرة

 ٢٤٠                                                   اعرضوا علی رقاكم
 ٢٤٠                                                    امئمان الرقی و الت

 ٢٤٥                                              أذهب البأس رب الناس
 ٢٥٠                                       ان جتعل هللا نداً و هو خلقک
 ٢٨٠                                   ان هللا تسعة و تسعني اسامً مائة

 ٢٨٠                                  أسألک بكل اسم هو لک سميت
 ٢٩٤                                         ان اهللا ملا قضی اخللق كتب

ةٍ  جَ رَ ةَ دَ ائَ َنَّةِ مِ  ٢٩٤                                               إِنَّ يفِ اجلْ
 ٢٩٧                                                    إهنا مؤمنة فأعتقها

 ٢٩٧                                                               ?  أين اهللا 
ى وسَ مُ مُ وَ تَجَّ آدَ  ٣٠٣                                                     احْ

هِ  جْ وذُ بِوَ  ٣١٤                     ک                               أَعُ
النَّارُ  َنَّةُ وَ تْ اجلْ مَ تَصَ  ٣١٥                                          اخْ

 ِ نيْ بَعَ َ إِصْ ا بَنيْ لَّهَ مَ كُ نِي آدَ لُوبَ بَ  ٣٢١                          إِنَّ قُ
ام مْ كَ بَّكُ ونَ رَ مْ راَءُ  ٣٢٩                                        إنَّكُ

 پاورقی ٣٤٤اعطيت مخسا مل                                                
 پاورقی ٣٤٦انا سيد ولد آدم يوم القيامة                                      
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 پاورقی ٣٤٦اصطفی كنانة                                               ان اهللا
 ٣٦١                                    ان العبد اذا وضع فی قربه

 ٣٦٢من عداب القرب                                     اعوذ باهللا
ةٍ  نْ ثَالثَ هُ االّ مِ لُ مَ نْه ُعَ طَعَ عَ نْسانُ إنْقَ  ٣٦٥         إذا ماتَ اإلْ

 ٣٦٦                                            اآلن بردت جلدته
 ٣٨٩ين من بعدی                                   اقتدوا باللذ

 ٤١٢ −٤٠٣                 م اقتديتم اهتديتمآهياصحابی كالنجوم ب
 ٤١٢ −٤٠٤                                      اياكم و ما شجر بينهم

 ١٦٦بايعونی علی ان ال ترشكوا باهللا                         
 ١٩٣                                 بنی االسالم علی مخس

 ٤٨تركت فيكم ما ان متسكتم                              
 ٢٢٧       ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة االيامن من

 ٣١٨                                ثالثة حيبهم اهللا ويضحك
ةٍ  نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ  ٣١٣                                            جَ

 ٣٦٦                                        حجی عنها أرأيت
 ٤٧خري القرون قرنی ثم الذين                             

 ١٧٧مخس صلوات كتبهن                                    
 ٢١٥                             دخل اجلنة و ابيه ان صدق

 ١٧٢م وعموده الصالة                   رأس األمر األسال
 ٣٠٨                                 زينوا القرآن باصواتكم

 ٤٣٧احلداء و الرجز                      و سمع رسول اهللا
 ٢٣٨شفاعتی الهل الكبائر                                  

 ٢١٩                                            الطرية رشک
 ١٧٢العهدالذی بيننا                                        

 ١٦٤فمن وفی منكم فأجره                              
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 ١٩٣بالتوحيد                         فاهل رسول اهللا
يشِ  وَ يَمْ هْ لٌ فَ جُ َنَّةَ رَ لُ اجلْ خُ دْ نْ يَ رُ مَ  ٣١٦          آخِ

 پاورقی ٣٤٣                                    فضلت علی االنبياء
 ٣٨٩فاتی ابابكر                                         

 ٢٨٤                قال اهللا عزوجل يؤذينی ابن آدم
 ١١٧                                   وكل بدعةضاللة

 ٢٣٩فی                          كان ينفث علی نفسه
 ٢٥٠            مولود يولد علی الفطرة فابواهكل 

 ١٩٧لعنة اهللا علی اليهود والنصاری                  
 ٢١٢                           لعن اهللا زورات القبور
 ٢٣٧                        لكل نبی دعوة مستجابة

 ٢٣٩               مل يتوكل من اسرتقی او اكتوی
 ١٦                  أن يشبه أباهمن سعادة املرء 

 ٢٤                     منهومان ال يشبعان طالب
 ١٣٧                           من نسی الصالةعلیّ 

 ١٤٢             مارأيت من ناقصات عقل ودين
 ١٤٢             من رأی منكم منكراًفليغره بيده

 ١٦٦من اصاب منكم من هذه القاذورات       
 ١٦٧ا هذا يا حاطب                             م

 ١٧٢من حافظ عليها                              
 ١٧٣من صلی صالتنا واستقبل                  

 ١٧٣مامنعک ان تصلی                           
 ١٧٧من شهد اال اله االاهللا                      

 ١٨١         من اصطبح كل يوم مترات      
 ٢١٤             من حلف باالمانة فليس منا



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٤٤٦ 

 ٢١٤           من حلف بغري اهللا فقد ارشک
 ٢٢٦                    من يطع اهللا و رسوله

 ٢٣٧       من سأل اهللا لی الوسيله حلت له
 ٢٤١              من استطاع منكم ان ينفع

لِّ  يُكَ دٍ إِالَّ سَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ هُ مَ بُّ هُ رَ  ٣٠٣      مُ
 ٣١٩    ما من قلب اال هو بني اصبعني من

ْسٌ  يْبِ مخَ غَ اتِحُ الْ فَ الَ مَ  ٣٢٤                قَ
 ٣٤٤مثلی و مثل االنبياء من قبلی             

يهِ صيامٌ  لَ  ٣٦٦                 مَن مات و عَ
 ٣٨٧       املفلس من امتی من يأتی يوم

 ٤٠٤          سبنیمن سب اصحابی فقد 
 ٤٣٨لنبی حسن        لشئ اذنه  ما اذن اهللا
 ٤٤١     نبيا اال كان حقا عليه  ما بعث اهللا

 ١٠٢نرضّ اهللا عبدا سمع مقالتی            
 ٢٠٥هنی ان تبنی او جتصص          

 ٢١١                هنيتكم عن زيارة القبور
 پاورقی ٣٤٣نرصت بالرعب                       

 ٣٦٥                                         نعم
 ١٧                   هذا اخی و انا اخوه

 ٢٢٣            هل تدرون ماذا قال ربكم
 ٢٤٠                  هم الذين ال يسرتقون
رِ  مَ قَ ونَ يفِ الْ ارُّ لْ تُضَ  ٣٢٨                 هَ

 ٣٧٩      االمة               هم جموس هذه
 ٤٣٧هل معک من شعر اميية بن ابی       
 ١٦٦ومايدريک لعل احلدود نزلت          
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 ٢٢٨                             و رب الكعبه
 ٤١٢ال تسبوا اصحابی                         

 ٨٧ال الفني احدكم متكئا                       
 ١٦٤    اليزنی الزانی حني يزنی وهو           

 ١٧٦          : ال أزال أقاتل الناس حتی يقولوا
 ٢١٤            ال حتلفوا بالطواغی وال بآبائكم

 ٢١٩                         ال عدوی و ال طرية
 ٢٣٩       ال بأس بالرقی ما مل يكن فيه رشک

 ٢٨٤                                ال تسبوا الدهر
 ٣٥٢ی                    ال تفضلونی علی موس

 ٣٥٣ال تفضلوا بني االنبياء                         
 ٣٥٤ال ينبغی الحد ان يقول انا خري من يونس  

 ٣٥٤ال ينبغی الحد ان يقول انا خري من           
 ٣٥٤ال ينبغی الحد ان يقول انا خري من           

 ٣٥٤من قال انا خري من يونس بن                 
 ٣٦٦     ال يصلی احد عن احد و ال يصوم احد 

 ١٠٧يا عدی بن حاتم الق هذا الصنم             
 ١٣٦    محن انی ملا كنت حيث رأيتنیريا عبدال

 ١٩٢يا معاذ اتدری ما حق اهللا                       
كَ  بَارَ نَا تَ بُّ لُ رَ نْزِ  ٢٩٨                                يَ

ولُ ا قُ بَّيْكَ يَ ولُ لَ يَقُ مُ فَ ا آدَ  ٣٠٣                هللاَُّ يَ
 ِ لَنيْ جُ كُ اهللاَُّ إِىلَ رَ حَ  ٣١٥                     يَضْ
 ٣٤٧بعثنی                  يا بنی عبد مناف ان اهللا

    
 فهرست اعالم
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  ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم
 اسامعيل بن عبداهللا بن قسطنطني خمزومی 

 عد بن عبدالرمحان زهری ابراهيم بن س
 اسامعيل بن حييی بن اسامعيل ابو ابراهيم 

 ابراهيم بن اسامعيل بن علية جهمی 
 ابو احلسن حممد بن عبدامللک كرجی 

 برش بن غياث مريسی 
 حسني بن علی كرابيس

 حرمله بن حييی بن عمران حتبيبی 
 حفص الفرد 

 حسن بن حممد بن صياح زعفرانی 
 قريشی  محزه بن عبد املطلب

 حسن بن علی بن ابی طالب حسني بن علی بن ابی طالب 
 ربيع بن سليامن 
 سفيان بن عيينه 

 سعد بن ابی وقاس 
 سعيد بن زيد 

 طلحه بن عبيد اهللا متيمی 
 عبد امللک بن عبد العزيز بن جريج 

 عطاء بن ابی رباح 
 عبد الرمحان بن ابی بكر 

 عبد العزيز بن حممد بن عبيد الدراوردی 
 عبد الرمحان بن ابی حاتم رازی 

 عبد الرمحان بن عوف قريشی 
 عامر بن عبداهللا بن جراح قريشی 
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٤٤٩ 

 عمرو بن عبيد برصی 
 عبد اهللا بن سبأ هيودی 

 مسلم بن خالد خمزومی 
 مالک بن انس 

 حممد بن اسامعيل بن مسلم بن ابی فديک
 مطرف بن مازن صنعانی 

 حممد بن حسن شيبانی 
 بن عبد احلكم بن ايمنحممد بن عبداهللا 

 حممد بن ادريس بن مهران عطفانی حنظلی ابو حاتم 
 مصالق اباضی

 معمر بن مثنی تيمی 
 معبد بن خالد جهمی 

 مسلم بن ميمون 
 حممد بن عبد امللک كرجی ابو احلسن 

 هشام بن يوسف صنعانی 
 وكيع بن جراح رؤاسی 
 واصل بن عطاء برصی 

 يوسف بن حييی مرصی بوطی 
 ابو يوسف (بن ابراهيم يعقوب 
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 بريوت  –دار الكتب العلمية  ;ابن كثري/ البداية و النهاين  −٣١
مطبعة احلكومـة  ;حممد بن عبدالرمحن بن قاسم: تصحيح و تكميل و تعليق ;ابن تيمية/ بيان تلبيس اجلهمية  −٣٢

 ه ١٣٩١ –مكة املكرمة ط 
 ابن عساكر خمطوص / تاريخ دمشق  −٣٣
 ه ١٣٩٩بريوت  –دار الكتاب العربی  ;ابن عساكر/ تبيني كذب املفرتی  −٣٤
 املدينة املنورة  ;خمطوت فی مكتبة اجلامعة االسالمية/ حترير املقالة فی رشح الرسالة  −٣٥
ف علـی مراجعـة ارش ;ابولعال حممـد بـن عبـدالرمحن املبـاركفوری/ حتفة االحوذی برشح جامع الرتمذی  −٣٦

  ٢/١٣٨٣حممد عبداملحسن الكتبی ط   قام بنرشه ;عبدالوهاب عبدالطيف  و تصحيحه  اصوله
; دار احيـاء ٢/١٣٩٩عبـدالوهاب عبـدالطيف ط   حققه/ تدريب الراوی برشح تقريب النواوی السيوطی  −٣٧

 السنة النبوية 
 دار احياء الرتاث العربی  ;الذهبی/ تذكرة احلفاظ  −٣٨
 ه ١٤٠١دار الفكر  −  حتقيق مصطفی حممد عامره ;املنذری/ هيب الرتغيب و الرت −٣٩
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 الصنعانی / تطهري االعتقاد  −٤٠
: النـارش . عبدالرمحن عبداجلبار الفريـوائی –د / لالمام حممد بن نرص املروزی; حتقيق / تعظيم قدر الصالة  −٤١

 ه ١/١٤٠٦مكتبة الدار باملدينة املنورة ط 
مطبعـة البـابی / ابوجعفر حممد بـن جريـر الطـربی / عن تأويل القرآن  تفسري الطربی املسمی جامع البيان −٤٢

 ه ١٣٨٨ −٣ط  –احللبی 
 –دار املعرفـة  ;ابو حممد احلسني بن مسعود الفـراء البغـوی الشـافعی ;تفسري البغوی املسمی معامل التنزيل −٤٣

 ه ١/١٤٠٦بريوت ط 
دار احيـاء  . مد بن امحد االنصـاری القرطبـیحم  ابوعبيداهللا/ تفسري القرطبی املسمی اجلامع الحكام القرآن  −٤٤

 توزيع دار الباز مكة املكرمة ;١٩٦٧بريوت  –الرتاث العربی 
 ه ١٣٨٨بريوت  ;دار املعرفة/ تفسري القرآن العظيم لالمام اجلليل ابن كثري  −٤٥
 دیشيخ عبدالرمحن بن نارص السع/ تفسري السعدی املسمی تيسري الكريم الرمحن فی تفسري كالم املنان  −٤٦
 ه ١/١٤٠٦ط  –حلب  –دار الرشيد سوريا / حتقيق حممد عوامة  . احلافظ ابن حجر/ تقريب التهذيب  −٤٧
 ه  ١٣٩٦حممد حممود االستانبولی  ;ابن جوزی/ تلبيس ابليس  −٤٨
هاشم   السيد عبداهللا  عنی بتصحيحه, احلافظ ابن حجر/ التلخيص احلبري فی ختريج احاديث الرافعی الكبري  −٤٩

 ه ١٣٨٤اليامنی 
 بن عبدالرب   احلافظ ابوعمر يوسف بن عبداهللا/ التمهيد ملا فی املوطأ من املعانی و االسانيد  −٥٠
عـامد الـدين امحـد : حتقيـق ;القاضی ابوبكر حممد بن الطيـب البـاقالنی/ متهيد االوائل و تلخيص الدالئل  −٥١

 ه  ١٤٠٧١موسسة الكتب الثقافية ط  . حيدر
امحد ابن حجـر آل بوطاميـآل بنعلـی علـی : من اصول الضالل و الكفران تنزيه السنة و القرآن عن ان يكونا −٥٢

 الدوحة قطر  –مطابع قطر الوطنية  ٢ه ط  ١٣٩٩القطری 
 . ابوذكريا حميی الدين بن رشف النووی; ادارة الطباعة املنريية/ هتذيب االسامء و اللغات  −٥٣
 املزی خمطوط/ هتذيب الكامل  −٥٤
 . است  عبداملنعم صالح العلی العزی آن را هتذيب كرده . هتذيب مدارج السالكني البن قيم −٥٥
 ه ١٣٢٦مصور عن طبعة جملس دائرة املعارف النظامية باهلند  ;احلافظ ابن حجر/ هتذيب التهذيب  −٥٦
عبـدالعزيز بـن  –د / دراسـة و حتقيـق  . امام االئمة ابن خزيمة/ التوحيد و اثبات صفات الرب عز و جل  −٥٧

 . ١٤٠٨ – ١ط  ٧ –الرياض  –شد دار الر . ابراهيم الشهوان
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 داراملجتمع جدة  –ه  ١٤٠٨ −٣عبداملجيد الزندانی ط / التوحيد  −٥٨
دار الكتـب  . القاضـی  ابوالفـداء عبـداهللا  حققـه . احلافظ ابن حجر ;توالی التأسيس ملعالی حممد بن ادريس −٥٩

 ه ١٤٠٦, ١ط  –بريوت  –العلمية 
 جوامع الكلم ابن رجب احلنبلی جامع العلوم و احلكم فی رشح مخسني حديثا من −٦٠
 . مكتبة الباز مكة املكرمة ١٣٩٨ابن عبدالرب /   جامع بيان العلم و فضله −٦١
 ابن قيم اجلوزية/ جالء االفهام فی الصالة علی خري االنام  −٦٢
 حتقيق امحد شاكر  ;االمام الشافعی/ مجاع العلم  −٦٣
 ی مرص ابراهيم اللقانی; مطبعة مصطفی البابی احللب/ جوهرة التوحد  −٦٤
 ه ١٤٠٣, ١ط  –بريوت  –دار الكتب العلمية  ;ابن قيم اجلوزية/ حادی االرواح الی بالد االفراح  −٦٥
 بريوت –دار املعرفة  . حاشية العدوی علی رشح ابی احلسن لرسالة ابن ابی زيد الشيخ علی الصعيدی −٦٦
بوالقاسـم اسـامعيل بـن حممـد االمام احلافظ قوام السـنة ا/ احلجة فی بيان احلجة و رشح عقيدة اهل السنن  −٦٧

 ه ١٤١١, ١دار الراية الرياض ط  ;حممد بن ربيع مدخلی و حممد بن حممود ابورحيم/ د : حتقيق . االصفهانی
, ٣بـريوت ط  –دار الكتاب العربی  ;االصفهانی ابونعيم امحد بن عبداهللا/ حلية االولياء و طبقات االصفياء  −٦٨

 ه ١٤٠٠
 ه ١٤٠٦, ١ط , بريوت, دار الفكر ;السيوطی/ أثور الدر املنثور فی التفسري بامل −٦٩
 حممد رشاد سامل/ حتقيق د  . شيخ االسالم ابن تيمية/ درء تعارض العقل و النقل  −٧٠
 ه ١٤٠١, ١الرياض ط  –طبع جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية  −٧١
ابع الرشـيد باملدينـة طبـع فـی مطـ, الشيخ عبداملحسن العبـاد/  . امرء سمع مقالتی  دراسة حديث نرض اهللا −٧٢

 ه ١٤٠١, ١املنورة ط 
توزيـع دار الفكـر  ;املكتبة التجاريـة الكـربی ;حممد امحد ميارة املالكی/ . الدر الثمني و املورد العذب املعني −٧٣

 . بريوت
  ١حممد خليل هراس ط/ دعوة التوحيد  −٧٤
 ;د بن علی العبدالطيفدعاوی املناوين لدعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب عرض و نقض عبدالعزيز بن حمم −٧٥

 ه ١٤٠٩دار طبية الرياض 
دمشق  –علوم القرآن   موسسه ;حممد السيد اجلليند . حتقيق د/ دقائق التفسري اجلامع لتفسري االمام ابن تيمية  −٧٦

 ه ١٤٠٤, ٢بريوت ط  –
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 ه ١٣٩٢, ٣مكتبة املعرفة ط / مجع حممد عفيف الزغبی / ديوان االمام الشافعی  −٧٧
 مكتبة دار الرتاث بالقاهرة . ١٣٩٩, ٢حتقيق و رشح امحد حممد شاكر ط  ;الشافعی االمام / الرسالة  −٧٨
 . حممـد بـن رشيـف/ عبـداحلليم حممـود ود  . حتقيـق د ;ابوالقاسم عبدالكريم القشريی/ الرسالة القشريية  −٧٩

 دار الكتب احلديثة القاهرة : النارش
  ١ابوبكر امحد بن احلسني البيهقی ط / رد االنتقاد   −٨٠
بريوت  –دار الكتاب العربی  ;بن امحد بن قدامة املقدسی  موفق الدين عبداهللا/ ضة الطالبني و جنة املناظر رو −٨١

 ه ١٤٠١, ١ط 
موسسة . حتقيق شعيب االرناووط و عبدالقادر االرناووط ;ابن قيم اجلوزية/ زاد العامد فی هدی خري العباد  −٨٢

 . ١٣٩٩, ١الرسالة ط
 ی الزاهر فی غريب الفاظ الشافع −٨٣
 الكتب االسالمی  . حممد نارص الدين االلبانی/ سلسلة االحاديث الصحيحة و الضعيفة  −٨٤
 ;عبدالرمحن حممد عثامن  حققه/ االمام احلافظ ابوعيسی حممد بن عيسی بن سورة الرتمذی / سنن الرتمذی  −٨٥

 ه ١٤٠٠ –بريوت  –دار الفكر 
 الباز مكة املكرمة  دار/ حممد حميی الدين عبداحلميد   راجعه/ سنن ابی داود  −٨٦
 دار الفكر بريوت ;بتحقيق حممد فواد عبدالباقی/ سنن ابن ماجة  −٨٧
 بريوت  –دار الكتاب العربی  ;حاشية السندی/ رشح السيوطی / سنن النسائی  −٨٨
 رشكة الطباعة الفنية املتحدة  . هاشم اليامنی  حتقيق عبداهللا/ سنن الدارمی  −٨٩
 . ١٣٨٦القاهرة  –دار املحاسن للطباعة  . اشم اليامنیه  حتقيق عبداهللا/ سنن الدار القطنی  −٩٠
 توزيع دار الباز مكة املكرمة / ابوبكر امحد بن احلسني البيهقی / السنن الكربی  −٩١
 ١٣٩٥بريوت  –دار الكتب العلمية  . حممد بن عبدالسالم بن خرض الشقريی/ السنن و املبتدعات  −٩٢
دار ابـن  . حممد بن سعيد بن سـامل القحطـانی/ د : قيق و دراسةحت . بن االمام امحد بن حنبل  عبداهللا/ السنة  −٩٣

 ه ١٤٠٦, ١الدمام ط  –القيم 
دار الرايـة  . عطيـة الزهرانـی . دراسـة و حتقيـق د . ابوبكر امحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل/ السنة  −٩٤

 ه ١٤١٠, ١الرياض ط 
 ه ١٤٠٢, ١موسسة الرسالة ط  . ووط و مجاعةحتقيق شعيب االرنا . للحافظ الذهبی/ سري اعالم النبالء  −٩٥
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امحد  . د: حتقيق . بن احلسن بن منصور االلكائی  بة اهللا ابوالقاسم / رشح اصول اعتقاد اهل السنة و اجلامعة  −٩٦
 دار طيبة الرياض . بن سعد الغامدی

االسـالمی  املكتـب . حتقيـق شـعيب االرنـاووط ;ابوحممد احلسني بن مسعود الفراء البغـوی/ رشح السنة  −٩٧
 . ه ١٤٠٠دمشق 

املكتـب  –خرج احاديثها حممـد بـن نـارص الـدين االلبـانی  ;ابن ابی العز احلنفی/ رشح العقيدة الطحاوية  −٩٨
  ٧االسالمی ط 

حـديث اكـادمی : النـارش . حتقيـق حممـد حامـد الفقـی ;االمام ابوبكر حممد بن احلسني االجری/ الرشيعة  −٩٩
 . ه ١٤٠٣, ١باكستان ط 

حتقيق حممد حامـد  ;ابولعباسی امحد بن عبدالعزيز الفتوحی/ املنري املسمی بمخترص التحرير رشح الكوكب  −١٠٠
  . ه ١٣٧٢مكتبة السنة املحمدية  . الفقی

  . بريوت –دار احياء الرتاث العربی  ;النووی/ رشح مسلم  −١٠١
فـص عمـر بـن رشح مسلم املسمی املفهوم ملا اشكل من تلخيص كتاب املسلم ابوالعباس امحـد بـن ابـی احل −١٠٢

 . ٢٣٤٣ابراهيم االنصاری القرطبی خمطوط مكتبة اجلامعة االسالمية 
 . ١٣٩٩مكتبة الكليات االزهرية  ;حممد الزرقانی/ رشح موطأ االمام مالک  −١٠٣
  . ه ١٤٠٤  الفاروق حديثه. حممد خليل هراس/ رشح نونية ابن قيم  −١٠٤
  ١مد الغنيامن ط بن حم  الشيخ عبداهللا/ رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاری  −١٠٥
 . ابن بطال خمطوط مكتبة اجلامعة االسالمية/ رشح البخاری  −١٠٦
 ضمن جمموع الفتاوی ;شيخ االسالم ابن تيمية/ رشح حديث النزول  −١٠٧
 . ه ١٣٨٥دار الكتب االسالمية  . شيخ االسالم ابن تيمية/ رشح العقيدة االصفهانية  −١٠٨
  . ملتبة دار الرتاث . التعليل ابن قيمشفاء العليل فی مسائل القضاء و القدر و احلكمة و  −١٠٩
رسـائل ماجسـتري مكتبـة الدراسـات العليـا باجلامعـة  . ابوبكر امحـد بـن احلسـني البيهقـی/ شعب االيامن  −١١٠

 . االسالمية
مصـطفی ديـب  . د  و عنـی بـه  و رقمه  حممد بن اسامعيل البخاری ضبطه  صحيح البخاری االمام ابوعبداهللا −١١١

 . ه ١٤٠١ – ١ط  –بريوت  –مشق د –دار القلم  . البغا
 ترتيب امحد فواد الباقی  ;االمام مسلم بن احلجاج القشريی/ صحيح مسلم  −١١٢
 املكتب االسالمی  . حممد نارص الدين االسالمی/ صحيح اجلامع الصغري  −١١٣
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 املكتب االسالمی  . حممد نارص الدين االلبانی/ صحيح الرتغيب و الرتهيب  −١١٤
  . ه ١٤٠٨اجلامعة االسالمية  . مد امان اجلامیالدكتور حم/ الصفات االهلية  −١١٥
  . ه ١٣٩٩, ٢توزيع مكتبة الباز مكة املكرمة ط  . اب اجلوزی/ صفة الصفوة  −١١٦
 ه  ١٤٠٥ – ٢املكتب االسالمی ط  . حتقيق تيسري زعيرت . ابن القيم/ الصالة و حكم تاركها  −١١٧
دار  .  الـدكتور علـی بـن حممـد الـدخيل اهللا  حققـه ;ابـن القـيم/ الصواعق املرسلة علی اجلهمية و املعطلة  −١١٨

 . ١٤٠٨, ١العاصمة الرياض ط 
امحد بن عطية الغامدی اجلامعة االسالمية  . علی بن نارص فقيهی و د . د  حققه ;ابن القيم/ الصواعق املنزلة  −١١٩

 باملدينة املنورة 
دار الكتـب  . امی النشـارعلـی سـ  علـق عليـه, السيوطی/ صون املنطق و الكالم عن متن املنطق و الكالم  −١٢٠

 العلمية 
 املكتب االسالمی  . حممد نارص الدين االلبانی/ ضعيف اجلامع الصغري  −١٢١
 بريوت –دار املعرفة  . القاضی ابواحلسني حممد بن ابی يعلی/ طبقات احلنابلة  −١٢٢
 . ه ١٣٨٤, ١طبع بمطبعة عيسی البابی احللبی ط  . اسبكی/ طبقات الشافعية  −١٢٣
 . احلافظ عبداحلليم عبداحلليم خـان . بعناية د ;ابوبكر بن امحد بن حممد امني قاضی شهبة/ طبقات الشافعية  −١٢٤

 . ه ١٣٩٩, ١مكتبة مدينة العلم مكة املكرمة ط 
 . ه ١٤٠١دار العلم , اجلبوری  حتقيق عبداهللا . مجال الدين عبدالرحيم االسنوی/ طبقات الشافعية  −١٢٥
  . ابن كثري خمطوط/ طبقات الشافعية  −١٢٦
 نرش دار االرقم الكويت . حتقيق الشيخ حممد نارص الدين االلبانی ;ابن ابی خيثمة/ لم الع −١٢٧
 مطبعة االمامة  . حممد امحد خفاجی ;العقيدة االسالمية بني السلف و املعتزلة −١٢٨
توزيـع رئاسـة العامـة لالفتـاء و الـدعوة و , رضا نعسـان . عالقة االثبات و التفويض بصفات رب العاملني −١٢٩

 الرياض –االرشاد 
 . ه ١٤٠٩, ٣الشيخ صالح بن ابراهيم البليهی ط / عقيدة املسلمني  −١٣٠
 ضمن جمموعة الرسائل املنريية  ;الصابونی/ عقيدة اصحاب احلديث  −١٣١
 . ه ١٤١١, ١بن حممد البصريی ط   حتقيق عبداهللا ;عقيدة احلافظ عبدالغنی املقدسی −١٣٢
 . ١٤٠٨, ١س اجلديع ط بن يون  عبداهللا/ العقيدة السلفية فی كالم رب الربية  −١٣٣



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٤٥٧ 

حتقيـق  ;ابوالطيب العظـيم ابـادی مـع رشح احلـافظ ابـن قـيم اجلوزيـأة –عون املعبود رشح سنن ابی داود  −١٣٤
 . ه ١٣٨٨, ٢حممد عبداملحسن الكتبی ط  . عبدالرمحن حممد عثامن

بـريوت  –لمية دار الكتب الع . شمس الدين ابواخلري حممد بن حممد اجلزری/ غاية النهاية فی طبقات القراء  −١٣٥
 . ه ١٤٠٠, ٢ط –
 . املكتبة السلفية . احلافظ ابن حجر/ فتح الباری  −١٣٦
الرئاسـة العامـة الدارة البحـوث  ;الشيخ عبدالرمحن بن حسن آل الشـيخ/ فتح املجيد رشح كتاب التوحيد  −١٣٧

 ١٤٠٣العلمية و االفتاء الرياض 
 دار الشهاب القاهرة  . محد عبدالرمحن البناا/ الفتح الربانی لرتتيب مسند االمام امحد بن حنبل الشيبانی  −١٣٨
بريوت  –دار املعرفة  . حتقيق حممد حميی الدين عبداحلميد ;عبدالقاهر بن طاهر البغدادی/ الفرق بني الفرق  −١٣٩

–  
 بريوت  –دار الفكر  ;ابن حزم/ الفصل بني امللل و االهواء و النحل  −١٤٠
 ن جمموعة رسائل الدار السلفية االمام ابن رجب ضم/ فضل علم السلف علی علم اخللف  −١٤١
 املكتب االسالمی  . حتقيق حممد نارص الدين االلبانی ;اسامعيل القاضی/ فضل الصالة علی النبی  −١٤٢
 . ه ١٣٩١, ٢دار الفكر ط  ;املناوی/ فيض القدير رشح اجلامع الصغري  −١٤٣
  ١موسسة الرسالة ط  . الفريوز ابادی/ القاموس املحيط  −١٤٤
 دار صادر . املكیابوطالب / قوت القلوب  −١٤٥
  ١٣٩٦ −١ –دار االنصار ط  ;مصطفی حلمی . د/ قواعد املنهج السلفی  −١٤٦
 حممد صالح العثيمني / القواعد املثلی  −١٤٧
دار الكتـب  . شمس الدين حممد بن عبدالرمحن بن حممد السـخاوی/ القول البديع فی الصالة علی الشفيع  −١٤٨

 . ١٣٩٧, ٣بريوت ط  –العلمية 
 ه ١٤٠٤, ١ −دار الفكر ط ;بن عدی اجلرجانی  ابوامحد عبداهللا/ لرجال الكامل فی الضعفاء ا −١٤٩
 حتقيق امحد القالش مكتبة الرتاث االسالمی  ;العجلونی/ كشف اخلفاء و مزيل االلتباس  −١٥٠
 االمام حممد بن عبدالوهاب التميمی / كشف الشبهات  −١٥١
  ٢دار الكتب احلديثة ط  . بداحلليممرجعة عبداحلليم حممد ع ;اخلطيب البدادی/ الكفاية فی علم الرواية  −١٥٢
 دار الفكر . احلافظ ابن حجر/ لسان امليزان  −١٥٣
 دار صادر ;ابن منظور/ لسان العرب  −١٥٤
 ١٣٩٩, ٣املكتب االسالمی ط  . حممد اديب صالح . د/ ملحات فی اصول احلديث  −١٥٥



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٤٥٨ 

 مطبعة املدنی  . حممد بن امحد السفارينی االثری احلنبلی/ لوامع االنوار البهية  −١٥٦
 . ه ١٤٠٧ادارة القرآن و العلوم االسالمية باكستان  ;ابوبكر حممد بن امحد الرسخسی/ املبسوط  −١٥٧
 ابوذكريا حميی الدين بن رشف النووی; دار الفكر/ املجموع رشح املهذب  −١٥٨
توزيع الرئاسة العامة الدارة البحوث العلمية و االفتـاء  ;مجعة عبدالرمحن بن قاسم/ جمموع فتاوی ابن تيمية  −١٥٩
 الدعوة و االرشاد الرياض  و
 الطبعة االولی الرياض . جمموعة القصائد املفيدة −١٦٠
 توزيع دار الباز مكة املكرمة  . جمموعة الرسائل املنريية −١٦١
بتحرير احلافظ اجلليلني العراقـی و  . جممع الزوائد و منبع الفوائد احلافظ نور الدين علی بن ابی بكر اهليثمی −١٦٢

 ه  ١٤٠٢, ٣ی ط دار الكتاب العرب . ابن حجر
 . ه ١٤١٠, ٢القاهرة ط  –مكتبة العلم  ;حممد لبيب/ حمارضات فی السلفية  −١٦٣
 ١٣٨٧مكتبة اجلمهورية العربية مرص  ;علی بن امحد بن حزم/ املحلی  −١٦٤
مكتبـة الريـاض  . اختصـار حممـد املوصـلی/ خمترص الصواعق املرسلة علی اجلهمية و املعطلة البـن القـيم  −١٦٥

 احلديثة 
 دار املعرفة  . املزنی/ نی لكتاب االم للشافعی خمترص المز −١٦٦
املكتبة االسالمية ط  . اشيخ حممد نارص الدين االلبانی  و حققه  اخترصه/ خمترص العلو للعلی الغفار للذهبی  −١٦٧
 . ه ١٤٠١, ١
دارة حتقيق الرئاسة العامة ال ;معامل السنن للخطابی و هتذيب ابن القيم   خمترص سنن ابی داود للمنذری و معه −١٦٨

 البحوث العلمية و االفتاء و الدعوة و االرشاد الرياض 
 . ه ١٣٧٥مطبعة السنة النبوية  . حممد حامد الفقی –حتقيق  ;ابن قيم اجلوزية/ مدارج السالكني  −١٦٩
 . املكتبة السلفية باملدينة املنورة . الشيخ حممد االمني اجلكنی الشنقيطی/   مذكرة فی اصول الفقه −١٧٠
 دار الكتاب العربی بريوت  ;احلاكم النيسابوری  ابوعبداهللا/ صحيحني املستدرک علی ال −١٧١
 املكتب االسالمی  ;مسند االمام امحد −١٧٢
 ه  ١٤٠٤, ١دار املأمون للرتاث ط  . حتقيق حسن سليم اسد/ مسند ابی يعلی املوصلی  −١٧٣
 . ه ١٣٨٤اهرة مطبعة املدنی الق . حتقيق حميی الدين عبداحلميد/ املسودة فی اصول الفقه الل تيمية  −١٧٤
 . ه ١٣٣١طبع اهلند  . احلافظ ابوجعفر امحد بن حممد الطحاوی/ مشكل االثار  −١٧٥



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
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املكتب االسـالمی  . حتقيق حممد نارص الدين االلبانی  ;اخلطيب التربيزی  حممد بن عبداهللا/ مشكاة املصابيح  −١٧٦
١٣٨٢ 

 –املكتبـة العلميـة  . املقری الفيومی امحد بن حممد بن علی/ املصباح املنري فی غريب الرشح الكبري للرافعی  −١٧٧
 بريوت 

الـدار  . عبـداخلالق االفغـانی  حققـه ;بن حممد بن ابی شيبة  ابوبكر عبداهللا/ املصنف فی االحاديث و االثار  −١٧٨
 ه  ١٣٩٩, ٢السلفية باهلند ط 

دار العربية  . حتقيق حممد املتقی الكشناوی . امحد الكنانی البوصريی/ مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجة   −١٧٩
 . ه ١٤٠٢, ١للطباعة بريوت ط 

 . ه ١٤٠٤دار صادر  . احلموی  ياقوت بن عبداهللا/ معجم البلدان  −١٨٠
 . بغداد –مطبعة االمة  . محدی عبداملجيد السلفی  حققه ;للحافظ ابی القاسم الطربانی/ املعجم الكبري  −١٨١
 وة دار الدع . جلنة بارشاف جممع اللغة العربية/ املعجم الوسيط  −١٨٢
 . ه ١٤٠٨, ١دار طيبة الرياض ط  . امحد عبداهلادی املرصی/ معامل االنطالقة الكربی  −١٨٣
 . ه ١٤٠١, ٢ط  –بريوت  –املكتبة العلمية  . ابوسليامن اخلطابی/ معامل السنن  −١٨٤
 . الطبعة السلفية . الشيخ حافظ احلكمی/ معارج القبول  −١٨٥
 الرياض  –طبع رئاسة البحوث العلمية و االفتاء  . دسیبن امحد بن قدامة املق  ابوحممد عبداهللا/ املغنی  −١٨٦
, ١بن عبداملحسن الرتكی و عبدالفتاح احللو هجر للطباعة و النرش ط  عبداهللا . حتقيق د ;البن قدامة/ املغنی  −١٨٧

١٤٠٦  
 ١٣٨١مطبعة البـابی احللبـی  . حتقيق حممد سيد كيالنی/ الراغب االصفهانی / املفردات فی غريب القرآن  −١٨٨
 . ه
 توزيع رئاسة ادارة البحوث العلمية الرياض . ابن قيم/ مفتاح الدار السعادة  −١٨٩
 القزوينی / مفيد العلوم و مبيد اهلموم  −١٩٠
 اجلامعة االسالمية  –السيوطی / مفتاح اجلنة  −١٩١
 ه ١٤٠٥−١٧دار طيبة الرياض . حممد بن عبدالرمحن املغراوی/ املفرسون بني التأويل و االثبات  −١٩٢
 ١ابن خلدون ط/  مقدمة ابن خلدون −١٩٣
 مطبوع هباش الفصل البن حزم . ابوالفتوح حممد بن عبدالكريم الشهرستانی/ املللو النحل  −١٩٤
 . ه ١٣٩١/ ١دار الرتاث ط  . حتقيق امحد صقر ;ابوبكر امحد بن احلسني البيهقی/ مناقب الشافعی  −١٩٥



 در اثبات عقيده /روش امام شافعي
 

 

٤٦٠ 

  . ه ١٤٠٦االزهرية ط مكتبة الكليات  . حتقيق امحد حجازی السقا ;الفخر الرازی/ مناقب الشافعی  −١٩٦
  ١جامعة االمام حممد بن سعود االسالميية ط . حممد رشاد سامل . د ;شيخ االسالم ابن تيمية/ منهاج السنة  −١٩٧
  ١٤٠٩صالح بن سعد السحيمی . د/ منهج السلف فی العقيدة  −١٩٨
 جملة اجلامعة الساملية  . سفر احلوالی. د/ منهج االشاعرة فی العقيدة  −١٩٩
 ١٣٣١, ١مطبعة السعادة ط . ابوالوليد سليامن بن خلف الباجی/ مالک  املنتقی رشح موطأ −٢٠٠
 الرئاسة العامة الدارة البحوث العلمية الرياض  ;الذهبی/ املنتقی من منهاج االعتدال  −٢٠١
 ٢ابن رشد ط/ منهاج االدلة −٢٠٢
 دار احياء الكتب العربية  ;حممد فواد عبدالباقی  و رقمه  صححه/ موطأ االمام مالک −٢٠٣
 دار الفكر. ابواسحاق بن موسی الشاطبی/ ت فی اصول االحكام املوافقا −٢٠٤
 بريوت –عامل الكتب . عبدالرمحن بن امحد االجيی/ املواقف فی علم الكالم  −٢٠٥
 . ه ١٣٨٢, ١بريوت ط  − دار املعرفه. حتقيق علی حممد البجاوی ;الذهبی/ ميزان االعتدال  −٢٠٦
 . ١دار العدوی ط  . مد االنصاریرشح الشيخ محاد بن حم ;احلافظ ابن حجر/ نخبة الفكر  −٢٠٧
 . ه ١٤٠٢ –بريوت  –دار الكتب العلمية  . شيخ االسالم ابن تيمية/ النبوات  −٢٠٨
 املكتب االسالمی  . الواسطی/ النصيحة  −٢٠٩
 املكتبة االسالمية  . ابن االثري اجلزری/ النهاية فی غريب احلديث  −٢١٠
  ١٣٨٦البابی احللبی  . محد الرملیحممد بن ابی العباس ا/ هناية املحتاج الی رشح املنهاج  −٢١١
, ١دار اخللفاء ط  . جاسم الفهيد الدورسی/ النهج السديد فی ختريج احاديث تيسري احلديث العزيز احلميد  −٢١٢

 . ه ١٤٠٤
 ١٣٩٣دار اجليلی  . حممد بن علی الشوكانی/ نيل االوطار من حديث سيد االخيار  −٢١٣
 . ١صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ط / هذه مفاهيمنا  −٢١٤
 دار صادر . در احسان عياش  حققه ;ابن خلكان/ وفيات االعيان  −٢١٥
 . ٢صالح الدين خليل بن ابيک الصفدی املانيا ط / الوافی بالوفيات  −٢١٦


