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   مقدمه

و نستعينه و نستغفره، و نعوذ باهللا مـن شـرور انفسـنا و مـن       ان الحمد هللا نحمده
د ان ال سيئات اعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، و من يضلل فال هادي له، اشـه 

  .اله اال اهللا وحده ال شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله

  ) _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  (1 

  ] 102آيه:عمران آل[
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ت،  : اما بعد موضوع توحيد در عبادت، موضوعي است بس عظيم و بسيار با اهميـ

                                                 
ايد آن چنان كه بايد از خدا ترسيد از خدا بترسـيد و شـما نميريـد     اي كساني كه ايمان آورده . 1

  .مگر آنكه مسلمان باشيد
، پروردگاري كه شـما را از يـك انسـان بيافريـد و     داوند را رعايت كنيدتقواي خاي مردمان  . 2

وانـي منتشـر سـاخت و از    همسرش را از نوع او آفريد، واو از آن دو نفر مـردان و زنـان فرا  
دهيد و بپرهيزيد از اينكه پيوند خويشـاوندي را   يد كه همديگر را بدو سوگند ميخداي بترس

  .د مراقب شما استگمان خداون گسيخته داريد زيرا بي
درنتيجـه خـدا اعمالتـان را بايسـته     . اي مؤمنان از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد . 3

هر كـه از خـدا و پيـامبرش فرمـانبرداري كنـد، قطعـاً بـه        . بخشايد و گناهانتان را ميكند  مي
  .يابد پيروزي و كاميابي بزرگي دست مي
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هاي آسـماني   ي كتاب ي پيغمبران به خاطر آن بر انگيخته شده و همه تا آنجا كه همه
آن تـدوين و تشـريع   هـا بـه خـاطر    ي شـريعت  بالغ آن فرود آمده و همـه به خاطر ا
انسانها بـه   .آن به وجود آمده است] حفاظت از[اند و بازار جهاد در راستاي  گرديده

اند، و خداوند از پذيرش و  تقسيم گرديدهـ  بهشتي و جهنّميـ خاطر آن به دو گروه  
و از . در توحيد و مسبوق بـدان باشـ  مبتني بابا دارد مگر اينكه }بندگان{قبول اعمال

از اين قدر و مكانت كـه ذكـر كـردم    ] عبادت درتوحيد [آنجا كه اين بعد از توحيد 
مشتاق سهيم شدن در كتابت در مورد آن و بذل تالش در راسـتاي   ،برخوردار است

زيرا نياز امت بدان بيشتر از نياز به هر چيز ديگر اسـت   ،توضيح و تبيين آن گرديدم
ت مـا در نتيجـه    چرا بـه   ،ي تفـريط در حـقّ خـدا    اين چنين نباشد و حال آن كه امـ

توحيـد خـدا و روي    ،سرنوشت امروزي مبتال گرديده است و مهمترين اين حقـوق 
  . استـ  اونه غير ـ  آوردن به خدا

هيچ بعيد نيست  ،بي گمان اگر اين ركن اعظم ضايع گردد، ضايع گشتن سواي آن
تضييع آنچه اساسي است افراط بورزد تفريط او در امـور غيـر   زيرا كسي كه در امر 

  .رسد اساسي سهل وآسان به نظر مي
ت   كسي كه به ديده يابـد كـه    نظـر بيفكنـد در مـي    ،ي بصيرت در حال سـلف امـ

هرگونه شرف و عزّتي كه بدان دست يافته اند محصول توحيد و مرتبط بـدان بـوده   
كردند چنـان چـه خداونـد     خود محقّق مياست توحيدي كه عمالً آن را در زندگي 

  : فرمايد متعال مي

)  f   e  d  c  b   a   `  _    ^  ]  \
  s  r  q   p  o     n  m  l  k  j  i  h    g

u  tv  {      z  y     x   w  ( ]55آيه: النور[  
انـد   ادهاند و كارهاي شايسـته انجـام د   خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«: ترجمه
پيشـينيان را   ر زمين خواهد كرد همان گونـه كـه  دهد كه آنان را قطعاً جايگزين د يوعده م

پسـندد حتمـاً    جايگزين قبل از خود كرده است همچنين آيين ايشان را كه براي ايشان مـي 
ت و آرامـش مبـدل      پا برجا و برقرار خواهد ساخت و نيز خوف و هراس آنان را بـه امنيـ

  .»گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي ميسازد، مرا  مي
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كه مدار آنهـا  ـ   اهميت اين موضوع و موضوعات مشابه را ،بدين ترتيب خواننده 
زيرا در اين موضوعات توضيح امـري وجـود دارد كـه    . يابد درميـ   بر توحيد است

راه ديگـري  راه،خداوند عزّت دنيا و آخرت را منوط بدان گردانيده است و جز ايـن  
  . به عزّت وجود ندارد

و اما سبب انتخاب موضوع جمع آوري تالشهاي مبذوله توسـط علمـاي شـافعيه    
  :ل آنها را در امور زير خالصه كردپيرامون اين موضوع، ميتوان به صورت مجم

قرنهـا اسـت كـه از ايـن مـذهب       ،اهميت مذهب شافعي و انتشار آن در آفاقـ 1
ي زمين رواج دارد و هـزاران   از كره يوانهاي فرا در قسمت و شود، پيروي مي

  .اند گرويدهنفر از عرب و عجم بدان 
ي اين مذهب كساني هستند كه جاللت و امامتشان مـورد   تعداد كثيري از ائمهـ 2

بلكه در نزد  ها يعنه تنها نزد شافـ   ي رفيعشان اتّفاق، و جايگاه علمي و مرتبه
  .محرز استـ  جمهور مسلمانان

ي حنبلـي ربـط   اتوحيد در عبادت را بخصوص به علمـ  ،يري از افرادتعداد كثـ 3
برند كه مبتكر آن علماي حنبلي هستند و اين يك  دهند، و برخي گمان مي مي

سوء فهم عجيب مسئله از طرفي، و ناديده گرفتن تالش ديگران دراين زمينـه  
  .آيد از طرف ديگر، به شمار مي

كه تصور كند اين نـوع از توحيـد از   اين امر سوء فهم موضوع است، چون كسي 
ابتكارات علماي طرفدار يك مذهب معين است در واقـع حقيقـت ديـن خـدا را     

هـاي   ي كتـاب  درك نكرده، و مهمترين مبحث رسالت رسوالن، و مطلبي كه همـه 
  .اند،را درك نكرده است آسماني براي تحقّق آن فرود آمده

ه گرفتن و ستم روا داشتن بـر علمـاي   ناديد ،نادرست در اين گمان عالوه بر اين،
انـد،   ي معروف بـوده  چه آنهايي كه طرفدار مذاهب چهارگانهـ   )ص( امت محمد

  .وجود داردـ  اند چه كساني كه قبل از آنان آمده
كه آنها محور  ـ در حالي شود آنچه كه به علماي شافعي مربوط ميدر ارتباط با و 
حقيقت ي  كننده درك ـ  آيا كسي كه: پرسيم مي ـ  دنآي بحث ما بشمار مي ضوع ومو

دهد بگويد امام بزرگواري چـون   به خود جرأت و جسارت ميـ گفتار خود باشد  
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ي توحيـد در عبـادت    عبداهللا محمد بن ادريس شافعي تالش چنداني در زمينه واب
  ؟است امور غير آن نموده را مقصورمبذول نداشته است و همت خويش 

كسي كه  وار شافعي ـ چون ابو يعقوب بويطي مورد ياران بزرگو مثل همين را در 
در محنت قول به خلق قرآن، ثابت قدم و استوار تا پاي جـان ايسـتاد و سـرانجام    

مورد ابـو  ومثل همـين را در   .بگو به خاطر مقاومتش مظلومانه در زندان جان داد
ـ  روزي و ابـو  ابراهيم مزني، و ابو محمد ربيع بن سليمان مرادي، و ابن نصر م

يمـه و ابـومظفر سـمعاني، و قـوام السـنه      خزالعباس بن سريج و ابوبكر بـن  
ي آنهـا را بيـاوريم    ـ كه اگـر نـام همـه     اصفهاني و محي السنه البغوي وغير آنها

  ـ ١كشد مطلب به درازا مي
 توسـط  مربوط بـه توحيـد در عبـادت    كم محقّقين به جمع آوري اقوال توجهـ 4

اقـوال علمـاي ديگـر مـذاهب، ايـن گمـان را        نقل ه بهو توجعلماي شافعيه 
شافعيه تـالش آن چنـاني در ايـن بـاب     بزرگوار بخشد كه علماي  تقويت مي

  .انجام نداده باشند

                                                 
ي كتـاب مراجعـه    ضر مشتمل بر آنهاست بـه خاتمـه  ي كه كتاب حايها قول براي معرفت نقل . 1

  . شود
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  :روش پيروي شده
بـه طـور خالصـه     را ام وشتن اين موضوع از آن پيـروي كـرده  روشي كه من در ن

  :به شرح زير بيان كردتوان  مي
ع و تبسـيط ـ مگـر در صـورت نيـاز و نـاگزيري ـ        ياز توسـ  تقرير مسايلدر  ـ1

يك نوشتار جامع چون مقصود از اين تأليف اين نيست كه . ام خودداري كرده
ي توحيد در عبادت تلقي شـود، بلكـه مقصـود اصـلي جمـع       در زمينهو عام 

از  ،لـذا از نقـل قـول   . آوري تالش علماي شافعيه در تقرير اين مطلب اسـت 
علمـاي   لتـا خواننـده بـر تالشـهاي متكامـ     . ام خودداري كرده ها غير شافعي

  .شريك نباشد ـ اطالع پيدا كندآن ـ كه حتي االمكان غير آنها در  شافعيه
ي  نـزد تمـام شـافعيها ـ بـا همـه       »رضـوان اهللا عليـه  « امام شـافعي  كه آنجااز ـ 2

ـ  م اول قـرار  شود، كالم او را در مقـا  ول تلقّي ميبقامام معتبر و م اتجاهاتشان 
ي مبحث مـورد   ام بيشترين مقدار تالشهاي او را در زمينه ام و سعي كرده داده

 .نظر جمع آوري كنم

ام و وجـود مخالفـت نـزد     بدون فرق نقل قول كـرده  اي شافعيي علم از همهـ 3
بعضي از قائلين اقوال مرا از نقل اقوال صحيح باز نداشته است، چـون آنچـه   

صرف نظـر از هـر    -ي سالم  جمع تالشهاي مبذوله است در اينجا مورد نظر
در ذات خويش سالم ودور  آن قولمادام  مي باشد و-غير آن است ي كهچيز

آن را در اينجـا   -شـود  ي بحث ما تلقّي مي چون داخل حوزهـ  از طعنه است
نـزد منتسـبان   ـ معـين از علمـاي شـافعي     افـراد  ، و چون تأكيد روي ام آورده

كاهـد و ايـن گمـان را تقويـت      رزش و قيمت بحث مـي از ا -مذهب شافعي
بخشد كه موضوع توحيد در عبادت تنها مـورد اعتنـاي علمـاي حنبلـي و      مي

  .ام كرده نقل علماي شافعيه  از بيشتر  ست،افراد متأثر از آنان، واقع شده ا
بر اقوالي كه بر جانبي از جوانب آنهـا مالحظـاتي    را ييها قيبمالحظات و تعـ 4

ام و در اين امر هم ادبي را كه بايستي طالب العلم در مثـل   ارد افزودهوجود د
  .ام باشد رعايت كرده بدان آراستهاين مقام 

آدرس آيات قرآني مورد استشهاد را ذكر كرده، و به تخـريج احاديـث و آثـار    ـ 5
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خودداري ـ   مگر در صورت نيازـ   ام ليكن از توسعه در تخريج همت گماشته
  .كرده ام

بـا مراجعـه بـه فرهنـگ لغـات و غريـب       ـ   معاني الفاظ و كلمـات غريـب را  ـ 6
  .ام بيان كردهـ  الحديث

كلماتي را كه براي ضبط آنها، نياز به توجه به شكل و صورتشان وجـود دارد  ـ 7
  .ام تا به صورت صحيح خوانده شوند ضبط كرده

را كـه  ام حتي االمكان از مصـادر اصـلي نقـل قـول كـنم و قـولي        سعي كردهـ 8
لمـي موثّـق   عنتوانسته باشم به مصدر اصليش ارجاع دهم آنرا به يك مصـدر  

  .ام ارجاع داده
ت گماشـته   سرشناسان ي مختصر اعالم و به بيان زندگي نامهـ 9 ام و زنـدگي   همـ

ي علماي شافعيه را به خاطر تبيين صحت انتسابشان به مـذهب شـافعي،    نامه
  .ام ارجاع داده »طبقات الشافعيه«به مصادري از كتب 

در كتـاب آمـده    كه ييآيات قرآني و احاديث نبوي و نامهافهرستهايي براي ـ 10
  ،ام ، وضع كردهاند

ها به نعمت او اتمام و تكميل  ي نيكي و در نهايت من خدا را سپاسگزارم كه همه 
از فضل او بوده است و به فضل او ] براي من[ اين كتاب كار شوند و سهل شدن مي

هاي سر راه را پشت سر قرار دهم و نوشتن كتـاب را   ي موانع و گردنه م همهتوانست
به اتمام رسانم و بـه فضـل او توانسـتم علمـي سـودمند از راه آن افـاده كـنم از او        

يك عمل صالح مورد قبـول واقـع   بعنوان خواستارم عاقبت آن را » سبحانه و تعالي«
  .شده قرار دهد

اي بـر آن   كنـي اگـر مالحظـه    طّالع پيدا ميي برادرت ا اي كسي كه بر نوشته
يـا وهمـي   ـ   قصور نويسنده است ي ازكه ناشـ  يابي داري يا خطايي در آن مي

غفلت نورز، و راقم اين سطور معتقـد   ي غفلت اوست، بر تذكر آن كه از ناحيه
در ارتباط با كاالي نـاچيز خـود كلمـاتي بـر     ] قبل از ديگران[ است كه او خود

  :اش بر زبان آورده است ي گزيده هطيب] ي قصيده[شاعر در  ن آورد كهزبا

 ينـادي عليه كاسد السوق أجمـال    اخي ايهـا المجتـاز نظمـي ببابـه    
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    ح نسـيجهو ظُنّ بـه خيـراً و سـام 
 بـةٌ و سلّم ألحدي الحسـنيين اصـا  

 بفضــلةو ان كــان خــرقٌ فادركــه 
  

 باألغضاء والحسني وان كان هلهال
 م صوباً فامحالًواألخري اجتهاد دا

 1من الحلم وليصلحه من جاء مقوال
  

  
  :ترجمه  

 شـود،   آوردهبـر بانگ بـر آن  . ي من بر درِ او سرودهكند،  نكه عبور ميآاي  !برادرم
  .بازار، زيبا رفتار كنكساد اي مبتالبه به 

بـا اغمـاض و      فتشبـا  )نـا همگـوني  (ازو  ،برده شودنسبت به آن گمان نيكو و 
  .شاد و بزرگ باشدكن هر چند گار پوشي رفت چشم

بر يكي از دو زيبا درود بفرست، اصابه و درك مطلب، و ديگري اجتهادي كـه از  
  . هر سو خشك و باير و بي حاصل است
، نظري اصالحي بيفكنفضلي از بردباري با و اگر كهنه و فاقد ارزش است آن را 

  .آورد آن را اصالح كند ل بهتري مييا كسي كه سخن و مقا
  .و صلي اهللا علي سيدنا و امامنا محمد و علي آله و صحبه: و خدا داناتر است

                                          
  نويسنده                  

  بن عبدالعزيز العنقري اهللاعبد                                        

                                                 
  . 16الشاطبيه، ص . 1
  



 

  
  
  



 

  
  

  پيشگفتار
  

  در مورد چگونگي پيدايش مذهب شافعي

ا آنچـه نيازمنـد    . پيدايش مذهب شافعي، بدون شـك دور و دراز اسـت   سخن از امـ
بيانش هستيم ابراز و برجسته نمودن نقاطي اسـت كـه هـر كـس موضـوعي چـون       

در پيش گيرد نبايد از آن غفلت ورزد، با اين وصف در ] براي تحقيق[موضوع ما را 
در ايـن  ـ   )ي آنها ها و پيگير داستان  گردش در بيان( ـ   پيش گرفتن روش استقصاء

تـاريخ   بـا  مورد نظر ما نيست، چون استقصاء ما را در عـرض يـك مسـئله   ـ   مسئله
  .گرداند مان خارج مي از مقصود اصليما را دهد كه  وسيع قرار مي

 مـو جـز از امـام    فبر تعريـ   ي الهي بحول و قوهـ   پس سخن ما در اين مختصر
  :متمركز است ـ ي زير در دو فقرهـ  و حقيقت مذهبش شافعي

    امام شافعي  ـ 1
 .ـ مذهب شافعي2
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  ـ امام شافعي 1
نامبرده ابوعبداهللا محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيـد  

  .1ي رسول خداست ابن يزيد بن هاشم بن عبد المناف مطلّبي، عموزاده
ش او را آمـاده  يتيم بدنيا آمده است سپس مادر 3در غزه يا عسقالن 1502در سال 

محضر علما و دانشمندان آنجـا   از و رشد يافت و ونماو راهي مكه كرد در مكه نشأ
ي فتوا دادن و امامت رسيد به مدينه هجرت  كسب علم نمود، بعد از اينكه به مرحله

  .حمل حديث كردتو غير او از اهل علم اخذ علم و  4كرد و از مالك پسر انس
رد و از محضر علمـاي آن ديـار كسـب فـيض     پس از آن بسوي يمن مهاجرت ك

اي از  ي حميـده  بكار گرفته شد كه آوازه و سيره] در كارهاي دولتي[نمود و در آنجا 
ا از سـوي خليفـه     ي وقـت هـارون    خود بجاي گزارد و شهرتش گسترش يافـت امـ

بـه  ] بـه زنجيـر  [متّهم گرديد كه هواي خالفت در سر دارد اين بود كه مقيد 5الرّشيد
وارد بغداد گرديد و به ديدار خليفـه رفـت، بعـد از     184د آورده شد و در سال بغدا

اند مبرّا است اين بود كـه هـارون    گفتگو با او معلوم گرديد از آنچه به او نسبت داده
  .تكريم قرار داد سپس به مكه برگشت دالرّشيد او را مور

                                                 
ي او را اينچنـين آورده   نسـبه  7ي كتاب الرساله ص ربيع پسر سليمان رفيق وياور او در مقدمه. 1

است و اثبات نسب از اين مصدر معروف ما را از ذكر مراجع ديگر ـ كه به ذكر نسـب او در   
  .گرداند اند، مانند كتب طبقات و مناقب ـ بي نياز مي ش شروع شدها ابتداي زندگي نامه

از شيخش حاكم نقل كرده كه خالفي در اين زمينه  71ص 1بيهقي در كتاب مناقب شافعي ج. 2
  .ميان اصحاب و ياران شافعي سراغ ندارد

ند، اخـتالف  ا ي او را به تحرير در آورده اختالف در اين زمينه هست، و آنهايي كه زندگي نامه. 3
طويلي در اين زمينه دارند اما بيشتر آنها بر اين هستند كه روايت قائـل بـه تولـد او در يمـن     

و سير اعالم النـبالء ذهبـي    75ـ   73ص 1المناقب للبيهقي ج: نگاه. غلط، يا تأويل شده است
  .  10ص 10ج

زمـان خـود وصـاحب     در) مدينه (ابن ابو عامر بن عمرو بن حارث اصبحي امام دار الهجره  . 4
تر از آن وجـود   در روي زمين كتابي راست: گويد  كه شافعي در مورد آن مي» الموطأ« كتاب 

  . 213ـ  207ص 1الحفاظ ذهبي ج ةتذكر: نگاه: هجري وفات كرد  179ندارد در سال 
) ص(ابو جعفر هارون بن خليفه مهدي بن خليفه منصور، از نسل عباس عموي رسول خدا  . 5

.  برادرش هادي به خالفت رسيد صاحب حج و جهاد بود رحمت و عفو خدا براو باد بعد از
  . 355ـ  340و تاريخ الخلفاء سيوطي ص 295ـ  286ص 9السير للذهبي ج: نگاه 
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تعدادي از  شدگار ماندبه عراق آمد و مدت دو سال در آنجا  195شافعي در سال 
علماي آنجا از محضر او كسب علم كرده و سود بردند به ويژه محدثيني كـه شـيفته   

بعد به مكه برگشت، سـپس دوبـاره    .فهم و فقه و استقامت و درستي منهج او بودند
  .ماندگار شد به بغداد برگشت و چند ماهي در آنجا 198در سال 

در آنجـا  ) 204سـال  ( وفـات    انراهي مصر شـد و تـا زمـ    200يا  199در سال 
  .مستقر گرديد

اي از مهمترين و مشهورترين چيزي كه ذكرش در مقام تعريف و  اين بود خالصه
الزم است كه از روايات و مراجع مختلف دريافت گرديده  »:«شناساندن شافعي 

  . 1است

                                                 
و بيهقـي در مناقـب    33ـ   20روايات ابن ابو حاتم در كتاب آداب و مناقب شافعي ص: نگاه . 1

 10السـير للـذهبي ج  : ، و نگاه 299ـ   291ص 2ج و همچنين 155ـ   100،  71ـ   70ص 1ج
،  94ـ   65و مناقـب شـافعي ابـن اثيـر ص     87ـ   70و مناقب شافعي، ابن اثير ص 16ـ   6ص
  .  260ـ  247
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  :ـ مذهب شافعي2
ظهور ـ   عي در آن بودكه بيشترين اقامت شافـ   اي اولين بار درمكهمذهب شافعي بر

عمره (كه مقصد حجاج و معتمرين ـ   پيدا كرد اقامت و وجود شافعي در بلد الحرام
  . 1با آن دارد) به ويژه اهل علم(تأثير فراواني در آشنا شدن مردم ـ  بود) گان كننده

گسـترش   چنانچه ماندگاريش در بغداد يكي از بزرگترين اسباب انتشار مـذهب و 
بغداد آن زمان بـه طـور مطلـق يكـي از مهمتـرين       چرا كهرود ر مياش به شما آوازه

 مركز خالفت و مجمع گروهي از علمايرفت چون  هاي اسالمي بشمار مي سرزمين
بارز امت اسالمي بود و همواره از هر سو كانون توجه طالبان علم و معرفت بشـمار  

  .2رفت مي
ي فـوران علـم و    چشـمه افراد كثيري در آنجـا دور شـافعي گـرد آمدنـد و از سر    

عـراق   را كـه در  »الحجه«نمودند تا آنجا كه كتاب  قيق او اقتباس ميداستنباط و فهم 
  .3علماي آنجا از وي نقل و روايت نمودند تأليف نمود چهار تن از مشاهير

مردم بسوي  ،و چون به مصر مهاجرت نمود از شام و عراق و يمن و ساير نواحي
  .4علم دريافت كنند و مصنفات او را بشنونداو سرازير شدند تا از او 

                                                 
شافعي گرديد، با وجود اينكه مشـايخي در مكـه حضـور داشـتند كـه از حيـث       ) درس(ي  حلقه

جواب احمـد بـه منتقـدانش بنگـر، در     تر از شافعي بودند، و به  آشنايي با سند احاديث عالي
خبر احمد ابن حنبل، : نگا. 1 يةحل، و  59ـ   58كتاب آداب الشافعي تأليف ابن ابو حاتم ص

  . و غيرهما 99ـ  98ص 9آنگاه كه وارد مكه شد و مالزم االولياء ابو نعيم ج
هـاي   كرايه خانـه  ي به مناظراتي كه ميان شافعي و اسحاق بن راهويه در مكه ـ درباره : و نگا     

و همچنين مناظراتي  181ـ   177مكه ـ در گرفت، در كتاب آداب شافعي از ابن ابو حاتم ص 
كه در مكه ميان شافعي و محمد ابن حسن يـار ابـو حنيفـه و بـا عبـدالملك بـن عبـدالعزيز        

  .مراجعه شود 207ـ  200ـ 199،  181ـ  178ص 1ماجشون ـ روي داد به مناقب بيهقي ج
 103ـ   96ص 10ه ابن كثير در مورد ايـن شـهر نوشـته در كتـاب البدايـه و النهايـه ج      به آنچ. 2

مراجعه كن خطيب بغدادي نيز كتابي مفصل در مورد اين شهر به نگارش در آورده كه در آن 
مسلمانان به خـاطر يـك   . بود) بغدان(نام اين شهر سابقاً .  به وسعت بسط مطالب داده است

آينده هنگام سخن گفتن از مسئله تعبيد بـراي غيـر خـدا در بـاب     مقصد عقيدتي مهم كه در 
  . ند ا كنيم نام آن را به بغداد تغيير داده از آن بحث مي ).1(، حاشيه شماره  564سوم ص

  .9ص 1به المجموع نووي ج: ور، زعفراني و كرابي هستند نگاآنها احمد ابن حنبل ، ابو ث . 3
  . 9ص 1مقدمه المجموع ج . 4
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مذهب شافعي در مصر گسترش و قوت زيادي پيدا كرد تا آنجـا كـه بـر مـذهب     
  .1مالكي كه اغلب مردم مصر قبل از آ مدن شافعي پيرو آن بودند تفوق يافت

بجاي گذاشت، غير كتابهايي كه بـر   كتاب از خود 140بيش از  )ط(امام شافعي 
به قـديم، و  ] اقوالش[ زيست اي كه شافعي در عراق مي مرحله. 2كرد ييارانش امال م

زيست به جديد نامگذاري شـده اسـت چـون در مصـر از      اي كه در مصر مي مرحله
و شـأن او در   3برخي از آراء اجتهادي قديمش كه در عراق ابراز كرده بود برگشـت 

  .دليل استي و تبعيت از اين زمينه همچون ساير اهل علم پيرو
شافعي چون ديد كه طرفداران علم كالم در عـراق و غيـر آن از ممالـك آشـكارا     

بسوي بدعتهاي خويش فرا ] مردم را[ نمايند و به صراحت شبهات خود را پخش مي
و آنها نزد اهل حل و عقد به منزلت وجايگاه خطرناكي دسترسـي پيـدا   ـ   خوانند مي

عهده گرفت و با قوت بدان اهتمام ي سلف را به  مسؤوليت دفاع از طريقهـ   اند كرده
در نشر علوم متعلّق به احكام فقهي تنها منحصر نكـرد بلكـه   را داد و همت خويش 

ه در خـور شـأن      ت گماشت و بـدان توجـبه توضيح و تبيين مسائل اعتقادي نيز هم
  .نمود

آن زمـان مسـائلي بـود كـه      و از آنجا كه يكي از عظيمتـرين خطرهـاي اعتقـادي   
در ) ص(اري از نصوص ثابت از رسـول خـدا   خواندند و بسي دان فرا ميمتكلمين ب

ي در عشـاف  4كردند بدليل اينكه با اصول آنها در تناقض بود مسائل اعتقادي را رد مي
دانست در  مقابل آنها جبهه گرفت و به نقد و رد نظرياتشان همت گماشت چون مي

كنـد كـه    نان را تهديـد مـي  ي مسـلما  سرايت و نفوذ اين بيماري خطر بزرگي عقيده
                                                 

 1، و طبقـات سـبكي ج   73ـ   72ص 2، و همچنين ج238ص 1مناقب شافعي بيهقي ج: هنگا. 1
  . 237ـ  236ص

  .  ي آنها را به اسم و نام ذكر است همه 257ـ  254ص 1بيهقي در المناقب ج. 2
ه  256ص 1براي درك فوايد متعلق به اين دو مرحلـه بـه كتـاب مناقـب بيهقـي ج     . 3 ي  و مقدمـ

  . مراجعه شود 68ـ  66، 9ص 1المجموع نووي ج
براي بيان اين مسئله در كالم ابو مظفر سمعاني ـ يكي از علمـاي شـافعيه ـ در كتـاب صـون       . 4

ي ابـو مظفـر نقـل     وآنچه از كتاب االنتصار الهل الحـديث نوشـته  (  166المنطق سيوطي ص
 ي اصـفهاني در كتـاب   مراجعه كن عالوه بر اين ، اين مطلب را شاگردش قوام السنه) كرده 

  . از ابو مظفر نقل كرده است 224ص 1ج الحجََُِّة في بيان المحجة
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بسياري از امور آن از طريق نصوص سنّت به اثبات رسيده اسـت، از اينـرو شـافعي    
ايـن   -سنّت  قسمت فراواني از تالشهاي خود را بذل رد شبهات متكلّمين و دفاع از

ورزيد كه قبول  نمود و در جاي جاي كتابش روي اين نكته تأكيد مي ـ  مصدر عظيم
چون خداوند . ق سنّت آمده در واقع قبول و پذيرش از خدا استكردن آنچه از طري

بنـابراين هـر كـس    . متعال در كتابش ما را ملزم به اطاعت از رسولش فرموده اسـت 
قرآن را تمثيل كرده كه ] امر[ رسول خدا را اطاعت كند و سنّت او را بگيرد در واقع

ه هدايت آن هستند او چه بسا طعنه زنان در اين نصوص، مدعي تمسك و اعتصام ب
بـرايش معلـوم   ] بـودن چيـزي  [ كند بر اينكه، هر كس سـنّت  اجماع علما را نقل مي

گرديد حقّ ترك آن را ندارد و در مقام تقرير و بيان اين امـر بارهـا و بارهـا رأي و    
در اين زمينه فرقي ميان نصـوص وارده در مسـائل   . 1نظر خود را آشكار كرده است

در اصول اساسي دين چون ايمان و اسماء وصفات و قدر و  احكام و نصوص وارده
و عدم تعرض بـه  ـ   غير اينها قائل نشده است، از اين جهت كه التزام به مدلول آنها

  .2واجب استـ  اند هايي كه اهل كالم بر ايراد آنها عادت كرده آنها از طريق طعنه

                                                 
و كتاب االم  460،  215،  212، 84، 33ـ   32براي مثال نه از سبيل حصر به كتاب الرساله ص. 1

و كتاب جماع العلم در  265ص 7و كتاب اختالف مالك و شافعي در االم ج 95و  3ص 3ج
 . مراجعه شود 341ـ  340ص 7م جو كتاب سير اوزاعي در ا 237ص 7ام ج

. انـد  كه آنرا به عبارات متنوع بيـان كـرده   ،ي مهمي را وضع و بنا كرده بنابراين امام شافعي قاعده
كـرد در تقـديم سـنّت بـر قـول او       حاصل آن اين است كه شافعي به ياران خود توصيه مـي 

كـرد كـه    نها تأكيد مـي ترديدي به خود راه ندهند و اگر ديدند قولش مخالف سنّت است به آ
هرچنـد قـولش   . به او نسبت داده شود مذهب او همان سنّت است و بايستي تبعيت از سنت

  قاعـده و . او بر سنّت وقوف حاصـل نكـرده اسـت   ] در اين صورت[برخالف آن باشد، زيرا 
 گذاري اساس پايهبر اين  را، ، اگر ديدند صواب در غير قول او استنهي يارانش از تقليد او 

و  94، 93، 68، 67ي ابـن حـاتم ص   كالم او در اين زمينه در آداب شافعي نوشـته : نگا. كرد
  .و غير اينها 475، 473و مناقب ج 107، 106، ص 9الحليه نوشته ابونعيم ج

ي ابـن ابـي حـاتم     ي اصول دين در آداب شافعي نوشته آنچه مربوط به كالم او در زمينه: نگا . 2
ـ   185، و مناقب شافعي از ابـن كثيـر ص  405ـ   403ص 1قي جو مناقب بيه 195ـ   191ص
دارد كـه اعتقـاد شـافعي را در آن جمـع كـرده      ) اي جزوه(و ابوالحسن هكّاري قسمتي  200
برخي از مقوالت مربـوط   134ـ   133ص در كتاب اجتماع الجيوش االسالميةالقيم  ابن. است

آمده اسـت ايـن نكتـه را     جاها و مواضع ي آنچه در اين و همه. ه استرا آورد) او(به اعتقاد 
  .بخشد كه شافعي در باب اعتقاد بر منهج سلف صالح بوده است تأكيد مي
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مند و عـالم بلنـد   اين بيان راجع بـه كـالم و طرفـداران آن، آنهـم از سـوي دانشـ      
 »:«او . از كـالم بـود  اوشـديد   برحذرداشـتن ي  ي چون شافعي دربرگيرنـده  ا آوازه

آيد و مشتغلين بـه آن   ي علوم به شمار نمي د كه كالم از جملهيورز همواره تأكيد مي
در جزاي   -بايستي داد كه  شوند و در مورد آنها فتوا مي از جمله علما محسوب نمي

از اسـرار آنهـا پـرده برداشـته     -انـد  آورده  ا كرده و به كالم رويرهرا اينكه نصوص 
بـه   ياو كالم را بعد از شرك به خـدا بزرگتـرين گنـاه    شودومورد تعزير واقع شوند

  1.افتد كه بنده در دام آن مي آورد حساب مي
اهل علم به فضل شافعي اعتراف كرده و تالش او را راسـتاي تقويـت و نصـرت    

وجـود   2.انـد  مورد قـدرداني قـرار داده  از روش سلف عموماً  سنّت خصوصاً و دفاع
ي آنها بر متكلّمين بود كه بعد  شافعي در ميان محدثين در عراق يكي از اسباب غلبه

تري از اين نيافتند كـه حكّـام را بـه دشـمني بـا اهـل سـنّت         ي آسان از آن راه چاره
  .3اقع شده بودندتحريك كنند بعد از اينكه از راه دليل و برهان مغلوب و

به احكام فقهي مجـرد   منحصر گردد كه مذهب شافعي هرگز بدينوسيله روشن مي
جامع اعتقاد و احكـام و از ابتـداي نشـأت و    متكامل،  نبوده است بلكه مذهبي است

                                                 
 ، و الحليـة 470ـ   452مناقـب بيهقـي ص  و  189ـ   183حـاتم ص  آداب شافعي ابن ابـي : نگا. 1

 10ذهبـي در السـير ج    ،218ـ   217ص 1بغوي ج ، و شرح السنة116ـ   110، ص9نعيم جابو
شايد اين مطلب از امام به : گويم«: ي اهل كالم گفته بعد از نقل قولي از شافعي درباره 29ص

هـاي   هاي امام شافعي تعدادي از اهـل بـدعت از بـدعت    و در اثر تالش. »تواتر رسيده است
از جمله ابوثور فقيه، و اسحاق بن راهويه، و حسين كرابيسي، و گروهي از . خويش برگشتند

آورده اسـت و   66ـ   65ابن ابي حاتم ايـن مطلـب را در آداب شـافعي ص   ها چنانچه  عراقي
به نقل از ابوثور و در برخـي از روايـات از وي آمـده     223ـ   221ص 1بيهقي در المناقب ج

درحال گمراهي بـه لقـاي خـدا    . نهاد شافعي بر من منّت نمي ي هاگر خداوند به واسط»  :است
مـا سـرگردان بـوديم    شافعي بر ما وارد شـد و  «: كهو از حسين كرابيسي نقل شده . »رفتم مي

ي از مسجد احتياج پيدا كـرديم كـه در   ا يك از ما به زاويهشت مگر اينكه هر سالي بر ما نگذ
  .  »آن نشانده شود

و  280ـ   237، ص2ثناي آنـان بـر شـافعي بنگـر در المناقـب بيهقـي، ج       به ،ضمن اقوال آنها . 2
  .و غير اين دو 168  ،139المناقب ابن كثير،ص 

 و راجـع بـه محنـت    335ـ   331، 274، 272ص  ،10كثير در البدايه و النهايه ج ي ابن به نوشته. 3
متمايـل بـه متكلّمـين مراجعـه     ] زليتعباسي مع[ي  فتنه قول به خلق قرآن در زمان سه خليفه

  . شود
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  .پيدايش چنين بوده است
مذهب [اين چيزي بود كه معاصران شافعي ـ از ياران او آنهايي كه شاهد پيدايش  

اند و حقيقـت مـذهب او    ه و مستقيماً از محضر امام كسب علم و دانش كردهبود] او
را دريافته و مالزم روش و مـنهج درسـت و سـالمي كـه شيخشـان بـر آن زيسـته،        

 ي نصوص و از وجوب التزام به همه ،ميان آنچه كه خداوند جمعش كرده و اند بوده
هيچ فـرق   ،ده و احكامعقي در مسايلاند  آنچه نصوص بر آن داللت ورزيده پذيرش

   1.اند درك كرده -اند و جدايي نينداخته
از اين رو اهل علم از علماي شافعيه هنگام سخن از مسائل اعتقادي به صـراحت  

  .2است اند مذهب شافعي دارند كه اعتقادي كه ذكرش كرده اعالم مي
                                                 

ي، و آنچـه در  هجـر  231ي ابو يعقوب يوسف بن يحيي البويطي متوفّي سال  به زندگي نامه . 1
هجـري ، و آنچـه در    264ي ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيي المزني متـوفّي سـال    زندگي نامه
و اين سه . هجري مراجعه شود 270ي ابو محمد بن سليمان المرادي متوفّي سال  زندگي نامه

نفر يار و ياور شافعي بوده و در امر تقـديم سـنّت و در پـيش گـرفتن روش سـلف صـالح       
انـد امـا    اند و عالوه بر اين سه نفر كسان فراوان ديگري ـ به حمد خدا ـ بوده   و بودههمفكر ا

لذا بيهقي چون كتاب . اند اين سه نفر مشهورترين افرادي هستند كه علم شافعي را نشر كرده
به اتمام رساند بـابي در آن آورد كـه در آن بـه ذكـر كسـاني       362ـ   337ص 2المناقب را ج

اند و در اين باب به فراواني به نقل اخبار اين سه نفر  شر علم شافعي پرداختهپرداخته كه به ن
» رضوان اهللا علـيهم «است و تعدادي از مقوالت و مواضع دال بر استقامت منهج آنها   پرداخته

  .را در آن آورده است
ذهب مـن  م«: چنانچه ابوحامد اسفرايني ـ به هنگام ذكر مسائل مربوط به اعتقاد ـ گفته است   . 2

ابن . »...ي علماي بالد بر اين است كه قرآن كالم خداست و همه »:«و مذهب شافعي 
چنانچـه در  . ايـن مطلـب را آورده اسـت    156القيم در كتاب اجتماع الجيوش االسـالميه ص 

مـرا وادار  : آورده كـه » اصول الدين«ي كتابش  قول ابوعمرو سهروردي را در مقدمه 149ص
  .»...اعتقاد اهل سنّت بر اساس مذهب شافعي گردآوري كنمكرد اين مختصر را در 

مـذهب او همـان    :و چون در مورد قرآن از مزني سؤال شد، ـ سـائلش خبـر داده ـ كـه گفـت      
و چون در اين مورد از مذهب شافعي سؤال شـد ـ چنانچـه در شـرح      مذهب شافعي است

به مذهب شافعي بـدون  مراد او : گفت آمده ـ  254ص 2اصول اعتقاد اهل سنّت اللكائي ج
شك مذهب اعتقادي اوست اما مذهب فقهـي شـافعي امـام مزنـي در آن بـه بيشـترين       

تا آنجا كه بعضي از علماي شافعيه او را چنين توصيف . ها با شافعي برخاسته است مخالفت
 2چنانچه در المناقـب بيهقـي ج  . ها را بر شيخ خود روا داشته است اند كه بيشترين ستم كرده
ي مختصرش بر كتاب االم شافعي بر اين  خود مزني نيز در مقدمه. آمده است 348ـ   347ص

خواهـد بـا ايـن     گـوئي مـي  . امر تأكيد ورزيده كه شافعي او را از تقليد خود باز داشته اسـت 
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كسي را كه در ديدگاه فقهي خـود را بـه شـافعي نسـبت      سخن كردند و انكار مي
و ديـدگاه  ورزيد كه همان اتّجـاه   مخالفت مي با او) عقيده(داد اما در امر اساسي  يم

هاي  ترين نمونه هاي تناقض و عجيب عقيدتي باشد زيرا اين امر از آشكارترين نمونه
  . 1اختالف است

به ويژه از اين رو كه شـافعي بـه هنگـام تحـذيرش از علـم كـالم بـر آشـكار و         
چون خطا در مسائل آن منجر به تضليل يـا   ؛ورزيد كيد ميبودن خطا در آن تأ روشن

رسـد و منجـر بـه     شد برخالف خطا در مسائل فقهي كه به اين درجه نمي تكفير مي
  .2شود تضليل و تكفير نمي

                                                                                                                      
ي خـود انتقـادات و    ي اين آمادگي را در خواننده به وجود آورد كه او در نوشته حرف زمينه

چنانچه ايـن عمـل را در جاهـاي    . هاي او خواهد آورد ر برخي از گفتهتعقيباتي بر شيخش د
، 209، 22، 20، 19، 16هـاي   براي نمونـه بـه صـفحه   . كرده است ذكرفراواني از اين مختصر

  .، و غير اينها مراجعه شود332، 330، 291، 288، 281  ،280  ،260  ،257  ،253
سأله شده امام ابوالحسن شـافعي كرجـي در   ي كساني كه بيش از همه متعرض اين م از جمله. 1

باشـد كـه در آن بـر كسـاني كـه در ايـن انحـراف         مـي » الفصول عن االئمه الفحـول «كتابش 
اند بـه شـدت انتقـاد كـرده و از غيـر خـود از        افتاده) مخالفت با شافعي در مسائل اعتقادي(

از ياران شافعي به مخالفت  كه به شدت با كساني  مانند ابو حامد اسفرايني نقل كرده، ،شافعيه
اند، و توضيح داده كه ابو حامد بـه خـاطر ايـن     برخاسته كه با اصول شافعي مخالفت ورزيده

مسأله به تمييز و جداسازي اصول فقه همت گماشته است و بعد از او نيز كساني چون شيخ 
هاي مهمـي   قول كرجي در اين كتاب عبارات و نقل. اند ابو اسحاق شيرازي به او اقتدار كرده

خواهيـد  » 98ـ   95ص 2درء تعارض العقل و النقل البـن تيميـه ج  «دارد كه آنها را در كتاب 
  . يافت

بعد از بيان موضع شافعي راجع به علم » االنتصار الصحاب الحديث«ابومظفر سمعاني در كتابش 
 براي هيچ كسي درست نيست در فروع فقهي طرفدار مذهب شـافعي باشـد  «: كالم گويد

به نقـل از   150سيوطي در صون المنطق ص.  »ي وي روي برگرداند اما در اصول از طريقه
لذا ابـوعمرو سـهروردي   . اين دو مطلب را آورده است» االنتصار الهل الحديث«كتاب مظفر 

امام ما در اصول و فروع ابوعبداهللا محمد بـن  «: گويد مي» اصول الدين«ي كتابش  در مقدمه
  . 150به نقل از ابن القيم در كتاب اجتماع الجيوش، ص. »ادريس شافعي است

، و 185در ايـن بـاره در كتـاب آداب الشـافعي از ابـن ابوحـاتم ص       ي از كالم او برخ به:نگا. 2
امـام ذهبـي در مقـام    . انـد  آورده 459ص 1، و المناقب بيهقي ج113ص 9ي ابونعيم ج الحليه

كند بر اينكه مذهب ابوعبداهللا اين اسـت   ت ميگويم اين دالل«: تفريق ميان اين دو خطا گويد
، و ابومظفر سمعاني در 19ص 10السير ج: نگا. »كه خطا در اصول مانند خطا در فروع نيست

به آنچه سيوطي در كتاب . كتابش االنتصار به صورت مفصل به بيان اين مطلب پرداخته است
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ش خوي مذهببناي والحاصل شافعي هرگز بر اين نبوده كه تالش خود را مبذول 
احكـام  ( دنايسـتي بـر آن بنـا شـو    بر احكام فقهي نمايد و امر اهـم را كـه احكـام ب   

او خيلي بزرگوارتر و داناتر از اين است كـه در  . اهمال كند و ناديده بگيرد )اعتقادي
واقع شود و اگر بر فرض چنين خطايي از وي سرزده باشد اين مهمترين  ]خطا[اين 

رد اي نـدا  و پايـه  سدليل است تا افراد صاحب بصيرت از انتساب به مذهبي كه اسا
  .ورزند، خودداري باشدآن بنا  كه بر
  
  
  
  

                                                                                                                      
و بـراي مزيـد توضـيح و     .شـود در اين زمينه نوشته است نگاه  169ـ   168صون المنطق ص

و  553ـ   552رد عثمان بن سعيد دارمي بر مريسي در ضـمن كتـاب عقايـد سـلف ص     بيان 
  .مراجعه شود 229ص 1، كتاب شرح السنه بغوي ج 295ص 4معالم السنن خطابي ج
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  معرفت



 

  
  
  
  



 

  پيشگفتار
  

  در تعريف لغوي توحيد 
يـل  توحيـد بـر وزن تفع  . آورند مي) وحد(ي  را از ماده] توحيد[شناسان اين نام  لغت

، و ايـن نـوع از فعـل    »كلّمته تكليمـا «چنانچه گـوئي  . است »اًوحده توحيد«مصدر 
. انـد  ورت الزم آمـده مگر چند حـرف كـه بـه صـ    . آيد همواره به صورت متعدي مي

بــراي مبالغــه اســت يعنــي در وصــف او بــه واحــد مبالغــه  ) دتــهوح(تشــديد در 
و گفتـه    شـود ثنّـاه و ثلّثـه،    چنانكه گفتـه مـي    شود وحده و احده، گفته مي.1ورزيدم

بـه   ديعنـي تفـرّ   »يـه توحد برأ«و » و وحيد اي منفرد دحو و دحرجل و«شـود   مي
  .2)تنهايي از او بود هرأي ب(

از ي اعـداد   و وحده توحيداً يعني او را يكي قرار داد و اين صيغه در مـورد همـه  
ـ رجل و] گويند[ي كلي است و  ده قاعدهتا ] يك[ حـ و أَ د بـه تحريـك هـر دو    ح د

د به معناي منفرد آمده استصيغه و وحو وحيد و متوح 3د.  
شـريك و   اما توحيد ايمـان بـه خـداي تنهـاي بـي     .. .المنفرد= الوحد : گفته 4ليث
  . 5واحد و احد و صاحب وحدانيت و توحد است يخدا

                                                 
اسـماعيل بـن محمـد التيمـي      السَنة مقتبس از كالم امام قوام. تا آخر... التوحيد علي وزن«:از . 1

  .است 305ص 1ج جةالحي در كتابش الحجه في بيان شافع
  .548ـ  547ص 2ج  الصحاح للجوهري،: هنگا . 2
  .343ص 1ج  القاموس المحيط فيروزآبادي، . 3
ليث : گويد» البلغة«ازهري اورا اين چنين نام برده است، اما در   ليث بن مظفر،«: سيوطي گفته . 4

ليث بن رافع بن نصر بن يسـار، ازهـري گويـد،    : دو غير او گوي  بن نصر بن يسار خراساني،
مردي صالح بود كتاب خود العين را به خليل نسبت داد تا به نام او پخش شود و مردم بدان 

براي بيـان  . 270ص 2ج الدعاة بغية. است» العين«ابو الطيب گويد او مصنف . عالقه پيدا كنند
نامـه خليـل بـن     در زنـدگي  560ـ   559ص 1ج اةالوع ةبغياين مسأله به آنچه سيوطي نيز در 

ازهـري  . آورده است مراجعه شـود » شرح حال كتاب مسمي به العين»  به عنوان »/« احمد
گيري كرده و  يادآوري كرده كه او خطاهاي ليث را در كتابش پي 29ص 1در تهذيب اللغه ج

ن نقـل  مسائل صحيح دور از هـر شـك و ريبـي از آ   : به وجه صحت در آن خبر داده و گفته
كـرد و ظـاهراً گمـاني در آن     هر منقولي را از ليـث نقـل مـي    ،و روش او چنين بود. شود مي
  .ام گفت اين مطلب را از غير او نيافته ديد مي مي

  . 193ـ  192، ص5تهذيب اللغه االزهري، ج. 5



  
  
  

    ﴾26 ﴿                  تعريف لغوي توحيد 
 

 

ـ ) ص(از رسول خدا . احدت اهللا و وحدته، و او واحد و احد است ت شـده  رواي
 1»احد احد«نمود  كرد و به دو انگشت اشاره مي كه خطاب به مردي كه ذكر خدا مي
آمـده   3ليـه نظبـه ابـن الح  ] مربـوط [در حديث . 2يعني تنها به يك انگشت اشاره كن

مـردي  : يعنـي  4»و كـان رجـال متوحـداّ   «: است كه رسول خدا در مورد او فرمـود 
خاسـت و بـا    ت برنمـي طآمد و با آنها به مخال گير و تنها بود به ميان مردم نمي گوشه
و از همـين مقولـه اسـت حـديث عايشـه در توصـيف عمـر كـه         . نشسـت  مينآنها 
يعنـي خداونـد را مـادري    » هللا ام حفلت عليه و درت، لقد اوحدت بـه «: گويـد  مي

و به او توجه و عنايت كرده و او  كه بر عمر جمع شده) مادري آفريده است(هست 
  .5نظير زاده است ه است، و در حقيقت او را يگانه و بيرا شير داد

                                                 
از  38ص 3، و نسـائي بـه شـرح سـيوطي ج    1499ي  به شماره 169ص 2روايت از اوداود ج. 1

رسول خدا بر من گذر كرد در [» مرّ علي النبي و أنا ادعو بأصبعي«: بي وقاص گويدسعد بن ا
نسائي نيز در موضع . اين لفظ ابو داود است. كردم حاليكه من با انگشتان خود دعا و ذكر مي

» كـرد  مردي بـا دو انگشـت خـود دعـا مـي     «مذكور آن را از ابوهريره روايت كرده است كه 
ايـن  «: و گفته» 68ص 13االحوذي ج عارضة: نگا. ن روايت كرده استترمذي نيز آن را چني

از ابن عمر وعايشه  249ص 2عبدالرزاق در مصنف ج» حديث حسن، صحيح و غريب است
كرد ذكـر خـرده گرفتنـد و عمـل او را انكـار       روايت كرده، كه بر كسي كه به دو انگشت مي

ـ   باب آنچه اشـاره « 133ـ   132ص 2ي بيهقي ج نوشته» السنن الكبري«و در . كردند  اكننـده ب
و در آن حديثي مرفوع و آثاري از صحاب آورده است كه . »كند اش در تشهد قصد مي اشاره

دارند مقصود به آن توحيد و اخالص است و در يكي از آثار آمده كه مقصـود از آن   بيان مي
  .اظهار تضرّع است

  .198ص 5تهذيب اللغه ج . 2
] صـلح [در  ـ او سي صـحابي اسـت،  اين  غير  در قولي در قولي عبيد و او سهل بن رفيع ـ و  . 3

امام احمد و ابوداود . اش اش يا مادر ننه حديبيه حضور داشت حنظليه مادرش بود و گويا ننه
االصابه في تمييز الصحابه البن : نگا. از او روايت دارند، در زمان خالفت معاويه از دنيا رفت

  .87ـ  86ص 2حجر ج
  

 348ص 4، و ابو داود در ج180ـ   179ص 4در خبري كه احمد در مسندش ج] مطلب[ن اي . 4
اند ـ   از كالم بشر بن قيس تغلبي ـ كه همنشين ابو در داء بود ـ آورده   4089به شماره  350ـ 

» كان رجالً متوحـداً قلمـا يجـالس النـاس    «: گويد كند و مي او اين ابن حنظليه را توصيف مي
  .و كمتر با مردم مجالست داشت گير بود مردي گوشه

  .160ص 5النهايه في غريب الحديث البن االثير ج. 5



  

 
 
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾27﴿

 

 

 بـه مـن خبـر داد كـه او در مـورد      3به نقل از ابوالعبـاس  2منذري«: گويد 1ازهري
معـاذ اهللا لفـظ    :گفـت  ،كه آيا جمع األحد است مورد سؤال واقع شد »آحاد«ي  واژه

  .4محتملاحد قرار دهي اري است ممكن و احد جمع ندارد بلكه اگر آن را جمع و
زيرا هـيچ چيـز جـز او بـه       است،) احد (ه ؤاسم اهللا جلّ ثنا«: گويد زهري ميباز ا

چنانچـه   »رجلٌ احد و درهم احد«گويند  مثالً نمي. شود احديت توصيف كرده نمي
چون احد صفتي از صفات خداسـت كـه بـه      ،»يعني فرد  :رجل وحد« :شود گفته مي

مانند اين قـول   شود و در آن شريك خدا نمي و هيچ چيز خود اختصاص داده است
چـون  . ]ايـن چيـز تنهـا و واحـد اسـت     [  » اهللا واحد و هذا الثيء واحـد «: تونيت

دانان  اين چيز احد است مصطلح نيست هرچند برخي از لغت» ٌأحد شيئي«استعمال 
د در صفت خدا معنايش اين است كه دومـي  حاَ و. اند اصل در احد وحد است گفته
واحد اسـت امـا   كه ) گفته شود(در توصيف آن چيز  جايز و درست است كه. ندارد
چون ايـن نـام شـريف و    . شود احد جز خدا هيچ احدي بدان توصيف نمي ي صيغه

  .5»شود و بس بزرگوار خالصانه براي خدا استعمال مي
به معناي اين اسـت كـه خـدا    » واحد«در ميان اسماء خدا، اسم «: گويد 6ابن االثير

  .7فردي است كه همواره تنها و واحد بوده و هيچ چيز با او نبوده است

                                                 
لـذا    خواهد آمـد، چـون او از علمـاي شـافعيه بـود،      58ي او به حول خدا در ص نامه زندگي. 1

  .آيد اش از اصل بحث به شمار مي نامه زندگي
. ثعلـب و مبـرد گرفتـه اسـت     دان و اديب، عربـي را از  لغت  ابوالفضل محمد بن جعفر هراتي. 2

چندين تأليف از خود بر جاي گذاشته از جمله نظم الجمان و الملتقط و غير اين دو، ازهري 
منذري در سـال  . از او روايت دارد و بيشتر امالي كتابش التهذيب به روايت از او بوده است

  .72ص 1ج  الدعاه السيوطي، ةبغي: نگا. هجري وفات كرد 329
در زمان خود در بغداد پيشواي زبان عربي بود از جمله تأليفات  محمد بن يزيد ازدي،او مبرِّد . 3

نامـه   او كتاب الكامل و كتاب معاني القرآن و كتاب الرد علي سيبويه و غير اينها براي زندگي
 271ـ   269ص 1سيوطي ج الدعاة بغيةو  322ـ   313ص 4او به وفيات االعيان ابن خلكان ج

  .مراجعه شود
  .19ص 5تهذيب اللغه، ج. 4
  .19ـ  197ص 5پيشين ج. 5
  .اش ان شاءاهللا در ص    خواهد آمد چون از عالماي شافعي بوده است زندگي نامه. 6
  .159ص 5ج  النهايه في غريب الحديث،. 7
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ايـن يگانـه     وحدت به معناي انفـراد اسـت،  (» االنفراد ةالوحد«: گويد 1ابن فارس
   :گويد. نظير ندارد قومشش است يعني درميان موق  )يواحد(

  .. .عرب آنكه در ميان مخلوقات او را نظيري نيست ي اي يگانه
  . 2عناي منفرد استواحد به م

هاي پيشين ممكن است در معناي توحيد از نظر لغوي بـه امـور زيـر     بنابر تعريف
  :برسيم

  .است) وحد(ي  مشتق از ماده) وحد(ي توحيد مصدر فعل چهار حرفي  كلمهـ 1
 . مقصود از آن مبالغه در وصف وحدانيت است) وحد(تشديد در فعل ـ 2

بنابراين سه مسمي . نفرد و بي نظير در دوران استمعناي اين كلمه بر محور مـ 3
 :آيند نزد ما به وجود مي

1( ّي اسم فاعل صيغه: دالموح  
2( مفعولي اسم  صيغه: دالموح 

 مصدري  صيغه: التوحيد )3

  

                                                 
دان، از  لغـت ] لقب[مالكي  او ابوالحسن احمد بن فارس بن زكرياي قزويني معروف به رازي،. 1

ي  ن و ابوالقاسم طبراني و غير اين دوحديث روايـت كـرده اسـت از جملـه    ابوالحسين القطا
: نگـاه . ه وفات كرد390الفقهاء و غير اينها، در سال  حليةو  اللغةمؤلفاتش فقه اللغه و مجمل 

  . 353ـ  352ص 1سيوطي جالوعاة  ةبغي، 106ـ  103ص 17سير اعالم النبالء ج
 3منظور در لسـان العـرب ج   ز مطالب گذشته را ابنمسائل بسياري ا ،918ص 4مجمل اللغه ج . 2

  . آورده است 453ـ  446ص



 

  
  
  

  فصل اول
  معناي توحيد

  
  :شامل چهار مبحث

  توحيد در شرع : مبحث اول

  اهللا  الّمعناي ال اله ا: مبحث دوم

  اهللا الّال اله اشروط : مبحث سوم

  توحيد اولين دعوت پيغمبران: مبحث چهارم



 

  
  
  
  



 

  پيشگفتار

ـ  خـاطر خلـط    همخفي نماند كه بيان معناي توحيد امري بس با اهميت است آنهم ب
د كه نياز به تعريـف  شايد غريب جلوه كن. استروي داده بزرگي كه در تعريف آن 

وجـود   ـ ،الم جز از راه آن وجود نداردي به اسيورود كه مدخل وـ اين باب بزرگ  
بـر  ـ اما اسباب اين غرابت به زودي فراروي فرد ناقـد بصـير و مطّلـع     . داشته باشد

كـه در    از انـواع انحرافـات اعتقـادي،   در ميان اين امت رواج پيدا كرده اسـت  آنچه 
ـ   ه اسـت ديـ گرد منجر به مخفي مانـدن بسـياري از حقـايق شـرعي     مواردبعضي از 

از . شـود  حقـايق مـي   ايـن  و در برخي از احيان منجر به وارونه گشتن. گردد  روشن
صـلوات  (جمله معناي شرعي معين و محدد توحيدي كه خداوند پيغمبران خود را 

  .هاي خود را بدان فرو فرستاده است بر آن روانه، و كتاب )اهللا عليهم اجمعين
آنهايي كه عادتشان ـ   تمو حقيقت اين است كه معنا و ماصدق توحيد بر سلف ا

بـر   مخفي و پوشيده نبود بلكه نزد آنها از آتش برافروختـه ـ   اتباع و ترك ابتداع بود
ز بلكه معناي اين كلمه زماني بـر بسـياري ا  . ودتر مي نم تر و روشن پرچم نيز واضح

يكي پـس از ديگـري در ميـان مـردم      هاي بدعت  گرانه مردم پوشيده گرديد كه راه
  .در دين خدا ميان مردم رواج پيدا كردبدعت د و ظهور يافتن

است بخشد اجماعي  شايد يكي از اموري كه معناي توحيد را جال و روشنايي مي
تمام آنهـايي  «: او گويد. آن را نقل كرده است 1امام محمد بن ابراهيم بن المنذركه 

اشـهد  « :بگويداند كه اگر فرد كافر  ايم اجماع كرده كرده] حديث[كه ما از آنها حفظ 
هـر آنچـه كـه محمـد آورده     بگويد و  »ن محمداً عبده و رسولهاهللا و ا الّان ال اله ا

ـ   است حق است و از هر آنچه كه مخالف دين اسالم است بيزاري و برائت بجويد
  .2»شود مسلمان تلقّي ميـ  و او بالغ و صحيح العقل باشد

مـاع سـلف صـالح و پيـروان و     اج  و اين اجماع كه ابراهيم بن منـذر نقـل كـرده،   

                                                 
تصانيف فراواني دارد مانند   او از برخي از ياران شافعي نقل قول كرده، ي او ابوبكر است، كنيه. 1

او در اختيـارات خـويش   . و غيـر اينهـا    و االشراف في اختالف العلماء و المبسوط،  االجماع،
هجـري   316ذهبي به قاطعيت اعالم كرده كه وفاتش بعد از سال . عيني نبودمقيد به مذهب م

  .492ـ  490ص 14السير ج: نگا. بوده است
  .144كتاب االجماع، ص: نگاه. 2
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به شمار نيايد ] از كثرت[لش راهروان ايشان است و آن همان اجماعي است كه دالي
  .ـ تقدير و توضيح نشود مگر به سختي و مشقّت فراوانـ ش هاي و حجت

كه ميان اهل ـ » فاروق«اين تعريف را يك تعريف  1لعباس بن السريجااز اينرو ابو
وقتـي در  . قـرار داده اسـت   -اندازد جدايي مي نحرف علم مستمسك و اهل باطل م
اهللا و اشهد  الّاشهد ان ال اله ا«: توحيد چيست؟ گفت ،مورد توحيد از او سؤال شد

روي و فـرو رفـتن در اجسـام و     و توحيد اهـل باطـل زيـاده   » انّ محمداً رسول اهللا
شـده   مبعـوث  انديشـه  تنها به منظور انكار ايـن ) ص(و رسول خدا   ،استاعراض 

  .2است
بسياري از علماي شافعي در اين زمينه مسلكي درستي در پيش گرفته، و حقيقـت  

  . اند به تعريف آن را رد كرده درآميخته توحيد را بيان داشته و انحرافات
بخـش  هاي مبذوله از طرف علماي شافعيه را در اين زمينـه بـه دو    توان تالش مي

  : تقسيم كرد
ي صـحيح   ا در دو بعـد نظـري و عملـي بـه شـيوه     كساني كه توحيـد ر   تالش) 1

اين گروه هنگامي كه توحيد را بـه صـورت نظـري مسـتقيم     . اند تعريف كرده
اند در مقام بيان و استدالل بر آن راه و روش سـلف را در پـيش    تعريف كرده

نزد ايشان ـ با بعد عملـي هـيچ اختالفـي     ـ   طوري كه بعد نظري آن ،اند گرفته
  نداشته است

الش كساني كه از حيـث نظـري توحيـد را بـه صـورت درسـت و صـحيح        ت  )2

                                                 
او امام ابوالعباس احمد بن عمر بن سريج قاضي شافعي است نزد ابوالقاسم انماطي يار مزني  . 1

ي وي از  و بـه واسـطه    بغـداد گسـترش يافـت،    فقه شـافعي توسـط او در    فقه دريافت كرد،
سـوم   سـدة روايت شد، برخي از اهل علم او را مجدد امـر ديـن در رأس   ) شافعي(اصحاب 
و طبقات شافعي سبكي  196ـ   196ص 14اش در السير ذهبي ج نامه به زندگي. اند تلقي كرده

  .اجعه كنمر 196ـ  196ص 1عيين از ابن كثير جناشو طبقات فقها ال 39ـ  21ص 3ج
الحجـه  «، و قوام السنه در كتاب 386ـ   385ص 4ج» ذم الكالم«ابو اسماعيل هراتي در كتاب . 2

بـرگ هفـتم   (و ابوالحسن هكاري در كتاب اعتقاد شافعي  97ـ   96ص 1ج» في بيان المحجه
  .اند از او روايت كرده) دستنويس
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بدان مبعوث شده و كتـب  ) ص(و حقيقت آنچه را كه رسول خدا  اند شناخته
  شـان از روش  اند با وجود اين روش تطبيـق عملـي   بدان نازل شده، بيان كرده
روشي را كه سـلف در مقـام   آنها ،باشد جدا مي ،اند نظري كه بدان راضي شده

 ،ما براي اين گـروه . اند در پيش نگرفته ،اند رفته برآن توحيدن و استدالل بر بيا
كنـيم و غيـر آن را    اند بر ايشان ثبت و تأييد مي آنچه را كه در آن اصاب داشته

انـد   بدان مبعوث شـده  زيرا هرگاه بر تحديد آنچه پيغمبران. نماييم ترك مي
شود كـه در بيـان    زم ميتوافق حاصل شد، بر كسي كه بدان اقرار ورزد ال

آن و استدالل بر آن عين مسلك آنان را در پيش بگيرد زيرا مسـلمانان در  
انـد، و در طريقـه و    در آنچه از پروردگارشان بيان كـرده ـ   موضوع اينكه

بر صواب هستند با هم ـ   روششان در استدالل بر آن و دعوت به سوي آن
 .) ادب و سالم خدا بر آناندرود (.اختالف ندارند

با رعايت تسلسل تاريخي در حـد  ـ   دو قسم را(تالش طرفداران اين  بنده بزودي
ابوعبداهللا محمد بن ،مذهب  اماماز ،و در اين كار. ١نقل و بازگو خواهم كردـ   امكان

  .به پيش خواهم رفت بعد با رعايت ترتيب. نمودادريس شافعي شروع خواهم 
  
  :ام اين فصل را به مباحث زير تقسيم كردهو

  توحيد در شرع : مبحث اول
  اهللا  الّمعناي ال اله ا: مبحث دوم
  اهللا الّال اله ا شروط: مبحث سوم

  توحيد اولين دعوت پيغمبران: مبحث چهارم
  

براي بيان اينكه . شده است  اي توحيد به صورت اجمالي آوردهدر مبحث اول معن
: ست چنانچه قرآن بدان تصريح كردهاهللا ا الّاصل در توحيد اقرار به گواهي ال اله ا

                                                 
عضـي اوقـات بـه خـاطر رعايـت      اين امر هم از طريق تعيين سال وفات صورت گرفته اما ب . 1

  .ام مسائل مهمتر اين تسلسل را رعايت نكرده
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)  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z
j  i( ]64آيه: آل عمران.[  
 اي كه ميان ما و شما مشـترك  بگو اي اهل كتاب بيابيد به سوي سخن دادگرانه«: ترجمه
و ا زاين كه جز خدا را پرستش نكنيم و چيـزي را بعنـوان شـريك و انبـا     .است و مساوي
  . »قرار ندهيم

و اين امري بـود كـه رسـول خـدا از اول بعثـت بـه جـديت مـردم را بـدان فـرا           
ورزيـد او را از اهـل توحيـد بـه شـمار       و اگـر كسـي بـدان اقـرار مـي      1خوانـد  مي
ست آنچه براي اهل توحيد هست و بر او نيز هست آنچه بر اهـل  وبراي او .آورد مي

در جنـگ و  ) ص(  بعـد از رسـول خـدا    »رضـوان اهللا علـيهم  «اصـحاب  . هسـت  توحيد
ي سـلف بـر ايـن     و بعد از ايشان نيـز بقيـه    اند صلحشان بر اين روش حركت كرده

بعـد  . اند شان عمالً تطبيق كرده اند و اين منهج را در واقع حيات و زندگي روش رفته
ت    .گشته بودنداز اينكه در اصل اعتقادشان در آن تسليم امر خدا  و علماي عـالم امـ

ي  بـا همـه  » اهللا الّال الـه ا «اند چرا كه توحيد نزد ايشـان جـز    ز بر اين مسلك رفتهني
  .نبوده است چيز ديگري  2لوازم و شروطش

هدف ما در اين بحث اثبات معناي توحيد در شرع از خالل كالم علماي شـافعيه  
را بـه صـورت   آن شـود كـه    است و كالم ايشان در اين زمينه وقتي بيشتر روشن مي

  .در مبحث دوم و سوم خواهد آمدـ  به حول خداوندـ و اين مهم  ل ذكر كنيممفص
در مبحـث چهـارم بيـان    ـ   بـه اذن خـدا  ـ   گانـه  بعد از فراغت از اين مباحث سـه 

دعـوت  به توحيد ] مردم را[كه پيغمبران  ،اند شافعيه مقرّر فرموده  ي    داريم كه ائمه مي
  .فين استاولين واجب بر مكلّتوحيداند و  كرده

                                                 
  .ي خداوند خواهيد ديد  داليل اين را هنگام نقل كالم شافعيه در مبحث اول به حول و قوه . 1
هر چند اين امر از خورشيد در نيمه روز آشكارتر است اما در ميان امت كساني هستند كه از . 2

اند كه توحيد چيزي غير از اين است و مردم را در مقـام معنـاي    پنداشته اند و آن عدول كرده
چنانچـه در آينـده ـ بـه     . اند كه خداوند آنها را مكلّف نكرده اسـت  آن مكلّف به چيزي كرده

  .حول خدا ـ بيان آن خواهد آمد



 

  مبحث اول

  توحيد در شرع  
در آنچه كه به دست خويش نوشته و آنچه كه ـ امام شافعي معناي شرعي توحيد را  

از جملـه آنچـه   . ن كـرده اسـت  بـه روشـني بيـا   ـ انـد    شاگردانش از وي نقل كـرده 
 از 1راجـع بـه چيـزي   ] 1[ ،كند مردي نزد مزنـي آمـد   ش مزني از وي نقل ميشاگرد

را دوست ندارم بلكه ) كالم(من اين «: ي توحيد از وي سؤال كرد گفت كالم درباره
گفـت   كنم چنانچه شافعي از آن نهي كرده است، از شافعي شنيدم مـي  از آن نهي مي

محـال اسـت كـه    : مالـك گفـت  . ي كالم در توحيد سؤال كردم از امام مالك درباره
 »ت در دستشويي راآداب طهار= استنجاء «روش  ،گفته شود) ص(نسبت به پيغمبر 

توحيد همين است كه . اشدبه امتش ياد داده باشد اما توحيد را به آنها تعليم نكرده ب
ان اقاتل الناس حتي يقولـوا   ترْماُ(« :فرمايـد  آنرا بيان كرده و مي) ص(رسول خدا

فمـا  ) اهللا، فاذا قالوها عصموا مني دمائهم و اموالهم، و حسابهم علي اهللا الّال اله ا
   2.»صم به الدم و المال فهو حقيقه الدينع

بـر  » اهللا الّال الـه ا «ي  بجنگم تا زماني كه كلمـه ) مشركان( كه باام  مأموريت يافته
آورند، هرگاه آن را بر زبان آوردند خون و مالشان از سوي مـن محفـوظ و    زبان مي

   شود، مصون است و حسابشان بر خداست و آنچه كه باعث عصمت خون و مال مي
  .آن حقيقت دين است

آن را فرد كافر كه اگر » وصف االسالم«ي  امام شافعي هنگام سخن گفتن از مسأله
او . از اين موضوع پرده برداشـته اسـت   ،شود ميحكم انجام دهد به مسلمان بودنش 

                                                 
ت اين اين حديث به الفاظ متعدده از غير از يك نفر از صحابه روايت شده است براي درياف . 1

ـ   140ص 8ج  ،110ـ   109ص 2ج  ،103ـ   102، 12ـ   11ص 1الفاظ به صحيح البخـاري ج 
كه بخاري آنرا در صحيحش، كتاب االيمان و الصاله و الزكاه و االعتصـام آورده اسـت،    141

األمـر بقتـال النـاس    «در كتاب االيمـان بـاب    212ـ   201ص 1مسلم نيز آنها را در صحيح ج
  . آورده است» االّ اهللاحتي يقولوا ال اله 

اين حديث را به اين لفظ   )برگ هفتم دستنويس(ابوالحسن هكاري در كتاب اعتقاد الشافعي  . 2
امـرت ان  «، و اول حـديث  26ص 10ذهبي نيز در سير اعـالم النـبالء ج  . روايت كرده است

تـاب اعتقـاد   از سـير برگرفتـه چـون از دسـتنويس ك    » اقاتل الناس حتي يقولوا ال اله االّ اهللا
  . شافعي از قلم افتاده بود



  
  
  

    ﴾36 ﴿                  توحيد در شرع 
 

 

آنچه كه در كفارت آزادي بردگـان كفايـت    هنگام سخن از» االم« عظيمشدر كتاب 
  : كه نص آن چنين است سخني دارد ]2[كند  مي
اي با پدر و مادرش كه هر دو كافرند به اسـارت گرفتـه شـود بعـد ايـن       اگر بچه«

ا بـه دوران بلـوغ    ـ پسربچه به دوران عقل برسد و بـه توصـيف اسـالم بپـردازد       امـ
ايـن آزاد سـازي   ظهـارش او را آزاد كنـد    تارفبعد يكي در مقابل كـ نرسيده باشد  

كه بعـد از بلـوغ نيـز بـه توصـيف اسـالم         تا زماني نيستدرست بعنوان كفارت او 
  .»بپردازد

توصـيف اسـالم از سـوي او    «: دارد بعد خود توصيف اسالم را اين چنين بيان مي
را بـر زبـان   » رسـول اهللا  اًاهللا و ان محمـد  الّاشهد ان ال اله ا«اين است كه گواهي 

اگر ايـن كـار را   . ي بجويدو از هر ديني كه مخالف اسالم است برائت و بيزار. آورد
  .1»كرد، كمال وصف اسالم است

اقرار به شهادتين و بيزاري و برائت از مخالفـت بـا اسـالم را     )رحمه اهللا(شافعي 
  . قرار داده است» كمال وصف اسالم«

توحيد از سوي كسي كه عليـه وي گـواهي ارتـداد اقامـه       ي همچنين اعالن كلمه
و قبول آن از ] 3[داشتن از سرِ او و رها كردنش بر شده باشد سببي كافي براي دست

اگر دو شاهد گواهي دادند كه مردي يا «: گويد وي در اين زمينه مي .شود او تلقّي مي
شوند اگـر شـاهدان    از دين اسالم برگشته و مرتد شده آنها مورد سؤال واقع مي زني

اهللا و اشـهد انّ   الّال اله ااشهد ان «شود شهادت  را تكذيب كردند به ايشان گفته مي
اعالم برائت  است بر زبان آوريد و از هر ديني كه مخالف اسالم» محمداً رسول اهللا

شـوند   و بيزاري كنيد اگر به اين دو اقرار كردند بيشتر از اين مورد پرسش واقع نمي
شود و اگر اقرار ورزند و توبـه   و اين اقرار و برائت به عنوان توبه از آنها پذيرفته مي

  .2»شود مايند از آنها پذيرفته مين
اگر كسـي مرتـد گـردد و بـراي مجـازات و      : و همچنين رأي داده است بر اينكه

                                                 
به نقل از كتـاب قـديمي كـه     395ص 1بيهقي نيز در مناقب شافعي ج 280ص 5األم ج: نگاه . 1

  .كند، متني شبيه به اين را آورده است زعفراني آن را از شافعي روايت مي
  .159ص 6ام ج. 2
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او را مـع الوصـف   ـ   شهادتين بـر زبـان آورد  در آن حالت  كشتن آورده شود او هم
اگـر  «: ي او و اين هـم نـص فرمـوده   ] 4[شود  حكم به مسلمان بودن او ميـ   بكشند

اهللا و انّ محمـداً   الّال الـه ا اشـهد ان  «و او در اين حالـت  شود آورده شد تا كشته 
فرمانداري كه عقيده دارد طلـب توبـه از مرتـد     را بر زبان راند ولي» عبده و رسوله

وارثان مسـلمانش تعلّـق    الزم نيست او را مجازات كرد و به قتل رساند ميراث او به
داشـت   اگر شبهه وجود نمـي و .واجب مب گرددگيرد و بر قاتلش ديه و كفارت  مي

   .»1شد بر او قصاص واجب مي
رضـي اهللا  (بر گفتگوي كه ميان ابوبكر و عمـر  در مقام تعقيب  ،به همين دليل] 5[

مرتـد  ) ص(ها بعد از وفـات رسـول خـدا     ز عربآنگاه كه تعداد كثيري اـ   )عنهما
بنـي بـر   شناختي از جانب هر دوي آنها بـود م «اين قول : گويد درگرفت ميـ   شدند

ان مـ كساني بودند كه متمسك بـه اي  جنگيدند] با مسلمانان[كه   سانياينكه در ميان ك
بود قطعاً عمـر در مـورد جنـگ بـا ايشـان شـك بـه دل راه         بودند و اگر چنين نمي

  .2»اند را ترك كرده و مشرك گشته اهللا الّال اله اگفت اينها  داد، و ابوبكر هم مي نمي
 ي قـالده و حلقـه  كه  بودند  مياگر مرتدين يك صنف  ،تمراد و منظور او اين اس

صحابه در جنگ با آنان اصالً ترديدي به خـود راه   اند اسالم را از گردن بيرون آورده
 ورزيدنـد  اقـرار مـي  كه به شهادتين  ،در ميان آنها درافادادند، اما وجود برخي از  نمي

با موضع قاطع و حرف  ) عنهرضي اهللا(كه ابوبكر  .اين ترديد را به وجود آورده بود

                                                 
  .291ص 4ام ج. 1
م و غيـر ايشـان از حـديث ابـوهريره روايـت      بخـاري و مسـل  (اين هم در روايتي كه شيخان . 2

بـه خالفـت رسـيد و    ) ط(وفات كرد و ابوبكر   )ص(چون رسول خدا «: اند كه گفت كرده
جنگي و حال آنكـه   مردم مي  ]اين[ها دوباره كافر شدند عمر گفت چگونه با  كساني از عرب

ي ال الـه االّ اهللا   ه كلمـه ك ام با مردم بجنگم تا زماني  مأموريت يافته«: رسول خدا فرموده است
آورند پس هر كس كه اين كلمه را بـر زبـا ن آورد مـال و جـانش از طـرف مـن        بر زبان مي

قسم به خدا هـر  : ابوبكر گفت.  محفوظ و مصون است مگر به حق و حسابش بر خدا است
كس  ميان نماز و زكات جدايي بياندازد با او خواهم جنگيد چـون زكـات حـق مـال مـردم      

و  كتاب الزكـاه ، بـاب وجـوب زكـات ،     110ـ   109،ص 2صحيح البخاري، ج: هنگا» ...است
كه   باب امر به جنگ با مردم تا زماني كتاب األيمان، 210ـ   200ص 1مسلم به شرح نووي ج

  .ورندٱ ي ال اله االّ اهللا را بر زبان مي كلمه
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ميان زكات كه صريح خود آنرا از ريشه بركند و آن اينكه سوگند ياد كرد با هر كس 
از  اهللا الّال الـه ا قيد تـرك   ي وسيله آن را به و نماز جدايي بياندازد بجنگد و اگر 

  .آنهم به خاطر دليلي كه قبالّ ذكرش رفت  ريشه و بيخ برنكند،
ي توحيـد را در آنچـه بـر     كلمـه ) رحمـه اهللا ( سـت كـه شـافعي   از اينجا معلـوم ا 
مبدأ و منتهـي قـرار    ،نمود رافيان خود رابدان توصيه ميكرد و اط شاگردانش امال مي

  . داده است
ي سنّت كـه مـن    قول درباره«: ي او در بيان سنّت ي اين اقوال فرموده از جمله] 6[

ام و  آنها را چنين ديـده  ،ام آن ديده بررا ـ   اهل حديثـ پيرو آن هستم و ياران خود  
كه قول به سـنت   ام مانند سفيان بن عيينه و مالك و غير ايشان از آنان حديث گرفته

بعـد برخـي از   » اهللا و محمـداً رسـول اهللا اسـت    الّال الـه ا «،اقرار بـه گـواهي   : همان
  .1را بيان فرمود ات خوداعتقاد

آنگـاه كـه دنيـا را تـرك     ـ   مومن سخن نهايتي توحيد آخرين و  اين چنين كلمه
خواهـد بـود بـه     -شـود  شود و برايش دعا كرده مي ي نماز مي اقامه بر او گويد و مي

در مقـام  ـ   در اين زمينه]7[امام شافعي . را بر زبان آورده استكه شهادتين دليل اين 
پـردازد، و در   بعد به دعاي مخلصانه براي ميت مـي «: گويدـ   بيان صفت نماز جنازه

خدايا اين : در دعاهايش بگويددارم كه دوست من و   دعا شيئي موقّتي وجود ندارد،
ي جـز تـو وجـود نـدارد و     يداد كه خـدا  او گواهي مي. ي توست ي تو و جاريه بنده

  . 2»ي توست وفرستاده هدنب  )ص(محمد 

                                                 
ين ـ بـه خطـاب و    شافعي بر يك صنف نبودن مرتدهاي هم منكـران شـهادت   215ص 4ام ج . 1

استدالل كرده  گفتگويشان با لشكريان ابوبكر و اشعار و گفتگوشان با ابوبكر بعد از اسارت ـ  
 2بـه مغنـي ابـن قدامـه ج    . اهل علم در اين زمينه دو قول دارنـد ) حكمشان چيست؟(است 
  . مراجعه شود112ص 26و فتح الباري ابن حجر ج 575ـ  574ص

بـرگ دوم  (كتاب اعنقاد شافعي با سندش از ابي شعيب و ابوثور روايت از ابوالحسن هكاري در 
از كتاب ابن ابـي حـاتم    134ـ   133اين القيم نيز در اجتماع الجيوش ص  )و سوم دستنويس

ابو شعيب و ابو ثور به نقل از شافعي نقل كردند و اين سند صـحيح  : گويد) نقل كرده(رازي 
ي و ابومحمد مقدسي به اسناد ايشان به ابو ثـور و  است و ذهبي نيز آن را از ابوالحسن هكار

  .176مختصرالعلوم ص: نگا . اند ابو شعيب از شافعي آنرا نقل كرده
  .271ص 1ج ام،  . 2
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شافعي در وصيتي كه از وي صادر شـده    و به خاطر منتهي و آخر بودن اين كلمه،
اي اسـت كـه    اين نوشـته «: آن را در ام از وي نقل كرده گويـد  )ربيع(ردش و شاگ

نوشته است و  203محمد بن ادريس بن عباس شافعي آن را در ماه شعبان سال 
 ]هـاي جـاي گرفتـه در    قلـب [ ها و آنچه در آميز چشم خداوند دانا به نگاه خيانت

و بشـنود كـه او   گرفته سپس، كسـي كـه از ا  ها مخفي است را، به گواهي  سينه
شريك وجود نـدارد و محمـد    د به اينكه خداي جز خداي يكتاي بيگواهي ده

و دينداري كـرده،  ) مسلمان است(با اين كلمه همواره  ،ي اوست بنده و فرستاده
و كنـد   آن دينـداري مـي   ميرانـد، بـر اسـاس    ه اهللا تعالي او را ميو تا زماني ك

  .1»برخواهد انگيخت اهللا خداوند او را بر اين گواهي شاء ان
گردد كه معناي توحيد حقيقي شرعي نزد شافعي اقـرار   از آنچه گذشت روشن مي

  .است» اهللا الّال اله ا«به گواهي 
ماننـد شـيخ خـود    ـ   همچون ساير شـاگردان شـافعي  ـ   امام مزني نيز در اين باب

داد، در  فتواي شافعي فتوا مـي  عين انديشد تا آنجا كه در امور اعتقادي درست به مي
  . 2حالي كه در احكام فقهي بر فتواهاي شافعي تعقيبات انتقادآميزي داشت

 اثباتعلم كالم در نقش  ي كه او در جواب كسي كه درباره ،چندي پيش گذشت
درخواست كرد، براي او فتوا داد كه همچون شافعي از كـالم  فتواتوحيد از وي فتوا 

 ،كـالم ] حكـم [راجع به از مالك : گفت ياز شافعي شنيدم م«: بعد گفت  كند، نهي مي
  .»...در مورد توحيد سؤال كردم

ـ   كـه گذشـت  ـ   3»وصف اسالم را«و در مختصرش بيان شافعي براي معناي ] 9[
 در نقـد  و اعتقـادي  اصـول  اتبـاع در  بـر  هميشگيش عادت همچون و توضيح داده است

  .كرده استتاكيد ،فقهي احكام
ورزد كـه در   ر اتباع محض او در اصول داللت نميب ،و هيچ چيز بهتر از اين] 10[

زننـد و   هـايي مـي   اي ابـراهيم مـردم حـرف   «: پاسخ جماعتي كه خطاب به او گفتند
                                                 

  . 122ص 4ام ،ج. 1
  .تفصيل اين مسأله در پيشگفتار گذشت. 2
  . 205ـ  204مختصر مزني، ص. 3
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قصد شما را كردند و در باب قرآن از تو پرسيدند آنهـا را پاسـخ   آنها اگر : گويند مي
هـا نـزد    سر اگر يكي از اين تـازه   اي فالني،: گفت. »ي است؟سراين چه   دهيد، نمي

و مـذهب مـن   . دهم از من سؤال كند او را پاسخ نمي ،من بيايد و از باب امتحان من
مذهب شـافعي  «: مذهب شافعي چيست؟ گفت«: گفتند. »همان مذهب شافعي است

      .1»ستامخلوق غيراين است كه كالم خدا 
دقت كن از فرو رفتن در مسأله چگونه خودداري ورزيده اسـت تـا آنجـا كـه از     

بعد از اينكه بـراي آنهـا    آن هم ،دهد كنند جواب مي هب شافعي از وي سؤال ميمذ
اگر فتوا و نظر او در مـورد قـرآن   . بيان داشته كه مذهبش همان مذهب شافعي است
  .اش چنين است اين چنين است قطعاً در شأن توحيد نيز نظريه

ـ «: گويد 2و اما عثمان بن سعيد دارمي] 11[ ت، و صـواب آن  تفسير توحيد نزد ام
: فرمـوده اسـت  ) ص(كـه رسـول خـدا      اسـت، » ال شريك لهاهللا  الّال اله ا«ي  كلمه

مأموريـت  «: و فرمـود  3»شـود  هركس مخلصانه آنرا بر زبان آورد وارد بهشـت مـي  «
هـر كـس   . 4»ورندآ اهللا بر زبان مي الّي ال اله ا كه كلمه ام با مردم بجنگم تا زماني يافته

  .شود به حقيقت مورد رحمت خداوند واقع مياين كلمه را بگويد 
الـوداع   جـة حروايت كرده كه در ) ص(همچنين جابر پسر عبداهللا از رسول خدا 

لبيك اللهم لبيـك، لبيـك ال شـريك    »  :و گفت شروع كردتوحيد خود را به  تهليل

                                                 
  .254ص 2ج  ي اللكائي، نوشته شرح اصول اعتقاد اهل سنّت،. 1
از بـويطي شـاگرد شـافعي    . علوم پيشـي گرفـت  ] كسب[ابو سعيد تميمي، امام حافظ و ناقد، در  . 2

ه و غير هم  همت گماشت، كتابي در رد جهميه و كتـابي  به رد مبتدعه از جهميكسب علم نمود 
  .در رد بشر مريسي تأليف كرد

ابـن كثيـر،    ي فقهاء شافعي نوشـته ، و طبقات 326ـ   319، ص13سير اعالم النبالء ذهبي، ج: نگا
  . و غير اينها 307ـ  302ص 2، و طبقات الشافعيه سبكي، ج178ـ  177ص 1ج

من شهد ان ال اله االّ اهللا مخلصا مـن  «لفظ  اب 236ص 5متن حديث در مسند امام احمد، ج . 3
من «لفظ  او در صحيح ابن حبان ب آمده »قلبه او يقينا من قلبه لم يدخل النار او دخل الجنه
األحسان في التقريب صحيح . آمده است »شهد ان ال اله االّ اهللا مخلصا من قلبه دخل الجنه

  .643حديث شماره   لباني،آصحيح جامع نوشته : و نگا  ،430ـ  429ص 1ابن حبان ج
  .گذشت 20روايت حديث چندي قبل در صفحه  . 4
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  .1»...لك و الملك ال شريك لك ةالنعملك لبيك، ان الحمد و 
در نيسـت  در خدمتم هيچ شريك و انبازي براي تـو   در خدمتم خدايا در خدمتم،

توسـت و  آنِ توست و همچنـين پادشـاهي از   آن همانا ستايش و نعمت از   خدمتم،
  . ...شريكي براي تو نيست

 .2نزد امتدرست و تأويل صحيح آن،  اين است توحيد 

  . به مثابه نقل اجماع است »/«] دارمي[  اوسوي و اين از 
يسي گفته است، مخالف در تفسـير توحيـد كالمـي ذكـر     رر مش بدر رد و] 12[ 

: او ي روايات ندارد مانند اين گفتـه از كرده كه كالم اهل علم و فقه نيست، و اصلي 
اي يـا خـدا را بـه     ي خدا شـناخته  آيا مخلوقات را به واسطه: شود از كسي سؤال مي

از چـه چيـزي   شود؟ معبود شما چيسـت؟ و   ي مخلوقات؟ يا از او سؤال مي واسطه
دارمـي در رد ايـن    ،تـا آخـر    . . .است؟ و صفتش چيست؟ و نمونه و مثالش چي؟

كسي خـدا را يكتـا نشـمارد مگـر     ) ص(ان امت محمداگر در مي« :گويد سؤاالت مي
ت   كسي كسي كه به اين خرافات و جواب آنها برخيزد، هيچ  نزد اين مخـالف از امـ

مطالبي را بيان ـ   براي اين مخالفـ   سير توحيدآيد زيرا ما در تف محمد به شمار نمي
كرديم كه جايي براي اين امور در هم آميخته و پراكنده بـاقي نگـذارده اسـت و آن    

ايـن اسـت تفسـير    . اسـت  »اهللا وحده ال شريك له الّال اله ا« ي توحيد كلمـه : اينكه
) ناگسستنيپيمان محكم و ( الوثقي ةعروِي تقوا، و  معقول توحيد، و اين است كلمه

و ايـن كلمـه   ... .مخلصانه بدان اقرار ورزد به توحيد خدا برخاسـته اسـت  كسي هر 
  .3»دليل بر اسالم و ايمان و توحيد مرد است

نيز معناي پيشين را با قول خود تقرير و تأييد نمـوده آنجـا    4محمد بن نصر] 13[

                                                 
 2ي رسول خدا را در صحيح خـود ج  هبخاري نيز تلبي 174ص 8از جابر ج  روايت از مسلم، . 1

  . آورده است) ط(در كتاب الحج باب التلبيه، از طريق عايشه و ابن عمر  147ص
  .در ضمن كتاب عقايد سلف 362كتاب او در رد عثمان بن سعيد، ص: نگا . 2
  .549ـ  548كتابش در رد عثمان بن سعيد، ص: نگا . 3
از محضر تعدادي از علماي شافعيه چـون    مام و حافظ،نامبرده موسوم به مروزي ابو عبداهللا ا . 4

كتب شافعي را از مزني از جهت ضـبط  . ربيع و يونس صدفي و مزني كسب علم كرده است
. و فهم اخذ كرده، از داناترين اهل زمان خود ـ به موضوع اختالف صـحابه و تـابعين ـ بـود     
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و در اسـالم چيسـت؟ ا  : فرمـود ) ص( جبريل خطاب به رسـول خـدا  « :گويد كه مي
  .1»اهللا الّگواهي ال اله ا: جواب فرمود

: كه اگر فرد كافر بـه زبـان اقـرار ورزيـد و گفـت     اند  بر اين امر متفقي امت  همه
قبل از اينكـه  است، آورده  او اسالم» ان محمداً رسول اهللا و اهللا الّاشهد ان ال اله ا«

دا و سرِ دسـت  ي كساني كه در خدمت رسول خ نماز بخواند و روزه بگيرد، و همه
تلقّـي   آنها اند حكمشان اينطور بوده و اقرار به شهادتين ابتداي اسالم آورده او اسالم

  . 2گرديده است
دارمي در زمينه بازگوئي و حكايت اجماع بـر معنـاي   پيشين و اين سخن از قول 

  . توحيد نزديك است
ع و تحقيـق   از خـدا و رسـول او تت   منقولهدر اخبار«: ابن نصر دوباره گويد] 14[ بـ

: فرمايد چنانچه خداوند متعال مي. اند نام نهاده ورزيدم، ديدم كه اقرار زباني را اسالم

)_  ^  ]  \  [  Z     Y   X   W     V  U   T`     d    c   b   a
l  k   j  i  h  g  f  e(  ]ـــ 18 آيــات: آل عمــران

19[.  
او نيسـت و اينكـه او دادگـري     اينكه معبـودي جـز  به دهد  خداوند گواهي مي«: ترجمه

جز او معبودي نيست كه هـم توانـا     دهند، تگان و صاحبان دانش گواهي ميشكند، و فر مي
   .»است گمان دين در پيشگاه خدا اسالم است و هم حكيم، بي

و ايـن   3.بنابراين خداوند شهادت و گواهي آنها را دين اسـالمي قـرار داده اسـت   
ي  ق نصوص بر اين معني است و براي آن مثالي به آيهاز او حكايت اتفا] نقل قول[
  .ي آل عمران آورده است سوره] 18-19[

                                                                                                                      
ـ   277ص 1عيه از ابن صـالح، ج و طبقات الفقهاء الشاف 40ـ   33ص 14السير الذهبي، ج: نگا

  .وغير اينها 187ـ  184ص 1و طبقات الفقهاء الشافعيين از ابن كثير، ج 282
، و 52ـ   51ص 1و احمـد در مسـند ج   157ص 1كه مسلم ج) ط(قسمتي از حديث عمر  . 1

انـد،   به همين معنـي، آنـرا روايـت كـرده    ) ط(از حديث ابوهريره  21ـ   20ص 6بخاري ج
  .روايت كرده است 164ـ  161ص 1را مسلم نيز در جحديث ابوهريره 

  .701ص 2، جةتعظيم قدر الصال . 2
  .700ص 2، جةتعظيم قدر الصال . 3
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توحيـد اهـل علـم و    «: و اما ابن سريج، سخن او چندي قبل گذشـت كـه  ] 15[
  .1است» ...اهللا و ان محمداً رسول اهللا الّجماعت مسلمين، اشهد ان ال اله ا

ي معنـاي   ب بياني شافي و وافي در زمينـه در تراجم األبوا 2واما ابوبكر بن خزيمه
توحيد و اهل آن دارد و در بيان خويش به احـاديثي اسـتدالل كـرده كـه صـحت و      

آنهم در كتابي كـه در توحيـد تـأليف كـرده     . ثبوت آنها نزد وي محرز و مسلّم است
  : از جمله هاي فراواني زده است است و براي اين مطلب مثال

احـاديثي  «: آنجا كـه گويـد   67آنهم در باب  »اهللا الّاله ا ال«تفسير توحيد به ] 16[
هر كس در دنيـا ايمـان در   : ذكر شده كه فرموده است) ص(صريحي از رسول خدا 

شود نـه كسـي كـه ايمـان در      از جهنم خارج مي وبرآن از دنيا رود قلب داشته باشد
و بـا سـند   » اينـد نم از ميان كساني كه به زبان اقرار به توحيد مـي  ،قلب نداشته باشد
اهللا او ذكرني او خـافني فـي    الّاخرجوا من النار من قال ال اله ا«: خويش حديث

اهللا را بـر زبـان    الّي ال الـه ا  هـر كـس كلمـه   . بيرون بياوريد] جهنم[از آتش « 3»مقام
  .»باشد آورده باشد يا مرا در مقامي ياد كرده يا از من ترسيده

  .نام نهاده است 4»ايمان زباني«: به توحيد را اقرار بندي عنوانو در اثناي اين 
) ص(بيان اينكـه پيغمبـر    و باب ذكر« 65ي آنها قول او در باب  و از جمله] 17[

بعد » شفاعت مي كند  براي كسي كه به توحيد گواهي دهد و به زبانش موحد باشد
الل به حديث ابـوهريره اسـتد  خداي ت دهنده به يگانگدهامعناي موحد ش بيان براي
رسـول خـدا   . نمايـد  كه در آن از رسول خدا راجع به شـفاعت سـؤال مـي    نمايد مي

                                                 
  .30ي مختصر همين فصل ص در مقدمه. 1
ي سلمي نيشابوري از تعداد فراواني از مشـاهير روايـت    او امام محمد بن اسحاق بن خزيمه . 2

اران شافعي مانند زعفراني و يونس بن عبداالعلي و مزنـي  كرده است از ميان آنها برخي از ي
اند، او در دين خدا  بخاري و مسلم در غير صحيحين از وي حديث روايت كرده. و غير اينها

، و طبقـات فقهـاء   382ـ   365ص 14ج  اش در السـير ذهبـي،   فردي قوي بود، به زندگي نامه
، و 119ـ   109ص 3ي السـبكي ج  عيهو طبقات الشـاف  222ـ   219ص 1الشافعيين ابن كثير ج

  .مراجعه شود 278ـ  277ص 1ج  طبقات الفقهاء الشافعيه ابن الصالح،
از انس به صورت مبسوط و مختصر از هر ) 61ـ   60ص 10عارضه االحوذي ج(ترمذي نيز  . 3

  .دو طريق آن را روايت كرده است
  .708ـ  702ص 2ج  كتاب التوحيد،  :نگا . 4
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شفاعت من شامل حال كساني خواهـد  » اهللا الّشفاعتي لمن شهد ان ال اله ا«: فرمود
  . 1»شد كه به يگانگي خداوند گواهي دهند

  . 2»...اهللا الّاسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال ال اله ا«: و در روايتي 
ي ال اله  ها به شفاعت من در روز قيامت كسي است كه كلمه سعادتمندترين انسان

  .اهللا بر زبان آورد الّا
هاي پيغمبر  مش از انواع شفاعتدر اثناي كال 54و همچنين قول او در باب ] 18[

و بـراي بيـان   . »كه اين شفاعت تنها براي اخراج اهل توحيد از جهنم است«): ص(
اهللا را بر زبان  الّشود هر كس ال اله ا از آتش خارج مي«. آورد يثي مياهل توحيد حد

  .3»در دل داشته باشد دل ايمانري يك ذره خ و به اندازه ،آورده
 الّمن شهد ان ال الـه ا ـ من خلق اهللا   ـ  يا محمد ادخل من امتك«: ي و فرموده

  .4»اهللا و مات علي ذلك
كسـي كـه گـواهي داده    ـ مخلوقات خدا  از ـ اي محمد وارد كن از امت خودت  «

  .»ي جز اهللا وجود ندارد و بر آن از دنيا رفته باشديباشد كه خدا
از ـ   بيـان حفـظ خـون كسـي    «: در مسندش گويد 5ي اسفراييني اما ابوعوانه] 19[

                                                 
  . روايت كرده است 307ص 2ث را به اين لفظ در سندش جاحمد اين حدي . 1
و احمـد در    باب الحـرص علـي الحـديث،    33ص 1بخاري اين حديث را به اين لفظ در ج . 2

ـ   696ص 2براي كالم ابن خزيمه بـه كتـاب التوحيـد ج   : و نگا. اند آورده 373ص 2مسند ج
699.  

ام، و  نچه به دست خود آفريـده ٱ: دا، كتاب التوحيد باب قول خ173ص 8روايت از بخاري ج. 3
ي تحقيق شده از كتـاب التوحيـد    و در نسخه  كتاب األيمان، شفاعت، 60ـ   59ص 3مسلم ج

ي قـديمي   كه در نسـخه  612ص 2ابن خزيمه از قلم افتاده اي در اين موضوع وجود دارد ج
  .موجود است 253ص

آورده اسـت و بـراي    178ص 3احمد در مسندش اين روايت را به نحو شـبيه بـه ايـن در ج   . 4
  . نگاه شود 617ـ  602ص 2سخن اين خزيمه و استداللش به كتاب التوحيد ج

او يعقوب بن اسحاق اسفراييني امام حافظ و پر تحرك، صاحب مسند صـحيح كـه آنـرا بـر      . 5
از تعداد كثيري از مشاهير، از جمله برخي از ياران شافعي ماننـد    صحيح مسلم تخريج كرده،

او اولـين  . و يونس بن عبد األعلي و زعفراني و غير هم ـ استماع حـديث كـرده اسـت     ربيع
 14السـير الـذهبي، ج  : نگا. هاي او را وارد اسفرايين كرد كسي بود كه مذهب شافعي و كتاب

ـ   235ص 1و طبقـات ابـن كثيـر ج    680ـ   679ص 2و طبقات ابن صالح ج 423ـ   417ص
236 .  
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اقرار كنـد هـر چنـد اقـرارش از      كه به اسالمـ   كفار محارب در هنگام جنگ و نبرد
راي بيان اين اقرار كه باعث جلوگيري از ريختن خون كـافران  و ب» ...روي تقيه باشد

 الّال الـه ا «ي توحيـد   شود به دو حديث استدالل كرده كه هر دو مربوط به كلمه مي
در كـه  شوند آنگـاه   هستند و اين دو حديث مربوط به سؤال مقداد بن اسود مي »اهللا

د بعد به درختـي پنـاه   شو رابطه با كسي كه در هنگام جنگ يكي از دستانش قطع مي
) ص(از رسـول خـدا    »به خداونـد رب العـالمين ايمـان آوردم   «: گويد برد و مي مي

 الّال الـه ا  :او را بـزنم گفـت  ] گـردن [چون خواستم «: و در روايت ديگر سئوال كرد
جهنـي  ي  كه فردي از طايفه زماني  :و حديث بعدي حديث اسامه بن زيد است.1»اهللا

اما اسـامه او را از پـاي   » اهللا الّال اله ا«: بيهوشي گفت ي آستانه در] دستان او زيردر[
  .2درآورد

ي ايـن دو   كه ابوعوانـه آن را بـه وسـيله    اين سياق و عبارت جهت اقرار به اسالم
اهللا هستند بدان تفسير كرده معناي توحيـد در   الّكه هر دو مربوط به ال اله اـ   حديث
  . 3شود ها مي د مانع از ريختن خونكه توحي  بخشد، جال ميرا نزد او 

تعـدادي از  ي توحيـد   كلمـه پيرامـون  در صـحيح خـود    4و اما ابو حاتم بن حبان

                                                 
 99ص 2، و مسلم ج»ي خليقهباب حدثن«، كتاب المغازي، 19ص 5جر بخاري داستان او را د . 1

  .اند كتاب األيمان باب تحريم كشتن كافر بعد از اقرار به ال اله االّ اهللا آورده 101ـ 
 2بعـث النبـي اسـامه، و مسـلم ج    : ، كتاب المغـازي بـاب  88ص 5بخاري داستان او را در ج . 2

سخن : ي پيشين و قبل از مراجعه، و نگا حاشيه، به كتاب و باب مشاراليها در 101ـ   109ص
  . 68ـ  65ص1ابوعوانه و استداللش در كتابش مسند، ج

مبحث سوم سخن خطابي و ابن حجـر را خـواهيم آورد كـه تفصـيل      88ان شاء اهللا در ص  . 3
بيشتري در امر كافر اگر در حال جنگ يا در حال آشتي و سلم به توحيد اقرار بـورزد در آن  

  .ردوجود دا
او محمد بن حبان بن احمد بن حبان تميمي بسـتي حـافظ اسـت، از افـراد كثيـري حـديث        . 4

ي االنواع  شنيده است از جمله ابن خزيمه و زكرياي ساجي و غير اين دو، چنانچه در مقدمه
شايد بتوان گفت كه مـا از بيشـتر از   »  :آمده است ـ گويد  152ص 1ـ چنانچه در االحسان ج

و مشهورترين كتابهـايش الصـحاح، و كتـاب    . »ايم يث دريافت كرده و نوشتهدو هزار تن حد
زماني مسـووليت توليـت منصـب قضـاوت     . الثقات، و كتاب المجروحين و غير اينها هستند

 2و طبقات ابـن صـالح ج  .104ـ   92ص 16السير ذهبي، ج: سمرقند را به عهده گرفت، نگاه
  .135ـ  131ص 3، و طبقات سبكي ج291ـ  290ص 1، و طبقات ابن كثير ج118ـ  115ص
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ي  كنـد بـر كلمـه    آورده است و با استناد به احاديثي كه روايت مي بنديهايي را عنوان
معناي توحيـد نـزد او جـال و     ها بندي عنوانورزد و از كانال اين  ميتوحيد استدالل 

  .اي پيدا كرده است كاري و روشني ويژهآش
مبحث اثبات ايمان كسي كه به هـر  «: ايمان كتاب از جمله در باب چهارم از] 20[

ي را آورده  يـه و در مقام بيـان و توضـيح آن حـديث جار   » دو شهادتين اقرار بورزد
چـون جـواب داد   . از خدا و رسولش از وي سؤال كـرد ) ص(است كه رسول خدا 

  .1»آزاد كنيد چون ايماندار استاو را «: گفت
ابن حبان در اين سخن بر چيزي تكيه كـرده كـه قبـل از او شـافعي نيـز در       ]21[

) جاريهحديث (بر آن تكيه كرده بود كه او نيز به همين حديث  معناي وصف اسالم
  .2استدالل كرده بود

ـ  كه سخن از واجب گشتن بهشت«: و از جمله سخن او در باب چهارم نيز] 22[
آورد و اينكـه بـه وسـيله     براي كسي كه به يگانگي خداوند اعتراف ورزد به ميان مي

و براي بيـان و توضـيح يكتاپرسـتي بـه ايـن      » گردد آن آتش دوزخ بر وي حرام مي
علـي النـار و    اهللا حرمـه اهللا  الّانه من شهد ان ال الـه ا «ورزد  حديث استدالل مـي 

  .3»ةالجناوجب له 
خداونـد او را از آتـش دوزخ محفـوظ      اوند گواهي دهد،هر كس به يگانگي خد[
ي  كننـده  و بدون شك اين عمل بيـان  ].گرداند كند و بهشت را براي او واجب مي مي

  .معنا و مفهوم توحيد است
به عبارتي مختصر و بليغ بـه بيـان توحيـد پرداختـه آنجـا كـه        4يو اما آجرّ] 23[

                                                 
، و حديث جاريـه را امـام مسـلم در    383ص 1األحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج: نگا . 1

كتاب الساجد، بـاب تحـريم كـالم در نمـاز، احمـد در      . روايت كرده است 24ـ   23ص 5ج
ي بن حكم است كه معـروف   و غير اين دو، و اين حديث حديث معاويه 447ص 5مسند ج

  . باشد يم
  .75و نگا الرساله ص 281ـ  280ص 5ام ج: نگا . 2
حديث مذكور را احمد نيز در مسندش روايت كرده است سـهيل   428ص 1األحسان ج: نگا . 3

  .آورده است 467ـ  466ص 3بن بيضاء نيز آنرا به همين معنا در ج
والقاسم بغوي و غير عالمه محمد بن حسين بن عبداهللا بغدادي آجري، از ابومسلم كجي و اب . 4

و كتـاب    فـي السـنه،   الشـريعة هايش كتاب  از مشهورترين كتاب. اين دو حديث استماع كرد
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كـه    شما را مورد رحمت خـويش قـرار دهـد،   اما بعد بدانيد خداوند ما و ... «: گويد
ها روانه كرد  ي انسان را به سوي همه  )ص(ي خود محمد  خداوند پيغمبر و فرستاده

او در  1)اهللا و محمـد رسـول اهللا   الّال اله ا(: تا به توحيد او اقرار بورزند و بگويند
 ان كـرده، توحيد را بيـ  ازمراد خويش  ،ي كه در تعقيب كالم خود آورده استا جمله

» اهللا و محمد رسـول اهللا  الّال اله ا«ها الزم و ضروري است كه حتماً به  زيرا بر انسان
  .اقرار ورزند

آنگاه كه مردي را بعـد از اقـرار   «ـ   در اثناي سخن از حديث اسامه 2خطّابي] 24[
ر در اين حديث اين فقه وجود دارد كـه اگـ  «: گويدـ   3»قتل رساند هاهللا ب الّبه ال اله ا

 و هرچند به توصيف ايمان نپردازد دست بر داشتن از او  كافر شهادت بر زبان آورد،
واجـب  ـ   چه بعد از قـدرت يـافتن بـر كشـتن او يـا قبـل از آن      ـ   امتناع از كشتنش

اما به نظر اسـامه آن مـرد تنهـا بـه خـاطر جلـوگيري از       «: تا جايي كه گويد . »است
توحيد نموده بود نه از سرِ اقرار و تصديق  خونش اقرار بهو ريخته شدن  شدن هكشت
ي او، آن مرد كـافر و مبـاح الـدم     و اسامه او را به اين دليل كشت كه به عقيده  بدان،
  .4»بود

ال الـه  «از سخن خطّابي روشن گرديد كه توحيد در نزد او همان گواهي دادن بـه  
كـافر او را از حالـت   است بنابراين بر زبان آوردن اين كلمـه از سـوي فـرد     »اهللا الّا

امـري    ردانـد، و ايـن،  گ به حالت امتناع از ريختن خونش نقل مـي دور الدم بودن مه
                                                                                                                      

داراي مكانـت و جايگـاه   . اخالق العلما، و كتاب تحريم النـرد و الشـطرنج و غيـر اينهاسـت    
 16السـير ذهبـي، ج   :نگـا . بزرگي بود، زيرا معروف بود كه او پيرو سنّت و اهل اتبـاع اسـت  

 293ـ  292ص 4و وفيات األعيان ابن خلكان ج 149ص 3، طبقات سبكي، ج135ـ  133ص
  . و غير اينها مراجعه شود

  .99الشريعه ص: نگا . 1
ابو سليمان حمد بن ابراهيم بستي امام شهير، از ابن األعرابي و ابوالعباس اصم حديث شنيد،  . 2

. ابوهريره دو عالم نامدار شافعي گرفـت و فقه شافعي را از ابوبكر قفال شاشي و ابو علي بن 
هاي معالم السنن و كتاب الغنيه عن الكالم و اهله و كتاب غريب الحديث و غيـر اينهـا    كتاب

 1طبقـات ابـن صـالح ج   . 28ـ   23ص 17السير ذهبـي ج : نگا. ي تأليفات او هستند از جمله
  .  290ـ  282ص 3طبقات سبكي ج  ،309ـ  307ص 1، طبقات ابن كثير ج471ـ  467ص

  .گذشت 36تخريج آن چندي پيش در صفحه  . 3
  .23ص 2ج  معالم السنن، . 4
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  .بدان وجود نداردراه ديگري جز اقرار به توحيد است كه 
وقتي از طرفداري علم كالم برگشت به اين معنـاي   1از اينجاست كه جويني ]25[

واي بـه حـال كسـي كـه آخـرين        ،عظيم روي آورد و به اطرافيان خود گوشزد كرد
و اين امري است كه او اين چنـين بـدان    اشدبنتوحيد   ي حرفش در اين جهان كلمه

خوانـدم  ] كتـاب و مطالـب  [پنجا هزار در پنجا هزار «: كند و از آن تعبير مي  اعتراف،
شان در آن رها كردم و خود را بـه   هاي ظاهري و دانش را با اسالم سپس اهل اسالم

از آن نهي كرده بودنـد بـه غواصـي     بزرگي انداختم و در آنچه كه اهل اسالمدرياي 
ي اين كارها را در راستاي نيل به حق و دسترسي به آن انجـام دادم   و همه  پرداختم،

جسـتم و هـم    كردم و از آن بيـزاري مـي   و در گذشته من به شدت از تقليد نهي مي
ام و  ي حـق برگشـته   به سوي كلمه] ها ي اين سو و آن سو دويدن بعد از همه[اكنون 

نمـايم و اگـر خداونـد مـرا بـه كـرم و لطـف         شما را به ديـن پيرزنـان دعـوت مـي    
عاقبت امرم هنگـام رفـتن از   اش در نيابد كه بر دين پيرزنان از دنيا روم و  مهربانانه

  .»2الجويني پس واي بر ابن  ،نباشد »اهللا الّال اله ا«ي اخالص     اين دنيا كلمه
مقصود او از اين سخن مردن و از دنيا رفتن بر فطرت اسـالمي اسـت كـه عمـوم     

به دور از تكلّفات ـ   اخالص براي اوو آنهم توحيد خداوند . هستند مسلمانان بر آن
  .استـ  متكلمين

بـدان مبعـوث   ) ص(او هم از توحيدي كـه رسـول خـدا     3و اما ابومظفر سمعاني
                                                 

و ابو المعالي عبدالملك بن امام ابو محمد عبداهللا بن يوسف جـويني نيشـابوري مشـهور بـه      . 1
، زماني يكي از مشهورترين متكلمـين شـافعي بـود،    باشد مي امام الحرمين، از بزرگان شافعيه

كـرد اي كـاش هرگـز بـه علـم كـالم مشـغول         ي پشيمان گشت، و آرزو مـي بعد از آن به كلّ
السـيرذهبي،  : نگـا . كرد كه مشغول علم كـالم نشـوند   و ياران خود را نصيحت مي گرديد، نمي
ـ   165ص 5و طبقـات سـبكي ج   470ـ   466ص 2، طبقات ابن كثير، ج476ـ   468ص 18ج

222  .  
محمـد  [من دستخط خود ابـو جعفـر   : عاني گويدسم. آن را آورده است 18ذهبي در السير ج . 2

الخ، ابن الجوزي نيز در تلبـيس  ... گفت را خواندم كه گويد شنيدم ابوالمعالي مي] بن ابوعلي
  . شبيه اين را نقل كرده 85ابليس ص

او عالمه منصور بن محمد بن عبدالجبار تميمي حنفي بعداً شافعي، در مذهب حنفي مهارت  . 3
ورد و بدين وسيله شـهر  ٱ  بعد به مذهب شافعي روي .سال پيرو آن بود 30پيدا كرد و مدت 

محل سكونت او مرو دچار اضطراب گرديد، و بر او سخت گرفتند، سرانجام به روش سلف 
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: ذكـر كـرده و گويـد    را بار متواتر در مورد آنآورده و اخ] 26[گشته سخن به ميان 
كرد، و چون معـاذ را بـه    و شهادتين دعوت مي مردم را به اسالم) ص(رسول خدا «

و   دعوت كـن،  1»اهللا الّال اله ا«آنها را به گواهي «: يمن روانه كرد خطاب به او فرمود
ــود ــأ«: فرمــ ــوا ال  أن أت رمــ ــي يقولــ ــاس حتــ ــل النــ ــه إقاتــ    الّإلــ

  . 3و 2»اهللا
بـر  » اهللا الّال اله ا«ي  كه كلمه بجنگم تا زماني) مشركان(ام با مردم  مأموريت يافته«

  .»آورند زبان مي
ابومظفّر با استدالل به اين دو حـديث و بيـان اينكـه رسـول خـدا كـافران را بـه        

و اين . هللا استا الّكرد بيان كرده كه معناي توحيد گواهي ال اله ا شهادتين دعوت مي
انـد، و هـر كسـي از روش آنـان      است كه سلف صالح آن را از آن فهم كرده يمعناي

را خطـا  توحيـد  روي برتافته و را ه ديگري را در پيش گرفته در واقع راه رسيدن به 
  .كرده است

µ  ´  ³  (: گويـد  ف كه مـي سوره زخر 86ي  در تفسير آيه 4بغوي] 27[

                                                                                                                      
او تفسير متوسط و كتاب االنتصار و كتـاب المنهـاج     متمايل گرديد و به تقويت آن پرداخت،
ي او  براي زندگينامـه . ها از خود بر جاي گذاشته استالهل السنه و كتاب الصطالم و غير اين

و طبقات سـبكي   490ـ   489ص 2و طبقات ابن كثير ج 119ـ   114ص 19به السير ذهبي ج
  .و غير اينها مراجعه شود 346ـ  335ص 5ج

 196ص 1مسلم ج  من األغنياء، ةقكتاب الزكاه، باب اخذ الصد 136ص 2روايت از بخاري ج . 1
  .يمان باب الدعاء الي الشهادتينكتاب األ 197ـ 

  .گذشت 27تخريج اين در صفحه  . 2
ايـن مطلـب را آورده    119ص 2شاگردش قوام السنه در كتاب الحجه فـي بيـان المحجـه ج    . 3

  .است
او عالمه محمد حسين بن مسعود بن محمد بغوي معروف به محيي السنه است، نزد شيخ و  . 4

ري فقـه پرداخـت، در تصـانيف و تأليفـاتش بركـت      ها قاضي حسين بـه يـادگي   رهبر شافعي
ي تأليفات او شرح السنه و  انداخته شد و در تحصيل آن با علما به رقابت پرداخت، از جمله

در قسمت زيادي از مواد آن از تفسير سمعاني استفاده كـرده    كتاب معالم التنزيل في التفسير،
متمايـل بـه روش و مـنهج    . نيـز دارد كتاب ديگري به عنوان التهذيب في المـذهب را  . است

، 549ـ   548ص 2كثيـر، ج  ، طبقـات ابـن   443ـ   439ص 19السير ذهبـي، ج : نگا. سلف بود
  .80ـ  75ص 7طبقات سبكي، ج
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½    ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  ¾( مقصود بـه گـواهي حـق،   «: فته استگ  
  . »1است» اهللا الّال اله ا«ي توحيد  كلمه

پرسـتند قـدرت و    خوانند و مـي  معبودهايي كه مشركان به جز خدا به فرياد مي«: ترجمه
مگـر كسـاني كـه آگاهانـه شـهادت و       گري را ندارنـد  شفاعت و ميانجيگونه  توانايي هيچ
  .»باشد گواهي داده

را بـا بـابي    3»الحجه«كتاب خود  2قوام السنه اصفهاني شاگرد ابو مظفّر و اما] 28[
شروع كرده و در اين باب معناي توحيد را با اسـتناد بـه     »باب التوحيد«تحت عنوان 

اللهـم لـك   «: ماننـد حـديث  . توضـيح داده اسـت    »اهللا الّال اله ا«احاديث متعلّق به 
بت و بك خاصمت اعوذ بعزتك اسلمت و بك آمنت و عليك توكلت و اليك ان

  .4»انت ان تضلني الّال اله ا
شدم و به تو ايمان آوردم و بر تو توكّل كردم و به سـوي تـو    تو  خداوندا تسليم«

خداي جز تو (برم  تو پناه مي  ي تو به دشمني برخاستم به عزت بازگشتم و به واسطه
  .»كه مرا گمراه كنياز اين ) نيست

انـت وحـدك    الّاشهد ان ال اله ا«: گفت كرد و مي مي رسول خدا دعا: و حديث 
دهم كه خدايي جز تو نيست  گواهي مي 5»دمحالْ كلَ و كلْمال شريك لك، لك الْ

                                                 
  .224ص 7معالم التنزيل، ج . 1
) اي مجموعـه (از كسـاني    و امام حافظ ابوالقاسم اسماعيل بن محمد بن فضل تيمي اصفهاني است،ا . 2

يت كرده، و بسياري از مشاهير همچون ابو سعد سمعاني و ابو طاهر سـلفي و ابوقاسـم   حديث روا
اند، او به پيروي و مالزمت سـنت شـهرت داشـت     بن عساكر و غير هم از وي حديث روايت كرده

طبقـات    ، 594ـ    591ص 2طبقـات ابـن كثيـر، ج     ،80ص 20ج  سير ذهبي،: نگا. تأليفي در آن دارد
  .و غير اينها 309ـ  308ص 1ضي شهبه، جشافعيه از ابن قا

  .90ـ  85ص 1الحجه في بين المحجه، ج . 3
ـ   باب الدعاء عندالنوم به اين لفظ، كتاب االدعيه ، 39ـ   38ص 17روايت از مسلم ج . 4  ابخـاري ب

  ،42ـ   41ص 2از جملـه ج . عبارتي شبيهه اين، حديث را در چند جاي كتابش آورده اسـت 
: ترجمـه  )لـك  نافلةهجد به تو من الليل ف(: ي كريمه به مناسبت اين آيهباب التهجد بالليل، 

  .»ي اضافي براي توست در پاسي از شب از خواب برخيز و در آن نماز تهجد بخوان اين يك فريضه«
در حـديثي طـوالني كـه در     191ص 5امام احمد در مسند زيد بن ثابت، از مسند خودش ج . 5

 1امـش ـ و بخـاري ج    ت ـ به ويژه در آخر آن كه من نياورده برخي از الفاظ آن شواهدي اس
در آن روز « :ترجمـه  )ةوجـوه يومئـذ ناضـر   (كتاب التوحيد بـاب قـول اهللا تعـالي     184ص
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و حديث مردي كه دعا كـرد  . شريكي، پادشاهي و سپاس تنها براي توست تنها و بي
ي   تنهـا شايسـته  طلبم به دليـل اينكـه ثنـا و سـپاس      پروردگارا من از تو مي: و گفت

لقد دعا اهللا باسمه الـذي  «: گفت) ص(رسول خدا ...توست و خداي جز تو نيست
اگر به آن . خوانده است] هاي او از نام[اين مرد خدا را به نامي  1 »اذا دعي به اجاب

اجابت كند و حديث فرستادن معـاذ بـه سـوي يمـن و در آن     ] دعا را[خوانده شود 
دادن بـه   گـواهي  آنها را به سـوي  2»اهللا الّان ال اله ا ةادفادعهم الي شه«: آمده است

  .بخوان ،خداي جز اهللا نيستاينكه 
اهللا و كفر بما يعبد من دون اهللا حرم ماله و دمـه و   الّمن قال ال اله ا«و حديث 

اهللا و كافر شود به هر آنچـه كـه از غيـر     الّهر كس بگويد ال اله ا. 3»حسابه علي اهللا
  .ود خون و مالش حرام و محفوظ و حسابش بر خداستش خدا پرستش مي
اهللا هستند و براي تبيـين و   الّي اين احاديث مربوط به ال اله ا بينيد همه چنانچه مي

قوام [شود كه مراد او  اند و از آنها معلوم مي آورده شده» باب التوحيد«تعريف آن در 
  .اهللا است الّبه توحيد گواهي ال اله ا] السنه
معرفت توحيد و نفي شـريك  «: نيز بيان داشته كه تكليف تنها به 4رستانيشه] 29[

مأموريـت  « 5»اهللا الّاقاتل الناس حتـي يقولـوا ال الـه ا    امرت ان«. وارد شده است
  .»ورندآ اهللا بر زبان مي الّي ال اله ا ام با مردم بجنگم تا زماني كه كلمه يافته

                                                                                                                      
و  )ص(النبي  ةباب الصال ةكتاب الصال 55ـ   54ص 5و مسلم ج »هاي شاداب و شادانند چهره

  . دعايش در شب
  .و غير اين دو 168ـ  167ص 2ود ج، و ابو دا158ص 3روايت از احمد ج . 1
  .گذشت 40تخريجش در صفحه  . 2
و   كتاب األيمان باب األمر بقتال الناس حتـي يقولـوا ال الـه االّ اهللا،    212ص 1روايت مسلم ج . 3

  .، و غير اين دو472ص 3روايت از احمد ج
فعي در فقـه  ابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستاني، شيخ اهل كالم در محضر خـوافي شـا   . 4

كتاب الملل و النحل و كتاب مصارعه الفالسفه و كتاب نهايه القدام ـ كه در    مهارت پيدا كرد،
ي تأليفـات او    اعتراف كرده اسـت ـ از جملـه   ) 3در ص(آن به سرگرداني اهل كالم و فلسفه 

  ،213ـ   212ص 1، و طبقـات ابـن الصـالح ج   213ـ   212ص 20السير ذهبي ج: نگا. هستند
  .و غير اينها 130ـ  128ص 6ج  ت سبكيطبقا

  . گذشت 27اي از حديثي كه تخريج آن در صفحه  گوشه . 5
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اقي مـردم در توحيـد قـرار داده شـده     به همين خاطر محل نزاع ميان پيغمبران و ب

: غـــافر[ )f  e  d    c  b  a  `g  k   j  i  h(:اســـت
  .]12آيه
شـد   اين بدان خاطر است كه شما هنگامي كه خـدا بـه يگـانگي خوانـده مـي     «: ترجمه 
  ».داشتيد شد باور مي پذيرفتيد و اگر براي خدا انباز قرار داده مي نمي

)  y  x  w      v  u  t  s  r{  z|    ~  }
   ]45آيه :لزمرا[ )�  ¡   ¢  £   ¤  ¥

شود كساني كه به آخرت ايمـان ندارنـد    هنگامي كه خداوند به يگانگي ياد مي«: ترجمه
  »گردد گيرد و بيزار مي لهايشان ميد

  . دهند شوند، آنگاه به همديگر مژده مي و اگر كساني غير از او خوانده مي 

)    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨±²    ¸  ¶  µ  ´  ³
½  ¼  »  º  ¹( ]46آيه: السراءا[   

كنـي پشـت كـرده و     هنگامي كه پروردگارت را در قرآن بـه يگـانگي يـاد مـي    «: ترجمه
  .1»گريزند مي

و بيان اين معني را با ذكـر نصـوص     او با اين توضيح معناي توحيد را بيان داشته،
تر بخشيده است مانند حديثي كه آن را جالي بيش  »اهللا الّال اله ا«ي حق  دال بر كلمه

ي فوق كه معنـاي آنهـا بـر محـور       در مقام تعقيب بر سخن خويش آورده و سه آيه
  .توصيه در گردش است

 ها براي شناخت توحيد ي اديان و شريعت همه«: گويد 2 »/« يرابن األنبا] 30[

                                                 
  .124نهايه االقدام، ص . 1
او ابو البركات عبدالرحمن بن ابوالوفاء محمد بن عبيداهللا انباري شيخ نحو، فقه را در نظاميـه   . 2

بر كسـي پوشـيده نيسـت،     ياد گرفت و در مذهب شافعي مهارت پيدا كرد، شهرتش در نحو
االنصـاف فـي   «ي مشهورترين آنها در علـم لغـت كتـاب     چندين كتاب تأليف كرده از جمله
، چنانچـه كتـابي بـه نـام     »اسرار العربيـه «، و كتاب »فيينومسائل الخالف بين البصريين و الك

ـ   113ص 20السـير ذهبـي ج  : نگا. تأليف كرده است» النور الالمع في اعتقاد السلف الصالح«
  .156ـ  155ص 7، طبقات سبكي ج692ـ  691ص 2، طبقات ابن كثير ج115
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 الّيقولـوا ال الـه ا  ان اقاتل الناس حتي  ترْماُ«انـد   آمدهـ   نه معرفت وجود خالقـ 
: فرمايـد  ، اهللا تعـالي مـي  دعوت به شناخت توحيد شده نه اثبات وجـود خـالق   1»اهللا

)Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â( ]87: زخرف [  
   .»»اهللا«: گويند و اگر از آنها بپرسي كه چه كسي آنها را خلق كرده مؤكداً مي«: ترجمه
  :فرمايد و مي

)  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £«    ®   ¬    ¯

µ   ´  ³  ²  ±  °¶    ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â  Á   À  ¿  ( ]10آيه :ابراهيم[.   

هـا و   ي آسمان ي وجود خدا آفريننده مگر درباره: پيغمبران شان بديشان گفتند«: ترجمه
خوانـد   ي پيشين، شك و ترديدي در ميان است او شما را فرا مي زمين بدون مدل و نمونه

: آنان گفتنـد . تا گناهانتان را ببخشايد و تا مدت مشخصي شما را بر جاي و محضوظ دارد
خواهيد ما را از چيزهاي منصرف و بـدور   هاي همچون ما نيستيد و شما مي شما جز انسان

  .»اند، براي ما دليل روشني بياوريد پرستيده داريد كه پدرانمان آنها را مي
ي شرك است چنانچه در جاهاي فراواني از قرآن آنچه مورد اختالف واقع شده نف

   .آمده است

)f  e  d    c  b  a  `( ]12آيه: غافر[ .  
  .»پذيرفتيد شد نمي ه خدا خوانده مياين بدان خاطر است كه هنگامي ك«: ترجمه

  .وجود ندارد] ميان علما[در اين مطلب خالفي  غير اينها،. . .  و
معنـاي توحيـد را   ـ   همچون شهرسـتاني ـ   استاو با استناد به نصوصي كه آورده 

اق نيست بلكـه مـورد اتفـ   بيان كرده، و بيان كرده كه اين امر جاي نزاع و كشمكش 
  .است
تعالي علّم غيرمشتق باشـد و  ) اهللا(او ترجيح داده كه اسم   ،2و اما فخر رازي] 31[

                                                 
  .گذشت 27تخريجش در ص . 1
. او ابو عبداهللا محمد بن عمر بن حسين تيمي بكري، امام متكلمين زمان خويش بـوده اسـت   . 2
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و «: ل از آنها گويـد ذكر كرده و در اثناي بيان و ذكر دليل او ييها براي اين ادعا دليل
ـ   توحيد حق و مانع از وقـوع شـرك در آن  » اهللا الّال اله ا«ي  بود كلمه اگر چنين مي

، )اهللا(چون بر فرض مشـتق بـودن اسـم      آمد، از سوي بسياري از مردم به شمار نمي
مانع از وقوع شراكت و داخل شدن بسـياري از اشـخاص در ايـن نـام     » اهللا«ي   كلمه
رو  گرديـد از ايـن   اهللا موجب توحيد محـض نمـي   الّي ال اله ا گاه كلمهو آن  شد، نمي

   1.»اسم علم براي اين ذات معين است» اهللا«دانستيم كه لفظ 
ي شـهاده   ويژگي دوم اينكـه كلمـه  «: گويد» اهللا« باز در اثناي سخنش از اسم] 32[

در بيان  كند دا ميي آن فرد كافر از كفر به اسالم انتقال پي اي است به واسطه كه كلمه
جز اين اسم، اسم ديگري در قرآن نيامده است، پس اگر فرد كافر بگويد گواهي  آن
» اال القـدوس  ...« يا» اال الملك...«يا» الرحيم الّا...«يا» الرحمن الّال اله ا«دهم كه مي

شـود، امـا    گردد و داخل اسالم نمـي  نمي با بر زبان آوردن اين كلمات از كفر خارج
وجود نـدارد، از كفـر خـارج    » اهللا«دهم كه هيچ خدايي جز  شهادت مي«: گويداگر ب
   2.»گردد شود و به اسالم وارد مي مي

بـه اجمـاع    »اهللا الّال الـه ا « ي از سخن رازي معلوم است كه او عقيده دارد كلمـه 
ي آن از كفـر بـه اسـالم     ي توحيد است و فـرد بـه واسـطه    ي عقال كلمه واتّفاق همه

را بـه اسـم    كلمـه اهللا ـ   چنانچـه رازي عقيـده دارد  ـ   يابد، حتّي اگـر فـرد   يانتقال م
تغييـر  ـ   در اثناي تلفّظ به شـهادت ـ   خدا ي]هاي زيبا نام[ ء الحسنىديگري از اسما

                                                                                                                      
 اصول، تفسـير و   داراي تأليفات فراوان و متنوع است كه تعداد آنها به دويست تأليف در فقه،

حصول در اصول و كتاب التفسير الكبيـر در تفسـير و   مي آنها كتاب ال از جمله. رسد كالم مي
كند از وارد شدن به علم كالم پشيمان گشـته   غير اينها، در كالمي كه ابن صالح از او نقل مي

گشتم و گريه و زاري سـر داد، و روش   اي كاش هرگز به علم كالم مشغول نمي«:گويد و مي
و در   ي صـفات خـدا تـرجيح داد،    هاي كالمي و منـاهج فلسـفي در زمينـه    روش قرآن را بر

امال كرد پشيماني خود از اشتغال به كـالم را بيـان   ] به اطرافيان خود[وصيتي كه هنگام مرگ 
در تأليفات او بالها و عظـايم و سـحر و انحرافـات از سـنت     «: رو ذهبي گويد از اين  داشت،

اي چشـم   ند از او درگذرد چون در نهايت بر راه و روش حميدهخداو  شود، آشكارا ديده مي
  ،96ـ   80ص 8، طبقات سبكي ج501ـ   500ص 21السير ذهبي، ج: نگا. »از جهان فرو بست
  .398ـ  396ص 1و طبقات ابن قاضي شهبه ج 784ـ  778ص 2طبقات ابن كثير ج

  109ـ108سماء الحسني صبه كتاب وي شرح اال: ، و نيز نگاه163-162ص 1تفسير كبير ج .  1
  .170ص 1تفسير ج . 2
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آيد، هر چند سخن رازي در اين اطالق مورد نزاع واقـع   دهد، مسلمان به شمار نمي
  . شده است، چون مسئله محلّ تفصيل است

اهللا و ان  الّاالسالم ان تشهد ان ال اله ا« :در شرحش بر حـديث  1ابن صالح] 33[
 يحكم اسـالم ظـاهر  « :گويد مي 2»ةو تؤتي الزكا ةتقيم الصال«و» محمداً رسول اهللا

گردد و نمـاز و روزه و حـج تنهـا بـدين علـت بـرآن        ي شهادتين ثابت مي به وسيله
 آيند و اسالم به شمار مي رين شعائر اسالمترين و مهمت آشكارآنها كه اند  افزون گشته

و تـرك آنهـا مشـعر بـه انحـالل      گردد  ي قيام به آنها اتمام مي و تسليم فرد به وسيله
  .3از سوي فرد است ،يا اختالل آن انقياد

و تـأثير آن در دفـع وسوسـه     »اهللا الّال الـه ا «و در پاسخ به سؤال در مورد فضـل 
ي اذكـار قـرار دارد و توحيـد خـالص و پـاك و        مرتبـه  اهللا در اولين الّال اله ا«:گفت

  . 4»آيد درخشنده به شمار مي
 الّال الـه ا «او در اين نقل قول بيان داشته كه توحيد خالص و درخشـنده گـواهي  

حكم اسالم ظاهري بـراي   »محمد رسول اهللا«ي آن و گواهي  است و به واسطه »اهللا
  .گردد فرد ثابت مي

  
اهللا و انـي   الّان ال الـه ا  ةفادعهم الي شهاد« :شرح حديث به هنگام 5نووي] 35[

                                                 
الدين عبدالرحمن بن عثمان كـردي، از فخـر بـن     شناس ابو عمر عثمان بن صالح او، حديث . 1

در مقابل منطق و فلسفه  »/«عاكر و موفق الدين ابن قدامه و غير اين دو حديث شنيد، او 
ي از  و جملـه . حـديث اسـت  هاي او علـوم ال  بسيار خشن و شديد بود، از مشهورترين كتاب

را تـأليف  » طبقـات الفقهـاء الشـافعيه   «كتاب   و در مورد طبقات الشافعيه،. فتاواي حسنه دارد
و  859ـ   857ص 2و طبقات ابن كثير ج 144ـ   140ص 23السير ذهبي ، ج: نگا. كرده است

  .336ـ  326ص 8طبقات سبكي ج
م ، ايمان و احسـان، تخـريج آن در   در مورد اسال) ص(يل از رسول خدا حديث سؤال جبرئ . 2

  .گذشت 33ص
  .134صحيح مسلم، ص ةنصيا . 3
  .193ص 1فتاوي و مسائل ابن الصالح، ج . 4
ي مـذهب   نامبرده عالمه يحيي بن شرف بن مـري نـووي محـرر و ضـابط و مرتـب كننـده       . 5

جموع شرح از افراد فراوان شنيده وتأليفات گرانبهاي چون الم  ]حديث. [، بوده است]شافعي[
و اربعين و اذكار را از ) رياض الصالحين(مهذب، تهذيب األسماء و اللغات، و كتاب الرياض 
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ي خـدا   فرسـتاده ) پيـامبر (مـن   اينكـه  اهللا و الّآنها را به گواهي ال الـه ا « 1»رسول اهللا
سـنّت ايـن   : شود اينكه آنچه از اين حديث استفاده مي«: گويد مي »هستم دعوت كن

كـه  شـود   از آن فهـم مـي   شوند و است كه كافران قبل از جنگ دعوت به توحيد مي
شود مگر بعد از تلفّظ شهادتين، و ايـن مـذهب اهـل     او نميشدن حكم به مسلمان 

  .2»سنّت است
فافضـلها قـول ال   « و به هنگام شرح حديث شعب ايمان نيز كه در آن آمده] 36[
رسـول خـدا   « :به بيان معناي توحيد پرداخته و بياني به ايـن نـص دارد   3»اهللا الّاله ا

ي ايمـان اقـرار بـه     اين نكته تأكيد ورزيده كه بزرگترين و مهمترين شـعبه  بر )ص(
هـاي   توحيد متعين و واجب بر يكايك افراد است، توحيدي كه هـيچ يـك از شـعبه   

  . »4ايمان ارزش و اعتبار ندارد مگر بعد از صحت آن
بلكه در راستاي حفاظـت از توحيـد و معنـاي آن بسـيار جلـوتر رفتـه آنجـا كـه         

  : يدگو مي
هر گاه فردي كه به زبان غير از عربي اقرار به شهادتين بورزد در عين حال «] 37[

  آيد؟  ي اين اقرار مسلمان به شمار مي آشنا به عربي باشد آيا به وسيله
 قول صحيح اين است كـه چـون اقـرار وجـود    . ياران ما در اين زمينه دو گروهند

ديگر اعتباري ) رأي( ق است و وجهشود و اين وجه، وجه ح مسلمان تلقّي مي دارد
  .»5ندارد

                                                                                                                      
، 913ـ   909ص 2اش بـه طبقـات ابـن كثيـر ج     خود برجاي گذاشته است، بـراي زندگينامـه  

مراجعه  13ـ   9ص 3، طبقات الشافعيه ابن القاضي شهبه ج400ـ   390ص 8طبقات سبكي ج
  . شود

  .گذشت 41عاذ بن جبل كه تخريج آن در صفحه حديث م . 1
  .197ص 1شرح مسلم موسوم به المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج: نگا . 2
 2كتاب األيمان، باب امـور ايمـان، مسـلم ج    8ص 1حديث شعب ايمان روايت از بخاري ج . 3

االّ اهللا و ادناهـا   اعالهـا ال الـه  «كتاب االيمان، باب بيان عدد شعب ايمان اما لفظ  6ـ   3ص
  .105ص 2جالباري فتح : تنها در روايت مسلم وجود دارد» االذي عن الطريق ةطاما

  .4ص 2شرح مسلم،ج : نگا . 4
ي علمـاي شـافعيه بـر تصـحيح      ، اتفاق همه301ص 3و مجموع، ج149ص 1شرح مسلم، ج . 5

نقل شـده كـه بـه    اما از اصطخري   وجه اول ـ كه حكم به مسلمان بودنش است ـ مي باشد،  
  . آيد ي اين مسلمان به شمار نمي  وسيله
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 يك فرد غير عـرب  هرچندبر معناي توحيد حفاظت ورزيده است همچون فردي 
چـون  . به زبـان مـادريش بـدان تلفّـظ نمايـد     ـ   داند كه زبان عربي را به خوبي ميـ 

ي  و توجهي به وسيلهـ   و آن هم حاصل گرديده استـ   عبرت به وجود اقرار است
 :گويـد  هنگـام سـخن از مسـئله مـي    ] 38[ود از اين رو در جـاي ديگـري   ش آن نمي

است كه زبان غير عربي نيز در تحصـيل   او مقصود معرفت و شناخت اعتقاد باطني«
  .1»است مؤثر آن همچون زبان عربي

نقل كرده كـه   3وفيز حالج صبعد از بازگويي آنچه كه ا »/« 2و اما ذهبي] 39[
] خـدايا [« :خواننـد  مي] به فرياد[ گاه عرفه ديد كه خدا راگويا وقتي مردم را در جاي
ي آن عبـادت   دارم از آنچه كه بندگانت تـو را بـه وسـيله    من شما را منزه و پاك مي

» ي آن توحيد تو را گوينـد  برم از آنچه موحدين به واسطه و به تو پناه مي. ورزند مي
ت زيـرا او از چيـزي برائـت    گري اس 4عين زنديق ]تفكر[ اين«:ذهبي در رد او گويد

ـ   ت ب ابه و تابعين و سايرافراد امـي آن بـه توحيـد خداونـد     ه واسـطه جسته كه صح

                                                 
اين مسـأله را ذكـر كـرده اسـت و      81ص 2، بغوي نيز در التهذيب ج380ص 3المجموع ج . 1

چون مبنا و اساس اعتقـاد اسـت و زبـان و      صحيح جواز آن به هر زبان و لغتي است،«: گفته
  . »زباني كه از آن تعبير كند جايز است لذا به هر  آيد، مي لغت فقط تعبيري از آن به حساب 

ي محدث محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز تركماني، در علم جرح و تعـديل و   او عالمه . 2
فقـه را از تعـدادي از     بـود، » ط«و پيرو روش سلف صـالح    تاريخ رجال مهارت پيدا كرد،

الـدين ابـن قاضـي     ري و كمالعلماي شافعيه اخذ كرد مانند ابن الزملكاني و برهان الدين فزا
نامـه او را آورده   زندگي 123الي  100ص 9شهبه و غير اينها، شاگردش سبكي در طبقاتش ج

اند، بـراي مثـال بـه     است اما در حق وي انصاف نورزيده از اين رو گروهي از او انتقاد كرده
تدرك ي محققـين مختصـر ذهبـي بـر مسـ      و مقدمه 130ص 1ي سير االعالم النبالء ج مقدمه

و زندگينامه ذهبي در طبقـات الشـافعيه، طبقـات ابـن      29ص 1ي ابن الملقن ج حاكم نوشته
  .و غير اينها مراجعه شود 232اهللا ص و طبقات ابن هدايه 209ـ  208ص 4قاضي شهبه ج

حسين منصور فارسي بيضاوي، ياور و همراه سهل بن عبداهللا تستري و جنيـد و عمـرو بـن     . 3
انـد آنهـم بـه     بعضي از صوفيه او را تأييد، و برخي از او بيزاري جسته .عثمان و غيرهم است

  . خاطر داشتن عقايد فاسد از جمله ادعاي حلول
ـ بحثي كـه هنـوز چـاپ       »كرامات االوليا«، بنده در كتابم 354ـ   313ص 14ج  السير ذهبي،: نگا

  .506ـ  463ص 2ج. ام ها در مورد او آورده نگرديده است ـ بحثي درباره اختالف صوفي
فرهنـگ  . . . (زنديك كسيكه در باطن كافر باشـد و تظـاهر بـه ايمـان كنـد       برعم= زنديق  . 4

  ـ مترجم ـ )عميد



  
  
  

    ﴾58 ﴿                  توحيد در شرع 
 

 

ي  خداوند را بـه واسـطه   اند، و آيا جز اين است كه صحابه و تابعين توحيد خاستهبر
: فرمايد در مورد آن مي) ص(اي كه رسول خدا  اند، كلمه ي اخالص بيان داشته كلمه

اهللا و ان محمـداً   الّان ال اله ا ةمن قلبه فقد حرم ماله و دمه و هي شهادمن قالها «
زنديق و ملعون  نكند در واقعفي از اين كلمه اظهار برائت و، اگر آقاي ص»رسول اهللا

ا    او به ظاهر در لباس صوفيان است و خود را به عارفان نسبت مي  است، دهـد و امـ
  .1»مني دارندشسوالن دراست كه با ي ا فالسفههاي  صوفي ي ملهجدر باطن از 

در جاي   در مقام حفاظت از اين معناي عظيم و بيان آن، 2و اما ابن كثير] 40[
r       q         p     o  ns    u  t( جاي كتابش ابداعاتي دارد از جمله در تأويل

w  v( ]13آيه: تغابن[  
: گويـد  مي. »كنند و بس توكّلدا پس مؤمنان بايد بر خ  نيست، معبوديجز خدا «: ترجمه

تنهـا   را خبر از توحيد است و معناي آن اين است كه اله و خـدا بـودن  ] آيه[قسمت اول «
  .3»او را اله تلقّي كنيد و بر او توكّل بجوييد) مخلصانه(قرار دهيد و تنها  براي خدا

E     D  C  B  AF    I  H  G   ( :ي نســاء ســوره 87ي  و در تفســير آيــه 
J(  
  .»گمان شما را در روز قيامت گرد خواهد آورد جز خدا معبودي نيست بي«: ترجمه

  .»4بودن است اخبار از توحيد و تفرّد او به اله» اهللا الّال اله ا«ي  جمله« :گويد مي
ي مجاز در قـرآن بـه ذكـر     به هنگام سخن از مسأله 1زركشيالدين  و اما بدر] 42[

                                                 
  .343ـ  342ص 14سير اعالم النبالء ج . 1
شي دمشقي است، نزد برهان الدين فزاري و ياو حافظ اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء قر . 2

فقه ياد گرفت، به حديث روي آورد و در ايـن  ) هردو شافعي ( كمال الدين بن قاضي شهبه 
راستا مالزم حافظ مزّي و ابوالعباس ابن تيميه گرديد، در فنون مختلف چون تفسير و تـاريخ  

آورد كـه در آنهـا از روش سـلف     ي تحريـر در  مهارت پيدا كرد، تأليفات گرانبهايي به رشـته 
ـ   31ص 14اش به كتاب البدايه و النهايه ج و نسبهتخطي نكرد، براي دريافت معلوماتي از او 

صـاحب  » فقيه مفتي محدث صاحب فضـايل « ذهبي او را . ي خود را مراجعه شود نوشته 32
 4الحفاظ ج ةتذكر. نام نهاده است) مقدمه نگار(تخريج و تأليف و تصنيف و تفسير و تقديم 

  .238ـ  237ص 3و طبقات ابن قاضي شهبه ج 1508ص
  .375ص 4ر ابن كثير جتفسي . 3
  .532ص 1تفسير ابن كثير ج. 4
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نام نهاده است و براي آن بـه    2»ز عن المجاز بالمجازالتجو«نوعي پرداخته كه آن را 
  : فرمايد ي قرآن كريم استدالل نموده كه خداوند مي اين آيه

)®  ¬  «  ª¯  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °º  
  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »

Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÎ    Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï
Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô( ]5آيه :المائده[  

امروزه براي شما همه چيزهاي پاكيزه حالل گرديد و خوراك اهل كتاب براي «: ترجمه
شما حالل است و خوراك شما براي آنان حـالل اسـت و زنـان پاكـدامن مـؤمن و زنـان       

ي آنـان را بپردازيـد و قصـد     هرگاه كه مهريه. پاكدامن اهل كتاب پيش از شما حالل است
انكـار كنـد   كـه  زناكاري يا انتخاب دوست نباشد هركس  ازدواج داشته باشيد و منظورتان

گردد و در آخـرت از   فايده مي كه بايد بدان ايمان داشته باشد اعمال او باطل و بيآنچه را 
  ».كاران خواهد بود ي زيان زمره

چـون  . آيـد  ي مجاز به شمار مـي  شود از جمله شو گفته است اگر حمل بر ظاهر
آيـد و تعبيـر بـه     به مدلول اين لفظ به شمار مي يتصديق قلبمجاز از » اهللا الّال اله ا«

تعبير بـه مقـول از مقـول فيـه بـه شـمار        نوع مجازاهللا از وحدانيت از  الّلفظ ال اله ا

                                                                                                                      
او بدرالدين محمد بن بهادر بن عباهللا زركشي است، از جمال الدين اسنوي وسراج بلقينـي و  . 1

) كه نام مدرسه يا شهري اسـت (در مغلطاي . نموده است) حديث( شهاب الدين ازرعي اخذ
 بـة ي شرح منهاج إسنوي، و األجا تكملهفارغ التحصيل گرديد تعدادي تأليفات دارد از جمله 

ي  و شرح جمع الجوامع للسبكي، براي زندگي نامه االصحابة علي عايشةال يراد ما استدركته 
 241و طبقات ابن هدايـه اهللا ص  320ـ   319ص 2او به طبقات الشافعيه البن قاضي شهبه ج

  .اجعه شودو غير اينها مر 335ص 6و شذرات الذهب البن عماد الحنبلي ج 242ـ 
اين است كه مجاز مأخوذ از حقيقـت  « : گويد» تجوز از مجاز به مجاز« ي او در تعريف مقوله. 2

عالقـه ميـان    ي حقيقت تلقّي كنيم پس بـه خـاطر وجـود    را در مقايسه با مجاز ديگر به مثابه
موضوع مجاز موضوعي اسـت  » از اول و دوم از مجاز اول به دومي انتقال پيدا كرده استمج

ي آن جزو مباحث ما  اند كه وارد شدن به حوزه ي آن زياد سخن گفته طوالني كه مردم درباره
نيست بلكه تنها مثال زركشي ما را بدان كشانده است، شنقيطي نيز تـأليف مسـتقلي در ايـن    

ي آنها پرداخته است، در صورت تمايل  زمينه دارد كه در آن اقوال مختلف آورده و به مناقشه
  .اضواء البيان به چاپ رسيده است 10عه شود كه در جبدان مراج
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ي مجاز سببيت اسـت چـون توحيـد زبـاني      از جمله] تصديق قلبي[رود و اولي  مي
  . 1مسبب از توحيد قلبي است

اهللا را بـه   الّكه زركشي سخن قائل بـه ال الـه ا   مقصود در اين پاراگراف اين است
در واقـع   ،ي توحيد از طريق زبـان  اين توصيف كرده كه شخص اقرار كننده به كلمه

  .2داريد پرده برميـ  از يگانگي خداوندـ  در كنه قلبش قرار دارد ،از آنچه
ـ    ] 43[ ي  همـه «: دو اين مطلبي است كه او آشكارا آنرا بيان داشـته آنجـا كـه گوي

  ]19آيه: محمد[ )á   à   ß     Þ     Ý  Ü( ي ها از آيه انسان
  .»3نمايند معناي توحيد را استنباط مي» بدان كه خداي جز اهللا وجود ندارد«: ترجمه 
بدان كه بزرگترين و با ارزشترين اعمال از نظر منزلـت و  «: گويد 4يزيمقرو ] 44[

اين است كـه بـه   : اولي. وست داردتوحيد نيز دو پ. جايگاه نزد خداوند توحيد است
شـود و همـين نـوع     زبان اعتراف به توحيد بورزيد و اين توحيد زبـاني ناميـده مـي   

توحيد منافي و مخالف تثليثي است كه نصاري معتقد بـدان هسـتند و ايـن نـوع از     
  .شود صادر ميـ  كه درونش مخالف با ظاهرش استـ  توحيد از فرد منافق نيز

اين است كه آنچه در دل وجود دارد با اقـرار زبـاني مخالفـت    : و اما پوست دوم 
نداشته باشد و هيچ نوع انكاري براي مفهوم اين قول وجود نداشته باشد بلكه قلـب  

                                                 
  . 299ـ  298ص 2البرهان في علوم القرآن ج. 1
هر چند ما راضي به اين نيستيم كه ال اله االّ اهللا به اين صفت توصـيف شـود كـه مجـاز     . 2

به  ائالنگشايد كه ق ي توحيد باب عظيمي از مفسده مي است چون مجاز قرار دادن كلمه
ن بـه آن، قابـل نفـي    چون مجاز در نزد قايال. في كنندگان آن، آنرا قبول ندارندمجاز و ن

ي توحيد در نزد  ايم كه بيان كننده ما در اينجا تنها چيزي را آورده .است چنانچه معلوم است
  .بيني كه هرگز مقصود و مطلوب ما نيست زركشي است و در آن چيزي آمده است كه مي

  .165ص 2آن جالبرهان في علوم القر.  ٣

او حافظ احمد بن علي بن عبد القادر مقريزي، حديث را از سراج بلقيني و زين عراقي شنيد  . 4
امـر بـه   ( ي حـديث را دارد، در قـاهره مسـؤليت حسـبه     از سوي اذرعي و اسنوي نيز اجازه

و خطابه و امامـت را بـه عهـده گرفـت، مسـوليت توليـت منصـب        ) معروف و نهي از منكر
شق را به او پيشنهاد كردند كه آن را نپـذيرفت، بـيش از دويسـت تـأليف دارد از     قضاوت دم

 ،جمله كتاب خطط و تجريد التوحيد و امتاع االسماع بما للرسول من االبناء والحفده والمتـاع 
و شذرات الذهب ابن العمـاد   25ـ   21ص 2اش به الضوء الالمع سخاوي ج براي زندگي نامه

  . مراجعه شود 81ـ  79ص 1الطالع شوكاني ج، و البدر255ـ  254ص 7ج
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معنـا و مفهـوم توحيـد     باشد، و ايـن  ي آن كننده و تصديق ،نيز مشتمل بر اين اعتقاد
  .1ي مردم است عامه

اگـر مـرد آن را بـر    . ي و مناقض شرك اسـت توحيد مناف ي او بيان كرده كه كلمه
زبان آورد ولي قلباً بدان تصديق نورزد اين حال و وضع منافقان است خون و مالش 

ماند، و اگر زبان و قلبش با هم موافق باشند، اين نوع توحيـد در دنيـا و    معصوم مي
  .است باشد چنانچه اين حال عموم مسلمانان است آخرت به صاحبش سود مي

  
در آخر شرحش بر بخاري تـأثر آشـكار خـود از     2و اما ابن حجر عسقالني] 45[

هاي فراواني از سمعاني و خطابي  منهج و روش سلف را بيان كرده آنجا كه نقل قول
ها اقوالي هستند كه ايـن بزرگـان در آنهـا     و اين نقل قول. و غير هم دارد 3و قرطبي

انـد از جملـه    خطا رفته تلقّـي كـرده  علماي متكلم را در بسياري از مسائل عقيده به 
روش آنها در توحيد، و در آنها روش سلف را در توحيد و استدالل بـر آن صـواب   

هـا   در تأكيد اين نقل قولدر عباراتي كه ـ   اند و تمايل ابن حجر به اين روش دانسته
كـالم او را تأييـد   «: گاهي به ايـن قـول كـه گويـد    . روشن و نمايان استـ  اند  آمده
ل متكلمـين و گـاهي بـا    او گاهي با سهيم شدن در نقد صريح و مباشر اقو» ورزد مي

درآوردن رأي صواب از نص و تصريح بدان همراه بـا بيـان منشـاء خطـا، و اينكـه      
ي آنهـا را بيـان    نقد خود بر نظريـه [ .4چگونه به ميان متكلمين راه يافته و امثال اينها

                                                 
  .10تجريد التوحيد ص . 1
او حافظ ابوالفضل احمد بن علي بن محمد بن حجر كتاني عسـقالني، بـه طلـب حـديث و      . 2

تصنيف در آن روي آورد، تأليفات او به مراجع با اهميت تبديل شدند، توليت منصب قاضي 
طعي از زمان همزمان مشغول تأليف و افتا و تدريس القضاه مصر را به عهده گرفت، او در مق

بود، از جمله تأليفات او فتح الباري، تهذيب التهذيب و تقريب آن، و تعجيل المنفعه و الدرر 
ي خـودش و   نوشـته  85ص 1ي او به كتاب رفـع االصـر ج   الكامنه هستند، براي زندگي نامه

  .مراجعه شود 273ـ  270ص 7شذرات الذهب ج
العباس احمد بن عمر بن ابراهيم اندلسي مـالكي، صـحيحين را بـه اختصـار در آورده      او ابو . 3

 656است و شرح صحيح مسلم را در كتابي تحت عنوان المفهم شرح كرده اسـت در سـال   
  . متوفّي شد

  .274ـ  273ص 5، شذرات الذهب ابن عماد ج213ص 3البدايه والنهايه ابن كثير ج: نگا
ي منقوالت  و از جمله» مكتبه الكليات االزهريه« چاپ  126ـ   115ص 28فتح الباري ج: نگا . 4
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  ].نمايد مي
ق مهم و با ارزش او در اول كتاب التوحيـد از صـحيح   ي آنها تعلي و ازجمله] 46[

في دعاء النبـي    باب ما جاء«آنجا كه به شرح سخن بخاري تحت عنوان   البخاري،
: پـردازد سـخني بـه ايـن نـص دارد      مي» امته الي توحيد اهللا تبارك و تعالي) ص(
باشـد و ايـن    مراد به توحيد اهللا تعالي گواهي دادن به اينكه او اله واحد اسـت، مـي  «

دو طائفـه در تفسـير   . نامند نوع از توحيد را بعضي از غاليان صوفيه، توحيد عامه مي
يكـي تفسـير معتزلـه اسـت     . انـد  اختـراع كـرده  كرده كه آن را دو امر توحيد ادعاي 
زيرا بزرگان آنها چون از موضـوع    دومي هم توحيد غاليان صوفيه،. 1چنانچه گذشت

اند و مقصودشان به آن مبالغـه در رضـا و تسـليم و     آورده سخن به ميان  محو و فناء
اند كه در نفـي نسـبت فعـل بـه      تفويض امر بوده است، برخي آنچنان مبالغه ورزيده

و اين امر منجر به ايـن گشـته كـه برخـي از     . 2اند ها شباهت پيدا كرده بنده به مرجئه
خي كفار را نيز معذور اند حتي بر آنان براي افراد عاصي و گناهكار معذرت تراشيده

انـد كـه آن را بـا     و برخـي در توحيـد آن چنـان مبالغـه و غلـو ورزيـده        انـد،  دانسته
و در اين زمينه سخناني طوالني دارند كه گـوش هـر   .. ..اند الوجود يكي گرفته وحده

واهللا ..بـاقي مانـده باشـد از آن تنفـر و انزجـار دارد      كس كه بر فطرت سـالم اسـالم  
  .3»المستعان

ي  كننـده  سخني است كه جمع  سخنان گرانبهاي او كه مبين معناي توحيد است، از
ـ   4او را به سوي يمـن روانـه كـرد   ) ص(آنگاه كه رسول خدا ـ   الفاظ حديث معاذ

اهللا و اينكـه محمـد    الّآنها را به گواهي ال اله ا«باشد و افراد فراواني آن را به لفظ  مي
                                                                                                                      

است، و ايـن  » مذهب سلف اسلم اما مذهب خلف احكم« :ي سخن كسي كه گويد او تخطئه
  .نقل داللت خاص خود را دارد چنانكه مخفي نيست

وحيـد  مقصـود آنهـا از ت  « :آنجا كه گويـد . آمده است 115ص 28اين مطلب در فتح الباري ج. 1
ي آنهـا   اند از نفي صفات الوهيت، چون به عقيـده  چيزي است كه خود بدان اعتقاد پيدا كرده

اثبات اين صفات مستلزم تشبيه است، وهر كس خدا را به مخلوقاتش تشبيه كند در واقع بـه  
  . »آنها در موضوع نفي صفات موافق جهميه هستند. او شرك ورزيده است

  .ن آمده است اما احتمال دارد مجبره باشدي اصلي اين چني در نسخه . 2
  .118ص 28فتح الباري ج . 3
  . گذشت 40تخريج آن در ص . 4
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برخـي هـم ايـن    . »اين امر اطاعت كردنـد  اگر تو را در. رسول خداست دعوت كن
روايـت  . آنها را به بندگي خدا دعوت كن اگـر خـدا را شـناختند   «حديث را به لفظ 

مـراد بـه   : وجه جمع ميـان ايـن دو روايـت اينكـه    «: گويد »/«اند عسقالني  كرده
در مـتن  » لـك ذ«م اقرار به شهادتين است و لفـظ  و مراد به توحيد ه ،ت توحيددعبا

  .1توحيد استاشاره به 
 الّان ال الـه ا  ات ان اقاتل الناس حتي يشـهد و رام«و در مقام تعقيب بر حديث 

  : ضمن بابدر  2»اهللا و ان محمداً رسول اهللا

) °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨±  µ  ´  ³   ²( 
  ]5آيه: توبه[

اه را اگر توبه كردند و نماز بر پاي داشتند و زكات و مال را پرداخت كردنـد ر «: ترجمه
  .عبارتي به اين نص دارد. »بر آنها باز كنيد همانا خداوند بخشنده و مهربان است

   
بدين خاطر حديث را تفسير آيه قرار داده كه مراد توبه در آيـه برگشـتن از   «] 48[

اهللا  الّحتي يشهدوا ان ال اله ا«) ص(رسول خدا  ي وحيد است زيرا فرمودهكفر به ت
  .»3فسير آيه استت» و ان محمدا رسول اهللا

او اين گواهي را تفسير معناي توحيد قرار داده و بيان كرده كه وارد كردن حديث 
  .است) تفسير توحيد (در ضمن عنوان اين باب به خاطر اين علّت 

 »اهللا الّال الـه ا «ي توحيـد   هنگام سـخن از كلمـه   4زانياالدين تفت و اما سيف] 49[
                                                 

  .124ص 7و همچنين نظير اين در ج 126ص28فتح الباري ج. 1
  .گذشت 27تخريج آن در ص. 2
  .138ص 1فتح الباري ج. 3
. م قاضي هرات بـود زاني، سي سال تماااحمد بن يحي بن محمد هراتي، معروف به حفيد تفت. 4

از تأليفات او، الدر النضيد في مجموعه التوحيد، و كتاب الفوائد و الغرائب در علم الحـديث  
شاه اسماعيل صفوي رافضي هنگام اشغال هرات . و بر اوايل كشاف زمخشري تعليقاتي دارد

: نگـا . هجري ـ او را همراه تعدادي از علما ـ به اتهام تعصـب بـه قتـل رسـاند       916در سال 
و معجم المؤلفين نوشـته  1480، 516، 476ـ   475ص 1كشف الظنون نوشته حاجي خليفه ج

مسعود بـن   ي نامبرده نوه 270ص 1و االعالم نوشته زركشي ج 325ص 1عمر رضا كحاله ج
الـدرر  : نگـا . باشـد  هجري مـي  791زاني حنفي صاحب كتاب المقاصد، متوفّي سال اعمر تفت
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ي آن  گوينـده  اسـالم پـذيرش  و  ،ه مفيـد توحيـد  مخفي نماند كه اين كلم«: گويد مي
ي كه آن را به معبود بر حق اختصـاص دهـد هـر     بدون توقّف بر ظهور قرينه. است

لـذا اعتبـار   . ايـن كلمـه مفيـد توحيـد نخواهـد بـود      . چند اگر اين اختصاص نباشد
  .1اختصاص هر چند به صورت عرفي واجب است

ي آن نمـوده   گوينـده  ي اسـالم  ه افادهتفسير كرده و حكم ب توحيد را به اين كلمه
  .است

                                                                                                                      
  .350ص 4الكامنه نوشته ابن حجر ج

  .119ـ  118الدرر النضيد ص. 1



 

  مبحث دوم

  »ال اله الّا اهللا«معناي 
در مبحث اول تعيين و تحديـد معنـاي توحيـد در شـرع گذشـت و از خـالل نقـل        

و بـه حـول   . اسـت » ال اله الّا اهللا«هاي فراوان بيان گرديد كه معناي آن گـواهي   قول
بحث قبلي به صورت مجمـل آمـده   خداوند در اين مبحث معناي توحيد را كه در م

  :آنهم در ضمن دو مطلب زير. شرح و توضيح خواهيم داد
  

  ؛»اله«ي  بيان معناي كلمه: مطلب اول
  .ي توحيد به صورت مفصل معناي كلمه: مطلب دوم

متضمن نفي و اثبات است كه از كانال ايـن  » ا اهللاال اله الّ«ي  و آن هم اينكه كلمه
اختصـاص داده  ) پروردگار جهانيان(» العالمين رب«اوند دو استحقاق الوهيت به خد

ي توحيـد را بـه    ي اين هستند كه معنـاي كلمـه   و اين دو مطلب شايسته. شده است
  .صورت كامل ـ به اذن خداـ بيان نمايند
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  »اله«ي  بيان معناي كلمه: لب اولمط
دي اسـت كـه   دداراي معناي معين و محـ » اله«ي  اند كه كلمه شناسان بيان كرده لغت

، با اين وصف برخي براي اين واژه معناي از خود 1ورزد زبان عربي بر آن داللت مي
  .اند اند و آن را وارد تفسير توحيد نموده تراشيده

كـه در  ـ را   عما در اين مطلب تفسير حق و موافق عرف و فرهنـگ زبـان و شـر   
  .يمنماي نقل مي ـ تفسير اين واژه از سوي علماي شافعيه آمده است

بـه مـن خبـر داد كـه از      3منذري به نقل از ابـوالهيثم « 2: گويد مي يازهر] 1[
الف و الم  هبود» اله« در اصل: گفت. در لغت از او سؤال كرد» اهللا«اشتقاق اسم 

ا از آن حـذف كردنـد   ها همـزه ر  شد، بعداً عرب» االله« تعريف بر او داخل شد
زبان ثقيل است چون همزه را حذف  ه با الف و الم نزد آنها برچون اجتماع همز

چـون الم تعريـف   . شد» الاله«ي آن را به الم تعريف دادند ي كسره كردند حركه
ي الم  را متحرك كردند دو الم متحرك با هم وصل شدند بعد از حـذف حركـه  

                                                 
، و ابن 2224ـ  2223ص 6معبود است چنانچه افراد بسياري چون جوهري در ج = » اله«.  1

، 469ـ  467ص 13العرب ج  ، و ابن منظور در لسان101ص  1ج  اللغةفارس در مجمل 
  .ي مبرز نقل شده است اند، و اين معنا از بسياري از ائمه آورده

االزهري هراتي شافعي، يكي از دان بزرگ ابو منصور محمد بن احمد بن ازهر  او لغت.  2
رين دانشمندان لغت شناس، ابو عبيد صاحب  كتاب غريبين از او اخذ علم كرده است، بزرگت

كه بهترين كتاب مورد اعتماد  تهذيب اللغةبود كتاب يكي از مدافعان امام شافعي و مذهبش 
از تأليفات اوست، همچنين كتاب التقريب در تفسير، و كتاب  آيد در اين علم به شمار مي

خالصه او در . القرائات از تأليفات او هستند الزاهر در غرايب الفاظ امام شافعي و كتاب علل 
، 317ـ  315ص  16سير ذهبي ج : نگا. آمد علم لغت و فقه امام و سركرده به شمار مي

و طبقات  288ـ  287ص  1ابن كثير ج ، طبقات 84 – 83ص  1طبقات ابن الصالح ج 
  .  68ـ  63ص  3سبكي ج 

ل منذري به من گويد، علم او بر زبانش بود، ابوالفض ، ازهري در مورد او ميازيابوالهيثم ر.  3
بر او عرضه كرد و كتاب األمالي  ي راهاي ها مالزم و همراه من بود، و كتابخبر داد كه او سال

حافظ، صحيح االدب، عالم، اهل ورع، اهل نماز فراوان، و  ،و ماهرو الفوائد را از او نوشت، ا
ص  1ج  اللغةتهذيب . ورزيد صاحب و مالزم سنت بود، او در پخش علم خويش بخل نمي

زندگي نامه او را به صورت ) 229ص  2ج ( ةالوعا ةبغي ، سيوطي در)با اندك تصرف( 26
  . موجز و مختصر آورده است
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نا هو اهللا لكّ( :فرمايد چه خداوند ميشد چنان» اهللا«م كردندادغااول آنها را در هم 
ـ لكـن ا (نا معناي لكّ ]38آيه: كهف[ )ربي   » امـا مـن  « اسـت كـه بـه معنـاي    ) ان
  .باشد مي

L        K  J  I    H  G  ( :فرمايـد  بوده، خداوند مي هاصل اهللا اال: ابوالهيثم گويد

P  O  N  MQ  W  V  U          T  S  R( ]91آيه: المؤمنون[  
ايي با او بوده است چـرا  خداوند فرزندي را براي خود بر نگرفته است ونه خد«: ترجمه

   .»پرداخت  بود هر خداي به آفريدگان خود مي كه اگر خدايي با او مي
و بـر   مدبرتا زماني كه خالق و رازق و  وزماني كه معبود واقع نشود تا «: او گويد

آنها مقتدر واقع نشود، خدا نخواهد گرديد، پس كسي كه چنين نباشد اله نيست هـر  
رستش واقع گردد بلكه او مخلوقي است كـه مـورد پرسـتش    چند ستمكارانه مورد پ

نام  هةاالرا  آنها چون به پرستش خورشيد روي آوردند  عرب. . . قرار گرفته است 
كه » الهه« ،ها ها در زمان جاهليت معبودهاي خود را از بت و صنم و عرب. . . نهادند

  . 1»نهادند جمع اله است نام مي

                                                 
شود كه ازهري اين مطلب را تنها بر سبيل نقل  ، گفته مي424ـ  421ص  6ج  اللغةتهذيب .  1

مجرد از ابو الهيثم آورده است، و نقل تنها به معناي موافقت تلقي نمي شود، در جواب گويم 
. روش خود را واضح و آشكارا بيان داشته كه هيچ ابهامي در آن نمانده است »/«ازهري 

گروه اول . كند ـ به دو گروه تقسيم كرده است ها نقل قول ميكه از آن ـدانان را  آنجا كه لغت
باب ذكر االئمه الذين اعتمادي عليهم فيما جئت في هذا «: تهذيب 8ص  1چنانچه در ج  ـ

پردازد و از آنها  بعد به ذكر اسامي آنها مي: گويد چنين مي آورده است درباره آنها اين» الكتاب
جزو آنها است، كه به بيان فطانت و دقت علمي او پرداخته كند كه ابو الهيثم نيز  تعريف مي

و چون از بحث افراد «:شود مي گويد و چون از بحث اين گروه فارغ مي 26ص  1است ج
دانان ـ فراغت پيدا كرديم و آنها را يكي پس از  جاي ثبات و متقن و تقات مبرز ـ از لغت

نها براي كساني كه جايگاهشان بر آنها ديگري نام برديم، آن هم براي روشن نمودن جايگاه آ
پردازيم  مخفي مانده است تا بر آنها و تأليفاتشان اعتماد ورزند، بعد از اين به ذكر اقوامي مي

اند و در اين زمينه تأليفاتي از خود برجاي  شناس شهرت يافته كه به اهل معرفت و عالم لغت
بعد به ذكر يك يك آنها و . »اند كرده اند كه صحيح و سقيم را در آنها با هم قاطي گذاشته

، 29- 28ص  1پردازد و تنها مطالب صحيح را در كتابش مي آورد ج  بيان خطاهايشان مي
 6، ج 236-235ص  2براي متأكد شدن از پيروي اين روش توسط او به كتابش تهذيب ج 

ص  2ج ، 401ص  1ج » در النهايه في غريب الحديث«، و نقليات ابن اثير از او 423ص 
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معبود است و اين معنـا  به معناي » اله«گردد كه  ن ميبا اين تفصيل دقيق روش] 2[

بـدان   )  I  H  G  F(ي قـرآن   را ازهري ذكر كرده و هنگام بيـان آيـه  
ي مخلوقات است، جز  يعني معبودي كه او معبود همه: »هللا« ي واژه: پرداخته و گويد

x  w  v  (: فرمايـد  داونـد مـي  او نيسـت، خ  الهي غير او معبودي وجود ندارد و

}       |  {       z  y( ]84آيه: زخرف[   
يعني هيچ معبودي ـ كه  » كه در آسمان معبود است و در زمين معبودآن خداي «: ترجمه

به عنوان رب او را پرستش كنيم ـ وجود نـدارد جـز او، و هـيچ چيـزي را انبـاز او قـرار        
  . 1»دهيم نمي

، تعـداد فراوانـي از علمـاي    ي اله ارائه كرده است و اين معنايي كه ازهري از واژه
  .اند شافعيه بر آن موافقت كرده

z  y  x  w  v       }  |       (ابــو مظفــر ســمعاني در تفســير آيــه ] 3-6[

و زكريـاي   3زركشـي  2»هـا و زمـين   معبود آسمان«: گويد مي ]84آيه: الزخرف[ ){
  .اند نيز آن را  چنين تفسير كرده 5و جالل محلي 4انصاري

                                                                                                                      
  .و غير اينها مراجعه شود 23ص  5، ج 82-97

  ).228ي ماوردي ص  ي كتاب الحاوي نوشته در مقدمه«: الزاهر في غريب الفاظ الشافعي.  1
  .119ص  5تفسير ابو مظفر سمعاني ج .  2
  .428-427ص  3ج : ، دوباره نگاه83ص  2البرهان في علوم القرآن ج .  3
مد بن  احمدانصاري، متصدي امر فتوا گرديده و تأليفات متعدده از او ابو يحيي زكريا بن مح.  4

ي عراقي و شرح  خود برجاي گذشت از جمله شرح بخاري  و شرح مسلم  و شرح الفيه
ها، مسؤليت توليت منصب  قضاوت و چندين منصب  كتاب لباب الفقه محاملي و غير اين
اش به الضوء  نامه فت براي زندگيمرتبه به عمره ر 100ديگر را به عهده گرفت، بيش از 

، و 252ص  1، و بدرالطالع شوكاني ج 238ـ  234ص  3ي سخاوي ج  الالمع نوشته
معنايي كه انصاري در كتاب . مراجعه شود 135-134ص  8شذرات الذهب ابن عماد ج 

پرده  ،ي اله برگزيده است از آنچه در قرآن مورد التباس واقع شده الرحمن براي كلمه فتح
  . 546ص  .رميداردب

الدين محمد بن احمد محلي، به چند علم از جمله فقه، اصول و نحو و غير اينها  او جالل.  5
مشغول گرديد، منصب قضاوت را به او پيشنهاد كردند از پذيرش آن خودداري ورزيد، 
چندين كتاب را در اوج اختصار تأليف كرد از جمله شرح جمع الجوامع و كتابي در تفسير 

ي فاتحه و  گردد و بر سوره شود و به آخر قرآن منتهي مي ي كهف شروع مي از اول سوره كه
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ها و زمين مـورد   تنها او اله است كه در آسمان«: گويد معناي آيه ميآجري در ] 7[
شود، و تنها او اله اسـت كـه در روي زمـين مـورد پرسـتش واقـع        پرستش واقع مي

  1»اند شود، علما آيه را چنين تفسير كرده مي

j  i  h  g  f  e          ( :ي در تفسير قـول نـوح خطـاب بـه قـومش     سمعان] 8[

k( 2 ]23آيه: المؤمنون[    
  .»اهللا را عبادت كنيد كه به غير از او خدايي نداريد«: ترجمه
  .3»معبودي سواي او نداريد«: است گفته

u  t  s  r  q    (بغوي نيز به هنگام تفسير اين آيه ] 9[

  b   a  `  _  ~  }  |  {  z  y       x  w  v

d  ce  h  g  f( ]60:نمل[   
و زمين را آفريده است و براي شما از آسمان آبي بارانـده   ها يا كسي كه آسمان«: ترجمه

توانسـتيد درختـان    هايي كه شما نمي ايم؟ باغ افزا رويانده هاي زيبا و فرح است كه با آن باغ
  »آنها را برويانيد آيا معبودي با خداست؟
آيا معبـودي سـواي او كـه او را در كارهـايش     «: اله را به معبود تفسير كرده  و گويد

  .4»ي با او وجود ندارد» اله«اري رساند وجود دارد؟ بلكه اصالً ي
ي توحيد را شرح كرده و بيان داشته كـه معنـاي الـه در     قوام السنه نيز كلمه] 10[ 

                                                                                                                      
آياتي از سوره بقره نيز تفسير نوشته است، جالل الدين سيوطي تفسير نيمه تمام او را تكميل 

تفسير «از اين رو اين تفسير به . اسراء  ي فاتحه تا تا آخر سوره كرده است  از ابتداي سوره
 ةحسن المحاضر: نگا. شهرت پيدا كرده است غير از اينها تأليفات ديگري نيز دارد» جاللين

و شذرات  41 – 39ص  7، و الضوء الالمع سخاوي ج 442 -443ص  1للسيوطي ج 
  . است، مراجعه شود 654ي اله در جاللين ص  انتخاب كلمه. 303ص  7الذهب ابن عماد ج 

  .263الشريعه ص .  1
  .جز او) معبودي(» اله«كنيد نيست براي شما  خدا را پرستش.  2
  .471ص  3التفسير ج .  3
    .172ص  6معالم التنزيل ج .  4
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  .1آن معبود است

  ] 163آيه: البقره[ )Ñ           Ð  Ï  (فخرالدين رازي در تفسير آيه ] 11[
نمايند به خطا رفتـه تلقـي كـرده و     فسير نميتمامي كساني را كه اله را به معبود ت

مثالً اگر گردد اضافه  ورزد كه معناي اله اين داللت مي بر»  إِلَهكُم« ي كلمه: گويد مي
شود كه ركيـك اسـت و    معناي اله قادر باشد تفسير آيه وقادركم قادر واحد مي

  .2به معناي معبود است ورزد كه اله اين داللت مي
اله در اصل نام است براي هر معبودي، بعد بر «: گويد مي 3يو قاضي بيضاو] 12[

و اشـتقاق آن از الهـه و الوهـه و    ... ي استعمال پيدا كـرده اسـت    معبود بر حق غلبه
  .4»است  )بندگي كرد( »عبد«الوهيه به معناي 

اله  )h       g     f  e(ص  ي سوره 38ي  ابن كثير نيز در تفسير آيه] 13[
  . 5سير كرده استرا به معبود تف

تنهـا و يگانـه   كـه  معبودي  ييعن« :گفته است سورة حج 34 و در تفسير آيه] 14[

                                                 
  .125ص  1ج احلجةالحجه في بيان .  1
 ها اله را به معبود تفسير كرده استآن از مواضع و جاهايي كه در 192ص  4تفسير كبير ج .  2

و يذَرك و (] 127آيه: اعراف. [م بردتوان موارد زير را نا مي )220ص  14تفسيرش ج(
هثكبا اينكه در غير اين جاها از كساني 130ص  13و در تفسير ج ] 102آيه: انعام[ و )اَل ،

آمده  8ـ  7ص  7اند، چنانچه در تفسيرش ج  گيرد كه اله را به معبود تفسير كرده انتقاد مي
اين كتاب جمع آوري اقوال  است، و چنانچه در منهج بحث يادآوري كردم هدف من در

  .است) ط(ي جاري شده بر اصل مذهب امام شافعي  زيبا و پسنديده
او ناصرالدين عبداهللا بن عمر بن محمد بن علي بيضاوي است، مسؤليت توليت منصب قضا .  3

در شيراز را به عهده گرفت، دو كتاب المنهاج في اصول الفقه، و تفسير انوار التنزيل از جمله 
هاي مشهور او هستند، كتاب التنبيه در فقه شافعي را نيز شرح كرده و كتاب مصابيح  كتاب

-157ص  8اش به طبقات سبكي ج  نامه براي زندگي. السنه بغوي را نيز شرح كرده است
-392ص 5و شذرات الذهب ابن عماد ج  29- 28ص  3، و طبقات ابن قاضي شهبه ج 158
  .مراجعه شود 393

  .15ص  1و اسرار التأويل ج انوار التنزيل .  4
  .27ص 4تفسير القرآن العظيم ج .  5
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  .1»است
اصـل آن  «: گويد) اهللا(ي لفظ جالله  درباره 2طور فيروزآبادي شافعي و همين] 15[

بوده است، و هر جه به عنوان معبـود گرفتـه   ) معبود(اله بر وزن فعال به معني مألوه 
 »تأليه«تأله به معني تنسك و تعبد است و ... شود  اله تلقي مي ،گيرنده شد نزد معبود

  .3»...به معناي تعبيد 
كـه  » االله«استعاذه در اوايل قرآن به اسم  )فعل(تعلق گرفتن «: مقريزي گويد] 16[

  . 4»او يگانه معبود است، به خاطر اجتماع صفات كمال در اوست
و : گويـد  اال له بوده، چنانچه سيبويه نيز مي) هللا(اصل «: بنا به قول مختار او] 17[

اسـتثنايي از   مگـر افـراد   اسـت  قول جمهور يـاران شـافعي   اين قول صحيح است و
  .5»ها آن

اهللا ال اله اال هو الحـي  (ي الهي  در هنگام تأويل اين گفتهنيز اله را  6سيوطي] 18[

                                                 
  .221ص  3تفسير القران العظيم ج .  1
او مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد شيرازي فيروز آبادي لغت دان مشهور، از ابن القيم  . 2

و سبكي و غير اين دو حديث شنيده است، سالطين زمان او برايش ارج و احترام قائل 
ي يمن را به او سپرد، بيست سال در آنجا  اند به ويژه سلطان يمن كه توليت قضاوت همه ودهب

هايي دارد  ماند هر چند در علم لغت شهرت و دست بااليي داشت در علوم شريعت نيز كتاب
تسهيل «الباري شرح بخاري كه آن را به اتمام نرسانده است و كتابي تحت عنوان  مانند فتح

الي  اال صعاد«و كتابي تحت عنوان . دارد» الحاديث الزائده علي جامع األصولالوصول الي ا
 ةدارد و كتابي از فضايل قرآن، و تفسير فاتحه در يك مجلد بزرگ، و مرقا» االجهاد رتبة

ص  4طبقات الشافعيه ال بن قاضي شهبه ج : نگا. االرفعيه في طبقات الشافعيه و غير اينها دارد
ص  7، و شذرات الذهب ال بن عماد ج 275- 273ص  1لوعاه سيوطي چا بغية، 395ـ  391
126 -131.  

  . 280ص  4القاموس المحيط ج .  3
  .13تجريد التوحيد ص .  4
  .11تجريد التوحيد ص .  5
او ابو الفضل عبد الرحمن بن ابوبكر سيوطي يكي از مشاهير علما، از خود گويد كه بيش از .  6

 910رد، تصنيفات فراواني در فنون مختلف دارد در سالدويست هزار حديث از حفظ دا
الكواكب السائره نجم : اش نگا نامه مر كرده، براي زندگيسال ع 98هجري از دنيا رفته است 

، شذرات الذهب 70-65ص  4، الضوء الالمع سخاوي ج 231-226ص  1الدين عزي ج 
هاي معروفي در  دال، ميان او و سخاوي منازعات و ج51-55ص  8ابن عماد حنبلي ج 

  .گرفت رحمت خدا بر هر دو باد
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  .1به معبود تفسير كرده است] 255: بقره[ )القيوم
خواه به صورت نكره ذكر شود يـا  » اله«ي  واژه«: زاني گويداالدين تفت سيف] 19[

  .2»...ي معرفه نام مخصوص معبود بر حق است به صيغه
از اسماي اجناس است و در اصـل وضـع بـر هـر      له  اال «: گويد 3و سويدي] 20[

گردد، اما به صورت مطلق بر معبود بـر حـق كـه اهللا     معبودي حق يا باطل اطالق مي
  .4»جالله است اطالق گرديده است الي جلتع

له به اين تفسير مناسـب وجـوه اسـتعمال و     و هم او بيان داشته كه تفسير اال] 21[
  .5»سواي فساد است ي مواد كننده قطع

ـ   با اين نقل قول از  ـ  در اينجـا ـ كـه   ي هاي فراوان روشن گرديد كه بـزرگ مردان
ي اله را به تفسير شـرعي   ها، كلمه غير آن يها نقل قول كرديم و افراد بسيار ديگر آن

) ال الـه (ي اله مسبوق بـه نفـي    و هر جا كه كلمه. نمايند لغوي معروف تفسير مي
مفيد نفي اسـتحقاق الـه بـودن از هـر     ) ال اله(ي توحيد  باشد، قسم اول از كلمه

 در) بـودن  حق اله( بيان استحقاق اهللا تعالي به اين حق اهللاءشا واحدي است و ان
  .مطلب دوم اين مبحث ـ به حول خدا ـ خواهد آمد

                                                 
  .تفسير جال لين.  1
  .الدر النضيد.  2
 13او ناصر الدين علي بن محمد بن سعيد بن عبداهللا سويدي عباسي، يكي از بزرگان قرن .  3

ي صغير را شرح نمود، و كتابش كتاب مناو. است، در علم حديث شهرت و مهارت پيدا كرد
ي آن بيان داشته كه آنچه او را به  در مقدمه. مسائل الدين شهرت پيدا كرد دالثمين فيالعق

اي  تأليف كتاب وادار كرد در آميخته شدن عقايد با فلسفه بوده است كه جز شك فايده
بخشد، و او دوست داشت دين خدا را با قول واضح مبتني بر كتاب و سنت و اقوال  نمي

براي . است) الخضاب(اي در رابطه رنگ نمودن  او رسالهاز جمله تأليفات . سلف بيان نمايد
و األعالم  29و جالء العينين ص  3- 1ي كتاب القعد الثمين ص  مقدمه: اش نگا نامه زندگي

  .17ص  5زركلي ج 
  .53د الثمين ص العق.  4
  .62پيشين ص .  5
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  توحيد به صورت مفصل ي معناي كلمه: مطلب دوم 
كـه   آيد نظر به ايـن  موضوع اين مطلب از مهمترين موضوعات اين باب به شمار مي

از اهميت بسياري برخوردار است چون تحقـق توحيـد   » ال اله اال اهللا«تفصيل معناي 
پـاك سـيرتان و   پيشـواي   .پذير نيست انت و بدون آن امكدر گرو فهم معناي آن اس

يارويي با مشركين قـومش معنـاي آن را بـه    به هنگام رو )عليه السالم(ابراهيم حنفا 

z  y   x      w     v  }  |  {  (: گويـد  وضوح بيان كرده آنجا كه مي
  ] 28-26آيات: زخرف[ )~  _

 م به جز آن معبودي كه مرا آفريـده اسـت  پرستيد بيزار من از معبودهايي كه مي«: ترجمه
  »چرا كه او مرا رهنمون خواهد كرد

   e  d  c             b  a(1(: فرمايد خداوند بعد از آن مي 
  .»رستي در ميان قوم خود باقي گذاشتابراهيم توحيد را به عنوان شعار يكتاپ« :ترجمه

به عنوان معبود ـ   مردميز كه كالم ابراهيم متضمن بيزاري و برائت جويي از هر چ
از كـه مفيـد عمـوم اسـت بعـد      ) مـا ( ي باشد و كلمه نمايند مي غير خدا ـ اتخاذ مي  

  .دارد ها بيان مي حقيقت توحيد را به مختصرترين عبارت» الذي فطرني« استثناي
چه خداوند  نصوص فراوان بر بيان اين معناي عظيم و ترسيخ آن وجود دارد چنان

j  i  h  g      f  e  d  c        (: فرمايــد االنبيــاء مــي خــاتم متعــال خطــاب بــه
k( ]19آيه: االنعام[ .  
  .»كنيد بيزارم انباز خدا مي آنچهي يكتاست و من از  بگو او خداي يگانه«: ترجمه

انـد كـه    اند هم چنان بيان داشته كرده بيانو چنان چه نصوص اين معناي عظيم را 
: فرمايـد  ليل اسـت چنـان چـه خداونـد مـي     نقيض آن باطل محض بدون برهان و د

)e  d   c    b  a  `        _  ^  ]     \  [( ]30آيه: لقمان[   
اين دليل بر آن است كه خداوند حق است و آن چه كـه بـه جـز او بـه فريـاد       «:ترجمه

                                                 
مع البيان در تفسير قرآن به جا باقيةً  کلمةًدر ارتباط با معناي آيه به كالم سلف و مراد از .  1

  .مراجعه شود 39 - 38ص  25جزء  11عالمه ابن جرير طبري ج 
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  »نماييد باطل است خوانيد و عبادت مي مي

: سيـــون[ )Í  Ì  Ë  ÊÎ   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï(: فرمايـــد و مـــي 
  .]32آيه
چيزي آن، خداست كه پروردگار بر حق شماست، آيا سواي حق جز گمراهي « :ترجمه 

  ؟»استديگري 
ي عظيم را رد كردند در حالي كه معناي آن را خوب  از اين رو مشركين اين كلمه

j  i  h  g   f  e  d         c  b  (: فرمايد دانستند چنان چه خداوند مي مي
p  o  n  m  l  k( ]36-35آيات: الصافات[.  

: گفتند نمودند و مي شد جز خدا معبودي نيست بزرگي مي وقتي بدانان گفته مي«: ترجمه
  .؟!»هاي خويش را رها سازيم اي معبود آيا ما براي چكامه سراي ديوانه
آنها را بـه توحيـد فـرا خوانـد درپاسـخ بـه او        )ص( از اين رو وقتي رسول خدا

   1]5آيه: ص[ )g     f  e  h     ( :گفتند
  .»خدايان به خداي واحدي معتقد است آيا او به جاي اين همه«: ترجمه

h    (: چنان چه قوم يهود نيز قبل از ايشان در پاسـخ بـه پيغمبرشـان گفتنـد    
p  o   n  m  l  k  j  i( ]70آيه: اعراف[  

زيم كـه پـدرانمان   اي تا ما را بر آن داري كه بتاني را رها سا آيا به پيش ما آمده« :ترجمه
  .»اند آن را پرستيده
ي خدايان ساختگي غير خدا و پرسـتش   ي توحيد، وجوب ترك همه آنها از كلمه
و اين امري بود كه رسول خدا . كردند ي واحد را استفاده و استنباط مي خداي يگانه

كرد، تا حقيقت دين خود را بـراي او بيـان كـرده     آن را به هر فردي ابالغ مي )ص(
چنان چه در جواب عمرو بن عبسه ـ كه از او سؤال كرد، خداوند تو را به چه   باشد

هـا و   رحـم و شكسـتن بـت   ي  مرا به انجام صله« :ست؟ ـ گفت چيزي روانه كرده ا

                                                 
، آنجا كه سبب نزول آيه 80-79ص  1/23تفصيل اين مطلب را در جامع البيان ابن جرير ج .  1

  .كند ـ نگاه كن را ذكر مي
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اينكه تنها او پرستش شود و انباز و شريكي براي او قـرار داده نشـود ارسـال كـرده     
  .1»است

اند، چنان چـه در   رفته ،يم از اين كلمهنيز بر اين فهم سل )ص( ياران رسول خدا 
« ي چگونگي و صفت حج رسول خدا آمـده اسـت كـه    حديث طوالني جابر درباره

لبيك اللهم لبيك، لبيك ( سپس معناي آن را چنين بيان كرد» تهليل به توحيد گفت
، در خدمتم اي خداي من در خدمتم، در خدمتم هيچ 2حديث )ال شريك لك لبيك
  .يست در خدمتمشريكي براي تو ن

در اين زمينه تالشي سـتودني دارنـد كـه بـه حـول خـدا        »/« علماي شافعيه  
امام شافعي  در تعقيب بر گفتگـوي ميـان ابـوبكر و    . ي از آن را خواهيم آورد گوشه
« :گويـد  مـي ) ص( ي از دين برگشتگان بعد از وفات رسول خـدا  درباره) ط(عمر 

داد، و ابـوبكر نيـز    ابداً شـكي بـه دل راه نمـي   بود عمر در جنگ با آنان  اگر اين نمي
  .3»اند اينها ال اله اال اهللا را رها كرده و مشرك گشته: گفت مي

ال اله اال اهللا به شرك توسط امام شافعي، معناي اين كلمـه  رك تنمودن تفسير 
ي ايـن كلمـه در واقـع از     بخشد زيرا ترك كننده را در نزد او جال و روشني مي

ه روي برتافته و به شـرك روي آورده اسـت در نتيجـه نقـيض     عبادت مخلصان
بـه  را خـدا   تنهـا كه التزام به ال اله اال اهللا باشد ـ مقتضي نفي شرك و   ـشرك  
امـام شـافعي    ،كند اين كـه  و آن چه اين مطلب را روشن مي .است خواندن عبادت

رستان يا افراد بي پ عقيده دارد كه فرد ناطق به شهادتين از غير مسلمانان ـ اگر از بت 
  . 4»شود دين باشد ـ حكم به اسالم او مي

بـه فهـم    ،پرست مشرك را به ايـن معنـا   سبب تخصيص دادن امام شافعي فرد بت
غير خدا را در عبـادت  پرست كه  بتگردد، زيرا فرد  ي توحيد برمي عميق او از كلمه

                                                 
  .، لفظ از مسلم112-111ص  4، و احمد ج 15ص  6روايت از مسلم ج .  1
  . از مبحث اول گذشت 32ج آن در ص تخري.  2
  .مبحث اول گذشت 29- 28تخريج داستان اين گفتگو در ص  215ص  4األم ج .  3
خواهد آمد و اين معناي عميق از ديگر ) شروط ال اله اال اله(نقل اين سخن در مبحث سوم .  4

  .بزرگان شافعيه ـ به حول خدا ـ خواهد آمد
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اقع به اين امـر رضـايت   دهد اگر به ال اله اال اهللا اقرار ورزيد در و شريك او قرار مي
و تنها بـه پرسـتش خـداي     هدابراز انزجار نموداده كه از تمامي معبودهاي سواي او 

  .ده استسبحان روي آور
در اين بيان آمده كه بهشت تنها به كساني « :گويد »/«ابو حاتم ابن حبان ] 22[

د د، بعـ نگـواهي داده باشـ  ) ص( شود كه به يگـانگي خـدا و نبـوت پيـامبر     داده مي
رد آن هـم  دا ي توحيـد را بيـان مـي    آورد كه معناي كلمـه  حديثي به عنوان شاهد مي

اال «رسـد بـه    تـا مـي  » موت ال تشـرك بـاهللا شـيئاً   ما علي االرض نفس ت« حديث
مگـر اينكـه   . . . . رود هيچ فرد موحد و پرهيز كننده از شرك از دنيـا نمـي   1»هالرغف

  .شود مورد مغفرت واقع مي
ال الـه اال  حاتم گـواهي   م كه مراد از توحيد و وحدانيت در نزد ابيقبالً بيان كردي

است آن جا كه توحيد را به اين مهمي بيان داشته و آن را با حديثي توضيح داده  اهللا
از مجموع اين دو توضيح و با استناد بـه ايـن    2در آن آمده است الاله اال اهللاكه ذكر 

عبـادت   ت از اعتقـاد بـه عـدم شـرك در    يابيم كه معناي توحيد عبار دو نص در مي
را مقارن گواهي توحيد قرار ) ص( رسالت رسول بندي عنواناست اين است كه در 

شود كه به هر دو شهادتين با هـم گـواهي    داده است زيرا تنها كسي وارد بهشت مي
  . داده باشد

 معنـايش چنـين  » ال الـه اال اهللا «گوينـد   قول موحدين كه مي«: خطابي گويد] 23[
در اين كلمـه بـه معنـاي    » اال«هيچ معبودي غير از خدا وجود ندارد و لفظ : شود مي

  .3»استثناءادات غير است نه 
بابي تنظيم كرده و در آن  1در اول كتابش اربعين صغري 4و اما ابوبكر بيهقي] 24[

                                                 
ص  5، احمد نيز در مسند ج 433- 432ص  1بان ج االحسان في تقريب صحيح ابن ح.  1

 1242ص  1و ابن ماجه در سننش ج  793 - 792ص  2، و ابن خزيمه در التوحيد ج 229
  .اند اين حديث يا شبيه آن را آورده

  .از مبحث اول 42ص  :نگا.  2
  .34- 33شأن الدعاء ص .  3
ي حديث شنيده است، از جمله او عالمه احمد ابن حسين بن علي بيهقي، از مجموعه افراد.  4

هايي تأليف كرده است احتمال  حاكم ابو عبداهللا نيشابوري و تعدادي از ياران اصم، كتاب
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بعـد در توضـيح مطلـب و    » نـه غيـر او   ،باب اول در توحيد خدا در عبادت« :گويد
يق آن به دو حديث استناد كرده كه معناي ال اله اال اهللا را به تفصيل بيان ي دق ترجمه

 2»مـه ما يعبد من دون اهللا حرم ماله و دد اهللا و كفر بمن وح« :حديث اول. دارد مي
 ي اثبـات در جملـه   ،آمده است ال اله اال اهللادر اين حديث هر دو ركن نفي و اثبات 

  .»عبدمن دون اهللابما ي رَفَو كَ«و نفي در» من وحد اهللا«
ما حق اهللا تعالي علـي  « :آورد و در آن آمده اسـت  بعد حديث مشهور معاذ را مي

چون در آن بيان معناي . ي توحيد است در تفسير كلمهنص اين حديث هم  3»العباد
« ي در جمله» اال اهللا«و بيان » و ال يشركو به شيئاً«: گويد آمده است آنجا كه » ال اله«

  .»دوهان يعب
: گويـد  باب آشكار و واضح است آنجا كه  و توضيح  فقه و درك بيهقي در ترجمه

هللا متجلّي اسـت كـه   كند در ال اله اال ا توحيدي كه ال اله اال اهللا ما را بدان هدايت مي
باشـد چنـان    خداوند به عبادت بدون قرار دادن شريك براي او مي يگانگيبه معناي 

آشـكار و   ،در ترجمه و توضـيح مطلـب   ي هبيان كنند چه فقه او در انتخاب نصوص
  .روشن است

                                                                                                                      
دارد تعداد آنها به هزار جلد نزديك شود كه در آنها ميان دو علم فقه و حديث جمع كرده 

و داليل النبوه و  ي آنها، كتاب السنن الكبري و كتاب معرفه السنن و اآلثار، از جمله. است
اي برخوردار بود تا آنجا  كتابي مفصل در مناقب شافعي، او در مذهب شافعي از جايگاه ويژه

هيچ فرد شافعي مذهب وجود ندارد مگر اينكه شافعي : كه جويني در مقام مدح او گويد
 حقي بر گردن او دارد مگر بيهقي، او بر شافعي حق دارد چون تأليفات فراواني در تأييد

، طبقات ابن 170- 163ص 8اش به السير ذهبي ج نامه براي زندگي. مذهب او نوشته است
 16ـ 8ص 4طبقات سبكي ج 431-429ص  2، طبقات ابن كثير ج 336-332ص 1صالح ج

  .مراجعه شود
ي اين كتاب   ، در مقدمه17-15في احوال عباد اهللا ص  الـمخرجةكتاب االربعين الصغري .  1

ي آنچه معرفتش در عبادت خدا الزم است،  ، در كتاب اربعين در زمينهبيان كرده كه 14ص 
  . بابي آورده است

  .گذشت 40تخريج آن در مبحث اول ص .  2
كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي الي التوحيد و  164ص  8روايت از بخاري ج .  3

مات علي التوحيد دخل الدليل علي انّ من «كتاب االيمان، باب  233ـ  229ص  1مسلم ج 
  .»الجنه
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: بقـره [ )q  p  o  n  ( ي خداوند متعال و اما سمعاني فرموده] 25[
و در » خداوند آفريـدگار خـود را يگانـه بدانيـد    «چنين تفسير كرده است  را ]21آيه

قبـل   اگر چنين است كه خداوند آفريدگار شما و آفريدگار كسـان : توضيح آن گويد
  .1»از شما است پس جز او را پرستش نكنيد

سمعاني در اين عبارت معني ومقصود خويش را از توحيد توضـيح داده و بـدين   
و به عبادت را خداوند  تنها«گردد كه توحيد در نزد وي عبارت از  وسيله روشن مي
ي اسـراء آن را توضـيح    سـوره 23ي  چنان چه در تفسير آيـه  »استپرستش خواندن 

   )l  k  j  i  h  g(: گويد هد آنجا كه ميد مي
  » پروردگار تو حكم كرده كه جز او كسي را پرستش نكنيد«: ترجمه
ي يكتا بدانيـد و غيـر او را شـريك و انبـاز او قـرار       يعني فقط او را يگانه« :گويد
  .2»ندهيد

اسم  اينكه آيا اين و »اهللا«وقتي به عرضه و بيان اقوال اهل علم در مورد اسم ] 26[
ـ اِ نمايد كه مشـتق از  اين قول را تاييد ميپردازد  مي خير؟مشتق است يا  ـ الَِ َهلَ بـه  ( ةًَه
تنهـا او مسـتحق    ،شـود  پـس معنـايش چنـين مـي    « :و گويد باشد) ةمعناي عبد عباد

شوند وتنها او معبود اسـت   ها براي او انجام مي ي انواع عبادت پرستش است، و همه
  .3»شود نمي و غير او مورد پرستش واقع

از  4ي اله اين است كه به معبود تفسير شـود  معناي برگزيده ،ودر سابق گذشت كه
عنـاي  كه م الهشود كه معناي ال اله اال اهللا نزد او اين است كه  ي اينها روشن مي همه

اشتقاق پيدا كرده است چنـان كـه در مطلـب    » ةهـلأله إ «اش معبود است از  برگزيده
  .تاول از اين بحث گذش

مقـام تفسـير   ] 27[بغوي در سياق تفسير داستان پيغمبر خدا سليمان با هدهـد در  

                                                 
  .56ص  1تفسير سمعاني ج .  1
  .231ص 3پيشين ج .  2
  .33ص  1پيشين ج .  3
  .44ص .  4
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   ]26آيه: النمل[ )u   t  s  r       q    p  o   n(ي  آيه
   »است هيچ معبودي جز او نيست پروردگار عرش عظيم ،خدا«: ترجمه
 و ايـن تفسـير  . 1»يعني تنها او مستحق عبادت و سجده اسـت نـه غيـر او   « :گويد

  .واضح و روشن است

h  g  f  e  d  ( ي در آيه) الطاغوت( ي از اين رو در تفسير واژه ]28[
n  m   l  k  j  i( ]36آيه: النحل[   

را بپرسـتيد واز طـاغوت    ايـم كـه خـدا    ما به ميان هر ملتي پيغمبري را فرستاده«: ترجمه
  . »دوري كنيد

  .2»شود طاغوت به هر معبودي سواي خدا گفته مي«: گويد مي
اند به توحيـد تفسـير    و عبادتي را كه پيغمبران اقوام خود را بدان فرا خوانده] 29[

L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A        (: كرده است آنجا كه گويد
O   N  M( ]25آيه :االنبياء[   

كـه   ايم كردهايم مگر اينكه به سوي او وحي  ما قبل از تو هيچ پيامبري نفرستاده«: ترجمه
  »خدايي جز من وجود ندارد پس مرا پرستش كنيد

تنهـا مـرا خـداي يكتـا     «گفته است يعني اين كـه  ) فاعبدون(در تفسير  »/«او  
  .3»بدانيد

ايـن  معنـايش  » ال الـه اال اهللا «گويـد   سخن گوينده كه مـي «: قوام السنه گويد] 30[
غيـر اسـت نـه حـرف     به معناي » اال«هيچ معبودي غير خدا وجود ندارد و است كه 

  .4»استثنا

 )Ñ           Ð  Ï(: ي البقـره  سوره 163تفسير آيه و فخرالدين رازي در] 31[
چون آمدن لفظ واحد بعـد از لفـظ    معنايش اين است كه او در خدايي يكتا است

                                                 
  .157ص  6معالم التنزيل ج .  1
  .18ص  5معالم التنزيل ج .  2
  .232ص  3پيشين ج .  3
  .125ص  1الحجه في بيان المحجه ج .  4
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ورزد كه اين يگانگي در اله بودن معتبر است نه در غيـر   بر اين امر داللت مي» اال له«
و او . منزله توصيف مرد است به اينكه او سيد و بزرگـوار يكتـا اسـت    آن، و اين به

احتمـال دارد ايـن    )و الهكم الـه واحـد  (عالم و داناي يكتا است و چون فرمـوده  
فرض كن خداي مـا يكـي اسـت، شـايد     : ي خطور كند كه بگويدستوهم به ذهن ك
ي بيـان   غير خداي ما باشد، بـدون شـك خداونـد بـه وسـيله      ، سوايخداي غير ما

امـام  . 1»اين توهم را از ميـان برداشـته اسـت   ) ال اله اال هو( :توصيه مطلق كه گويد
وحـدانيت او   ال الـه اال اهللا ـ تأكيد كرده كه مقصود به كلمه  بينيد چنانكه مي رازي ـ  

  . در عبادت و پرستش است
اسـت  رفتن گبه عبادت را خداوند  تنهاو در تأكيد اينكه معناي ال اله اال اهللا ] 32[

كنـيم، معنـايش ايـن     تنها تو را پرستش مي )اياك نعبد(گويي  تو كه مي«: گويد
گـردد كـه    است كه معبودي جز اهللا وجود ندارد و هر گاه چنين باشد ثابت مـي 

بـر توصـيه    )اياك نعبد و ايـاك نسـتعين  (بنابراين . خدايي جز اهللا وجود ندارد
پردازد و در پـي   طوايف مشركان ميبعد به ذكر . »نمايد محض و خالص داللت مي

هر كس غيـر خـدا را شـريك و    : چون اين تفاصيل را دانستي، گوييم«: گويد آن مي
روي  آن غيـر انباز او قرار دهد، درنتيجه الزم است كه از بعضي جهات بـه عبـادت   

يا در راستاي پرهيز و اجتنـاب از   ،يا به خاطر طلب و جذب منفعت اوآن هم  آورد
اصرار ورزيده، و قول به اتخـاذ شـريكان را    حيداما كساني كه بر تو. شضرر و زيان

بـيم و  انـد، آنهـا    او نشـده  باطل شمرده، و جز خدا را پرستش نكرده، و متوجه غيـر 
شان فقط بر او، و بدون شك آنها  تنها و تنها از خدا است و رغبت و رهبت اميدشان

. خواهنـد  دا استعانت و كمك نميكنند، و جز از خ غير خدا را پرستش نكرده و نمي

 )U  T  S  R  ( بنـابراين ، )U  T  S  R  (لهذا گوينـد  
  . 2»قائم مقام ال اله اال اهللا است

استنباط كرده » نعبدك«و اينكه نگفته » نعبد«بر » اياك«و از تقديم لفظ ] 34ـ   33[

                                                 
  .193ص  4تفسير كبير ج .  1
  .249ـ 248ص  1بير ج تفسير ك.  2
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يد كه معبود بر اين آگاه نمارا كه خداوند ذكر نفس خويش را مقدم داشته تا بندگان 
مفيد نفي عبادت غيـر  ) نعبدك(گفت  و اگر مي 1»واقعي تنها خداي حق است و بس

چون هيچ امتناعي در اين وجود ندارد كه همزمان با عبادت خدا غيـر  . شد خدا نمي
ايـاك  ( ي و عادت مشركين است اما فرموده ويهكار ر اينچنانچه . او را پرستش كند

كننـد و غيـر خـدا را     ن تنهـا خـدا را پرسـتش مـي    مفيد اين است كه موحـدي ) نعبد
  .2»پرستند نمي

C  B  AD  H    G  F  EI    J(ي  و امـــا در مقـــام تفســـيرآيه] 35[
M    L  K ( ]102آيه :انعام [  

اهللا پروردگار شماست خداي جز او نيست آفريننده هر چيزي است پـس او را  «: ترجمه
  . »پرستش كنيد

اله يعني آنكه شايسته اين است كه معبود واقع : بگويداي حق دارد  گوينده«: گويد
يعني هيچ چيزي جز او مستحق پرستش نيست، پس جمله » ال اله اال اهللا«شود پس 

اي دارد بلكه اين جمله موهم تكرار است؟ در جـواب گـوئيم    چه فايده) فا عبدوه(
يعنـي جـز او   ) فا عبدوه(يعني جز او كسي مستحق عبادت نيست اما » ال اله اال هو«

  .3»چيزي را عبادت و پرستش نكنيد
» ال الـه اال اهللا «ن اين است كـه قـول   آمفاد  وو در نهايت اشكالي وارد كرده ] 36[

ي خدايان است و در آن اعتراف به وجود خدا وجود نـدارد در   تصريح به نفي همه
رسـد بـه خصـوص در     نتيجه مجرد اين قول براي صحت ايمان كافي به نظـر نمـي  

غيـر  » اال اهللا«را به معناي غير تفسير كنيم و اگر چنين است معنـاي  » اال«رتي كه صو
ن نفي الهي است كه مغاير با خدا باشد و از نفي چيـزي كـه   آشود كه معناي  اهللا مي

 ،شـود و در ايـن صـورت    با چيزي مغايرت داشته باشد اثبات آن شييء استفاده نمي
  .كند اشكال فوق موجه جلوه مي

                                                 
  .249ص  1پيشين ج .  1
  .250ص  1پيشين ج .  2
  .130ص  13كبير ج  تفسير.  3
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  .در پاسخ به اين اشكال دو جواب داده است) زيرا(او 
عليه ميان عقال است با اين تفـاوت كـه آنهـا شـركا و      ـ اثبات اله يك امر متفق   1

  .كردند لذا مقصود از اين كلمه نفي اضداد و انداد است انداد را نيز با او ثابت مي
وضـع  وضع لغوي مفيـد اثبـات نيسـت امـا در     و ـ هر چند اين كلمه در اصل   2

  .1مفيد اثبات است ،شرعي آن

  ]255آيه: بقره[ )w   v  u  t  s  ( الکرسي  ةآيبيضاوي در تفسير ] 37[
  »اهللا خداي جز او نيست« :ترجمه

مبتدا و خبر است و معناي آن اين اسـت كـه تنهـا او مسـتحق عبـادت      : گويد مي 
سـت بـه   و اين سخن علي رغم ايجـاز و اختصـاري كـه در آن ه   . 2»است نه غير او

  .ي توحيد است بهترين شيوه مبين معناي كلمه

   ]163آيه: بقره[ )Ñ           Ð  ÏÒ     Ö        Õ       Ô      Ó(ي  و هنگام تفسير آيه] 38[
   »ست و هيچ خدايي جز او وجود ندارداي ا خداي شما خداي يگانه«: ترجمه

ت عـام و فراگيـر،   اين خطاب خطابي اسـ «: گويد اين مطلب را توضيح داده و مي
شايسـته   ،يعني آنچه از طرف شما شايسته عبادت است ذاتي است تنها و بي شريك

او را بـه   يگـانگي ) ال الـه اال هـو  . (و اله ناميده شود هدمورد پرستش واقع شاست 
رساند، و اين توهم را كه در هستي خداي ديگري وجود داشـته باشـد امـا     اثبات مي

  .  3»برد از بين مي ،دن نباشدشايستگي عبادت و بندگي كر

á  à  ß  Þ  Ý  Ü   (ي  و در تفســـــير آيـــــه] 39[
  ä  ã  â( ]256آيه: البقره[   

پيمـان   بهكسي كه به طاغوت كافر شود و به خداوند ايمان بياورد، در حقيقت «: ترجمه
  .»محكمي دست گرفته است

ر يعني به شيطان كافر شود يـا بـه بتهـا كـاف     )Þ  Ý  Ü(: گويد مي 
                                                 

  .128شرح االسماء الحسني ص .  1
  .نگاه كن 132ص  4و ج  151ص  3و شبيه اين را در ج  257ص  1انوار التنزيل ج .  2
  ...204 -203ص  1انوار التنزيل ج .  3
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مورد پرستش قرار گيرد يا مانع از عبادت خدا شـود  كه شود يا به هر چيز غير خدا 
ي طغيان است جاي عين و المش با هـم   ت از مادهوكافر شود، طاغوت بر وزن فعل

يعنـي بـه توحيـد و تصـديق پيغمبـران ايمـان        )ويؤمن بـاهللا (عوض شده است و 
  .1بياورد

زيرا تفسـير   ؛و اثبات در كلمه توحيد استاين تأويل عظيم از اين آيه تفسير نفي 
و تأويـل ايمـان بـه    » ال اله«بيان معناي منفـي در   ،چه كه ذكرش رفت طاغوت به آن

توحيد ـ بعد از آنچه گذشت از معنـاي طـاغوت ـ مقصـود از آن توحيـد خـدا در        
  .ثابت گرديده است) اال اهللا(عبادت است كه آن هم در 

فاهـل  «ـ  )ص( ي صفت حج رسول اهللا ربارهنووي در شرح حديث جابر د] 40[
: جمالتي گفته كه نص آن چنين اسـت 2»بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك ال شريك لك

و در اين جمالت اشاره به مخالفت بـا   .»يعني لبيك ال شريك لك: بالتوحيد لهاَ«
آورند چنانچـه   معتقدات جاهالن وجود دارد كه هنگام لبيك گفتن شرك بر زبان مي

مقصود نووي از لبيك گويي طرفـداران  . 3»ي تلبيه گفتنشان ذكر شد گذشته شيوهدر 
گوئي شرك آلودي است كه جاهالن هنگـام عبـادت حـج انجـامش      جاهليت، لبيك

لبيـك ال  «گفتند  چرا كه مي ؛آن را بر آنها خرده گرفت) ص(دادند و رسول خدا  مي
اين  ها ولي آن» س استواي بر شما بس است ب«: فرمود رسول خدا مي» شريك لك

جـز  » لك تملكـه و مـا ملـك    وه ااال شريك«: گفتند مي افزودند جمله را بر آن مي
  .4شريكي كه براي شما قرار دارد و شما صاحب خود او و دارائيش هستي

بنابراين تفسير نووي از توحيدي كه جابر با كلمات گذشته از آن پـرده برداشـت   
ـ  روشن مي افـرادي كـه    ،زد او افـراد اهللا بـه عبـادت اسـت    نمايد كه معناي توحيد ن

ها بـر خـالف آن    در مراسم حج و هنگام انواع تقرب جستن ،پرستش اهل جاهليت
  .    بود

                                                 
  .260ص  1انوار التنزيل ج .  1
  .تخريج حديث در مبحث اول گذشت.  2
  .74ص  8شرح نووي بر صحيح مسلم ج .  3
  .التلبية و صفتهاكتاب الحج باب  90ص  8روايت از مسلم ج .  4
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ي توحيد را بيـان كـرده    كتابش معناي كلمه از و اما ابن كثير در چندين جا] 41[ 
خـاطر  بموسـي از قـومش    و خشـم  ي مربوط به انتقـاد  است، از جمله در تفسير آيه

  : فرمايد ، آنجا كه خداوند بنقل از او ميپرستش گوساله

)Ù     Ø  ×  Ö  Õ  Ô       Ó   ÒÚ  Þ  Ý   Ü  Û( ]98آيه: طه[   
 و علم او همه چيز را فـرا  خداي جز او وجود نداردنيست خداي شما جز اهللا، «:ترجمه

  .»رفته استگ
بلكـه خـداي شـما     خـداي شـما نيسـت   ] گوسـاله [اين : گويد موسي به آنها مي« 

ي  خدايي است كه جز او خدايي وجـود نـدارد، يعنـي هـيچ چيـز جـز او شايسـته       
  1»باشد ميپرستش نيست، و عبادت براي غير او جايز ن

ال اله اال اهللا محمد رسـول اهللا اسـت، يعنـي     "كلمه اسالم  "و بيان كرده كه ] 42[
  2. هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد

   ]5آيه: ص[ )h       g     f  e(: ي مشركين لهو در تفسير مقو] 43[
  ؟»آيا خدايان را يك خدا قرار داده است«: ترجمه

  »آيا گمان برده كه معبود يكي است و جز او الهي وجود ندارد؟ « : گويد مي 
مشركين ـ خداوند آنها را به قباحت و آبروريزي گرفتار كند ـ اين مطلب را انكار   

نمودند، زيـرا آنهـا پرسـتش بتـان را از      به خدا تعجب مي كردند و از ترك شرك مي
پدرانشان به ارث گرفته بودند و پرستش بت دلهاي آنان را ربوده بود، چون رسـول  
خدا آنها را به دل كندن از بتها، و ايمان به يگانگي خدا فرا خواند اين امر را بـزرگ  

  : و عجيب پنداشته و گفتند

)h       g     f  ei      j  q           p  o  n  m  l  k (]ص 
    ]6ـ5آيات
آيا او بجاي اين همه خدايان به خداي واحدي معتقد است؟ واقعاً اين چيز «: ترجمه

   ».شگفتي است، سركردگان ايشان راه افتادند

                                                 
   164ص  3كثير ج  تفسير ابن.   ١

  450ص   4پيشين ج .   ٢
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برويـد و بـر ديـن قبلـي      :بزرگان و افراد با نفوذشان گفتند ،سركردگان: مأل يعني
. »بر پرستش خدايان خود دوام آوريـد « )بروا علي الهتكمو اص(. خود دوام آوريد

  1. خواند ـ از توحيد ـ استجابت نكنيد و آنچه را كه محمد شما را بدان فرا مي
  :ي عظيم بيانگر معناي توحيد و در مقام تفصيل و توضيح اين آيه] 44[

)¤  £  ¢      ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x( 
   ]61آيه: الحج[

 رسـي اديخداوند حق است و آنچه را كـه جـز او بـه فر   كه است  خاطرين ابه «: ترجمه
  .»د، باطل استينماي خوانيد و پرستش مي مي

ورزد و او  چون معلوم گرديد كه او در هسـتي و كائنـات تصـرف مـي    «: گويد مي

 )z  y  x  }  |(: نيسـت گفـت  او ي است كه تعقيبي بر حكـم  محاك
و صـاحب قـدرت و   اچون  ،ي او نيست تهيعني خداي بر حقي كه عبادت جز شايس

. شود و هر چـه نخواهـد، نخواهـد شـد     سلطنتي است كه هر چه بخواهد در جا مي

{  ~  �  ¡      ¢    (. همه چيز نزد او فقير و ذليل و نيازمنـد اوسـت  

ز بتها و شـريكها و هـر چـه    او هر آنچه كه از غير او به فريادرسي ـ   )£  ¤
  2. ل است، چون صاحب هيچ سود و زياني نيستباطخوانيد  غير خداـ مي

ــين ] 45[ ــام ســخن و همچن ــهاز هنگ ß  Þ  Ý  Ü  ( :ي آي
à (]256آيه: هبقر[  

   ».كه به طاغوت كافر شود و به اهللا ايمان بياورد كسي«: ترجمه
و هر چـه غيـر    ها شريكان و بتهر كس  ،مراد در اين آيه اين است كه: گويد مي
از خود دور براند و خدا را بـه تنهـايي مـورد     شودـ ميقع كه مورد پرستش واـ خدا  

پرستش قرار دهد و گواهي دهد كه خدايي جز اهللا وجود ندارد در واقـع بـه پيمـان    

                                                 
  27ص  4تفسير القرآن العظيم ج  . ١

  232ص  3تفسير القرآن العظيم ج.  ٢
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  1. محكمي تمسك جسته است
ابن كثير اين معناي عظيم را بدقت مالحظه كرده آنجا كه از بيان سيد الحنفا ] 46[

از عبـادت پـدر و قـومش    «: دارد و گويـد  ده برمياز توحيد پر )عليه السالم(ابراهيم 
  : براي بتها بيزاري جست و گفت

)                b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y   x      w     v
e  d  c (]28ـ 26آيات : زخرف[  

پرستيد بيزارم بجز آن معبودي كه مرا آفريده است چرا  من از معبودهايي كه مي«: ترجمه
ابراهيم توحيد را بعنوان شعار يكتاپرستي در ميان قوم خود . مون خواهد كردكه او مرا رهن

   ».باقي گذاشت تا اينكه ايشان برگردند
همـان   ـ پرستش خداي يكتاي بي شريك، و ترك غير او از بتها  ـيعني اين كلمه  
ي  خالصه آنچه گذشت از كالم او مفيد اين است كه معناي كلمه. ال اله اال اهللا است

وجود نـدارد و هـر   ـ  جز خدا  ـ ي عبادت   وحيد اين است كه هيچ معبودي شايستهت
  .مورد پرستش واقع شود باطل است وچه سواي ا

« : گويـد  مي 2كه ابن عباس ذكر كرده است  يزركشي در شرح اقسام تفسير] 47[
شـود و آن   قسم دو تفسيري است كه هيچ احدي در جهل به آن معذور دانسته نمـي 

شـرايع احكـام و داليـل    مفهـوم و معنـايش از نصـوص متضـمن     است كه  تفسيري
و هر لفظي كه يك معنـاي آشـكاري از آن اسـتفاده     .كند ور ميطبه اذهان خ توحيد،

شود و معناي ديگري غير آن نبخشد معلوم اسـت كـه آن معنـا همـان معنـاي مـراد       
يل و تفسيرش كند و تأو خداي متعال است، و اين قسم از تفسير حكمش تغيير نمي

à   ß     Þ     Ý  Ü   ( :ي ي انسانها از آيـه  همه چراكه، .شود مورد التباس واقع نمي
á( ]كننـد، اينكـه او تـاك و     معناي توحيد را فهـم و اسـتنباط مـي   ] 19آيه: دمحم

                                                 
  311ص  1فسير جت.   ١

: تفسير بـر چهـار قسـم اسـت    « : اند كه اين اقسام را ابن جرير و غير او، از قول او ذكر كرده.  ٢
قسمي كه هـيچ احـدي    2كنند،  قسم اول آن اين است كه عربها آن را  از كالم عربي فهم مي

قسمي كه  4قسمي كه فقط دانايان عالم به آن هستند 3شود  در جهل به آن معذور دانسته نمي
   26صفحه  1جامع البيان طبري ج :انگ. كند بر آن اطالع پيدا نمي سي جز خدا ك

  



  

 
 
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾87﴿

 

 

تنهاي بي شريك است و هيچ همتا و انبازي در الوهيت ندارد، هر چند اين شخص 
« در لغت عربي براي نفي آمده است يا اينكه » ال « كه لفظ بر اين امر واقف نباشد، 

  1» !براي اثبات است و مقتضاي اين كلمه حصر» اال 
ي  اي اسـت كـه همـه    معناي توحيد ـ از خالل اين آيـه ـ مسـئله     معرفت به حكم

هـم  فهر چنـد در جـات انسـانها در قـوت و ضـعف       ،انسانها در آن شريك هستند
  . مختلف است
كنـد   فهم مي»  اال«و » ال«ه علم لغت دو ركن نفي و اثبات را از دو ادات فرد آشنا ب

نيـز  فرد غير آشنا به علم لغت  چنانچهفهمد كه مقتضاي اين كلمه حصر است،  و مي
كند هر چند قدرت درك و شناخت اين تفاصـيل را نداشـته    معناي مراد را درك مي

  .باشد
شـود هـر    مـي ) چيزي(ب تقدير علم نحو برخي اوقات موج: زركشي گويد] 48[

 الـه اال  ال«ي  آن نباشد و براي اين مطلب به كلمـه متوقف بر  ،چند معناي مورد نظر
» لنـا «يا » موجود«استدالل كرده است و گفته خبر آن محذوف و علماي نحوي » اهللا

اند نظر  برخي اين امر را انكار كرده :گويداند بعد  را بعنوان خبر براي آن تقدير كرده
الً نيازي به تقدير ندارد و تقدير آنها فاسـد اسـت زيـرا نفـي     وبه اينكه اين كالم اص

يـد اسـت چـون انتفـاي حقيقـت      صورت مطلق اعم از نفي آن بصورت مقحقيقت ب
  2. بصورت مقيد بقيد مخصوص مستلزم نفي آن با قيد ديگري نيست

تقـدير   يعنـي [ست معنا بيزركشي در تعقيب خود بر اين سخن گويد، اين سخن 
ندارد چون تقدير در وجود بصورت قطعي مستلزم نفـي   ]لفظي كه مفيد وجود باشد

هر خداي غير از خداست چون سخني بر سر عدم وجود ندارد، بنابراين، اين سخن 
  .3يدهفي يك حقيقت مطلقه است نه حقيقت مقدر حقيقت ن

توحيد يعنـي  ي  كلمه ،شاهد در كالم زركشي اين است كه او خواسته بيان كند كه

                                                 
  166ـ 164ص 2البرهان في علوم القرآن ج.   ١

و  192ص 4اند امام فخـر رازي در تفسـيرش ج   از جمله كساني كه اين مطلب را انكار كرده.  ٢
  .است 124در كتابش شرح األسماء الحسني ص

  

   175ص 3ي علوم القران جالبرهان ف.  ٣
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و در كالم رازي و سـمعاني   1نفي هر معبودي غير از خداوند متعال بصورت مطلق 
] ال الـه اال اهللا [ي محذوف مقـدر در   و بغوي و ابن كثير و بيضاوي گذشت كه كلمه

  . معلوم است) ي لقمان سوره 30ي  آيه(چنانچه اين مطلب در . است 2»المستحق«

)a  `        _  ^  ]     \  [  e  d   c    b( ]30آيه: لقمان[  
اين دليل بر آن است كـه خداونـد حـق اسـت و آنچـه را كـه بجـز او بفريـاد         «: ترجمه

  ».نمائيد باطل است و خداوند واالمقام و بزرگوار خوانيد و عبادت مي مي
ي اعتراضـات   مقدر گـردد همـه  » مستحق«و امثال اين از ايات قرآني كه اگر لفظ 

  .شوند  دفع مي
د، و همچنـين  نتوحيد اوي بر ي آفريده هاي خدا گواه همه« : مقريزي گويد] 49[ 

ه، پس آفرينش خدا و امر او، و آنچـه كـه بنـدگان    دركهر آنچه كه خداوند بدان امر 
همگي گواهند بر اينكه هـيچ   ،خود را بر آن سرشته و نيروي كه در وجود آنها نهاده

  3». اطل استسواي او ب يخداي جز او نيست و هر معبود
ي  همـه : به اين كـه هسته ي توحيد اين است كه فرد معتقد باشد «: باز گويد] 50[

ها روي برگرداند و تنهـا   ي واسطه امور در دست خدا است بعد از اين عقيده از همه
  4»خدا را پرستش كند و از عبادت غير او روي برگرداند

  .مفيد آن است »ال اله اال اهللا «اين است حقيقت توحيد مفصلي كه 
من مات من امتي اليشرك باهللا شـيئا  «ابن حجر به هنگام سخن از حديث ] 51[

رود وارد بهشـت  بيرون كس از امت من بدون شرك بخدا از دنيا هر( 5»ةجنـال دخل
از كتابش، اين حديث  »لباسال«در مبحث ] ابن حجر[مصنف «: گويد مي) شدخواهد

                                                 
گذشت كه قول مختار نزد زركشي اين است كه اله بـه معبـود تفسـير     37در مطلب اول ص .  ١

  . شود
 69و سـمعاني ص   72و بيضاوي ص  75ـ   74و ابن كثير ص  71تفسير رازي ص  به: نگاه.  2

  هد آمد سيوطي و سويدي خواو آينده نيز در كالم بقاعي  و اين مطلب در 69و بغوي ص 
  17تجريد التوحيد ص.  ٣

  10مرجع پيشين ص .  ٤
 2ج . ال اله اهللا، و مسلمكالمه باب في الجنائز و من كان آخره  69ص  2روايت از بخاري ج .  ٥

  .ان من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل الجنه علي، كتاب االيمان، باب الدليل 94ص 
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و بدين سبب حـديث   1»لكثم مات علي ذال اهللا ما من عبد قال ال اله ا«را به لفظ 
خفي ] امور[را به اين متن در اينجا نياورده است چون عادت وي همواره بر ترجيح 

و اينكه نفي شرك مستلزم اثبات توحيد اسـت  بر امور جلي است و اين هم يعني 
بـاب   بن مسعود را در دومين احاديث اين استنباط عبداهللا به براي اثبات ادعاي خود

   )من مات يشرك باهللا دخل النار(: ي از مفهوم فرموده
 »هر كس در حال شرك بخدا از دنيا رود داخـل آتـش دوزخ خواهـد گرديـد    «: ترجمه

  .كند استشهاد مي
معناي نفي شرك اينكه، همراه با خدا شـريكي در الوهيـت بـا او    « : 2قرطبي گويد

  3» .گردد ان شرعي تلقي ميقرار ندهد اما اين سخن به حكم عرف تعبيري از ايم
« دارد كـه معنـاي    بيان مي ،ي نفي شرك ي توحيد بواسطه تفسير ابن حجر از كلمه

و آنچه بالفاصـله از  . نزد وي نفي معبود مستحق پرستش غير خداست» ال اله اال اهللا
اين بوده نفي شرك در عبادت كه مقصودش  دليل بر اين استكند  قرطبي نقلش مي

  .است
مراد از نفـي شـرك، نفـي شـرك در عبـادت      كه م قرطبي مفيد اين است كال زيرا
  .است

حـق اهللا  «ابن حجر به هنگام سخن از بيان مناسبت وارد كردن بخـاري حـديث   ] 52[
داخـل  «: عبارتي به اين نص دارد» دعوت رسول امتش را به توحيد«در باب » علي العباد

گردد، كـه مـراد    مستفاد مي) به شيئاً ال يشركوا: (ي شدن اين مطلب در اين باب از جمله

                                                 
 94ص  2باب الثياب البيض، و مسلم ج  43ص  7ج البخاري صحيح : ، نگا»االدخل الـجنة«.  ١

  ي قبل در همان كتاب و همان باب اشاره بدان شده در حاشيه
  .ي سخن ابن حجر دنباله . ٢

 
  

هنگام ذكـر حـديث    290ص 1اين مطلب را به اين نص در المفهم قرطبي ج 134ص 6فتح الباري ج . ٣
كه ابن حجر اين سخن را از كـالم ابـو عبدالـه    ام، شايد منظورش جاي ديگري باشد، يا اين جابر نيافته

يعني هر كس در حالي بميـرد كـه هـيچ    « : آمده اينكه» المفهم«قرطبي مفسر اخذ كرده باشد آنچه در 
سـپس بعـد از   » چيز را در الوهيت براي خدا شريك قرار ندهد و همچنين در عبادت و در آفـرينش 

  .ردازدپ اين مطلب،  به بيان حكم مرتكب گناه كبيره مي
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  1.از آن توحيد است
ـ    ص كـه در  و از آنجا كه حافظ ابن حجر معناي توحيد و نفي شـرك را از ايـن ن

استنباط كرده است امكان دارد به اين امر قطع كرد كـه  مورد عبادت مخلصانه آمده، 
  .راد خداوند به پرستش استاو افمعناي توحيد  در نزد 

در » كلمـه « ي واژه كه مراد بهاستنباط كرده را هنگام ترجيح اين مطلب و اين معنا 
   ]64آيه: ل عمرانآb  a  `  _    ^  ]  \  [  Z ( ] (ي آيه

 »اي كه ميـان مـن و شـما مسـاوي اسـت      هبگو اي اهل كتاب بياييد بسوي كلم«: ترجمه
  .توحيد است

e  d  c   i  h  g  f ( :كـالم خـدا  كـه    سياق آيه«: آنجا كه گويد] 53[
r  q  p  o  n    m  l  k  j( ]64آيه: آل عمران[   

اينكه جز خدا را نپرستيم و چيزي را شريك و انباز او قرار ندهيم و برخـي از  «: ترجمه
  »بغير خداـ بعنوان ارباب نگيرند  ما برخي ـ

  .ورزد داللت مي] توحيد است ،، بر اين امر كه مراد از كلمهآن را در برگرفته[
  2.دنباش ي حق ـ كه ال اله اال اهللا است ـ مي ي اين امور داخل كلمه ون همهچ
ي  سـوره  6 ي الدين محلي نيز اين رأي را دارد آنجا كه در تفسـير آيـه   جالل] 54[
  :الزمر

)[  `   _  ^  ]  \a  e     d      c    bf  h  g(   
روي پـس چگونـه    از آن اوسـت پادشـاهي  اهللا است كه پروردگار شماسـت و  «: ترجمـه 

  »شويد مي تافتهرب
   3» .تابند از پرستش او بسوي پرستش غير او روي بر مي«: گويد مي 
آمـده اسـت و بعنـوان    » ال الـه اال اهللا  «ي اخير بعد از گواهي حق  اين جمله] 55[

  : عنكبوتي  سوره  61ي  بدليل قول او در تفسير آيه. شود تفسير آن تلقي مي

                                                 
    127ص 28مرجع پيشين ج.  ١

  

   73ص 17فتح الباري ج.  ٢
  

  607تفسير جاللين ص . ٣
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فريده و خورشيد و مـاه  چه كسي آسمانها و زمين را آ ،چون از آنها سؤال كني«: ترجمه
   .»تابند پس چگونه روي برميرا رام كرده؟ گويند خداوند 

   1».گردانند يعني از توحيد وي روي بر مي«:گويد مي
ا تأكيد فراوان نفي كرده كه معبود بر حـق  يعني ب ال اله اال اهللا«: گويد 2بقاعي] 56[

اش در  و اين بيان به رغم فشـردگي . »3ديگري غير از پادشاه اعظم وجود داشته باشد
  ! نهايت وضوح است

ي توحيد را در جاي جاي تفسـيرش   معناي كلمه 4و اما ايجي حسني مفسر] 57[ 

x  z  y  (: ي حـج  سـوره  62ي  از جمله در تفسير آيـه . توضيح داده است
هر چه غير او بعنوان خدا خوانده شود الوهيتش باطل است چون هـيچ  « )}  |

                                                 
  533تفسير جاللين ص . ١

ابراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، نحو و فقه را نزد تاج بن بهادر خوانـد، و علـم قرائـت را    .  ٢
كـرد، در  ] حـديث [نزد جزري خواند، از چندين تن از دانشمندان از جمله ابن حجـر اخـذ   

اي براي وي تدوين كرده كه شوكاني در  علوم گوناگون مهارت پيدا نمود، سخاوي زندگينامه
بـدرفتاري و ناعادالنـه عمـل    (» تحامـل  « توصيف آن گويد، بدليل رقابت ميـان آنهـا در آن   

يي و السـور،  نظم الدررفي تناسب اآل« وجود دارد، از جمله مشهورترين كتابهاي وي ) كردن
، 111ــ  101ص 1الضوء الالمع سـخاوي ج : كاني آن را بسيار ستايش كرده است، نگاكه شو

  22ـ 19ص 1، البدر الطالع شوكاني ج340ـ  339ص 7شذرات الذهب ابن عماد ج
  

، بنقل از اصلش تيسـير العزيـز   126ص 1شيخ عبدالرحمن بن حسن در كتاب فتح المجيد ج . ٣
  . است اين عبارت را از او نقل كرده 75الحميد ص

  

سال در مكه سكونت گزيده  20او محمدبن عبدالرحمن بن محمد بن عبداهللا ايجي، بيش از  . ٤
گرديـد تفسـيري دارد كـه آن را جـامع      ملكت و شهر خويش متصدي مسند افتااست، در م

البيان نام نهاده است، اربعين نووي  را نيز شرح كرده، سخاوي او را ستايش و لقبـي بـرايش   
آمـده   38ــ  37ص 8چنانچـه در الضـوء الالمـع ج   . و او را محمد نام برده اسـت كرده   وضع

ي او را نگاشـته و او را   زنـدگي نامـه   357ص 7است، ابن العماد نيز در شـذرات الـذهب ج  
ي مفسر را بدين خاطر بر نام او افزودم تا او را بـدين وسـيله از    احمد نام برده است و كلمه

كتاب المواقف در علـم كـالم جـدا كـرده باشـم، بـراي        ايجي عبدالرحمن بن احمد، مؤلف
  323ـ 322ص - 2نوشته ابن حجر ج الدررالکامنة :نگاه به اش نامه زندگي
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   1.»خدايي جز او وجود ندارد

Z  ]  \  [  (: ي آل عمران سوره 64ي  تفسير آيه به مناسبتو ] 58[
f  e  d  c   b  a  `  _    ^( او را در پرسـتش يكتـا   « :گويد

در اينكه مثل  »هيچ انباز و شريكي برايش قرار ندهيم« )يئاًشْ هبِ كرِشْا نُلَ(بدانيم و 
  2».ي عبادت است او شايسته

j        p  o  n  m  l  k(: ي رعـد  سوره 16ي  و در مقام تفسير آيه] 59[
s     r  q( » كه آنهـا همچـون خـدا     اند قرار دادهيا اينكه براي خدا انبازهاي

آفرينش بـر آنـان مشـتبه و مخـتلط      و اين است كه كار ؟اند يدهزايدست به آفرينش 
   .»گشته است

اند كه آفريننده باشـند تـا    يعني آنها همچون شريكان و انبازاني نگرفته« : گويد مي
گاراننـد همچنانكـه    اينهـا آفريـد  : امر خلقت بر آنها مشتبه گردد و در نتيجه بگويند
يكاني ي پرسـتش هسـتند بلكـه شـر     خداوند آفريدگار است پس مانند خدا شايسته

ـ (. آيند ترين مخلوقات بشمار مي ناتوان ي اند كه از جمله گرفته ـ  اهللاُ لِقُ ـ  قُالخَ  لِّكُ
   )شيئيٍ

   .»ي هر چيزي است بگو اهللا آفريننده«: ترجمه
تنهاي بدون شريك است پس در پرستش و عبادت غير او را انباز او قرار ندهيـد  

)و هو الواح3.و او در الوهيت تاك تنهاست )د    
ي توحيـد بيـان    را از كلمـه  »/«اين تفسيرها معناي مطلوب و مورد نظر ايجي 

ن و معنايش تنها خدا را پرستش كرد ،جزم به اينكه ،آنوجود كه با  ياند معناي داشته
  .شود براي او شريك قرار ندادن است استنباط مي

: گويـد  مـي ] 255آيه: بقره[ )وا هلَّا هلا الَ اهللاُ( الکرسي ةآيطي در تفسير وسي] 60[

                                                 
    54ص 2جامع البيان ج . ١

  89ص 1جامع البيان ج.  ٢

    349ص 1جامع البيان ج.  ٣
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         1» . وجود ندارد) اهللا(هيچ معبود برحقي در هستي جز او «
بعـد از سـخن از   » ال اله اال اهللا«بيان معناي به مناسبت  ينزاافتالدين ت سيف] 61[

معبود، بر حق يعني معبودي كه عبادتش از هـر جهـت متلـبس    «: گويد معناي اله مي
  2.»صدق كند اوكه جايز نيست اين معني بر غير  به اين حقيقت كامله باشد

  :گويد ي مؤلف كتاب المنهاج مي به هنگام شرح مقدمه 3خطيب شربيني] 62[
   4».در هستي وجود ندارد» جز اهللا«ال اله، يعني هيچ معبود برحقي «
شـبيه   ي مؤلف كتـاب الجـامع الصـغير    نيز هنگام شرح مقدمه 5سخن مناوي] 63[

اال "يعني هـيچ معبـود برحقـي نيسـت      "ان ال اله"«: است كهسخن خطيب شربيني 
ميان نفي و اثبات جمع بوجود آورده همراه بـا  ) شهادت(او در گواهي . جز اهللا "اهللا

از هـر  واقعي و راستين ـ كه براي او امري مسلم و ثابت شده اسـت ـ    تنزيه خداي 
  6» .ي كمال جالل و وحدانيت او نيست آنچه كه شايسته

هرگـاه ال الـه اال اهللا را بـر    «: ويدي در مقام شرح حال مؤمن موحد گويـد س] 64[
زبان آورد در واقع اقرار و اذعان وافي و اعتراف صحيح كافي كرده بر اينكـه  هـيچ   

وجـود  ـ عبـادت اسـت     تگيكه همانـا شايسـ  ـ ي الوهيت   كس و هيچ چيز شايسته
معبـودي برائـت جسـته و    ندارد جز خداي تاك وتنها، يعني در واقع از عبادت هـر  

                                                 
  .نگاه كنيد 69و به نظير همين معنا، در صفحه  56تفسير الجاللين ص . ١

  119الدر النضيد ص  . ٢

هـايش بـه    الدين محمد بن محمد شر بيني خطيب، در زمان حيات اسـاتيد و شـيخ   او شمس . ٣
مغني المحتـاج شـرح   : ي تدريس و افتا برخاست و چندين كتاب تأليف كرد از جمله وظيفه

كتاب منهاج الطالبين نووي، و كتاب شرح، التنبيه شيرازي، و مـتن الغايـه و التقريـب قاضـي     
اش  نامه اي زندگيوفات يافت، بر 977ابوشجاع اصفهاني و غير اينها را شرح كرده است، سال

   384ص 8ابن العماد ج. ، و شذرات79ص 3للغزي ج ةكتاب الكواكب السائر :نگا
  

  93ص 1المحتاج شرح منهاج نووي ج مغني . ٤
  

ا هم بصـورت مفصـل   او عبدالرئووف بن علي الحدادي بعد مناوي، جامع الصغير سيوطي ر .  ٥
ي عراقي در سيره و غيـر اينهـا    ي والفيهذهم بصورت مختصر شرح كرد همچنين شمايل ترم

ي مختصر او را نگاشـته   نامه زندگي 249ص 1را شرح كرده است، شوكاني در البدر الطالع ج
 204ص 6بوده است، زركلـي نيـز در االعـالم ج    1030ـ 1029است و گفته وفاتش در سال 

  .ذكر كرده است 1031ي او را نگاشته و وفات او را در سال  هنام زندگي

  شرح جامع الصغير سيوطي 31ص 1فيض القدير ج.  ٦
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وجود خداي غير اهللا را به اين صـفات انكـار كـرده و الوهيـت را فقـط بـراي ذات       
اثبات كرده است و آن را در جاي مناسبش قرار داده است پس فقط ) اهللا(ي  شايسته

گيـرم و همگـي    بنابراين من خدا را بـه گـواهي مـي   ... ن است آخدا شايسته و اهل 
نمـايم   دانم و بدان علم دارم عمل مي ب مقتضاي آنچه ميشاهد باشند كه من برحس

و آن اينكه معبود برحقي در هستي وجود ندارد جز خداي تاك بدون شريك، پـس  
در واقع عبادتش زور  نمايدهر كس غير او را عبادت كند يا ديگري را با او پرستش 

  1.»جويم و بهتان است و من از پرستش غير خدا بيزاري مي
مقصـود از ايـن   «: ي ال الـه اال اهللا گويـد   شرح معنـاي كلمـه  هنگام در و او ] 65[
است، از اين گرفتن به الوهيت را او  تنهاي طيبه اثبات يگانگي خداي تعالي و  كلمه

جاللـه، و مخفـي    ي اثبات وجود او جل كلمهنه شود،  مينامگذاري رو كلمه توحيد 
ون اگر چيـزي در خـارج ثابـت    ي دوم بعد از وجود است چ نماند كه توحيد مرتبه

  .شود يا شريك داشتنش سؤال مي ،از واحد بودن بعد از آن شد
رگ شـرك ـ كـه     چيـزي اسـت كـه   ي توحيد  كلمهاز مراد در آن هنگام، بنابراين 

   2.زند را ميباشد ـ  شامل مشاركت در وجود و درعبادت مي
توحيد يعني اينكـه  ي  كرديم مفيد اين است كه كلمه شآنچه از اين بزرگواران نقل

و بدون شريك است، خداي تعالي است و هر چه غيـر او   ،مستحق عبادت كسي كه
مورد پرستش واقع شود باطل است و هركس اين معني را در خود تحقيق بخشد در 

  3.تحقق بخشيده است ددر خواند،  واقع توحيدي را كه پيغمبران بدان مبعوث شده

                                                 
  64ـ  63العقد الثمين ص.  ١

    58ـ  57مرجع پيشين ص  . ٢

الي از لطف نيست كه بيايم جهت اتمام فائده، مطلبي را كه امام بزرگوار و دانشمند منتقـد  خ.  ٣
Ý  Ü     (: سورة محمد 19وي در ارتباط با آية . نقل كنيم. ي گفته استمحمد بن جريزطرب

á   à   ß     Þ( اهللا تعالي در رابطه با ذكر خودش بـه پيـامبرش محمـد    « : گفته است)ص (
بدان اي محمد كه معبودي وجود ندارد كـه مقـام الوهيـت برازنـده و شايسـتة او      «: گويد مي

شد كه او را عبادت كنيد جز اهللا تعالي، همان كسي كه خالق باشد، و براي تو و مردم جاير با
تفسـير  . (»باشـد  مطيع ربوبيت او مـي . خلق و مالك همه چيز است و هر چيزي غير او است

Y  X  W  V  U  (سورة هود  14و در ارتباط با آية ) 34ص  11/26جلدي 
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و نيـز يقـين داشـته    «: گويـد  و اينكه هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد، اهللا مـي .  . .« : گفته است
باشيد كه معبودي وجود ندارد كه مستحق الوهيت بر خلق باشد جز اهللا، كسـي كـه خلـق و    
فرمان از آن اوست، پس همتايان و خدايان را كفار بزنيد، و عبـادت را تنهـا بـراي او انجـام     

  ) 8ص 7/12تفسير جلدي . (»دهيد
گفته  )Ñ           Ð  ÏÒ  Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó(سورة بقره  163و در تفسير معناي آية 

ها براي خـداي تبـارك و    قبالً  معناي الوهيت را ذكر كرديم و آن اين است كه انسان«: است
ي اسـت كـه   كسـ ! اي مردم«: سورة بقره اين است 163بنابراين معناي آية . تعالي بندگي كنند

سزاوار است كه او را اطاعت كنيد و از شما مي خواهد كه عبادت نمائيد، يك معبود و يـك  
زيرا كسي را كه شما . پس غير او را عبادت نكنيد و غير او را با او شريك نسازيد. رب است

هاي خداي شـما اسـت و    سازيد، مانند شما يكي از آفريده در عبادت با اهللا تعالي شريك مي
سـپس بعـد از سـخني دربـارة     » .ي شما يك خدا است و هـيچ مثيـل و همتـايي نـدارد    خدا

بايد بگوئيم كـه خبـري از ناحيـه      )Ö        Õ       Ô      Ó(و اما سخن خدا «: وحدانيت گفته است
باشـد و غيـر وي،    خداي تبارك و تعالي است مبني بر اينكه غير او، كسي رب العالمين نمـي 

سازد، و هر چيزي كه غير اوسـت، خلـق و آفريـدة او     ندگان واجب نميكسي عبادت را بر ب
و در برابـر فرمـانش گـردن كچـي     . و بر همگان واجب است كه از او اطاعت كنند. باشد مي

پـا   ها پشـت  ها و مجسه نمايند، و عبادت غير او از خدايان و همتايان را ترك نمايند، و به بت
ند، و بر همة آنها الزم است كه به وحـدانيت و الوهيـت   زنند، چون همة اينها آفريدة او هست

وي اقرار كنند، و دينداري نماينـد، و الوهيـت و خـدابودن فقـط و فقـط شايسـته و زيبنـده        
خود مـدعي مـذهب شـافعي    » /« و اگر كه ابن جرير) 36ص 2تفسير جلدي ج. (»اوست

هـم در  » /«هـاي او  شتـال : گفتيم ها پير و مذهب شافعي بود ـ مي  بود ـ پس از آنكه سال 
كه به درجة اجتهاد  هاي علماي شافعيه است، اما استقالل مزبور وي هنگامي چارچوب تالش

مـرا از  ) 282ــ 267ص  14بيوگرافي او ج: نگا. (گونه كه ذهبي در السير ذكر كرد رسيد همان
را بيان هاي علماي شافعي  هاي او را در اين كتاب كه خاصتاً تالش كند كه تالش اين منع مي

  .كند، نقل نمايم مي



 



 

  

  مبحث سوم

  شروط ال اله اال اهللا
انـد   ي توحيد مبذول داشته و بيان كـرده  به شروط كلمه علماي شافعيه توجه فراواني

معنـي و لـوازم آن بـر    در نظر گـرفتن  كه بدون  ،كه اين كلمه يك لفظ نيست و بس
  .زبان آورده شود و مرتب تكرار گردد

تنها تعـداد كمـي از    كه اند نهادهاي انگشت  روي نكته نهاآاز اينرو تعدادي از 
ي حكم كردن به مسـلمان بـودن كسـي     برند، آنهم مسئله نه آن پي ميدم به كمر

   1كه آن فرد چه كسي است؟و اين است كه به شهادتين تلفظ ورزد 
اند كه در ميان كافران كساني هستند كه به مجرد تلفـظ بـه    آنجا كه بيان كرده

نهـا دسـت   آ ريختن خـون  شود و از حكم به مسلمان بودنشان مي »ال اله اال اهللا«
نسبت به آنها  ـ  شود، و كساني هستند كه با وصف تلفظ به شهادتين برداشته مي

  .شود حكم به چيزي از اين امور نميـ 
اقـرار بـه توحيـد     يكـي از آنهـا   آنهائيكه اهل شرك ورزي در عبادت هستند اگـر 

 كنـد  شود و مال و جانش امان پيـدا مـي   مياو حكم به اسالم  ،بورزد به محض اقرار
منكر توحيد بود چون بطور قاطع به شهادتين  رارقبل از اقاين هم بدين دليل، كه او 

ورزي و بازگشت به توحيـد نمـوده    آنرا اعالن كرد در واقع اعالن برگشت از شرك
  .است، و اين حكم در مورد كسيكه اصالً هيچ ديني ندارد نيز صادق است

 اند حكـم بـه مسـلمان بودنشـ    ي توحيـ  كه با وجود، تلفظ بـه كلمـه  دسته  آناما 
يكـي از نـواقض آن در او وجـود     ،تلفظ بـه آن  ينكه در حهستند ي انشود كس نمي

آيد كه مقتضي دست كشـيدن   حالتي براي او پيش نمي هدارد لذا با تلفظ به اين كلم
  .او باشدخون از 

  

                                                 
ي عظيمي بوجود آوده آنهم اعتقاد برخي از مردم به ايـن   به سبب غفلت از اين مسئله مفسده . ١

شـود و   ي توحيـد باشـد از ريخـتن خـون او دسـت برداشـته مـي        كه هر كس ناطق به كلمه
لمه شود و اين سخن قول كساني است كه شروط اين ك بصورت مطلق حكم به اسالم او مي

به تردد شـعار مجـرد    "ال اله اال اهللا  "اند، شروطي كه بدون تحقق آنها تلفظ به  را فهم نكرده
  .بدون مضمون تبديل خواهد گشت
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: اقرار به ايمان داراي دو وجه است«: گويد در اين زمينه مي »/«امام شافعي] 1[
كسيكه ديني نداشته باشد كه ادعا كند دين نبوت يا كتابي پرست باشد و  كسيكه بت

در واقـع   »ال الـه اال اهللا و محمـداً رسـول اهللا   « بمحض گواهي به، است) آسماني(
از بـاب  (و هرگاه از اين اقرار برگردد و پشـيمان شـود   . اقرار به ايمان ورزيده است

باشـد، ايـن گـروه ادعـا      مسيحيت يا تيهودي كسيكه بر دين و شود، كشته مي )حد
واقـع ديـن ايـن دو    هسـتند و در  ) عليهما السـالم (دارند كه بر دين موسي و عيسي 

در اين دو دين از آنهـا پيمـان گرفتـه    زيرا اند و  و تحريف كردهر داده پيغمبر را تغيي
بـه   ا بخاطر عدم ايمـان ايمان بياورند، آنه) ص(محمد رسول خدا  نبوت شده كه به
بخاطر  قبالً كافر شده اند، عالوه بر اينكهو عدم پيروي از دينش،  )ص( رسول خدا

در ميـان ايشـان   : ند، يكي خطاب به من گفـت دش دروغ بستن بر خدا كافر تلقي مي
گواهي به ال اله اال اهللا و با وجود اين . كساني هستند كه بر دين خويش استوار است

بسـوي ايشـان    )ص( ده دارد رسـول خـدا محمـد   محمد رسول اهللا مي دهد اما عقي
و  1.مبعوث نشده است اگر كسي با اين وضعيت در ميان ايشان وجود داشـته باشـد  

  :يكي از آنها بگويد
ي  ايـن اقـرار تكميـل كننـده     » اهللا و ان محمداً عبده و رسولهاشهد ان ال اله اال«

يا حق اسـت و از   فرض )ص(دين محمد: گويدشود تا زمانيكه ب تلقي نمياو ايمان 

                                                 
بـا او كـرد تـا    شديدي  و مناظرة. ديدار كردبا يكي از دانشمندان اين طايفه  الجوزيهقيم ابن  . ١

اي نداشـت   ارهد سرانجام مرد يهودي چكه ابن القيم او را در آن شكست دا اينكه دست آخر
ابن القيم اين مناظره را در كتاب » در رابطه با موضوع ديگري صحبت كن«: مگر اينكه بگويد

الحياري  يةآورده و اين مناظره را بصورت وسيع در كتاب هدا 39ـ   38الصواعق المرسله ص
لملـل و األهـواء و   نيز آورده است و ابو محمدبن حزم در كتابش الفصـل فـي ا   90ـ   89ص

كردند اما گمان  اقرار مي) ص(ي عيسويه از يهوديان به نبوت محمد النحل ذكر كرده كه فرقه
بسوي بني اسماعيل و ساير اعراب است و ابومحمـد گويـد   ] خدا[ي  بردند كه او فرستاده مي

و ابـن   179ص 1الفصل ج: نگا. اند بسياري از خواص يهود را ديده كه داراي اين عقيده بوده
هر كـس در  : سخني از ابن عبدالبر نقل كرده مبني بر اينكه 288ص 3حجر در فتح الباري ج

شـود مگـر اينكـه عيسـويه باشـد، عيسـويه        اذان به شهادت تلفظ كند حكم به اسالمش مـي 
اميه پيدا شدند به پيغمبـري محمـد اعتـراف     بنيحكومت اي از يهود هستند كه در آخر طايفه

بردند كه رسالتش فقط بسوي عربها است آنها منسوب به مردي هسـتند  ورزيدند ولي گمان 
   .شود، او اين انديشه را براي آنان بوجود آورد كه اباعيسي ناميده مي
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اگر اين اقرار بر زبـان  آورد   .مجوي باشد برائت مي )ص(هرچه مخالف دين محمد 
  .تكميل شده است شايمان واقرارش ـ در واقع ـ 

، كه هـيچ شود اگر توبه كرد  و اگر از اين اقرار برگشت از او درخواست توبه مي 
 اند كه بـه نبـوت محمـد   شود، و اگر در ميان ايشان گروهي باشد بد وگرنه كشته مي

ي اقرار به نبـوت   شود مگر با اسالم آوردن يا گمان ببرد كه الزمه اعتراف نمي )ص(
ال الـه اال اهللا و ان محمـداً   « د كـه بعد گواهي ده. اسالم آوردن است) ص( محمد

تكميـل كـرده، اگـر از ايـن ايمـان       را در واقع اقرار به ايمـان خـود  » عبده و رسوله
وگرنـه كشـته   كـه هـيچ   شود اگر توبـه كردنـد    درخواست توبه مي برگشتند از آنان

    1.»شوند مي
ديـن ـ از كسـانيكه بـه      ميان اهل انكار از مشركين و كسان بي »/«امام شافعي 

ـ و ميان كسانيكه با زبان اند   از تلفظ به آن خودداري كردهزبان حال و به زبان مقال 
ي  و قبول تـام بـراي همـه    دياقآن از ان بدان اعتراف كرده ليكن از تحقق به موجبات

  .اند، فرق قايل شده است شود، خود داري ورزيده آنچه بر آن مترتب مي
آورد و شهادت محمـد رسـول اهللا را    چه ميان كسيكه اين كلمه را بر زبان مينچنا

شـود كـه رسـالت او مخصـوص اعـراب اسـت، و        افزايد منتهي مدعي مي بر آن مي
گويـد نطـق و تلفـظ     آورد، فرق قائل شده و مي او ايمان مي كسيكه به عموم رسالت

بخشـد در حاليكـه حكـم بـه مسـلمان بـودن دومـي         فرد اول هيچ سودي به او نمي
شـود تـا زمانيكـه معتقـد بـه فـرض بـودن         شود، اما حكم به اسالم فرد اول نمي مي

  .نمايد يشود و از هر ديني سواي آن ابراز برائت م بر هر فردي مي دين پذيرش اين
) ص( كه ابـداً بـه نبـوت محمـد    است نها آكسي از حكم بر واين حكم برخالف 

ورزد همچون فردي اگر به شـهادتين تلفـظ بـورزد حكـم بـه مسـلمان        اعتراف نمي
  .شود بودنش مي

و امـا  : گفته اسـت  2»ت ان اقاتل الناسرام«از اينرو خطابي در شرح حديث ] 2[
ي  ، معلـوم اسـت كـه مقصـود از جملـه     ه استمعناي حديث و فقهي كه در آن نهفت

                                                 
   159ـ  158ص  6األم ج . ١

  

  .از مبحث اول گذشت 27تخريج حديث در ص .  ٢
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پرسـتان اسـت نـه اهـل كتـاب زيـرا انهـا         مخـتص بـت  » ال اله اال اهللا احتي يقولو«
شـود و شمشـير از    بعد از ان نيز با ايشان اعالن جنگ مـي » ال اله اال اهللا«: گويند مي

   1.شود برداشته نميسر آنها 
  2. ، و آنرا تأييد كرده استابن دقيق العيد نيز اين كالم خطابي را ذكر] 3[
هنگـام نمـاز   ) ص(كه رسول خدا  ،اين حديث ازباز خطابي در اثناي سخن ] 4[

گرفـت اگـر    برد و حالش چنين بود كـه گـوش فـرا مـي     صبح بر دشمنان يورش مي
اسـتماع اذان بـر   كرد و در صورت عدم  شنيد از تهاجم خودداري مي صداي اذان مي
  :ت، گفته اس3برد آنان يورش مي

»عار اسالم در جنگ و به هنگـام يـورش   فقه مستفاد از اين روايت اينكه اظهار ش
در حاليكـه وضـعيت در   شـود،   باعث جلوگيري از بروز جنگ و ريختن خـون مـي  

و استيفاي شروط الزمه  ،شرايط عادي سالمت و اطمينان كه زمان معرفت امور فراوان
   4».وضعيت چنين نيست ،در آن زياد است

مقرر فرموده كه مجرد تلفظ به شهادتين و غيـر آن از اموريكـه بـر     »/«خطابي 
باعث جلـوگيري از   بحراني نمايند، تنها در شرايط اضطراري و د داللت ميراسالم ف

شوند آنهم شرايط جنگ است كه اطمينان حاصل  ي آن مي ريختن خون اظهار كننده
ت و زحمـت اسـت، امـا    ي آن سخ كردن از صداقت و درستي نيت فرد اظهار كننده

سـالم مسـتوفي تمـام    ادر شرايط امنيت يقين حاصل كـردن از اينكـه اظهـار شـعار     
وارد اخـالل  ضروري است تا بـه هـيچ يـك از شـروط      ،مشروط الزمه بوده يا خير

  .تيجه اقرار نيز غيرمفيد تلقي نگرددنشود و در ن
ه ميان ابـوبكر  ابن حجر در مقام شرح وتفسير مناقشه و استدالل صورت گرفت] 5[

                                                 
 10ص 2معالم السنن ج . ١

  .36شرح االربعين ص.  ٢

و همچنـين  ) ط(با سندي به ثابـت، از انـس،    2634/شماره  98ص 3داود ج وروايت از اب . ٣
علي قـوم فـي دار الكفـر اذا سـمع      األغارةباب األمساك عن  الصالةكتاب  84ص 4مسلم ج

با سندش به حميد از انـس مثـل آن در كتـاب      151ص 1و روايت از بخاري ج، فيهم األذان
  .باب ما يحقن باألذان من الدماء االذان

  .232ص 2معالم السنن ج . ٤
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در اين مناقشـه امتنـاع از   «: گويد مي 1گان صديق و عمرفاروق در امر از دين برگشته
اقرار ورزد، وجود دارد هرچند چيز ديگـري بـر آن    »ال اله اال اهللا«كشتن كسيكه به 

نيفزايد، اما سخن بر سر اين است آيا به مجرد تلفظ بـه ايـن كلمـه مسـلمان تلقـي      
، بلكه واجـب اسـت از كشـتن و ريخـتن     ين است كه خيرا حشود؟ قول راج مي

گيرد، اگـر بـه رسـالت     خونش جلوگيري شود تا زمانيكه مورد آزمايش قرار مي
نيز گواهي داد و عمالً به احكام اسالم ملتزم گرديد حكم بـه اسـالمش   ) محمد(

  2. اشاره به همين مطلب است» اال بحق االسالم«ي  و جمله شود، مي
ي ال اله  مردي را كه كلمه) ط(ه هنگام شرح حديث كشتن اسامه ابن حجر ب] 6[

بخشـد   اين كلمه سود محدودي به او مـي «: دهد كه اال اهللا بر زبان راند توضيح مي
د تـا زمانيكـه مـورد    گـرد  جلوگيري از ريختن خون او ميبدين معني كه باعث 

زبان آورده يا تنهـا   كه آيا اين كلمه را خالصانه و از ته دل بر شود آزمايش واقع مي
  3.از ترس مرگ و كشتن بدان اقرار كرده است

ي اهل كتاب و اينكه  بغوي بعد از سخني نزديك به سخن اول خطابي درباره] 7[
شـوند،   ي توحيد بر زبان آورند باز مورد تهاجم قرار گرفته و كشته مي هر چند كلمه

يا سرانه  نمايند اقرار مي) ص( تا زمانيكه به نبوت محمد« : گويد كند و مي اضافه مي
   4» .كنند پرداخت مي

و همچنين در مقام شرح حديث اسامه، آنگاه كه مـردي را بعـد از اقـرار بـه     ] 8[
در اين حـديث دليلـي اسـت بـر     «: ي توحيد از پاي درآورد بياني دارد و گويد كلمه

داشـته، و  سر او دسـت بر  از اينكه اگر فرد كافر به توحيد اقرار كرد واجب است كه
  .از ريختن خونش جلوگيري شود

نيز ـ كه به توحيد اعتقاد ندارد ـ صـادق     1»ثنوي«اين مطلب در مورد  5:امام گويد

                                                 
  .گذشت 28-27تخريج آن در ص  . ١

 

 112ص 26فتح الباري ج . ٢

  14ص 26فتح الباري ج.  ٣

  66ص 1ج السنةشرح  . ٤
  

تعليـق  : ي اين سخن راوي كتاب شرح السنه، به نقـل از مصـنف بغـوي اسـت، نگـا      گوينده . ٥
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شـود   ي توحيد بر زبان آورد حكم به مسلمان بودنش مي است، زيرا او نيز اگر كلمه
گردد كه ساير شـرايط اسـالم را در خـود بوجـود آورد، امـا       و پس از آن مجبور مي

ي توحيـد   به مجرد كلمه ،منكر رسالت و در عين حالكسيكه معتقد به توحيد است 
اگر اين كلمـه را   »محمد رسول اهللا«: گويد شود، تا زمانيكه مي حكم به اسالمش نمي

گوينـد محمـد تنهـا     مگر از كساني باشد كه ميشود،  زبان آورد مسلمان تلقي مي بر
 او صورت بـه مجـرد اقـرار بـه رسـالت     است در اين   بسوي اعراب مبعوث گرديده
بسـوي  ) ص( كـه محمـد  كند اعتراف  شود، بلكه بايد حكم به مسلمان بودنش نمي

  2.»انسانها و جنها مبعوث گرديده استخلق اعم از ي  همه
از سوي فرد مؤمن بـه   »ال اله اال اهللا«در اين سخن تصريح كرده به اينكه تكلم به 

كنـد و سـودي بـه او     الت دردي از وي دوا نميتوحيد در حال تلبسش به انكار رس
  .بخشد نمي
پرستان عرب زماني صحت دارد  اما ابن الصالح بيان كرده كه توحيد بت] 10ـ   9[
بعـد   3».ضمن و مستلزم ساير چيزهايي باشد كه اسالم متوقف بـر آنهـا اسـت   تم«كه 
ثنـي و ثنـوي، بعـد    افراد و مانندبه يگانگي خدا نباشد، مقر  اما كافر، اگر «: گويد مي

كلمه ال اله اال اهللا را بر زبان آورد و حالش همان حالي باشد كـه حكـايتش كـرديم،    
مـا   گوئيم چنانچه برخي از يـاران  شود، و در اين حالت ما نمي حكم به اسالمش مي

                                                                                                                      
  . 2ي شماره حاشيه 14ص 1المققين بر شرح السنه ج

  

در اصطالح ارباب ملل و نحل كسي است كه عقيده دارد نور و ظلمـت قـديم و ازلـي    ثنوي .  ١
ي هسـتند كـه   يهستند و در قديم بودن مساوي، ثنويه در اين تعريف قومي جدا از مجوسـيها 

: نگا. اند قائل هستند و براي حدوث آن سبب مزعومي ذكر كرده) ظلمت(به حدوث تاريكي 
، مقصود بغوي هم اين نيست كـه ايـن حكـم خـاص     244ص 1الملل و النحل شهرستاني ج

. شود ثنويها است بلكه اين حكم شامل ثنوي و كسي كه در حكم آن است ـ چون وثني ـ مي  
چون معناي كه در هر دو گروه لحاظ كرده يكي است، از اينرو ابـن الصـالح ميـان وثنـي و     

اين قدر مشترك ميان آنها  آيد ـ جمع بوجود آورده است، زيرا  ثنوي ـ در كالمي از او كه مي 
، 45ـ   43براي تحقيق بيشتر روي مذهب ثنوي به تبليس ابليس ابن الجوزي ص. وجود دارد

  . مراجعه شود 357ـ354ص 2و نقد ابن القيم بر اين مذهب در كتاب اغاثه اللهفان ج

 7، و نظير اين، در كتاب التهـذيب در فقـه امـام شـافعي ج     243ـ   242ص 10ج السنةشرح .  ٢
  .با اضافاتي كم 297ص

 

   173صحيح المسلم  ص صيانة.  ٣
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شود بعـد بـر قبـول     ي توحيد بر زبان راند حكم به اسالمش مي اگر كلمه: گويند مي
گـردد، كـه او را در    گردد، زيرا حاصل اين امر به ايـن برمـي   يساير احكام مجبور م

، و اگـر چنـين نكنـد حكمـش     نماينـد  اسالم ميو تكميل اينصورت مجبور به اتمام 
ي اين عمـل درنفـس األمـر،     همچون حكم مرتد خواهد گرديد، بدون اينكه بوسيله

          1».ودراحكام آخرت مسلمان تلقي گرديده باشد
 آن را و ،نقـل  ناي آنچه از خطابي و غيـر او گذشـت  سخني به مع نووي نيز] 11[

بدون شك اين تفريق دقيق ميان طوايف مختلـف كـافران ـ اگـر      2. تأييد كرده است
ترين دليلها بر توجـه ايـن    ـ يكي از روشن  ورزدي توحيد  يكي از آنها اقرار به كلمه

 3تـا آنجـا كـه حليمـي    ي طيبه و مستلزمات آن است  بزرگواران به شروط اين كلمه
ي ال اله اال اهللا بر زبان آورد و در عين حـال معتقـد    اگر يك فرد وثني كلمه« : گويد

كند، تا زمانيكه از پرستش بت اعـالن برائـت و    باشد كه بت او را به خدا نزديك مي
  4». آيد بيزاري نكند مسلمان به شمار نمي

قابل تصور نيسـت، بلكـه    5ب جاهلياعرااما اين مطلب در خصوص وثنيها بويژه 
  . دهد بسوي اين بيان و توضيح سوق مي ،بر توضيح اين شروط و حرص پافشاري

                                                 
  174ـ  173مرجع پيشين ص  .  ١

  

  207ص 1نگاه شرح مسلم ج.  ٢
 

او ابوعبداهللا حسين بن حسن بن محمد بن حليم بخاري يكي از ياران معروف و با وجهه در .  ٣
ابوعبـداهللا حـاكم ـ    مذهب شافعي، در زمان خويش رئيس علماي شافعيه در ماوراءالنهر بود، 

كه از او بزرگتر نيز بوده ـ از وي نقل حديث كرده است، بيهقي نيز بسياري از سخنان وي را  
المنهاج في « األيمان، از مشهورترين كتابهاي وي كتاب  نقل كرده است بويژه در كتاب شعب

قـات  و طب 234ــ  231ص 17ي ذهبـي ج  سيراعالم النبالء نوشـته : نگا. است» شعب األيمان 
  . 334ـ 333ص 4و طبقات الشافعيه للسبكي ج. 350ص 1الفقهاء الشافعيين ابن كثير ج

  

  .اين مطلب را از وي نقل كرده است 132ص 28حافظ ابن حجر در الفتح ج.  ٤
  

كردنـد چناچـه گذشـت، زيـرا زمانيكـه       چون اين قوم معناي ال اله اال اهللا را بخوبي درك مي.  ٥
 ِلهـةً ا الَ لَجعاَ(: يد را از آنها درخواست كرد در پاسخ او گفتندي توح كلمه) ص(رسول خدا 
اي كه آنهـا را   ههدر مبحث دوم گذشت و شب 48ـ   47توضيح اين مطلب در ص )الهاً واحداً

آنهـا   كرد اعتقاد آنان به اين بـود كـه ايـن بتهـا بـراي      وادار بر تكيه بر بتها و ترك توحيد مي
نماينـد، و در سـخن پيشـين ابـن الصـالح       خداوند نزديك ميه ورزند و آنها را ب شفاعت مي

اهللا ـ در باب سوم خواهد  شاء اشاره به اين مطلب مشهود است، توضيح بيشتر اين مطلب ـ ان
  .آمد
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ي شافعيه اين مطلب را در مورد غير مسـلمانان لحـاظ    و چنانچه علما و ائمه
ان اسالم نيـز ـ   تسبي توحيد اقرار كنند ـ آنرا در مورد من  اند ـ اگر به كلمه  كرده

آن را رعايـت   عظام آورند ولي شروط و لوازم بر زبان مي آنهاييكه اين كلمه را
  .اند كنند ـ لحاظ كرده نمي
« : گويـد  1ي ابراهيم بن اسماعيل بن عليـه  و در اين زمينه امام شافعي درباره] 12[

من مثل او اين كلمه را بـر   »ال اله اال اهللا«من در هر چيز مخالف وي هستم حتي در 
خدايي كه از پس پرده با موسـي سـخن    ال اله اال اهللام   گوي آورم، من مي زبان نمي

خدايي كه كالمي آفريد كه آنـرا از پـس پـرده در     ال اله اال اهللا: گفت، ولي او گويد
   2».گوش موسي انداخت

از ردهايش بر جهميـه بـر ايـن معنـي      جاهاييعثمان بن سعيد دارمي نيز در ]13[
از اسـماء و صـفات    يتعـداد از ذكـر   بعـد  ،تأكيد ورزيده است مانند اين سـخن او 

كنيم و براي او نماز  ما به اين پروردگار ايمان داريم و براي او پرستش مي«: خداوند
خـداي   ازبريم و هر كس در عبـادت خـويش خـدايي غيـر      مي  خوانيم و سجده مي

كنـد و   داراي اين صفات را قصد و اراده كند در واقع او غيـر خـدا را پرسـتش مـي    
   3».رود نه غفران تصور مي) ناسپاس(كفران ] لذا از وي[ا نيست، معبودش خد

اسـت   يدهند قصدشان خداي در عبادتي كه انجام مي«: و در رد جهميه گويد] 14[
هفت آسمان بلنـد قـرار دارد،    تر پايينو بر پشت زمين بلند و پست كه در زيرزمين 

رحمـان قصـد او را    او خداي نمازگزاران از مؤمنـاني كـه هنگـام عبادتشـان بـراي     
                                                 

ي  دربـاره  20ص 1او ابراهيم بن اسماعيل بن مقسم بصري است، ذهبي در ميزان االعتدال ج.  ١
ابـن  » ت، زيرا اهل جدل و معتقد به خلق قرآن بـود  جهمي هالك شده اساو يك «: او گويد

اند و تأليفات او در فقه را به شبهه جدل  حجر نيز نقل كرده كه محديثين او را ضعيف دانسته
ـ 34ص 1لسان الميزان ج: نگا. شذوذ و انحرافات فراوان استو داراي . توصيف كرده است

35.  
 

و بيهقـي در مناقـب    79ــ 78ص الثالثة  األئمة الفقهـاء األنتقاء يف فضايل ابن عبدالبر در كتاب .  ٢
  .اند اين مطلب را آورده 409ص 1شافعي ج

  

، احمـدبن ابـراهيم واسـطي شـافعي     256ـ   255رد بر جهميه ـ در كتـاب عقايـد سـلف ص    .  ٣
ي قسـمت   اين سخن را از وي نقـل كـرده و آنـرا در مقدمـه    . معروف به ابن شيخ الحزاميين

  .آورده است) 5ص(يحت نامه نهاده، كوچكي ـ كه آنرا نص
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وي و بر عرش عظـيم اسـت   .سمان بلند استآ، خدايي كه فوق هفت است ،نمايند مي
   1» .دارد، و صاحب اسماي حسني است

بشر چگونـه بسـوي   «: گويد و از سر تعجب و در عين حال بعيد دانستن مي] 15[
را نمـي   دخـو  كند و حال آنكه مكان و جـاي خـداي واحـد    توحيد هدايت پيدا مي

خـرت او را  مچون زعم و گمان وي است و در نـه آ اند؟ خداي واحد نه در دنيا هد 
خداي توحيد، و به تر است تا  تعطيل نزديك او به] با اين تصورش از خدا[يابد،  مي

  2»او به معدوم بيشتر شباهت دارد تا به موجود  ]نظر دمور[واحد 
دق در توحيـدش  موحـد صـا  « : گويـد  ميحقيقي موحد سپس در مقام بيان ] 16[

ي صفاتش، علم و كالمش، قـبض   در همهخداوند كامل  به وحدانيت كسي است كه
ي صـفاتش   به همـه است نياز از تمامي مخلوقاتش  هبوط و صعودش، بي ،و بسطش

ايمـان  ... و علم و كـالم و قـدرت و غيـره     دودست از نفس و وجه سمع و بصر و
به توحيد خداي سـاقط شـده و نـاقص     توحيد نزديكتر است يا آنكه ن بهآيا ايدارد 

باشد ارزش نقص اين صفات متصف به اي  آورد، اگر بنده گشته و شكسته ايمان مي
   3».!چه رسد به خدا دو دانه خرما را ندارد

ها صورت گرفته است، هر چند به توحيد  با جهمي ،اين مخالفت و دشمني شديد
گر برحق بسوي خداونـد نبـود،    يتاما توحيدشان از نوع توحيد هدا. كردند اقرار مي

و ] 17[در توصـيف توحيـد جهمـي    ـ  4بلكه توحيدي بود كه بقول خطيب بغدادي
شـرك و  ) جهمي(توحيد او ... « . ه بودآلود از چندين جهت كدر و ـ  هم قطاران او

                                                 
  349پيشين ص.  ١

  

    360در ضمن كتاب عقايد السلف ص . رد عثمان بن سعيد بر بشر سريسي.  ٢
  

، 313، 280، براي مزيد بيان اين معنـا در كتـاب مـذكور بـه صـفحات      473ـ  472پيشين ص.  ٣
  .، مراجعه شود399، 362، 349

  

أليفات عديده و شهيره بوده است، برقاني ـ كه او از شـيوخ   ابوبكر احمد بن علي بن ثابت، ت.  ٤
وي بوده ـ از وي حديث روايت كرده است و همچنين حميدي و كسان ديگري از وي نقل  

اند، در مسائل صفات بر روش سلف بود، فقه را از محاملي و ابوطيب طبري دو  حديث كرده
وفـات كـرد، بـراي     436سـال   ي شـافعي اخـذ  كـرده اسـت، در     نفر از دانشمندان برجسته

، و طبقات الفقهاء الشافعيين ابن كثيـر  296ـ270ص 18اش به سيراالعالم ذهبي ج نامه زندگي
  .، مراجعه شود39ـ29ص 4، و طبقات السبكي ص442ـ 441ص 2ج
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  » 1. الحاد است
] اسـتواي [توحيد هيچ احدي تا زمانيكه علـم بـه   «: از اينرو مزني گفته است] 18[

ماننـد چـه   : رسـيده شـد  از او پ» .صحيح نيسـت   كندن خدا با صفاتش بر عرش پيدا 
  2»سميع بصير عليم«: چيزي؟ گفت
   .سخن قبل از آن بسيار نزديك است بهاين سخن، 

هر كس معبـودش غيـر   : و اين امر ابن خزيمه را وادار كرده به اينكه بگويد] 19[
خالق باري سميع و بصير را خداي از غير  يخداي «سميع و غير بصير باشد در واقع 

   3».كند پرستش مي

Â  Á   À  (: خداونـد عزوجـل فرمـوده   «: گويد و در مقام مشابه اين،] 20[
   É  È  Ç  Æ  Å  Ä        Ã  D  C  B  A

G  F  EH  L     K  J   IM  Q  P  O  N( ]ــان : الفرقـــــــــ
  ]44ـ43آيات

كند آيا تو وكيـل   يخود را معبود خود م سوبينم آيا كسيكه هوا و هبگو ببمن « :ترجمه
فهمنـد، ايشـان همچـون     يا مـي  دشنون كه بيشتر آنان مي يبر آيا گمان مي ،او خواهي بود 

  .»چهارپايان هستند و بلكه گمراهتر
تـر از   ورزد همچون چهارپايان، بلكه گمـراه  شنود و تعقل نمي بدان كه كسيكه نمي

همچون چهار پايـاني اسـت   ـ دا بر آنان باد  خ هاي نفرينـ معبود جهميه  است آنان 
د، در حاليكه خداوند براي نفس خويش ثابت كرده كه هـم  نبين د و نمينشنو كه نمي

   4.»بيند شنود هم مي مي
غلـط   و غلـط  ،يه به ايـن مطلـب اهميـت فـراوان داده    رو علماي شافع از اين

 عمـداً  ي توحيـد  كـه از تـدبر در قيـود كلمـه     انـد آنهـايي   كنندگان را تصحيح كرده
و آن  .انـد  ي وارده در مورد آن احتجاج كـرده  خودداري ورزيده و به احاديث مطلقه

                                                 
      21شرف اصحاب حديث ص.  ١

 

 .494ص 12و سيراالعالم ذهبي ج 201مختصرالعلو ص: نگاه.  ٢
  

  106ص 1حيد جكتاب التو.   ٣

    58ص 1كتاب التوحيد ج.  ٤
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  .شود بهشت ميوارد اينكه هركس اين كلمه را بر زبان آورد 
و قـولي جـامع و    در بيان اين مسئله سنگ تمام گذاشـته،  »:«ابن خزيمه ] 21[
مورد هـر يـك از قيـدها    در ـ عيها  شافقول كه ـ قبل از نقل  در آن ذكر كرده، ي مانع

هـر  «  1:رسـد آنجـا كـه گويـد     پسنديده بنظر ميكردن به آن،  آغازبصورت مستقل ـ  
منظـورش از ايـن اخبـار و    ) ص( داند كه رسـول خـدا   دانشمندي از اهل اسالم مي

اين نبوده است، كه هركس شهادت ) ي وارده در فضل توحيد اخبار مطلقه(احاديث 
اهللا بر آن بيفزايد، اما به هيچ يك از  رسول محمد بر زبان آورد يا گواهيال اله اال اهللا 

ايمان نداشته باشد و به چيزي از كتاب خدا و بهشـت  ) ص( پيغمبران غير از محمد
او اهـل بهشـت   : بگويد .و جهنم و زنده شدن و حساب و كتاب ايمان نداشته باشد

هر . جايز باشد جئهخبار براي مرشود و اگر احتجاج به اين ا است و عذاب داده نمي
چند ظاهر آنها برخالف اصـل مـورد قبـول آنهـا ، و خـالف كتـاب خـدا و سـنت         

 براي افراد جهميه نيز احتجاج به رواياتي كه از رسـول خـدا  . است) ص(اهللا  رسول
گويند هر كس  كه ميـ اند ـ اگر براساس ظواهرشان تأويل شوند    روايت شده) ص(

پيغمبـرش اسـت مسـتحق    ) ص( خداوند پروردگار او، و محمد عالم باشد به اينكه
و اهـل جهـل و   . جـايز اسـت  ر چند با زبان بدان تلفظ نورزد، بهشت خواهد بود ه

به اخبار مختصـر غيربـالغ در مقصـد، و بـه اخبـار مجمـل        شنوند و پيوسته مي عناد
توضيح اخبار  ي دانند بوسيله با اينكه اصول علم را نمي .ورزند استدالل ميغيرمفسر 

اخبـار و  . نماينـد  مجمل استدالل ميو اخبار مختصر به ،در فهم مقصد  و تفسيرشده
 شاناگر حمل بر ظاهر اند به اثبات رسيده) ص( ي از رسول خداظالفابا  كه احاديثي

 -رديمكه قبالً ذكر ك-اخبار مربوط به گواهي ال اله اال اهللا را  مرجئهشوند ـ چنانچه  
. ال الـه اال اهللا اسـت   بـه نمايند ـ بايد آنكه در قلب خـويش عـالم     حمل بر ظاهر مي

مستحق بهشت تلقي شود هر چند به زبان بدان تلفـظ نـورزد يـا بـه هـيچ چيـز از       
يا در دل به امـوري   .اعتراف كنندنموده است  ها اموري كه خداوند امر به اقرار بدان

ي اعضـاء و   و بـه وسـيله   ايمان نياورد كه خداوند امر به ايمـان بـدان نمـوده اسـت    
جوارح عمل به چيزي نورزد كه خداوند امر به عمل بدان نموده اسـت و از چيـزي   

                                                 
  .ام و در آنجا حاصل و مجمل سخن او را ذكر كرده 832ـ  3815ص 2جدر كتاب التوحيد .  ١
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و براي اثبات اين كـالم خـويش بـه    . انزجار نورزد كه خداوند آنرا حرام كرده است
مـن  «: فرمـوده اسـت   ))ص(در آن پيـامبر ( استدالل نموده كه عثمان مرفوع حديث

كسيكه در حال علم و آگاهي بـر ال  (» ةجنـاله اال اهللا دخل مات و هو يعلم انه ال ال
    1» .شود اله اال اهللا از دنيا رود وارد بهشت مي

مـن  « :فرمايـد  مـي ) ص(استدالل كرده كه در آن پيـامبر   حديث مرفوع معاذبه و 
و ان اهللا يبعث من في القبور،  حقٌ عـة مات و هو يوقن بقلبه ان اهللا حق و ان السا

  2»ن النارامنج: و اما قال دخل الجنّة :اما قال
كسيكه از ته قلب يقين حاصل كند كـه خداونـد حـق اسـت و قيامـت حـق، و       «

از آتش : شود، يا گفت وارد بهشت مي: نمايد، يا گفت خداوند افراد مرده را زنده مي
  .»كند دوزخ نجات پيدا مي

اگـر بـراي   «: يـد روي اهل باطل در اين بـاب گو  خطورت زيادهتبيين بعد در مقام 
افراد جهمي احتجاج به اين اخبار ـ كه مرد به محض اقرار قلبـي بـه ال الـه اال اهللا و     

ـ    آ اينكه خدا حق است و قيامـت مـي   گردانـد و   ده مـي يـد و خداونـد مردگـان را زن
كـنم تـرك    ذكر مـي هنگام بيان معناي آنها اهللا در آينده  شاء كه ان استدالل به داليل را

در و جاهل به احكـام اسـالمي   فرد جاهل غير دانا به دين خدا  از د،كند ـ جايز باش 
استدالل كند كـه  ) ص( ماند از اينكه به روايت عثمان از رسول خداامنيت نخواهيم 

ـ  لَخَد واجب عليه حقٌ ةمن علم ان الصال«: گويـد  مي هـركس بدانـد كـه    (» ةَنََّجـال
                                             3.)شود حق و واجب است وارد بهشت مي براونماز

                                                 
 كتاب االيمان باب الدليل علي انّ مـن مـات علـي التوحيـد دخـل      218ص 1روايت مسلم ج.  ١

   65ص 1د في المسند جمقطعاً و رواه اح الـجنة
  

حديث شبيه به اين را از معـاذ بصـورت    264اله بن احمد، در زوائد الزهد صروايت از عبد.  ٢
موقوف روايت كرده است و روايت از ابن ابي حاتم به همين مضمون، و نقل ابـن كثيـر در   

سـت  ، و سيوطي نيز آنرا با انتساب به  عبـد بـن حميـد روايـت نمـوده ا     208ص 3تفسير ج
منافـاتي ميـان آن و   . يث مرفوع و صـحيح باشـد  ، اگر حد11ص 6ور جچنانچه در الدر المنث

آمدنش بصورت موقوف وجود ندارد، بويژه اينكه، اين سخن از معاذ نقل شده او هم از رأي 
  .گويد واهللا اعلم خود سخن نمي

 

بـا   15ص 2جهيثمي در مجمع الزاوئد و . آمده است، 60ص 1حديث در مسند جمشابه اين .  ٣
 .علي و بزار نسبت داده استآن را به ابوي متقارب الفاظي
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ي ايمان تلقي  كند كه علم به اينكه نماز بر وي حق و واجب است همه او ادعا مي
اقرار به آنرا الزم و فرض كـرده  شود هرچند به زبان اقرار نورزد به آنچه خداوند  مي

  .است
از و. نـورزد يق دل به چيزي از آنچه خداوند امر به تصديق بدان نموده تصد در يا

نمايد و از چيزي كـه خداونـد   نطاعت از آن نموده اطاعت اامري كه خداوند امر به 
تحريم كرده انزجار نورزد، زيرا رسول خدا خبر داده كه هر كس بداند كه نمـاز بـر   

شود چنانچـه خبـر داده كـه هـر كـس بـه        وي حق و واجب است، وارد بهشت مي
  .شود هشت مياهللا گواهي دهد وارد ب اال اله ال

و قبـل   سمشـ ن صلي قبل طلوع الم«: حديثو عين همين مسلك را در مورد  
كس قبل از طلوع خورشـيد و قبـل از غـروب آن نمـاز     هر  « 1»وبها حرمه اهللا علي النارغر

اگر «: گويد در پيش گرفته و مي ،»نمايد او را بر آتش جهنم حرام مي) جسم(بخواند خداوند 
گـي دخـول بـه     يث مختصر ـ در رابطه با ايمـان و شايسـته   احتجاج به مثل اين حد

ي مـورد اسـتدالل    بهشت پيدا كردن و ترك استدالل به اخبار و احاديث تفسير شده
قرار گرفته ـ صحيح و درست باشد، از اين در امان نخواهيم ماند كـه افـراد جاهـل     

ي نماز صبح  اقامهايمان عبارت از : استدالل نمايند و بگويند )به اين احاديث(اند عم
و نماز عصر است و كسيكه اين دو نماز بخواند مستوجب بهشت و دوري از آتـش  
. دوزخ خواهد گرديد هر چند تصديق قلبي و اقرار زباني به شهادتين نداشـته باشـد  

گويد هر كس بر پشـت   سپس عين مسلك را در مورد روايتي در پيش گرفته كه مي
دا غبارآلود شوند از آتش كس پاهايش در راه خ شتري در راه خدا جنگ كند، يا هر

د، يا هر كس عبد مسلماني آزاد كند خداونـد او را از آتـش جهـنم آزاد    نامحفوظ م

                                                 
كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب فضل صـالتي الصـبح و    135ص  5روايت از مسلم ج.  ١

ي تحقيق  با عبارتي شبيه اين و در نسخه 136ص 4ج شمسندروايت از احمد در   العصر، و
وبكر كه اين حديث در آن از طريق اب 827ص 2ي ابن خزيمه ج شده از كتاب التوحيد نوشته
 همـان روايـت   و ايـن روايـت  . . .  شنيدم كـه پيغمبـر   : گويد. بن عماره بن رويبه از پدرش

ابوبكر بن عمـاره صـحابي نبـوده تـا از پيغمبـر       زيراصحيح موجود در مسلم و مسند است، 
ــه   ــد بلكــ ــنيده باشــ ــزي شــ ــت    چيــ ــوده اســ ــحابي بــ ــاره صــ ــدرش عمــ   . پــ

  . 624، ص409تقريب التهذيب ص: نگا
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كنـد، يـا هـر كـس روزي بـراي خـدا روزه بگيـرد خداونـد او را از آتـش دور           مي
گويد، از ايـن خطـر در ايمـن نخـواهيم      ي اين احاديث مي گرداند، در مورد همه مي
اند بيايد و بگويد هر كس كاري از اين كارها انجام دهد در واقع عد كه يك فرد ممان

  .ايمان خود را تكميل كرده است، هر چند تصديق قلبي و اقرار زباني نداشته باشد
ي شـافعيه را در مـورد     هو هم اكنون بعد از اين سخن محكم و متـين، اقـوال ائمـ   

تـا از آن سـود    -الزم اسـت  اهللا اال اله البـه   شروطي كه وجود آنها در فرد اقرار كننده
  .آوريم مي -ببرد
 تصديق قلبي همراه باواجب بودن تلفظ به آن  اهللا اال اله الي شروط  از جمله] 22[

اگر يك مرد كـافر بـه امامـت نمـاز يـك      «: گويد و امام شافعي در اين باره مي است
باشند، يا از آن مطلـع باشـند در    اطالع نداشتهاو  و آنها از كفر ايستدگروه مسلمان ب

اگر قبل از نماز دهان بـه  ـ هر دو صورت نمازشان جايز نيست و نماز آن مرد هم  
  . شود ـ دليل بر مسلمان بودن او تلقي نمي مسلمان بودن نگشوده باشد

و همچنين اگر فرد مسلماني از دين برگردد، بعد در حال ارتداد بـه امامـت نمـاز    
 -تشانامقبل از ام-تا زمانيكه كه پشت سر او ايسـتاده   نماز كسيمسلمانان بايستد، 

    1».جايز نيستاعتراف به توبه و برگشت از ارتداد ننموده 
اي كه بـدان ايمـان دارد پـرده برداشـت در اثنـاي آن       چون شافعي از عقيده] 23[

      2»زنم رانم گره مي و قلبم را بر آنچه بر زبان مي«: گفت
  در واقع تصديق كننـده " اهللا اال اله ال "گواهي دهنده به «: ر گويدمحمد بن نص] 24[
 يعنـي نمايـد،   قلبي است كه از طريق زبان و قلب بدان اعتراف مي ي ندهقرار ورزو ا

كنـد بعـد گـواهي و اقـرار زبـاني را بـر آن        از شهادت و گواهي قلبـي شـروع مـي   

                                                 
اهللا و ان محمـداً   اال الـه  ي اقرار بـه ال  ي مرتد به واسطه و توضيح داده كه توبه 168ص 1االم ج.  ١

آمـده   159ص 6چنانچـه در ام ج . اهللا و برائت از اديان مخالف با اسـالم خواهـد بـود    رسول
گذشت كه ايـن بعـين خـود همـان وصـف اسـالم اسـت كـه اگـر           28ـ   27است و در ص

  .شود عي حكم به اسالمش ميغيرمسلمان بدان اقرار ورزد نزد شاف
بـا سـندي متصـل بـه ابوشـعيب و      » ي سوم از دستنويس ورقه«ابوالحسن هكاري  يت ازروا.  ٢

  )عبارت(ابوثور صاحب شافعي، از خود شافعي به اين 
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  1».افزايد مي
ي توحيد را ذكر كرد و  در شأن كلمهچون احاديث روايت شده  ،زيمهخابن ] 25[

آنها را تأويلي نادرست كردند، شروع به ذكر قيودي نمود كه در روايـات   از گروهي
عـن  "قيـد   اهللا اال الـه  الد، چنانچـه در  نـ نماي ديگري آمده و اين روايات را مقيـد مـي  

 لها احد صادقاً اال وجبت لـه والذي نفسي بيده ال يقو«: بر آن افزوده است "صدق
قسم به آنكه جانم در دسـت اوسـت هـيچ كـس ايـن      « 2»و حرمت عليه النار الجنة

و  آورد مگر اينكه بهشت بـراي او واجـب   كلمه را صادقانه و از ته قلب بر زبان نمي
  .»گردد آتش جهنم بر وي حرام مي

باب مستقلي در شأن تصديق قبلي منعقد كـرده و در آن آورده اسـت كـه     او]26[
بـراي كسـي    ،تنهـا ي زباني در حـق فـرد تصـديق كننـده     )ص(شفاعت رسول خدا 

نـه بـراي   . اش گواه و شاهدي بر گواهي زباني او باشـد  خواهد بود كه تصديق قبلي
ي باشـد و  قلبـ كسيكه گواهيش به توحيد منحصر به تصديق زباني منفرد از تصديق 

اعتي لمن شف«: ورزد، كه گويد براي اين ادعا به حديث مرفوع ابوهريره استدالل مي
    3»اهللا مخلصا يصدق قلبه لسانه و لسانه قلبه اال شهد ان الاله

اهللا گـواهي   اال اله شفاعت من براي كسي خواهد بود كه مخلصانه و از ته دل به ال«
  .»دهد قلبش بر زبانش گواه و زبانش بر قلبش گواه باشد

را » الخير« ي واژه) ص(و در معناي ديگري از احاديث از رسول خدا ] 28ـ   27[

                                                 
  707ص 2ج ةتعظيم قدرالصال.  ١

 109ص 1مده است، و در چند جاي بخاري از جمله جين لفظ در داستان عتبان بن مالك آا . ٢
، كتـاب االيمـان بـاب     245ـ   242ص 1باب المساجد في البيوت، و مسـلم ج  ةكتاب الصال

آمده است، داستان عتبـان الفـاظ متعـددي     ةجنـالالدليل علي ان من مات علي التوحيد دخل 
داستان را با سند مؤلف ذكر كرده است، چنانچه احمد  245ـ 244ص 1دارد، مسلم در جلد 

لفظ مؤلف عبارتي است كه در  بهش آورده است كه نزديكترين آنها آنرا در جاي جاي مسند
  آمده است و اهللا اعلم   44ص 4مسند ج

فظ مؤلف آورده اسـت، و ايـن حـديث از    لروايت را به عين  307ص 2ج شاحمد در مسند.  ٣
، كتـاب العلـم بـاب    33ص 1روايـت از بخـاري ج  . ابوهريره به غير اين لفظ مشـهور اسـت  

ديث و در جاهاي ديگري آن را روايت كرده است، و بـراي اسـتدالل ابـن    الحرص علي الح
  .مراجعه شود 696ص 2خزيمه و تبويب آن به كتاب التوحيد ج
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يابـد ـ بـه     اهللا گواهي دهد از آتـش جهـنم رهـايي مـي     اال اله ـ كه در دل كسيكه به ال
چنانچـه   »از خير اسـت   تصديق قلبي كنايه«: تصديق قلبي تفسير كرده است و گويد

ن قلبـي  تصـديق و يقـي  قيـد  مقيـد بـه    را روايات ديگري را آورده كه تلفـظ زبـاني  
ده وبـر تصـديق افـز    در راستاي بيان اهميت ايـن مطلـب  و اين تقييد را . گرداند مي

  .است
، هابو عوانه اولين باب كتاب مسند خويش را به بيان فـرايض اختصـاص داد  ] 29[

با ذكر دليـل بـر    ،شود مالً انجام دهد وارد بهشت ميكه اگر مسلمان آنها را قوالً و ع
نخواهد اقرار كننده بحال اقرار تنها اگر همراه با يقين قلبي نباشد هيچ سودي «اينكه 
   1.هاي بر اين مطلب پرداخته است و به بيان ادله» بخشيد

بيان اين مطلب اينكه، بهشت تنهـا  و توضيح «: گويد »:«ابوحاتم بن حبان ] 30[
گواهي دهـد و بـه رسـالت     متعال شود كه به يگانگي خداوند براي كسي واجب مي

 2»سـر زنـد  يمان از روي يقين از وي ايمان بياورد، و اين تصديق و ا) ص(پيامبرش
ما علي األرض نفس تموت (. را روايت كرده است بعد با سند خويش حديث زير

ال تشرك باهللا شيئاً و تشهد انـي رسـول اهللا يرجـع ذلـك الـي قلـب مـوقن اال        
    3)غفرلها

هيچ احدي در روي زمين وجود ندارد در حالي بميرد كه هـيچ چيـزي بخـدا    «: ترجمه
د و به اين گواهي دهد كه من رسـول خـدا  هسـتم و ايـن دوري از شـرك و      شرك نورز

مگر اينكه مورد غفـران و بخشـش واقـع     ،گواهي به رسالت به ايمان و يقين قلبي برگردد
  .»شود مي

اقرار زباني به شهادتين و وجوب صـدور ايـن   ] شرط غفران[ مقرر داشته كه وي 
  .تلفظ و اقرار از قلبي مملو از يقين باشد

زبـان  هر كس از روي يقـين قلبـي،   «: آجري بعد از بيان و ذكر توحيد گويد] 31[
و هـر كـس بـراين بميـرد      كنـد،  به شهادتين بگشـايد، شـهادتش او را كفايـت مـي    

                                                 
   699ص 2التوحيد ج.  ١

   433ـ  432ص 1األحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج.  ٢

  .گذشت 65 تخريجش در ص.  ٣



  

 
 
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾113﴿

 

 

   1»جايگاهش بهشت خواهد
  .است) ابوحاتم(حكم اين سخن آجري نيز همچون حكم سخن قبل از آن 

ايمـان عبـارت از تصـديق قلبـي،     «: اينكه براي بيانكه ،و در بابي از كتابش ] 32[

  `{  ~  _(: تنظيم كـرده، آورده اسـت  . »اقرار زباني و عمل جوارح است
k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a( ]14آيه: الحجرات[  

ايـد بلكـه    هشما ايمان نياورد: ايم بگو ايمان آورده: گويند نشين مي عربهاي باديه«: ترجمه
  .»ايم بگوييد تسليم شده

علم قلبـي بـه    "كند به سوي اينكه اين شما را هدايت مي«: و در توضيح آيه گويد
اگر تـوأم   تي شهاد شود و زبان گشودن به كلمه تصديق و معرفت ناميده مي ،ايمان

و اما فرض بودن ايمان و ...  "با تصديق قلبي و عمل نباشد، سودي نخواهيد بخشيد

V  U  T  S   (: فرمايـد  كه مـي  است فرموده خداوند] براساس[اقرار زباني، 
X  W( ]136آيه: بقره[  
   »بسوي ما فرود آمده، ايمان آورديمبگو به خدا و به آنچه كه «: ترجمه

و چندين نص ديگر را آورده كه در آنها الزام به اقـرار زبـاني وجـود دارد، ماننـد     
   2»اهللا اال اله ت ان اقاتل الناس حتي يقولوا الرام« :روايت

  .»آورند اهللا را بر زبان مي اال لها ي ال بجنگم تا زمانيكه كلمه) مشركان(ام با مردم  وريت يافتهمأم«
    3»واجب است و اين نوع از ايمان تلفظي زباني فرض«: در نهايت گويد

حليمي در اثناي كالم خود راجع به وجوب تلفظ زباني همـراه بـا تصـديق    ] 33[
زبان همچون قلب محل توحيد است، آنكـه قصـد   چون ... «: قلبي به شهادتين گويد

كنـد و نفـس خـود را بـدان      اهللا بر قلبش خطـور مـي   اال اله نمايد، چنانچه ال ايمان مي
به همان شيوه زبانش . شود دهد و سرانجام موحد قلبي تلقي مي عادت و پرورش مي

نچـه  آآيد و بقصد تعبيـر از   به مثل آنچه در دل كسب كرده به حركت و تلفظ درمي

                                                 
  99الشريعه ص.  ١

  .گذشت 27تخريجش در ص.  ٢

   115ـ 114لشريعه ص ا.  ٣
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گردد با اين توضيح روشـن   مينيز اهللا آنگاه موحد زباني  اال اله ال: گويد در دل دارد مي
   1»آيند شد كه هر كدام از قلب و زبان محل توحيد بشمار مي

باب الـدليل علـي انّ   «بابي تحت عنوان » يمانشعب اإل«اما بيهقي در كتابش ] 34[
مان و ان كليهمـا شـرط فـي النقـل عـن      يسان اصل اإلللابالتصديق بالقلب و األقرار 

تنظيم كرده و در آن نصوصي آورده كه بر ايـن معنـا داللـت    » الكفر عند عدم العجز

  ] 136آيه: بقره[ )X  W   V  U  T  S(: ورزند مانند اين آيات مي
ايمان آورديم بخدا و به آنچه كه بسوي ما فرود آمـده و آنچـه بسـوي     ييدبگو«: ترجمه

  ».عيل فرود آمده استابراهيم و اسما

ــه  ــن آيـ h  g  f  e   d  c  b  a    `{  ~  _(: و ايـ
k  j  i( ]14آيه: الحجرات[   

شـود   ايمان تلقـي نمـي  قلبي خداوند خبر داده كه قول عاري از اعتقاد «: بعد گويد
مؤمن تلقي  گويندهدوجود داشته باشدر دل نيز ايمان ] همراه با قول زباني[اگر بلكه 
  و اتفـاق بوجـود آورده   طر اينكه ميان تصديق قلبي و اقرار زباني جمـع شود، بخا مي

و . نمايـد  ورزد ـ بعينه ـ داللت مي   سنت نيز بر آنچه كه كتاب بر آن داللت مي. است
امرت « :آورده است مانند حديثرا تعدادي از احاديث و روايات مربوط به اين قيد 

  2»اهللا اال اله ان اقاتل الناس حتي يقولوا ال
: ترجمـه  3»ةاهللا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجن اال اله يشهد ان ال فمن لقيت« :و حديث

  » اهللا گواهي دهد او را به بهشت مژده بده اال اله ، از روي يقين قلبي به الهر كس را ديدي كه«
  .و امثال اين دو روايت

آمـده اسـت،   ركن اول از اركان اسالم، چنانچـه در روايـت   «: بغدادي گويد] 35[
است و اين شـهادت شـروطي دارد    »اهللا اهللا و محمداً رسول اال اله ال«گواهي دادن به 

بايـد شـهادتش نشـأت گرفتـه از      ،كه از ميان آنها به اين شرط اشاره نموده است كه
                                                 

   27ص 1يمان جالمنهاج في شعب اإل.  ١

  .گذشت 27تخريجش در ص.  ٢

كتاب االيمان، باب الدليل علي ان من مات علي التوحيد دخل  237ص 1روايت از مسلم ج.  ٣
  6ـ  5ايضا كتاب االعتقاد للبيهقي ص :الجنه، و نگا



  

 
 
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾115﴿

 

 

تصديق قلبي باشد، اما اگر منافق آنرا ـ برخالف عقيده دروني ـ بـر زبـان آورد نـزد      
  1»كند آيد و از عقاب آخرت نجات پيدا نمي ميخداوند مؤمن بشمار ن

h  g  f  e   d  c  b  a  (: بغوي در مقام تفسير اين آيـه ] 36[
k  j  i( ]14آيه: الحجرات[  

مان وارد دلهاي ايد بلكه بگوييد اسالم آورديم و تا به حال اي بگو ايمان نياورده«: ترجمه
  ».شما نگرديده است

و اظهـار   ،ايمان تصديق قلبي است و اقـرار زبـاني  خداوند خبر داده كه حقيقت « 
شعاير ديني از خود بوسيله اعضا ـ اگر توأم بـا تصـديق قلبـي و اخـالص نباشـد ـ        

   2».شود ايمان تلقي نمي
من مـات و هـو يعلـم انـه     «حديث مرفوع عثمان نقل  ابن صالح به هنگام ] 37[
اهللا از دنيـا بيـرون رود، وارد    اال لـه كسيكه در حال علم به الا« 3»اهللا دخل الجنه اال الاله

   ».بهشت خواهد شد
در متن حديث مـا را وادار بـه مخالفـت فقهـا و سـاير      » و هو يعلم«جمله : گويد

به شـهادتين  فرد به مجرد معرفت قلبي بدون تلفظ «: گرداند كه گويند سنت نمي اهل
 ثابـت  ه شدن آنگرفتشرط به چون . شود ـ  مسلمان تلقي نمي ـ اگر قادر بدان باشد

  4».اند آن را بيان كرده يديگراحاديث ، و شده
مـن   ن لقيتمفَ«): ا(امام نووي در مقام شرح حديث مرفوع ابوهريره ] 38[

وراء هذا الحائط شْيهلْبها قَ اَاهللا مستيقنْ اال ان الاله دب5»ه   
  .»گشايد دهان به ال اله اال اهللا مي اگر كسي را پشت ديوار اين حياط يافتي كه از سريقين قلبي«: ترجمه

در اين حديث داللت آشكاري براي مـذهب اهـل حـق وجـود دارد، كـه      : گويد 
هـيچ سـودي نـدارد     ،اعتقاد به توحيد بدون تلفظ به آن، يا تلفظ بدون اعتقاد قلبـي 

                                                 
  188الدين ص  اصول.  ١

   350ص  7معالم التنزيل ج.  ٢

  .گذشت 93 تخريجش در ص.  ٣

   173ـ 172صيانه صحيح مسلم ص .  ٤

  .تخريجش در صفحه قبل گذشت.  ٥
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      1».بلكه الزم است كه جمع ميان هر دو بوجود آيد
مؤمن حكـم شـده بـه ايمـانش      فرد:ر اينكهسنت را ذكر كرده ب و اجماع اهل] 39[
ين خالي از هرگونه شك و شبهه به دين اسالم قلباً اعتقاد جازم و يق«سي است كه ك

اگر تنهـا بـر يكـي از ايـن دو     . به شهادتين تلفظ بورزد ،داشته باشد و همزمان با آن
لكنت گر در صورتي كه بخاطر اآيد،  ورزد بهيچ وجه از اهل قبله بشمار نمي راقتصا

زباني از تلفظ بدان معذور باشد، يا اينكه بعد از پيدا كردن اعتقاد دروني بالفاصله از 
دنيا بيرون رود و امكان تلفظ بدان را پيدا نكند يا غير اين مـوارد، همچـون انسـاني    

ه ديـ نورزتلفـظ  هر چند بـه شـهادتين   . (شود مسلمان تلقي مي] بدليل معذور بودن[
   2)باشد
كسـيكه قـدرت تلفـظ بـه     «: ي نيز بر اين امر هشـدار داده و گويـد  امام ذهب] 40[

    3».آيد شهادتين را داشته باشد ولي از آن خودداري ورزد، كافر بشمار مي
انجـام   نيكـو كسيكه هرگز عمـل  «: ده به اينكهرابن حجر در نصي تصريح ك] 41[
ه مسـلمان بـودنش   اهللا باشد حكم ب اال اله ي عمرش به شهادت ال اما خاتمه باشد هادند
گردد و اگر تلفظ زبانيش بـا تصـديق قلبـي     شود و احكام مسلمين بر او اجرا مي مي

مقارن باشد اين تصديق و اقرار بحال او سودبخش خواهـد بـود امـا بشـرط اينكـه      
  4.ي قطع اميد از زندگي نرسيده باشد به مرحلههنگام اقرار 

                                                 
   244، 197ص 1ايضا ج :، نگا 237ص 1شرح مسلم ج.  ١

   149ص 1پيشين ج.  ٢

، نقل كالم او بصورت تفصيلي در شرط آتي ـ بحول خـدا ـ     306ص 14سير اعالم النبالء ج.  ٣
  .خواهد آمد

است، اما خطا اسـت و صـحيح   . . . » بشرط ان يكون و صل الي حد االنقطاع«ارده عبارت و.  ٤
حجـر عبـارتي    ابـن ي بعد از آن، و بنده در كالم خود  بدليل آيه. آن بشرط ان ال يكون است

توبه هر چنـد در  «: گويد 43ص 15آنجا كه در جلد . بخشد ام كه اين معني را تأكيد مي ديده
] مـرگ [ي  ي مشـاهده  شـود تـا زمـاني كـه بـه مرحلـه       فته ميهنگام شدت مرض مرگ پذير

آنگاه كـه  « )انَسبأَْ اوأَا رملَ مهانُيما مهعفَنْي كي ملَّفَ(بدليل . شود رسد، آنگاه پذيرفته نمي مي
را از سوي ما مشاهده كردند، ايمانشان هيچ سـودي بـه حـال آنهـا نخواهـد      ] مرگ[مصيبت 
  .»بخشيد
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ب و پاسخ دادن آن عـاجز و  از فهم خطا) مرگ ي فرشته( ي در هنگام مشاهدهو 

`  b  a      (: ي ناتوان باشد و در اشاره بـه ايـن موضـوع بـه آيـه     

m  l  k  j      i  h  g   f  e  d  c( ]نساء :
  1.استدالل نموده است] 18آيه

ي و انجـام اعمـال بـد دسـت     توبه براي كساني نيست كـه از ارتكـاب معاصـ   «: ترجمه
اكنـون   هـم  مـن : مرگ قرار گرفت، بگويد ي ا در آستانهآنه يكي از كشند، تا وقتي كه نمي

  .»توبه كردم
مـن قـال    يوم القيامـة اسعد الناس بشفاعتي «: و به هنگام سخن از حديث] 42[
در اين حـديث دليلـي بـر اشـتراط     «: گويد مي  2»اهللا خالصا من قلبه او نفسه اال الاله

  »آمده است »من قال«ي  لهي شهاده وجود دارد، چرا كه در آن جم تلفظ به دو كلمه
اند، شرط عالم بودن فرد ناطق  شروطي كه علماي شافعيه بيان كرده  و از جمله

، امام شافعي نيز توجه اساسي  به اين شرط مبذول داشته. به معنا و مفهوم آن است
  :ي آنها و احكام فقهي مهم و فراواني بر آن بنا نهاده است، از جمله

 صـرفاً  شـود  آنكس كه بخاطر ارتداد از دين كشته مي ،نكهتقرير شافعي بر اي] 43[
: گويـد . به ايمان اقرار ورزد و اقرارش بعـد از بلـوغ و عقـل باشـد    «: كسي است كه

كسيكه قبل از رسيدن به زمان بلوغ اقرار به ايمان ورزد ـ هر چند عاقل نيز باشـد ـ    
از (س از بلوغ توبـه نكنـد   پ و ا بعد از آن از دين برگرددي ،بعد از اقرار قبل از بلوغ

ايمانش در حال بلوغ صورت نگرفتـه   و اقرار شود چون كشته نمي) باب حد ارتداد
گـردد اگـر    شود ايمان بياورد و بر ايمان تشـويق مـي   لذا به او دستور داده مي. است

اما اگر بعد از بلوغ و در حـال مسـتي اقـرار بـه ايمـان      . شود ايمان نياورد كشته نمي

                                                 
دترين افراد به شفاعت من در روز قيامت كسي است كه خالصانه و از صـميم قلـب   سعادتمن.  ١

  اهللا را بر زبان آورد اال الاله

   297ص 1الباري ج فتح.  ٢
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، كه هـيچ اگر توبه كرد . شود از آن پشيمان شود از او درخواست توبه ميبورزد بعد 
از سـر   -كـردن غيـر از مسـتي    -شود، اما اگر عقلش از راه ديگـري  وگرنه كشته مي

شود و اگر از توبه كردن سرباز زند باز كشـته   ز او توبه درخواست نميا 1.رفته باشد
   2»شود نمي

شود گردن فـرد   رتها مورد آزاد شدن واقع ميگردني كه در كفا،و او مقرر فرموده 
در جاي خـود  ) مومنه(دار است بعد اين مطلب را رعايت كرده كه اين وصف  ايمان

از   ورزد كه واجب اسـت فـرد آزاد كننـده    واقع شود و بر دو نوع از رقاب اشاره مي
و  ،زبـان  ردن، يكـي فـرد بـي   گـ عالم بودن آنها به ايمان يقين داشته باشد و ايـن دو  

ديگري كسيكه قبل از رسيدن به دوران بلوغ همراه با پـدر و مـادر كـافرش توسـط     
شـافعي در ايـن مـورد    . مسلمانان به اسارت گرفته شده و به برده تبديل گشته باشد

زبان مؤمن به دنيا آمده باشد و با اشـاره بـه ايمـان اعتـراف      اگر كنيزي بي«: گويد مي
هوم و معلوم باشد و مـردي او را از بـاب كفـاره    اش مف ورزد و نماز بخواند و اشاره

) شـود  و بعنوان كفاره از وي پذيرفته مي(او را كفايت خواهد كرد شااهللا  ان. آزاد كند
ا آمده باشد، و بـه ايمـان اشـاره    زبان از سرزمين شرك به سوي م و اگر يك كنيز بي

شاءاهللا، او را  رد، انزاد كابل فهم باشد، آنگاه او را آاش ق و نماز بخواند، و اشاره. دكن
 كند اين اسـت كـه او را آزاد   اما آنچه نزد من محبوبتر جلوه مي .كفايت خواهد كرد

   3.ورزدنكند مگر اينكه اقرار به ايمان ب
اي همراه با پدر و مـادر كـافرش بـه اسـارت مسـلمانان درآيـد و        و اگر دختربچه

او را از باب كفـاره  (م بپردازد هنگام بلوغ از خود عقل بروز دهد و به توصيف اسال
اما اگر به دوران بلوغ نرسـيده، او را از بـاب كفـارت     )كند او را كفايت مي آزاد كند

                                                 
اي شافعي براي فرد مست ناشي از يك قاعده است كه او در زمينه اقوال و افعـال فـرد   ثناست.  ١

در حال مستي همسر خـود را طـالق    هر كس باده نوشي كند و«: مست برگزيده و آن اينكه
شـوند چـون    ي حدود شرعي و فرايض نيز بر وي واقع مي شود و همه دهد طالقش واقع مي

مزنـي نيـز    253ص  5ام ج. كند الخمر هيچ فرض و واجبي از وي ساقط نمي معصيت شرب
  .  تعقيبي بر آن نگاشته است 260در المختصر ص

   159ص  6ام ج.  ٢

  .است» اقرار به ايمان بورزد«رسد  نين آمده است اما آنچه صحيح بنظر ميدر متن شافعي چ.  ٣
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رسـد و در حـال بلـوغ بـه      تا زمانيكه به بلـوغ مـي   اين آزادسازيظهارش آزاد كند، 
و اگر بعداز بلوغ به توصـيف اسـالم    كند او را كفايت نميپردازد  توصيف اسالم مي

  1.شود ي ظهارش واقع مي كفاره به عنوانكند ردازد و در جا او را آزاد بپ
ي زن هنگـام اسـالم آوردن يكـي از زوجـين كـافر، و       اين شرط را در مورد عده

از اسـالم تخلـف   كـه  آن -ـ از زوجـين  اگر  «: ذكر كرده آنجا كه گويدتخلف بعدي 
ن انقضاي عـده زن ادامـه   العقل باشد و اين وضعيت تا زما زبان يا ناقص ورزد بي مي

گردد، و اگر مرد به توصيف اسـالم بپـردازد امـا     پيدا كند عصمت ميان آندو قطع مي
 ،شود، و اين عصمت جز بـا اسـالم آوردن   آنرا فهم نكند عصمت ميان آنان قطع مي

  2».آنهم در حال تعقل آن ثبات و دوام نخواهد آورد
معنـي   بـي توحيـد بـدون آن    ي دقت كن كه چگونه بر اين شرط مهم ـ كـه كلمـه   

خواهد ماند ـ توجه كرده است، آنهم در سه مسئله كه نيـاز بـدانها شـدت و قـوت      
كسيكه از ايماني . گردد شود بر هر مرتدي اقامه نمي دارد، حدي كه بر مرتد اقامه مي

حـد ارتـداد بـر او     بدان اقرار كرده باشد، مرتـد گـردد،  كه قبل از بلوغ و اتمام عقل 
. چون هنگام اقرار معني اين ايمان را بخوبي درك و فهم نكرده است. شود اقامه نمي

و چون به دوران كمال عقل و درايت رسيده از ايمان ناكامل و ناقص مرتد گرديـده  
ايمـان  ،شود، اما اگر بعد از كمال عقـل و بلـوغ    است، لذا حد ارتداد بر او اقامه نمي

  .شود دادش كشته ميبياورد بعد از آن برگردد بدون شك بر ارت
و همچنين است وضعيت كسيكه در هنگام مغلوب واقع شـدن عقلـش اقـرار بـه     
ايمان بورزد، بعد هنگام سر عقل آمـدنش مرتـد شـود از بـاب  حـد ارتـداد كشـته        

شود، چون هنگام اقرار و اعتراف به ايمان معنا و مفهوم شيئي بدان اقـرار شـده    نمي
  .را درك نكرده است) ايمان(

شـده  تبديل برده به ي صغير به اسارت رفته و  نين است وضع و حال بچهو همچ
اگر در حال غيربالغ بودن به توصيف اسالم برخيزد بعـد بعنـوان كفـاره آزاد شـود،     

ي اعتاق او ـ نزد امام شافعي، از كفارت برائـت پيـدا     ي فرد آزاد كننده ـ بوسيله  ذمه
                                                 

   281ص  5االم ج.  ١

   54ص 5ج ام.  ٢
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 كـه بـا  به توصيف اسالم برخاسته ماني در زكند، چون او فردي را آزاد كرده كه  نمي
ي فرد آزاد كننده تا زمانيكه فرد آزاد شده  و ذمه 1مفهوم و معناي آن آشنا نبوده است

، از كفـارت برائـت پيـدا    بعد از بلوغ به توصيف درست دين خدا برنخاسـته اسـت  
  .كند نمي

و تمام  خالصه، توصيف  اسالم از اين سه گروه اعتبار ندارد مگر در شرايط بلوغ
 -كند ـ از توحيد و لوازم آن  مي اقرار و كمال عقل، تا معنا و مفهوم آنچه را كه بدان

  .بخوبي درك نمايد
بـر هـر مسـلماني    «: بگويـد يد كـه  انبجايي كشـ را امام شافعي  اين مسئلهو ] 46[

ي آن گـواهي دهـد كـه     واجب است در حد توان زبان عربي را ياد بگيرد تا بواسطه
و كتـاب خـدا را تـالوت كنـد و بـه اذكـار        "عبده و رسوله  هللا و ان محمداًاالا الاله"

   ».تلفظ بورزد 2واجبه از تكبير و تسبيح و تشهد و غيره
مفيد ضرورت فهـم   ،به اين امر -از طرف او -مخفي نماند كه ملزم كردن مسلمان

دون فهـم  شهادتين و فهم معناي آنهاست نه مجرد بر زبان راندن آنها به زبان عربي ب
  .و درك آنها

اهللا مقبـول   االاهللا محمد رسـول  گواهي الاله «:ابومنصور بغدادي بيان داشته كه] 47[
گيرد مگر در صورتي كـه بـر صـحت آن     صاحبش بر آن ثواب نمي و شود واقع نمي

   3».آگاه باشد و از سر شناخت و معرفت آن را بر زبان آورد

¶  ¸  µ  ´  ³        »  º  ¹(ي  بغوي هنگام تأويل آيه] 48[
À  ¿  ¾  ½    ¼( ]86آيه: زخرف[  

شفاعت را مگر كسـيكه بـه   خوانندـ  كه غير او را مي شوند ـ آنهايي  مالك نمي« : ترجمه
  »].و به گواهي خود دانا هستند[دانند  حق گواهي دهد، درحاليكه مي

ـ   و«است ي توحيد  االاهللا كلمه منظور از شهادت و گواهي بر حق الاله«: گويد  هم 
                                                 

عبارتست از  »/«، در مبحث اول گذشت كه توصيف اسالم از نظر شافعي28-27در ص .  ١
  .گفتن شهادتين و بتري جستن از هر ديني كه با اسالم مخالف است

   48الرساله ص .  ٢

   188اصول الدين ص  . ٣
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يلَعآن شـناخت و  نسـبت بـه   اند قلبـاً   يعني آنچه  از راه زبان بدان گواهي داده» ونَم
  .علم دارند

االاهللا  من مات و هو يعلـم انـه الالـه   «: ابن صالح از حديث مرفوع عثمـان ] 49[
   1»ةدخل الجن

   ».گرديداالاهللا از دنيا بيرون رود داخل بهشت خواهد  كسي بر علم به الاله«   
ي خوارج و معتزله را در مورد ابدي بودن مرتكب گناه كبيـره در آتـش    رد نظريه

جهنم استنباط كرده است، و در عين حال بر اين امر نيز تنبيه كرده كه معرفت قلبـي  
كـه مفيـد    2.تنها بدون نطق به شهادتين براي حكم به مسلمان بودن فرد كافي نيست

  .آيد اهللا بشمار مي  اال  اله روط الاين است، همچون معرفتي ضمن ش
ي حديث پيشين عثمان نقل كرده  را درباره 4سخن قاضي عياض 3نووي هم] 50[ 

د معرفت قلبـي بـدون تلفـظ بـه     ربعضي اوقات كسيكه عقيده دارد كه مج«: و گويد
ورزد،  شهادتين سودمند واقع خواهد شد، او نيز به عين ايـن حـديث اسـتدالل مـي    

سنت بر ايـن اسـت كـه     بر علم اقتصار كرده است، اما مذهب اهلچون متن حديث 
هيچكدام بدون ديگري سـودمند نخواهـد بـود، و    . معرفت مرتبط به شهادتين است

شـكل و آفتـي   مداد، مگر كسيكه بخاطر داشتن نخواهد فرد را از آتش دوزخ نجات 
  »...در زبان از تلفظ به شهادتين عاجز باشد

عياض را تأييد كرده است در نتيجه همچون اين اسـت  نووي نيز اين قول قاضي 
قاضـي عيـاض   «: زيرا قبل از نقل قول قاضي عياض گويـد . كه خود آنرا گفته باشد

و بعد از نقـل قـولش   » كالم زيبايي دارد كه مسائل گرانبهاي در آن جمع كرده است

                                                 
  .گذشت 93تخريجش در ص.  ١

   173ـ  172صيانه صحيح المسلم ص.  ٢

    219ص 1شرح مسلم ج :نگا.  ٣

ي اندلسي مالكي، براي مـدت طـوالني مسـئوليت توليـت     بابولفضل عياض بن موسي اليحص.  ٤
ت اي برخوردار بود، در علـم حـديث مهـار    ي حميده منصب قضا را بعهده گرفت و از سيره

االنوار در تفسير غريب الحـديث،   پيدا كرد و كتاب األكمال في شرح صحيح مسلم و مشارق
ــ  483ص  3ج و فيات االعيان ال بن خلكـان : و غير اينها را تأليف نمود، نگا و كتاب الشفاء

   ٢١٨ ـ212ص  2ذهبي جاثر و السير  485
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   1».اين سخن در نهايت زيبايي است: گويد
ي  بنـده تا زمانيكـه  «: الفاظ حديث مذكور گويد ذهبي بعد از روايت يكي از] 51[

ي  ين و ايمان كامل كلمـه قريساز هر ديني سواي دين اسالم برائت نجسته و از خدا 
اگـر بدانـد و بـر    . االاهللا پيدا نكرده اسـت  االاهللا بر زبان نرانده علم به مفهوم الاله الاله

دداري ورزد كـافر بشـمار   الوصف از بر زبان آوردن آن خو تلفظ به آن قادر باشد مع
  2».آيد مي

  .اند شرط اخالص هنگام تلفظ به آن است و از جمله شروطي كه بيانش كرده
ف كي: ، قـالو جددوا ايمانكم«: ومحمدبن نصر مروزي بعد از روايت حديث] 52[

   3»االاهللا تقولوا الاله: ؟ قالاهللا نجدد ايماننا يا رسول
د اي رسول خدا ايمان خود را چگونـه تجديـد   عرض كردن. ايمان خود را تجديد كنيد(

  »االاهللا گوييد الاله ب«: كنيم؟ فرمود
االاهللا بـر زبـان    ي الالـه  هر كس مخلصانه كلمـه  كه اين روايت دليل بر اين است«

  4».آيد آورد دليل ايمان او بشمار مي
  5»االاهللا يرجع بها الي القلب مخلصا من قال الاله«: ابن نصر حديث] 53[
   ».االاهللا و اين كلمه از سر اخالص از ته قلبش بيرون آمده باشد كس بگويد الالههر «

اهيش يعني مخلصانه از ته قلب آنرا به زبـان آورد و گـو  «: بعد گويد را ذكر كرده،

 )g  f   e  d  ch  i( :گفتنـد  همچون گواهي منافقان نباشد، كـه مـي  
  ]1آيه: نمنافقو[

  .»ي خدا هستي ه همانا تو فرستادهك ميده گفتند گواهي مي«: ترجمه
                                                 

   220ـ  218ص  1شرح مسلم ج.  ١

   306ص  14سيراعالم النبالء ج.  ٢

و  357ص  2، و ابـونعيم در الحليـه ج  359ص  2روايت به مثل اين از احمـد در المسـند ج  .  ٣
ي بن موسي بدان متفرد گشته است،  غريب است از حديث محمد پسر واسع، صدقه«: گويد

راستگو است «: در مورد او گويد 275و اين صدقه كسي است كه ابن حجر در التقريب ص 
  ».اما اوهامهاي دارد

  782ص  2ج ةعظيم قدرالصالت.  ٤

  .ام، اما معنايش در چند حديث تكرار نشده است ن لفظ نيافتهاين روايت را به اي.  ٥
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   )واهللا يشهد انهم لكاذبون(: فرمايد خداوند مي
  .»گويند هد كه همانا آنها دروغ ميد خداوند گواهي مي«:ترجمه

چون در واقع حـق اسـت،   . سخن آنها را تكذيب نكرده استدر اين آيه خداوند 

i     k       j  (: بلكـه بعضـي از ســخن آنهـا را تكـذيب نمــوده اسـت و فرمــوده     

l(   
  .»او هستي ةتو فرستادخداوند ميداند كه «: ترجمه

o  n  m     ( :سـپس خـدا فرمـود   . گوينـد  مـي يعني آنچنان كه خـود ايشـان   

q  p( ]1آيه: منافقون[  
  » گويند دهد كه منافقين دروغ مي خداوند گواهي مي« :ترجمه

، نه اينكه سخن باطـل يـا   آنها را تكذيب كردهبنابراين اهللا تعالي بخشي از سخنان 
  1.دروغ بر زبان آورده باشند

يمه نيز اين قيد را در بابي كه آنرا براي بيان اينكـه شـفاعت نصـيب    زابن خ] 54[
شود كه مخلصانه و از ته قلب به وحدانيت خداوند گـواهي بدهـد تنظـيم     كسي مي

   2.كرده، آورده است
ـ    رد او در] 55[ قبـول  ر تأويلهـاي غيرقابـل   كساني كه احاديث مطلقـه را حمـل ب

اند ذكر كرده، مثالً در مقـام   اند، قيدهاي اين كلمه را كه در نصوص ديگر آمده نموده
فان اهللا قد حرم علي النار ان «حديث مرفوع عتبان بن مالك را  ،بيان شرط اخالص
  .آورده است 3»االهللا يبتغي بذلك وجه اهللا تأكل من قال الاله

                                                 
باشد  مي» يبتغي بذلك وجه اهللا« و شاهد در آن لفظ . گذشت 95درص  در  تحريج اين حديث.  ١

رده اســت، و وارد كــ 785، 783، 782، 775، 775ص  2ج كــه مصــنف آن را در كتــاب التوحيــد
، كتاب الرقـاق، بـاب   172، ص 7بخاري اين لفظ را در جاهايي چند روايت كرده، از جمله در ج

  .44ص  4شود، و احمد در مسندش ج عملي كه بوسيلة آن رضايت خدا طلب مي
  . 708ـ 707ص  2ج ةتعظيم قدرالصال.  ٢

  .696ص  2كتاب التوحيد ج.  ٣
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كـه در راه خـدا و   ) بسـوزاند (خداوند بر آتش حرام كرده كه كسي را بخـورد  همانا «: ي حديث ترجمه
  .»االاهللا بر زبان براند ي الاله هفقط براي او كلم

االاهللا مخلصا  من شهدان الاله«و در مقام بيان اين شرط حديث معاذ را آورده كـه  
   1»دخل الجنه

  ».شود االاهللا گواهي دهد وارد بهشت مي هركس مخلصانه به الاله«
به او دستور داد در ميان مردم بانگ ) ص(كه رسول خدا ) ا(و حديث عمر

وارد » االاهللا وحـده الشـريك لـه    الالـه «برآورد كه هر كس مخلصانه گواهي دهد كه 
    2.شود بهشت مي

كه مخلصانه به يگانگي خداوند گواهي دهد و گواهي دهـد كـه    كسي«و حديث 
  3».شود واجب مي محمد فرستاده اوست، بهشت براي او

گيـرد كـه    كه بهشت تنها به كساني تعلق ميبه اينبيان ذكر «: ابن حبان گويد] 56[
به وحدانيت و يگانگي خداوند گواهي بدهند، و اين گواهي نشأت گرفتـه از يقـين   

اخـالص ـ موجـب دخـول بهشـت       نگواهي زباني تنهـا ـ بـدو    اينكه قلبي باشد نه
را بعنـوان   5»الــجنة دخـل   االاهللا مخلصا من قلبـه  لهمن شهد ان الا« :و حديث 4».شود

  .گواه آورده است
ابوعوانه نيز اشاره به شرط اخالص نموده و بيان كرده كـه اقـرار تنهـا اگـر     ] 57[

   6.بخشد همراه با اخالص نباشد سودي نمي
 7از اسالم، ايمـان و احسـان  كه در آن خطابي در مقام شرح حديث جبرئيل ] 58[

مفيـد ايـن اسـت    كند احسان چيست؟  سخن گوينده كه سؤال مي«: دگويسؤال كرد 
                                                 

روايـت كـرده، و   ، از معاذ بصـورت مرفـوع،   ن لفظ رامانند اي 236ص  5احمد در المسند ج .١
  . مانند آن را به بزار از ابوسعيد نسبت داده است 1098ص 2آلباني در صحيح الجامع ج

  .نسبت داده است زارآن را به ابويعلي و ب 161ص  1هيثمي در مجمع الزوائد ج.  ٢

امـا  . ام توقف پيدا نكرده ن حبانآگاهي و تقريباً تخريج حديثي كه اباين حديث با اين لفظ بر.  ٣
اً تخريج حيثي كه ابن حبان در صحيحش با لفظي مشابه به آن روايـت كـرده، بـه حـوا     قريبت

  .خدا، خواهد آمد
   430ـ 429ص  1األحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج.  ٤

  .آنرا آورده است 236ص  5ج شاحمد نيز در مسند.  ٥

  2ص  1المسند ج.  ٦

  .گذشت 33مبحث اول در ص  تحريج آن در.  7
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معناي احسان در اينجا اخالص است و احسان شرط صحت ايمان و اسالم هـر دو  
ي توحيد  شود و اين به اين دليل است كه اگر كسي به توصيف و بيان كلمه تلقي مي

فرد محسـن تلقـي    برخيزد و اعمالي انجام دهد اما توأم با نيت و اخالص نباشد، آن
آيد هر چنـد خـونش در    شود، و ايمانش در حقيقت صحيح و كامل بشمار نمي نمي
ي  وسـيله از جملـه  و بـدين    شود، محفوظ است و ريخته نمياز ريخته شدن  ،حكم

  1».آيد ميمسلمانان بشمار 
و انجـام شـعاير بـدون اخـالص ايمـان       زبانياقرار«بغوي نيز بيان داشته كه ] 59[

  2».شود تلقي نمي
اند شرط ايمان به تمامي آنچـه كـه رسـول     و از جمله شروطي كه بيان داشته] 60[

و در ايـن   و رسولش همراه با انقياد و تسليم در برابر امر خدا .آورده است) ص(خدا 
بياوري و به يگانگي او به خدا ايمان  ايمان اين است كه«: گويد ارتباط  ابن نصر مي

اوامر او شوي و او و زبان به او تصديق بورزي، و تسليم  اعتراف ورزي و با قلب و
 راه دل بـه  سرپيچي كمترين اينكه بدون باشي عزم راسخ در انجام دستورات او داشته

 مـالزم  واقـع  در كردي چنين اگر نشان دهي، خود از معاندت و تكبر كمترين و بدهي

  3»اي كرده پرهيز او خشم اسباب از و اي بوده او محبت اسباب
باب مربوط به حديث روايـت شـده از رسـول خـدا     «: گويد ابن خزيمه مي] 61[

االاهللا گـواهي دهـد، از آتـش دوزخ،     در مورد بيرون رانـدن كسـيكه بـه الالـه    ) ص(
بشنوند و آن را حمل بـر ايـن معنـي    را ترسم كه برخي از افراد نادان اين روايت  مي

ان قلبي ـ بر زبـان آورد از آتـش    كنند كه هر كس اين كلمه را ـ بدون تصديق و ايم 
و عـدم   ،دوزخ خارج شود، و از روي جهل و قلّت معرفت به دين خدا و احكام آن

اين سخن را بر زبان آورد، و از سر جهل ) ص(فهم اخبار و فرمودهاي رسول خدا 
فـرد گـواهي   توهم ببـرد كـه   ) ص(رسول خدا  مختصر و مفصلبه محتواي اخبار 

بعثت  بهشت و جهنم، ،كتب،، بدون گواهي دادن به پيغمبران االاهللا دهنده به الاله

                                                 
   296ص  4معالم السنن ج.  ١

   350ص  7معالم التنزيل ج.  ٢

   393ـ  392ص  1ج ةتعظيم قدرالصال.  ٣
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    1».بشدت نگران هستمبابت اين از من شود، و  وارد بهشت مي.  . .و  و حساب
بـدون اينكـه گـواهي دهـد كـه خداونـد       : كه گويـد  »:«سخن ابن خزيمه 
دا به آنچـه كـه رسـول خـ     ،اشاره به اين دارد كه هر كس.  . .و  پيغمبراني فرستاده

ي  اقـرارش بـه كلمـه    ،آورده است ايمان نداشته باشد از اين امور و غير اينها) ص(
ي شروط توحيد را در خود محقق  بخشد چون او همه توحيد سودي به حال او نمي

نكرده است، و سخن جامع او قبل از شروع نقل كالم علماي شافعيه در مـورد ايـن   
   2.داشت دقيد نيز وجوقيدها گذشت كه در ضمن آنها اشاره به اين 

جـان و مـال فـرد تنهـا زمـاني       ،كه اين توضيح اين امر«: ابن حبان نيز گويد] 62[
از سوي خـدا آورده  ) ص(ي آنچه رسول خدا  ماند كه به همه مصون و محفوظ مي

است ايمان داشته باشد و عالوه بر اين عمالً آن را انجام دهـد، بـدون تكيـه زدن و    
  3».ين كه قبالً آنها را توصيف كرديماعتماد كردن بر شهادت

بـي و بمـا    امنـو آاالاهللا و  ت ان اقاتل الناس حتي يقولوا الالهامر«: بعد حـديث 
  .را آورده است 4»مائهممني د اعصمو كلجئت به فاذا فعلوا ذَ

االاهللا را بر  ي الاله كه كلمه بجنگم تا زماني) مشركان(ام با مردم  مأموريت يافته«: ترجمه 
اگر اين كار را كردند خونشـان از  . آورند ام ايمان مي آورند و به آنچه كه من آورده ان ميزب

  .ي من مصون و محفوظ است ناحيه
  5.ي شريعت تعميم داده است خطابي اين لفظ را به همه] 63[
مـن قـال   «: اگر كسي به احاديث روايت شـده اسـتدالل كنـد   «: آجري گويد] 64[
شود، چنانچه قبالً نيـز گفتـيم ايـن مربـوط بـه       به او گفته مي »االاهللا دخل الجنه الاله

                                                 
  693ص  2كتاب التوحيد ج.  ١
   96ـ 93پيشين ص  :نگاه.  ٢

   440ـ  473ص : و نگاه 453ص  1األحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج.  ٣

بـه ماننـد آن در كتـاب اإليمـان، بـاب امـر بـه قتـال مـردم           210ص 1در جروايت از مسلم .  ٤
حتي يشهدوا و ان ال اله اال «: گويند و در ان آمده اسـت  االاهللا مي اله تا زماني كه ال) مشركان(

و اين در حالي است كه ابن حبان آم را در قبل از موضـعي  » اهللا  و يؤمنوا بي و بماجئت به
روايـت  » اذا شهدوا ان ال اله اال اهللا و آمنوا بي و بماجئت بـه ف«با لفظ   كه بدان اشاره شد،

  .299ص  1اإلحسان ج. كرده است

  .از او نقل كرده است 109ص 26الباري ج ابن حجر اين مطلب را در فتح.  5
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ـ بر پايه ذكري كه ما از آن كرديم   شود، دوران قبل از فرود آمدن فرايض مربوط مي
 )اهل علم توصـيف كـرده   را آنهايي كه خداوند ايشان (و اين سخن علماي مسلمان

شـد، بـه اسـتثناي افـراد      ي مـي آنان اقتدا و تأس  باشد، آنها پيشواياني بودند كه به مي
  1».اند اند، خارج گشته به نيكوي ايشان بر آن بودهتابعين جئه كه از آنچه صحابه و رم

اقرار به شهادتين همراه بـا داشـتن اعتقـاد    « :نووي بيان كرده كه شرط ايمان] 65[
ر را باشد و اين امـ  مي اند آورده) ص( مبراني آنچه پيا آنها، و اعتقاد به همهقلبي به 

االاهللا  امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا الاله«: در اين حديث شريف بيان داشته كه
  2»و يؤمنوا بي و بما جئت به

ابن حجر مقرر فرموده كه اگر فرد كافر اقرار به شـهادتين بـورزد حكـم بـه     ] 66[
از لـوازم ايمـان بـه خـدا و     «: شود و در تعليل اين حكـم گويـد   مسلمان بودنش مي

و التـزام بـه    ،ي آن چيزي است كه از آنها به اثبات رسيده تصديق همه رسولش
   3».شود ، و اين امر براي كسيكه به شهادتين گواهي بدهد حاصل ميآن است

االاهللا  ان الالـه  ةشهاد: سالم علي خمسبني اإل«: و به هنگام شرح حديث مشهور
چـرا ايمـان بـه مالئكـه و     اگر سؤال شـود  «: گويد مي 4]67[» اهللا و ان محمداً رسول

متضمن آنهاست، را ذكر نكرده  5ي اركان ديگري كه حديث جبرئيل پيغمبران و بقيه

                                                 
ـ   175صـحيح المسـلم ص    صـيانة و به تعليق ابن صالح بر اين مسـئله در   100ص الشريعة.  ١

، و  523ص  1تعليق ابـن رجـب در جـامع العلـوم و الحكـم ج      نگاه شود، همچنين به 194
  .مراجعه شود 414ـ 413ص  2سخناني در اين مسئله از منذري در الترغيب و الترهيب ج

   207ص  1ايضا ج :و نگا 212ص  1شرح مسلم ج.  ٢

   126ص  28فتح الباري ج.  ٣

، 177ــ  176ص  1سـلم ج كتاب االيمان، دعائكم ايمـانكم، و م  8ص  1روايت از بخاري ج.  ٤
  .كتاب األيمان باب بيان اركان االسالم، و لفظ از بخاري است

كه متضمن سؤال جبرئيل از رسـول خـدا دربـاره ايمـان و اسـالم و       است حديث مشهوري.  ٥
و در آن جبرئيل به او جواب داد كه ايمـان عبارتسـت از ايمـان بـه اهللا و     . است... احسان و 

 33در ص اني و رسوالن و روز آخرت و قضا و قدر، كه تخريج آن هاي آسم مالئكه و كتاب
  .گذشت
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در ) ص(شود مقصود به شـهادتين تصـديق رسـول خـدا      است، در جواب گفته مي
ي اعتقـادات مـذكور    باشـد پـس مسـتلزم همـه     آنچه كه آورده اسـت، مـي  ) ي همه(

   1».شود مي
اين علـم، بزرگتـرين ذكـري    «: بيان معناي توحيد گفته استو بقاعي بعد از ] 68[

 دهـد، و هنگـامي   آور قيامت نجات مي ها و احوال سرسام است كه فرد را از وحشت
اذعان به مطالبات ،شود كه همراه با  باشد، و هنگامي نافع مي شود كه ناطق ملي ميع

  2» .محض استصورت جهل و ناداني  كردن به آنها باشد، در غير اين آن و عمل
بخشـد ـ تـا بـه ثـواب آن       و در نهايت، بر كسيكه به اين شروط تحقـق مـي  

و . بـرود بيرون دسترسي پيدا كند ـ الزم است كه بر اين شروط بميرد و از دنيا  
اين امري است كه نزد هيچ احدي جاي كمترين شك نيست، با اين وصـف بعضـي   

ذكـر بيـان   « كه اند امر تأكيد ورزيدهبر اين ] 69[ -مانند ابن حبان– از علماي شافعيه
به يقيني كه توصـيفش   -از ته دل- شود كه بهشت تنها براي كساني واجب مي اينكه

  3».كرديم رسيده باشد و بر آن از دنيا بيرون رود

را روايـت  » االاهللا دخـل الجنـة   يعلم انـه الالـه  من مات و هو «و در پي آن حديث 
  4.كرده است

شرط متوفا شدن بر ايمان تا مستحق ورود «ث و امثال آن بيهقي از اين حدي] 70[
   5.استرا برداشت كرده » .به بهشت شود

ي توحيد و اهتمام  ي آنچه كه گذشت توجه علماي شافعيه به شروط كلمه از همه
ي گـواهي دادن بـه ايـن     گردد، تا بوسـيله  فراوانشان به تحقق اين شروط روشن مي

اند، تحقـق   آنرا اراده كرده) ص(و رسولش  عزوجلي ، كه خدايي طيبه معناي كلمه

                                                 
   341، 198ص  1در جرا نگاه كنيد توجهش به اين شرط نير ، و 101ص  1الباري ج فتح.  ١

» يتسر العزيز الحميد«، آن را از اصلش 126ص 1المجيد ج  شيخ عبدالرحمن بن حسن در فتح.  2
  .، نقل كرده است76-75ص

 1ايضا باب مشابه آن در ج :، و نگا431ـ   430ص  1سان به تقريب صحيح ابن حبان جاألح.  ٣
  .434ص 

  .گذشت 93تخريجش در ص .  ٤

  .زئانكتاب الج 219ص  6دوباره شرح مسلم نووي ج :نيز نگا، و 6األعتقاد ص .  ٥
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  مبحث چهارم

  دعوت پيامبرانتوحيد اولين 
رود، و ايـن بـدان علـت     اختالف در اين مسأله يك امرغريب و ناگهاني به شمار مي

در مورد اولين واجبي كه خداوند بر مكلّفـين واجـب    ،است كه گروهي از متكلّمين
اند اولين واجب بـر مكلّفـان شـناخت     برخي گفته اند، ختالف داشتها گردانيده است

و   اند اولين واجب بر مكلّفان نظـر و انديشـيدن اسـت،    خداوند است، و بعضي گفته
اند اولـين   اند اولين واجب قصد انديشيدن است، و برخي ديگر گفته گفته مه  بعضي

  .واجب شك و ترديد در مورد خداوند است
در مقـام   1امام و پيشواي متكلّمان  زمان خـودش ابوالمعـالي جـويني    ،و در اين باره

اولين واجـب بـر شـخص    : اگر كسي گفت«: گويد اختالفات متكلّمين  ميبازگوئي 
مسـائلي اسـت كـه عبـارات ائمـه درمـورد آن         اين جـزء : گويم مكلّف چيست؟ مي

ـ   گوناگون است، برخي گفته د  اسـت، و  اند اولين واجب بر مكلّفين شـناخت خداون
برخي از محققان متكلّمين معتقدند اولـين واجـب بـر مكلـف نظـر و انديشـيدن و       

 ا و آنچـه كـه قاضـي   .  . .شـود   مـي  ، شناخت صانعمنجر بهاستدالل است، كه 
يعني قاضي تصريح نموده كه اولين (اختيار و انتخاب نموده تصريح به مقصد است 
اولـين واجـب بـر    : انـد  يشان گفتـه ا) واجب قصد نظر و انديشيدن است ـ مترجم ـ  

بنابر همان ترتيبي كـه در آن بـه شـرط     استانسان مكلف، اولين قسمت انديشيدن 
اولين واجب بر انسـان مكلـف  اراده و   : گفته 2يابوبكر باقالنامام فته شده است، گر

 3ابوهاشـم   قصد نظر و تفكر است، زيرا اراده و قصد مقدم بر مراد و مقصـد اسـت،  

                                                 
 39ي  چنانكـه توضـيح آن در صـفحه     و اين پيش از برگشت جويني از مذهب اولش بـوده،   .١

  .گذشت
عقيـده و    ايشان قاضي محمد بن طبيب بن محمد بصري سپس بغدادي مالكي مذهب است،.  2

و ايشـان از    كنـد،  ي اشعري را ياري كرد و گاهي اوقات با عقيده اشعري مخالفت مـي  طريقه
هاي و تأليفات ايشان األنصـاف   هم طرازان امام ابوالحسن اشعري است، از معروفترين كتاب

قرآن و غيره است، شرح حال و زندگي او را در كتاب سير االعالم النـبالء تـأليف   و اعجاز ال
  نگاه كن  270ـ  269ص  4و وفيات األعيان ابن خلكان ج  ،193 – 191ص 17ج ذهبي

ي اعتـزال خيلـي    او در مسأله  ايشان عبدالسالم بن عبدالوهاب جبائي و معتزلي مذهب است،.  3
و پدرش جزو سران معتزله هستند، شرح حال وي را در كتـاب   كرد، او روي مي غلو و زياده
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ين واجب بر انسان مكلف  شك و ترديد در مورد ذات خداوند است، زيرا اول: گفته
نـوع شـك   ي  و دربـاره ضروري است كه شك و ترديد بر نظر و تفكر مقدم باشـد،  

  .1»شك در مورد ذات خداوند نيكو است: گفته
اند، كه به مقتضاي  حكم سنگيني مترتب كردهي شك  ها بر مسأله بعضي از معتزلي
 ورزدتخلّـف  . قق بخشيدن به آنچه كه مكلّف را بدان واداشته انـد آن هر كس از تح

ده كه اگر شخصي به تمام برحتي ابوهاشم جبائي گمان . از دين اسالم  خارج است
اعتقاد داشته باشد و دليـل   هاشمي اصول و  ضوابط ابوتمامحتي به اركان اسالم  و 

عدل و توحيد و دليـل آن  هر اصلي را جداگانه شناخته باشد جز يك اصل از اصول 
چرا كه نقطه مقابل شناخت   و مقلدان چنين شخصي كافرند،  را نداند، او كافر است،

  2!.!آنهم كفر استو معرفت، عدم معرفت و شناخت است، و 
انسـان  كـه  بگذرد تكليف زماني  تحالاول اگر از : كه تصريح كرده به اين جويني

در اين مـدت بميـرد و عليـرغم ارتفـاع      كسينظر و تدبر ورزد وآن عاقل بتواند در 
  .3شود موانع تفكر نورزد به كافران پيوست مي

شـود،   براي بسياري از آنها مهم نبوده كه اين حكم شامل گروه بزرگي از مردم مي
اين  كه الزمه ي بر او آشكار نشده كه   ـ هنگامي  است تا جايي كه يكي از آنها گفته 

بخـاطر  «ـ  :ـ در جواب گفت  است گانش  ان و همسايهفير پدر و پيشينيتكوي قول 
  4.»هنميان مرا مورد انتقاد قرار مدهكثرت جو دازديا

                                                                                                                      
نگـاه   99ٔو طبقات المعتزله تأليف احمد بـن مرتضـي صـفحه      ،63ص15ج سير تأليف ذهبي 

  .  كن
ايـن قـول را انتخـاب و     3و در كتاب األرشاد ص   ،32 -31الشامل في اصول الدين صفحه .  1

ي آن، علـم و آگـاهي اسـت بـه      حيح كه نتيجهاختيار نموده كه قصد كردن به تفكر و نظر ص
  .ي واجب  است بر انسان بالغ و عاقل اولين مسأله همان حادث بودن عالم،

و فتح الباري تأليف ابن حجـر عسـقالني ج     ،255به كتاب  اصول الدين تأليف بغدادي ص   .٢
يـاران ابـي   مراجعه  كن، ابوالمظفر سمعاني در كتاب االنتصار الهل الحـديث از   121ص 28

ي ذات خداوند و شناخت،  ي دختر ابوهاشم درباره فاطمه«: گفتند هاشم نقل كرده كه آنها مي
سـيوطي آن را در كتـاب   . »!!شناخت بيشتري دارد) ل(و ) ص(از فاطمه دختر محمد 

  .نقل نموده است  176صون المنطق ص 
  . 33 -32مراجعه شود به كتاب الشامل في اصول الدين، ص .  3
، و ابن 693ص  6به كتاب المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم تأليف قرطبي ج  :نگاه . 4
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شـود مـر از البـالي     دسترسي به آن حاصل نمـي نزد متكلّمين اين واجب اول در 
، و در ايـن  انجامـد  گيري مشـخص مـي   به يك نتيجهپيچيده كه تعدادي از مقدمات 

اند كه فهـم و درك آن اصـطالحات    اتي را به كار گرفتهمتكلّمين  اصطالح ،مقدمات
تـرين   ها و به كـارگيري سـنگين   ترين راه ممكن نيست مگر با در پيش گرفتن سخت

  !ابزارهاي فهم
و سـلف  اول ايـن امـت بـه     ) ص(اند كه پيامبر خدا  بسياري از متكلّمين فهميده

و متكلّمـان مـاهر و   انـد،   كـرده  ؛ اعتـراض در دعوت مـردم  ،طور كلي از اين وسايل
و اند كه ايجاد اين اختراعات و اصطالحات مستقيماً سبب جلـوگيري   زيرك فهميده

چيـزي كـه   ، بـوده مردم از دين و نيز سبب ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان  شتنبازدا
از ايـن راه سـخت و پيچيـده     برجسـته  نااز متكلّم يتعداد نه چندان كمباعث شده 

دعـوت   شايسـتة پيامبران، تنهـا راه   )دعوت(كه شيوه  نمايند ، و اقراربگردانندروي 
  .1باشد مردم به سوي اهللا مي

گردانـي متكلّمـان    اعراض و روي-ناپذير است  چيزي كه واقعاً تعجب از آن پايان
نصوصي كه دعوت  ؛است از نصوص متواتر آشكار -گي  ي ساخته مدافع اين مسئله

امـا كسـي كـه    ! كنند توصيف مي جامعاي دقيق و  پيامبران را براي اقوامشان به گونه
فهمـد كـه آنهـا معتـاد ايـن كـار ناشايسـت         مي ژرفاي اين جماعت را كاوش بكند،

رفته است، و آنها را از بين آنها  هاي اي كه وحشت از اين كار از دل اند، به گونه شده
  .عانالمست به انكار قطعيات و مسلمات و اثبات منكرات، وا داشته است، واهللا

همـان  عـين  انـد   آنچه كه اهل علم در اين زمينه تقرير و تثبيت كـرده  حالدر هر 
كـه  اولـين امـري   از اينكـه   اند، نصوص معصوم شريعت ثابت كرده چيزي است كه

خـاطر  بو ايـن  اسـت  اهللا تعـالي  اند توحيد و يكتاپرستي  پيامبران بدان دعوت نموده
تـوان بـه    آنها مي ترين داليل ن و روشنتري ي واضح از جملهفراواني است كه داليل 

                                                                                                                      
  .آن را نقل كرده است 121ص 28حجر عسقالني در كتاب فتح الباري ج 

و   ،247 – 243براي توضيح بيشتر به كتاب شرح العقيده الطحاويه تأليف ابي العز حنفي ص .  ١
 7، و تفســير اضــواء البيــان شــنقيطي ج 693 – 692ص 6كتـاب المفهــم تــأليف قرطبــي ج  

در شرح حال بعضي از علماء شافعيه كه قبالً ذكر شـد    و غيره مراجعه كنيد، 476 – 467ص
  . مختصري در اين زمينه گفته شد
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  :موارد زير اشاره كرد
و  نيكوكـار ي فطري است،  يك مسألهكريم ثابت كرده كه شناخت خداوند قرآن  اوالً

 )Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â(. مـؤمن و كـافر در آن مسـاوي هسـتند     و كاربد
    ]87آيه: سوره  زخرف[

  !اهللا: گويند يقيناً مي »آفريده استكسي آنها را  بپرسي، چه  اگر از مشركان«: ترجمه
ــ  )¯   °  ±  ®¥  ¦  § ̈   ©  ª  »  ¬  ( فرمايـــد يو نيـــز مـ

  ]25آيه: لقمان[
حتمـاً   »هـا و زمـين را آفريـده اسـت     چـه كسـي آسـمان   : هرگاه از آنان بپرسي«: ترجمه

  .اهللاگويند  مي
اسـت  پس از آنكه مشركان  اقرار و اذعان كردنـد كـه خداونـد پروردگـار آنهـا       

او در عبادت را توحيد و انكارناپذير وجوب دليل قاطع آنها را ملزم كرد كه خداوند 
آن اقـرار و   از غيـر  باشدي فان بايد چيزلدر نتيجه، اولين واجب بر اين مك. 1بپذيرند

اعترافي كه در سرشت و فطرت آنها كاشته شده و در عقل آنها تثبيت شده اسـت و  
 بـه  ايـن چيـزي بـاقي نمانـده جـز اسـتجابت      از بعد  ديگر كاري به آن ندارند، پس

عقل براي توجيه عبادت كسي كـه همگـي بـه او اعتـراف     فراخوان فطرت و داللت 
و بدون شريك يكتابنابراين اولين واجب بر شخص مكلف عبادت خداوند   كنند، مي

  :كنداين را بيان مي .است
آنهـا   در حاليكـه و السـالم ـ    ةر داده كه پيامبران عليهم الصـال قرآن كريم خب :ثانياً
اجمـاع و اتفـاق    بر ايـن  همگي ـ مردمان نسبت به ترتيب واجبات هستند ترين  آگاه

اند كه بايد قبل از هر چيز ديگـري مـردم بـه سـوي يكتاپرسـتي و       كردهنظر حاصل 

f  e  d  (: فرمايـد  شـوند، چنـان كـه خداونـد مـي       خداوند دعـوت  ،عبادت
n  m   l  k  j  i  h  g( ]36آيه : نحل[  

طـاغوت   ايـم كـه خـدا را بپرسـتيد و از     مابه ميان هر ملتي پيامبري را فرستاده«: ترجمه 
  .»دوري كنيد

                                                 
  .توضيح آن در فصل دوم اين باب خواهد آمد به حول و قوة الهي.  1
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 .وظيفه آنها بوده استنخستين اين 

  :به امتش اين بـوده كـه   رسوليخداوند متعال بيان فرموده كه اولين گفتار هر ] 1[

) g  f  e  d     c  b   a  `   _  ^  ]  \  [ h( 
  .1 ]59آيه: اعراف[

  .»اي قوم من براي شما جز خدا معبودي نيست پس تنها خدا را بپرستيد«: ترجمه
توجه كنيد به وضـعيت تمـام پيـامبران علـيهم السـالم در كـار       «: شهرستاني گفته

اين اعالن خداونـد   ادعوتشان، اما آدم ابوالبشر، صداقت و راستگوئي او ثابت شده ب

  ]. 30آيه: بقره[ )I  H  G  F  E  (: مودگان كه فر به فرشته
  . »دهم من در زمين جانشيني قرار مي«: ترجمه

و امـا  ... . زمان او مشركي وجود نداشت تا او را به يكتاپرستي دعـوت نمايـد   در 

\  [  ^  _   `    (: ي نوح، عليه السالم اولين گفتار او با قومش اين بود مسئله
b   a( ]592آيه: اعراف.[  

                                                 
در چنـدين جـا   صالح و شعيب عليهم السـالم در   خداوند اين گفتار را از زبان نوح و هود و.  ١

ترديدي . است 85، 73، 65، 59اعراف آيات  ي سوره هاجااين قرآن ذكر نموده است، اولين 
و اختالفي در آن وجود نـدارد،    يكي بوده،در توحيد، ي پيامبران  وجود ندارد كه دعوت همه

: ترجمـه . »هاتهم شتّي و دينهم واحدلعلّات ام ةخوإو االنبياء «: فرموده )ص(چنانكه پيامبر 
امام نووي درشـرح ايـن   . (دينشان يكي است انبيا برادران پدري هستند مادرانشان جداگانه و

معني اين حديث اين است كه پيامبران اصل ايمانشـان  : اند جمهور علما گفته :حديث فرموده
ق و در  شـريعت  آنهـا در اصـل توحيـد  متفـ      يكي است و قانونشان با هم متفـاوت اسـت،  

، كتاب األنبيا، باب و اذكـر فـي   142ص 4جروايت از امام بخاري ) ـ مترجم. مختلف هستند
السالم، و لفظ از  كتاب الفضائل باب فضائل عيسي عليه  ،119ص 15و مسلم ج  الكتاب مريم،
  . بخاري است

´  µ  ¶  ¸   ²  ³ (: فرمايـد  السالم نقل شده اين است كه مي آنچه از زبان نوح عليه.  ٢
º     ¹(  بدون حرف)و سـوره مؤمنـون    59كه در سوره اعراف آمده است آيه  چنان) أن

اي كـه شهرسـتاني    و همان آيه )j  i  h   g  f(در سوره نوح آمده 23آيه 
از زبان صالح يا هود ـ بنابر اختالفي كه در ميان مفسران وجود دارد ـ در سوره مؤمنون آيـه    

در اينجـا فقـط بـه خـاطر     . معنا در همة آنها يكي اسـت ي نيست كه ذكر شده است شك 32
  .مراعات لفظ آيه تذكر دادم
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  .»اي قوم من، جز خدا معبودي نيست پس تنها خدا را بپرستيد«: جمهتر

o     n  m  l  k  (سپس نبوت را ثابت كرده و فرمـود   ،ابتدا توحيد
t  s  r   q        p( ]63آيه: اعراف[   

كنيد از اين كه اندرزي از سوي پروردگارتان بـر زبـان مـردي از     آيا تعجب مي«: ترجمه
  . »تا شما را بيم دهد خودتان به شما برسد

  ]65آيه :اعراف[ )º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  (فرمود  ،پس از او ،هود
  .»ودي نيست پس تنها خدا را بپرستيداي قوم من براي شما جز خدا معب«: ترجمه 

  .]67آيه: اعراف[  )Ö  Õ  Ô  Ó  ×(: سپس فرمود 
ابتدا توحيد سپس نبوت را . »اي از سوي پروردگار جهانيانم بلكه من فرستاده«: ترجمه
  .ثابت كرد

 :اعـراف [ )®  ¯   °  ±  ²  ³  ´  (: و اما بعد از او صالح فرمـود 
اي قوم من، بـراي شـما جـز خـدا معبـودي نيسـت پـس تنهـا خـدا را          «: ترجمه]. 73آيه

  .»بپرستيد

  .]73آيه: اعراف[  )¶  ¸  µ  »    º  ¹( :سپس فرمود 
  .»وي پروردگارتان برايتان آمده استي از سي بزرگ هم اينك معجزه«: ترجمه

بـه  كـه  هركسي منكر توحيد باشد ابتدا بايد توحيد را به او ثابـت كـرد، و كسـي    
  .»1توحيد اعتراف كند واجب است ابتدا نبوت را به او ثابت كرد

كند، چنـان    آن داللت مي رهمان چيزي داللت دارد كه قرآن ب ردر حقيقت سنت ب
به ) رضي اهللا عنه(صلي اهللا عليه و سلم در مورد فرستادن معاذ  كه در حديث پيامبر
انك سـتأتي قومـاً اهـل كتـاب فـاذا جئـتهم       «: فرمود) ص(يمن آمده، كه پيامبر 

   2»فادعهم الي ان يشهدوا ان ال اله اال اهللا و ان محمدا رسول اهللا
آنهـا را  تو به سوي قومي خواهي رفت كه اهـل كتـاب هسـتند، هرگـاه رفتـي      «: ترجمه

                                                 
  .431ـ 430يه اإلقدام، ص  نها.  ١
  .گذشت 40تخريج آن در مبحث اول اين فصل ص .  2
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اينكـه  و  ،دعوت كن به گواهي دادن به اين كه هيچ اله و معبود بحقي وجود ندارد جز اهللا
  .»محمد فرستاده او است

  » اهللا عبادةفليكن اول ما تدعوهم اليه «ودر لفظ ديگري آمده 
  .1»كني عبادت خداوند باشد بايد اولين چيزي كه آنها را بدان دعوت مي«: ترجمه

ابـن   ،به همـين خـاطر مفسـر قـرآن     ،متون ثابت و مسلم نبويو ديگر نصوص و 
ان ال  بشـهادة ان اهللا جل ثنائه بعث نبيه محمداً صلي اهللا عليه و سلم «: عباس فرموده

، فلما صدقوا بها زادهم الصيام فلمـا صـدقوا   الصالةاله اال اهللا، فلما صدقوا بها زادهم 

k    ( :ج، ثم اكمل لهـم ديـنهم فقـال   ،  فلما صدقوا بها زادهم الحالزکاةبها زادهم 
q  p   o  n  m  l( ]3آيه: مائده .[  

به اين كـه مـردم را   (را مبعوث كرد ) ص(محمد  خداوند عزوجل پيامبر خود«: ترجمه
  .»نداردوجود تا گواهي بدهند كه هيچ اله و معبود بحقي  )دعوت كند

بـراي آنهـا زيـاد كـرد،     نماز را  ،هنگامي كه مردم آن را تصديق كردند و پذيرفتند
 زكات،روزه را براي آنها زياد كرد، وقتي روزه را قبول كردند ،وقتي نماز را پذيرفتند

حج را براي آنها زياد كـرد،   ،را براي آنها زياد نمود، و هنگامي كه زكات را پذيرفتند
امـروز ديـن شـما را برايتـان كامـل      : سپس دينشان را بر ايشان تكميل كرد و فرمود

  ». . .2تكميل نمودم ماو نعمت خود را بر ش كردم
بيشتر از آن هستند كه  ،داليل بر اين كه توحيد و يكتا پرستي اولين واجبات است

  .شمارش شوند
كــه تعــداد فراوانــي از  و ديــدگاهي  ههــبــه خــاطر بيــان و توضــيح آن وج

اند ـ از جملـه برخـي از منتسـبين      هاي معروف شافعي مذهب پذيرفته شخصيت

                                                 
، باب ال تؤخـذ كـرائم امـوال النـاس، و     زکاة، كتاب 125ص 2ج در اين لفظ را امام بخاري .  ١

  .اند كتاب االيمان باب الدعاء الي الشهادتين، ذكر نموده 200ـ199ص 1ج در مسلم 
روايـت كـرده، و محمـد بـن نصـر در       45، ص 26و ج 11ابن جرير آن را در جامع البيان ج.  ٢

، و ابن المنذر و طبراني و ابن مردويـه و بيهقـي   352ـ 351ص 1، جالصالةكتاب تعظيم قدر 
انـد، و   ذكر نموده روايـت كـرده   514ص 7منثور ج در دالئل چنانكه سيوطي در تفسير در ال

  اين لفظ از ابن جرير است 
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واگـذار  علمـاي شـافعي   و مدافعين آن ـ گفتار را در اين مسأله به خـود    كالم
  .كنم مي
فـرائض بـر     شروع نزول قرآن و ابتـداء «تحت عنوان  »ا«امام شافعي ] 2[

هنگـامي كـه خداونـد    «: فرمايـد  مـي » پيامبر صلي اهللا عليه و سلم و سپس بر مردم
گونـه كـه حكمـت     مـان را مبعوث كرد، فرائضش را بر او نازل كـرد ه ) ص(محمد 

تواند حكـم خداونـد را بـه تـأخير      نميوخواست خودش اقتضا كرد، هيچ مانعي 
به دنبال هريك از آن فرائض فرضي پس از فرضي در زماني غير بيندازد، سپس 
  .قبلي آورد از زمان فرض
تر اسـت ـ    خدا عالمدر حاليكه شود ـ   گفته مي: تعالي فرموده »:« 1امام شافعي

بود سـپس   o  n  m  l  k (2(كه خداوند بر پيامبر نازل فرمود  اولين چيزي
دستور داده نشـد مشـركان را بـه آن دعـوت     در طي آن، مسائلي بر او نازل كرد كه 

السـالم از طـرف    گويند جبرئيل عليـه  نمايد، مدت زماني بر آن سپري شد، سپس مي
وحـي بـر او    به مشركين اعالم كنـد كـه  ) ص( خداوند خدمت ايشان آمد تا محمد

ايـن بـر پيـامبر    و آنها را دعوت كند تا به اين وحي ايمان بياورند،   شود، نازل مي
پس اين آيه بر او نازل . ترسيد كه او را تكذيب و اذيت كنند سخت آمد و مي) ص(

  q  p   o  n  m  l  k  jr  x  w  v  u    t  sy(شــــــد 
}  |    {  z~  d  c  b  a  `  _( ]67آيه: مائده .[  

اي فرستاده خدا هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است برسان، و «: ترجمه
   .»دارد د تو را از مردمان محفوظ ميو خداون  اي، اگر چنين نكني رسالت خدا را نرسانيده

                                                 
گيـريم   كار مـي  عبارات دقت بهاقوال ، و ما در نقل است از اين عبارت تكراري مملوام  كتاب.  1

  .ت شوداهر چند منجر به تكرار عبار
بـاب كيـف   ، كتاب بدأ الوحي و4ـ3ص 1بخاري آن را در حديث طوالني در صحيح خود ج.  2

، كتاب االيمان بـاب بـدء   204ـ   197ص 2جنيز و مسلم  كان بدء الوحي روايت كرده است،
نقـل   163ـ  161، ص30ص12ابن جرير در تفسـير خـود ج  . الوحي آن را روايت كرده است

 4اند، و ابن كثيـر در تفسـير خـود ج    كرده كه تعدادي از اهل علم همين نظريه را تأييد كرده
  . نموده است آن را تأييد 528ص
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جنـگ بـا آنهـا را بـر پيـامبر        تبليغ رسالت و عبادت خدا را بر او واجب گردانيد،
وند اين موضوع را در چند آيه در كتاب خـودش بيـان و   فرض ننمود، وخدا) ص(

A  ( ى ، و سورهگيري كند و به پيامبر دستور نداد كه از آنها كنارهروشن كرده است، 
H  G  F  E  D  C  B( ]را بر او نازل ] 2ـ 1آيات : الكافرون

داد كه  و خداوند به آنها دستور«: ي مسلمانان فرمود تا اينكه امام شافعي درباره» كرد

|  {  ~       (:  و خــدايان مشــركان دشــنام ندهنــد و فرمــود هــابــه معبود
   ].108آيه: انعام[ )�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ¨

پرستند دشنام ندهيد تـا   اي مؤمنان به معبودها وبتهائي كه مشركان بجز خدا مي«: ترجمه
   »كارانه و جاهالنه خداي را دشنام دهند آنان تجاوز
: فرمـوده ) رحمه اهللا( ديگري شبيه اين آيه را بر پيامبر نازل فرمود، شافعيو آيات 

گيـري از مشـركان را      سپس خداوند تبارك و تعالي بعد از اين در حـالي كـه كنـاره   

Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  (: فرض نموده بود اين آيه را نازل كرد و فرمـود 
Ð  Ï( ]68آيه :انعام[  

پردازنـد از آنـان روي    به تمسخر و طعن در آيات ما مي كه هرگاه ديدي كساني«: ترجمه
  .»دانبگر

پـس از آن   كند كه پيش رفته، بيان ميبر اين منوال و سبك  »:«امام شافعي
گردد، و  ي هجرت داده شد، و بعد از مدتي هجرت فرض مي به مسلمانان اجازه

نان و سـپس جهـاد بـر مسـلما     شـود مينيز اجازه جنگ با كفار و مشركان داده 
اي كـه   روشن شد اولين فريضه »:«كالم امام شافعي از پس  1...گردد و فرض مي
آن  كـه در طـي  ) آسـماني (مرحلـة خبررسـاني   پـس از  فرض شد ـ  ) ص(بر پيامبر 

تبليغ رسالت و پرستش خداوند اسـت،   ي ـ فريضه كردن مردم نشد مأمور به دعوت
معنـا  كافرون براي توضيح اين سوره  ه اين نكته يادآور شده كهب) :(يو امام شافع

است در مورد تخصيص خداوند به  )صريح( ينازل شده است، وتمام اين سوره نص
                                                 

  .161ـ 159ص: 4مراجعه شود به كتاب األم، ج.  ١
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عبادت و كنار گذاشتن همه معبودات بجز اهللا، و اين سوره همچنان كـه در حـديث   
  .»برائت از شرك است« 1آمده

. شده استبه ابالغ و دعوت مردم به سوي ايمان مأمور ) ص(پيامبر نظر به اينكه 
از مشركان است، بلكه مجالسـت بـا آنهـا و    گيري  مقتضي عدم كنارهاين كار نه تنها 

سپس خداونـد بـه او دسـتور داد تـا از      .طلبد دهي به معبودان آنها را مي عدم دشنام
مشركان كناره بگيرد و به دنبال آن هجرت و جهاد و احكـام ديگـر را بـر او فـرض     

و سـپس بـر   ) ص(ابتداي فرائض اسـت بـر پيـامبر    نمود، به نص كالم شافعي اين 
  .مردم
گـواهي اينكـه   بعد از توحيد و «: ي منزلت نماز فرموده و امام شافعي درباره] 3[

تبـارك   و ايمان به آنچه كه از جانـب خداونـد  رسول خداست،  ) ص( محمد
ايـن  . 2»ترين چيزي است كه بر او فـرض گرديـده   نازل شده، نماز واضحتعالي 
واجبـات نـزد امـام     تـرين  و فرض دهد كه اولين نماز نشان ميدر شأن سا ي ر جمله

از  شـود،   توحيد است  و هر آن چيزي كه بدون آن، توحيد كامل نمي »/«شافعي 
از طرف خداونـد  ) ص(پيامبرجمله گواهي به صدق رسالت و ايمان به هر آنچه كه 

  .كه بزرگترين آنها نماز استآيند،  بقيه تكاليف ميهمة اينها، بعد از و  3آورده است،
در  )رحمـه اهللا ( چـرا امـام شـافعي   و به همين خاطر است كه پي مـي بـريم   ] 4[

k  j  i  h  (اين آيه را ذكـر كـرده    4ي كتاب الزكات در كتاب األم  مقدمه
t  s   r  q  p  o  n   m  lu  x   w  v( ]البينه :

  ] 5آيه 
                                                 

و غير اين دو محـدث   5055حديث شماره  303ص 5، و ابو داود ج456ص 5امام احمد ج.  ١
آن را حسن دانسته است  292اند، وآلباني در صحيح جامع حديث شماره  آن را روايت كرده

مراجعه شود به ابـن  . »شرط صحيح است بر« : و شعيب ارناؤط آن را تصحيح نموده و گفته
  .تحقيق شعيب ارناؤط 71ـ 70ص 3حبان ج

كسـاني معتقدنـد   بـا يكـي از آن   اي  ي كوبنده اين گفتار را در ضمن مناظره 256ص1األم ج .  2
  .ايراد كرده است ،شود تارك نماز كشته نمي

  .مراجعه شود به آنچه كه در مبحث قبلي در مورد شروط توحيد گذشت.  3
  . 3ص 2األم ج.  4
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و حقگرايانـه    ور داده نشده است كه مخلصانهكه جز اين بديشان دست  در حالي«: ترجمه
خداي را بپرستند و تنها شريعت او را آئين خود بدانند و نماز را چنانكـه بايـد بخواننـد و    

  .»زكات را بپردازند آئين راستين و ارزشمندترين اين است و بس
فرض كرده كه آنها او بر پس خداوند بيان فرموده كه «: گفته و در مقام توضيح آن

د و نمـاز را آنگونـه كـه    نعبادت كند، او را ان ليكه دين را براي او خالص كردهدر حا
  .»بايد و شايد است به پا دارند و زكات را بپردازند

اين بوده كه خداوند اين فرايض را به ترتيـب بـر مـردم     »:«منظور امام شافعي
چنان كه بعـداً در  آيد، و هم قبلي بر ميهاي  قول قلنچنانكه از   فرض گردانيده است،

بـه زودي  به حـول خـدا    ت ـ و  گفتار محمد بن نصر كه شبيه گفتار امام شافعي اس
  .شود تر مي خواهد آمد ـ مطلب روشن

توصـيفي  را منحصر كرده ـ آن  » اسالم توصيف« »:«قبالً گذشت كه امام شافعي
ائـت  ـ در نطق به شهادتين و برشود   بر اساس آن به مسلمان شدن كافر حكم ميكه 

اين دين مخالف است، به شرطي كه آن كسي كه شهادتين را نطق  از هر آنچه كه با 
امـام شـافعي   بر اينكه و اين دليل واضحي است . 1كند معني و مفهوم آن را بداند مي

بيند، و بـه نظـر و انديشـه و     واجب ديگري را پيش از اقرار به شهادتين نمي  »:«
نـه بـه   ، چگونماينـد  مـي و تكيـه  ه آنهـا اعتمـاد   كند و ب استدالل كالمي توجهي نمي

كند در حالي كه او جام غضب خود را بـر سـر كـالم و     هاي كالمي اعتماد  استدالل
هـاي نخـل و    فتوي داده كه بايد آنها را بـا شـاخه   كه تا جايياهل كالم ريخته است، 

رسد و  به پروردگارش ميزد، و هيچ گناهي را بعد از شرك ـ كه بنده با آن   ها كفش
  .2تر از آن نديده است شديدتر و سنگين ـ با او ديدار مي كند 

انـد، بـه    گان خلق شـده  امام شافعي ـ بنده  ظرندر  به خاطر اين اولين واجب ـ ] 5[

e  d   c  ( :خداونـد تبـارك و تعـالي فرمـوده    « :گفته همين خاطر است كه

h  g  f( ]56آيه: ذاريات.[  
                                                 

از مبحـث   102ــ  101 ي از مبحث اول و همچنين صفحه  28-27ي  مراجعه شود به صفحه.  1
  .سوم

  .توضيح آن در مقدمه گذشت.  2
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  .»ام جز براي پرستش خود نيافريده ا راه ها و انسان من پري«: ترجمه
  .1»را براي پرستش خود آفريده است خلقخداوند : فرموده »/«امام شافعي  
كند آن است كه برخي از اهل علم از قـول   و چيزي كه اين معني را تأكيد مي] 6[

پدران و مادران وظيفه دارند كه فرزندان خود «اند كه  استنباط كرده »:«امام شافعي
دريافتند و با شعور شـدند  تربيت كنند، و طهارت ونماز را به آنها بياموزند، و اگر را 

 در خواب احتالم شـود، يـا دچـار خـون     به خاطر نماز آنها را تنبيه كنند، اگر كسي
داللـت و   2»را انجـام دهـد  اين فـرض  بايد سالگي را تمام كند،  15حيض گردد، يا 

است كه وي بر پـدران و مـادران واجـب     شود، اين پيامي كه اين سخن برداشت مي
، بياينـد بـا نظـر و    حصول فهـم و شـعور بـراي فرزندانشـان    نساخته كه در صورت 

استدالل آنها را مورد خطاب قرار دهند، بلكه بر آنها واجب نساخته كه شـهادتين را  
دوباره از فرزندانشان بخواهنـد، چنانكـه وي ايـن را در حالـت بلـوغ هـم واجـب        

، و اقرار به شهادتين ـ اگر چه به اتفاق مسلمانان واجب است و عالوه  ندانسته است
صـورت گرفتـه اسـت     بر اين، قبل از نماز واجب شده است ـ در واقع اداي آن قبالً 

وي بدينگونه نبوده است كه بيايد دستور دادن به نمـاز را   3.حال يا به لفظ يا به معنا
غيـر آنسـت،    و ها اعم از نماز همة عبادتناي مان با عقب افتادن پاية اول كه مبهمز

هستند كـه   و بزرگوارتر زيرا ايشان شكر خدا، به مراتب از اين آگاهتر. واجب بداند
  .4خدا توضيح بيشتر اين مسأله بعداً خواهد آمدحول به . بياييند چنين كاري بكنند

 ازبه هنگام بيان اينكه واجب كردن نماز نعمتي اسـت   »/«محمد بن نصر ] 7[
خداوند پس از توحيد و تصديق و ايمان بـه  « :گفته ،شگان بر بندهطرف اهللا تعالي 

گـان   اي راپيش از نماز بـر بنـده   از طرف او آمده فريضهكه پيامبران و هر آنچه 
گان و پيـامبران   واجب نگردانيده است، و خبر داده كه اين دستور او است به بند

آن سپس ايشـان  . »يه وسلم را مبعوث كندو امتها، پيش از آنكه محمد صل اهللا عل
                                                 

  .159ص 4األم ج.  1
از امام شافعي نقل كرده، وبه مفهـوم آن، در كتـاب األم    22ني آن را در مختصر خود ص زم.  2

  .نگاه كن 69ص 1ج
  .13ص 8درء تعارض العقل و النقل تأليف ابن تيميه ج: شود به كتابمراجعه .  3
  .در صفحات بعد خواهد آمد »/«و اين به هنگام نقل كالم غزالي .  4
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: گفتـة اهللا تعـالي اسـت   را ذكر كرده، كه آخرين آنها اين  گانه از سورة بينه آيات پنج

)t  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  hu  
x   w  v(   

اي كه خداوند صراحتاً نام  اولين فريضه« : گفته است »/«سپس محمد بن نصر 
اين قـول شـبيه   . 1»نماز است عنوان كرد، عبادت براي خدادر آن را پس از اخالص 

نقـل شـد، كـه ايشـان اسـتاد       »/«همان قولي است كه كمي پيش از امام شافعي 
  .2استادان محمدبن نصر است، خداوند همه آنها را رحمت كند

اگر شخصي نزد ما « :گفته »/«همين جا است كه ابولعباس بن سريج و از ] 8[
  :بيايد و بگويد

اديان فراوان هستند بگذاريد كه من در اين اديان فكر كنم در ميان هر كدام از آنها 
پذيرم، مـا بـه او    و هر ديني كه من حق را در آن نيافتم نمي 3پذيرم، حق را يافتم مي

كنيم كه اسـالم را بپـذيرد، وگرنـه،     دهيم كه چنين كند و ما او را وادار مي اجازه نمي
  .»دانيمگر قتل او را واجب مي

گمان كساني كه نظر و استدالل كالمـي را واجـب   اين قول صريح است در ابطال 
معتقد به جواز پذيرش اين درخواست كـافر نبـوده    »/«زيرا ابوالعباس  . دانند مي

در حالي كه اين درخواست مبتني است بر تفكـر و اسـتدالل چنانكـه معلـوم     . است
، آن اسالمي كـه توحيـد اسـاس و    ساختهو بلكه او را بر پذيرش اسالم ملزم است، 

ـ پس از   »/«او ركن اول آن قرار داده شده است، براي تأكيد اين مفهوم و معني 
توحيد اهل باطل فـرو رفـتن   « : گفته  بيان نموده شرع] 9[توحيد را در معناي آن كه 

براي انكار آن، مبعـوث  ) ص(م و جوهر، درحاليكه محمد اجساض و اعرااست در 

                                                 
  .97ـ  96ص 1و نيز مراجعه شود به ج 86ـ  85ص 1تعظيم قدر الصاله ج.  ١
كه امـام شـافعي   از اينكرديم، كند كه ما قبالً به آن اشاره  اي را تأكيد مي اين كالم همان مسأله.  2

كه اين آيه بزرگ را در ابتداي كتاب الزكات در كتاب خودش األم ذكر كـرده   هنگامي »/«
  .اند اند به ترتيب فرض گرديده فقط منظورش اين بوده كه فرائضي در اين آيه كه ذكر شده

از  120ص 2حجه جشاگرد ابو مظفرسمعاني قوام السنه اصفهاني در كتاب الحجه في بيان الم.  ٣
  .خود ابو مظفر نقل كرده است
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  .منظور از اهل باطل اهل كالم است بدون شك 1»تشده اس
اي كه ابن سريج ذكر كـرده پرداختـه، كـه آن مسـئله      شهرستاني به آن مسئله] 10[

عبارت است از فرصت دادن به شخص كافر تا پيش از آنكه مسلمان شود در مـورد  
  تاين مهلت و فرص آمده تا) ص(پيامبركند كه  و در عين حال بيان ميآن فكر كند، 

راهنمائي كند و  )خداونديعني (مرسل را از ميان بردارد و مردم را به سوي شناخت 
چگونه ممكن است به او فرصت بدهد واو را به حال خـودش واگـذارد، در   «: گفته

پرسـتي و شـناخت    حالي كه ايشان مأمور هستند كه مردم را به سوي توحيد و يكتـا 
ي به شخص ديگري راهنمائي كننـد؟  خداوند از حالتي به حالت ديگري و از شخص
) جواب(الزام آور و داللت و دليل از فرصت طلبيدن زماني صحيح است كه دعوت 

دار  واقعيـت پيـدا كـرده، و عهـده     هفسـ فـي ن  باشد، كسي كـه رسـالتش  كوبنده تهي 
كردن مردم به سوي وحدانيت اهللا تعالي شده باشـد، دعـوتش را از داللـت و     دعوت

  .2»كند تهي نميروشنگري بر توحيد 
) نتيجـه  پذيرش اين(به مهلت دادن قايل شده، به شهرستاني آن كسي را كه ] 11[

 ماند و دعـوت هـيچ رسـولي    بري پايدار نميديگر رسالت هيچ پيام ملزم ساخته كه 
اگر هر شخص عاقلي فرصت را درخواست كند و به او فرصـت  . كند ادامه پيدا نمي

شود، و اين شخص كه درخواسـت فرصـت كـرده     داده شود در جا نبوت تعطيل مي
گـردد، در   ماند تا اينكه بار ديگر پيامبر براي دعوت وي برمي در اين مدت منتظر مي

گويـد تـو    در جواب پيامبر مي و حالي كه نبوت ايشان نزد او هنوز ثابت نشده است
ي  سپس شهرستاني گوينـده   اي من هنوز فرصت فكر كردن دارم، به من فرصت داده
مهلـت داده شـده   اين شخص بر ) كرده كه پذيرش اين نتيجه(به اين نظريه را ملزم 

  .3بجنگد) ص(پيامبر الزم است با آن 

                                                 
ـ   96ص 1، و قوام السنه در كتـاب الحجـه ج  386ـ   385ص 4هروي در كتاب ذم الكالم ج.  1

اند عبارت  آن را روايت كرده) نويس برگه هفتم دست(و هكاري در كتاب اعتقاد الشافعي، 97
  .كامل آن قبالً گذشت

  .430نهايه االقدام ص .  2

  .433االقدام ص  نهايه.  ٣
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 ،شـناخت قـرار داده  طريـق و روش اول  كسي كه عقل را  »/« 1ابو حاتم] 12[
 آنو انديشه و يا قصد نظر را كه طريق، سخن كساني مبتدع دانسته است، او به اين 

ي شخصي كه  كه از او درباره گونه بدينرد نموده است، اند،  ن واجبات دانستهرا اولي
كسي كه بگويـد خـدا   «: گفت او! گويد خدا را با عقل و الهام شناختم سؤال شده مي

را با عقل و الهام شناختم مبتـدع اسـت، و بايسـتي ميگفـت همـه چيـز را بـا خـدا         
  . 2»شناختيم

او است كه مـا  . استيگانه از طرف خداوند هاي ما  يعني تمام معارف و شناخت
بوسـيلة فرسـتادن رسـوالن و انـزال      به شناخت خودش هدايت نموده، و ما را به را

  .3عبادت خويش راهنمائي كرده است هاي آسماني كتاب
كه خداوند متعال پيـامبر خـودش     آنكه بيان كرده  بعد از »/«و اما آجري ] 13[

اقـرار   او تاده تا مـردم بـه توحيـد و يكتاپرسـتي    را به سوي مردم فرس)  ص(محمد 
بيـان  را نمايند، و ايشان پس از آنكه معني همان توحيدي كـه بـدان فرسـتاده شـده     

                                                 
باشد، و صـاحب تأليفـات مفيـد اسـت، و      او امام عبدالرحمن بن محمد بن ادريس رازي مي.  ١

است، از جمله، اينها هاي فراواني  را از شخصيت] حديث[يكي از محدثان سر شناس است، 
ه ، او در رد جهميـ اينها ني و ربيع وزعفراني و غيرهزمانند م »/«ياران امام شافعيبرخي از 

ـ آبهاي نوشته، و تفسير كبير را در چند مجلد نوشـته اسـت، كـه بيشـتر آن      كتاب گران و ر اث
، و كتـاب جـرح و تعـديل، و كتـاب آداب     انـد  هايي است كه همراه با سند نقل شـده  روايت
، و 269ـ   263ص 13را نوشته است، مراجعه كن به كتاب سير اعالم النبالء جو غيره شافعي 

، و طبقات الفقهاء الشافعين تأليف ابـن  534ص 1افعيه تأليف ابن صالح جطبقات الفقهاء الش
  .328ـ  324ص 3، و طبقات سبكي ج255ـ  254ص 1كثير ج

به نقل از كتـاب شـرح اعتقـاد     2ص 2ي فتاوي ابن تيميه ج در حاشيه مايه، عبارت گراناين .  2
اب پيدا نكردم، ناقل اين است، دسترسي به اين كت  اهل السنه تأليف محمد الخليدي نقل شده
 آن را نقل، داردق تعلاين مسأله سخني كه به  اي بر نص شخص ابن تيميه است كه در حاشيه

  .كرده است
ي كساني كه عقل و الهام را  بايد دانسته شود كه منظور ابوحاتم در اين جا رد است بر نظريه.  ٣

شـناخت خداونـد  در عقـل و    اند، منظـور ايشـان ايـن نيسـت كـه       شناخت دانستهراه اولين 
اي است كه در كتاب خداوند تثبيت شده اسـت،   است، زيرا اين مسأله  ها كاشته نشده فطرت

و آن را نصوص سنت و آثار سلف ـ كه ابو محمد روايت آنهـا را بـه عهـده گرفتـه و عمـر       
ـ  ه بر اي است ك ، و اين مسألهاند بيان كرده آشكارا خويش در جمع آوري  آنها صرف نموده 

  .امام بزرگواري همچون ايشان مخفي و پوشيده نيست



  
  
  

    ﴾146 ﴿            توحيد اولين دعوت پيامبران 
 

 

هنگامي كه به توحيد و يكتاپرستي و به ال اله الّا اهللا  ايمان آوردنـد و  «: گفته ،1نموده
است كـه دكتـر    اين جمله طبق تحقيقي(توحيد خود را خالص و بي پيرايه ساختند 

 2اي كـه آن را بدسـت آورده اسـت، انجـام داده اسـت ج      عبداهللا دميجي در نسـخه 
آنـرا تصـديق نمودنـد و ايمـان     آنها و   در مكه نماز را بر آنها واجب كرد،) 553ص

و كاشـانه   و خانواده سپس هجرت را بر آنها فرض گردانيد  آوردند و نماز خواندند،
بـدان ايمـان     ينه روزه را بر آنهـا فـرض گردانيـد،   خود را ترك كردند، سپس در مد

  .»آوردند و تصديق نمودند و روزه ماه مبارك رمضان را گرفتند
شدن زكات و سپس جهاد و سپس حج را ذكر نموده، سـپس   فرض »/« آجري

تـا تصـديق    و آنها را عملـي كردنـد    هنگامي كه به اين فرائض ايمان آوردند،«: گفته
اهللا تعـالي  . ه آن و عمل كردن انـدامي بـه آن را ثابـت نماينـد    زباني ب قلبي و گويش

ــت  ــوده اس j    s  r  q  p   o  n  m  l  k( :فرم
u  t( ]3 آيه: مائده [   

امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمـودم و  «: ترجمه
  .2»اسالم را به عنوان آئين خداپسندانه براي شما برگزيدم

زيـرا    ثابت كرد كه اولين واجب بر انسـان مكلّـف، توحيـد اسـت،     »/«جري آ
مردم را به آن دعـوت كـرد، هنگـامي كـه     ) ص(توحيد اولين امري است كه پيامبر 

 ي مسلمانان به توحيد تحقق بخشـيدند، نمـاز و هجـرت و زكـات و جهـاد و بقيـه      
فـوق  ي  خداوند آيهي اينها تحقق بخشيدند  احكام، واجب گرديد، زماني كه به همه

سوره مائده را نازل كرد تا بيان كند كه دين كامل شده اسـت، آن دينـي كـه مبـدأ و     
  .ابتداي آن توحيد است

ـ آنگـاه كـه   ) ط(به هنگام شرح و توضيح حديث معاذ  »/«اما خطابي ] 14[
إنك تأتي قوماً اهل كتـاب  «: او را به سوي يمن فرستاد و به او فرمود) ص(پيامبر
تـو  «: ترجمه  3تا آخر حديث،» هم إلي شهاده ان ال اله الّا اهللا  و أنّي رسول اهللافادع

                                                 
  .اند گذشت و ايشان ـ آجري ـ توحيد را به ال اله الّا اهللا تفسير كرده..... در مبحث اول ص .  1
  .100ص كتاب الشريعه.  2
، 197ـ196ص 1، كتاب الزكات باب اخذ الصدقه من االغنياء، و مسلم ج136ص 2بخاري ج.  3
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دادن به اينكه جز اهللا وجـود   گواهيكه اهل كتاب هستند آنها را روي  ميپيش قومي 
از اين حـديث بـه   «: ه استـ گفت  »!، دعوت كنهستماينكه من فرستادة اهللا و ندارد 

كلمـه  بنـدي و   رتبـه واجبات شريعت را )  ص(امبرپيرسيم كه  اين علم و آگاهي مي
ي  توحيد را مقدم كرده، سپس به دنبال آن نماز را در اوقـات مقـرر آورده، و مسـأله   

آخر ذكر نمود، زيرا زكات تنها بـر گروهـي از مـردم واجـب      ي زكات را در مرحله
  » 1ي آنها همه بر است نه

و ايـن حـديث مستمسـك    در : گـويم  من مـي «: خطابي در جاي ديگر گفته] 15[
بوسـيلة قـوانين و   ) ابتـداء (گوينـد كـافران    كساني وجود دارد كه مياستداللي براي 

ي شهادتين مخاطب  تنها به اقرار كلمهبلكه  گيرند، تعاليم دين مورد خطاب قرار نمي
شـرائع و   پس هنگامي كه بطـور كامـل آن را ادا نمودنـد، بعـد از آن    اند،  قرار گرفته

به ترتيب فرائض را واجـب  )  ص(زيرا پيامبر خدا . 2شود ه آنها ميعبادات متوج
گردانيده، ابتداء شهادتين را واجب و سپس به دنبال آن نماز و زكات را واجـب  

  ».3گردانيد
  فرائض در اين حديث هدف بوده،بنابراين وي بيان كرده كه توالي و مرتب كردن 

رار به شهادتين اولين فرضـي اسـت   شهادتين را مقدم كرد چون اق) ص(زيرا پيامبر 
بـه آن  كه هر زماني  پس  گيرند، شوند و مخاطب قرار مي آن دعوت مي  كه كافران به

  .آيد فرائض به دنبال آن مي ي اقرار كردند بقيه
جاهايي چنـد  مند بوده اما او در خطابي مقداري به علم كالم عالق علي رغم اينكه

يـك  د نكوهش قرار داده اسـت، تـا جـايي كـه     از كتابهايش شديداً متكلمين را مور
هـا و   نيازي از كالم و اهل كـالم نوشـته و در آن روش   ي مستقل را درباره بي رساله

اساسي ـ كه  ] 16[و روش سلف را در دريافت اصول   متكلمين را نقد كرده، مسالك
آن ياري و تأييد نمـوده اسـت، و در    ،آنها توحيد است ـ از منابع اصيل آن  مهمترين

                                                                                                                      
  .،  باب الدعاء الي الشهادتينكتاب االيمان

  . 726ص 1اعالم الحديث ج.  ١
  .198ص 1در شرح مسلم نوشته است ججعه كن به آن تعليقي كه نووي بر اين استدالل مرا.  2
، هدف از نقل اين حديث آن است كه اين حديث آخر كالم خطـابي  32ص 2معالم السنن ج.  3

  .است و محل شاهد در كالم خطابي همين است
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ي  ايد و به كـارگيري ادلـه   اگر متكلمين گفتند شما كالم را انكار كرده«: گويد باره مي
كنيـد؟ و   دينتان به چه چيزي اعتماد مـي اصول ايد پس در صحت  عقلي را منع كرده

ايد كه قرآن آن گونه  دانسته در حاليكهرسيد،  از چه راهي به شناخت حقائق دين مي
بـه جـز از   ) ص(ه نشده، و صدق و راسـتگوئي پيـامبر   كه بايد و شايد است فهميد

ايـد؟ مـا    ي عقلي را نفي و منع نموده ي عقلي ثابت نشده است و شما ادله طريق ادله
ولـي   كنـيم،   ي عقلي و رسيدن به معارف از طريق آنها را انكار نمي ما ادله: گوئيم مي

الل بـه اعـراض و   ي عقلي همان روشي را كه شـما در اسـتد   ما در به كارگيري ادله
بودن عالم  آن بر حادثر واژگوني آن ادلة عقلي در آن روش دتعلق آن به جواهر و 

آيد و رو به  گيريم، و ما از آن بدمان مي ايد، به كار نمي و اثبات صانع در پيش گرفته
و . تر برخـوردار اسـت   تر و دليلي صحيح به مراتب از بياني واضحكنيم كه  چيزي مي
ايـد   گيريد چيزي است كه از فالسفه گرفتـه  اي عقلي كه شما به كار ميه آن استدالل

و فيلسوفان فقط به اين دليلي اين روش را  ،ايد و در رابطه با آن، از آنها پيروي كرده
پذيرنـد و حقيقتـي بـراي آن در نظـر      را نمي) و وحي(ها  اند كه نبوت گرفته در پيش

امـور، اسـتدالل بـه ايـن     ايـن  در اثبـات   ترين چيز در نزد آنان پس قوي. گيرند نمي
يعني استدالل به جوهر و جسم و عرض  (  اند، است كه خود را به آن بستهچيزهاي 
  . )ـ مترجم. و غيره
كنند، خداوند آنهـا را از ايـن    ثابت مي ها ها را باور دارند و آن هايي كه نبوتاما آن

ا از سنگيني مخـارج ايـن راه پـر    نياز كرده است و خداوند آنها ر ها بي گونه استدالل
پيچ و خم بي نياز كرده است، راهي كه هر كسي آن را در پيش گيرد از خسـتگي و  

  .رسد و دست آخر به بريدگي مي درماندگي در امان نيست
ديدگاه علما و ائمه سلف مسلمانان در رابطه با استدالل بر معرفت صانع و بيان و 

والتي كه بنا به ادعاي متكلمـان دسترسـي بـه    اثبات توحيد و صفات وي و ساير مق
آنها مشكل است مگر از طريق رويه و روشي كه آنها بدان باورمند شده و آنرا طـي  

هـا  ها را جهت دسترسي به آن ها و رويه  اند، و به گمان آنها كسي كه اين روش كرده
 داونـد عـزّ و جـل   ايـن اسـت كـه خ    ه باشد، حقيقتاً مقلد ناموحـد اسـت؛  طي نكرد

پيامبرش اراده كرد، كسي را كه به شناخت خودش هدايت فرموده هنگامي كه اكرام 
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ـ بـه  به عنوان مژده رسان و بيم دهنده و دعوت كننده به سوي خدا  را ) ص(محمد 
اعـم از قواعـد و   دين  امراي از  و به عنوان چراغ تابان فرستاد، هيچ مسألهاذن وي ـ  

، و بـه   اينكـه آنـرا بيـان كـرده    مگـر  نگذاشـته،  اصول و قوانين و فصول آن را باقي 
بـه   بـه آن،  اند، و بيان آن را از وقت احتياج و نياز، كاملترين شكل آن را ابالغ نموده

در ميان گروههاي مسـلمانان اخـتالف نيسـت در اينكـه بـه      زيرا اند،  تأخير نينداخته
و بـديهي   تأخير انداختن بيان شريعت از وقت احتياج به هيج وجـه جـائز نيسـت،   

ي توحيد و اثبات صانع همواره و در هر وقت و زمـاني تـا ابـد     است كه مسأله
ه تأخير افتد مـردم بـه چيـزي مكلـف     ، اگر بيان آن بنياز به آن مبرم و شديد است

معنـي و  بـي  دسترسي به آن ندارند، و چنين چيـزي  هيچ راهي را براي كه شوند  مي
و به در حاليكه كه ما گفتيم ن اساس باشد بر ايجائز نيست، اگر مسأله و پوچ است 

ي توحيـد و يكتـا پرسـتي مـردم را بـه       در مسأله)  ص(ايم كه پيامبر  روشني دانسته
استدالل به اعراض و تعلق آنها بـه جـواهر و دگرگـوني و واژگـوني آنهـا در      سوي 

ممكن نيست هيچ احدي در ايـن بـاره از پيـامبر     چون  اند، و دعوت نكردهاعراض، 
، و يا يكي از صحابه يـك حـرف و يـا بيشـتر از يـك حـرف از ايـن گونـه         )ص(

؛ به ايـن نكتـه   ها را روايت كرده باشد، نه از طريق تواتر و نه از طريق آحاد استدالل
بر خالف مذهب و ديدگاه علماي سلف گـام برداشـته و    كه متكلمين  1بريم يپي م
گفتـه  ) ي(ي صـحابه   دربـاره  تا آنجا كـه  »اند طريقه و راه آنها را طي كردهغير 
يكتاپرستي و توحيد نزد آنان ـ صحابه ـ از چنـد طريـق ثابـت        ي مسأله« :است

از را  هـا كه پيامبر آن يكي از آن راهها ثابت شدن نبوت است با معجزاتي: شده است
آن كتاب آنها را خسته و ناتوان كـرده  مسئله و شأن  و منزلت كتابي آورده است كه 

عـالوه بـر   ايـن  . . . با آن كتاب آنها را به مبـارزه طلبيـده بـود    )  ص(بر بود، و پيام
مغاير بـا  خارج از قانون طبيعت و باشد كه  وي مي مشهورو ساير معجزات ها  نشانه
ي آنچه كه مشاهده كرده بودنـد توحيـد در    هنگاميكه به واسطه. . . هستند  ها عادت

                                                 
اگر مسئله بر اين اسـاس باشـد   « : متقدم است كه در اين سخن خطابي مشهود است اين جمله جواب الشرط.  1

  »گفتيم ما كه 
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)  ص(ثابت گرديد، آنگـاه نبـوت پيـامبر    هادر عقل آناين دل آنها استقرار پيدا كرد و 
واجب شد كـه  و «آشكار شد، وي با ديگران و فرق ميان صحيح جلوه كرد، نزد آنها 

وتشـان بـه يكتاپرسـتي  و    او را بر هر آنچه كه به آنها خبر داده از مسائل غيبي و دع
حكمتي ل عالوه بر اين آثار آفرينش و دالي ، تصديق كنند، واهللا تعالي صفات اثبات 

ها و داليـل   ها مالحظه كردند ـ نشانه  ها و آفريده هاي خود و ساير پديده كه در روان
اي كاردان و عالم و آگاه هستند كـه   گويند نه تنها داراي سازنده آميزي كه مي  حكمت

يكـي ديگـر از آن   (عيار و حكمتي بالغ برخوردار است ـ    آن سازنده از قدرتي تمام
اين در حالي است كه ، ) گرفتند  راي شناخت امر توحيد در پيشهايي است كه ب راه

آثـار   قرآن آنان را به اين مسايل آگاه كرده است، و آنان رادعوت نمـوده تـا در ايـن   
از ايـن راههـا   . . . . اثبات ربوبيت او استدالل كننـد  تدبر و انديشه نموده، و با آن بر

ي آن همـاهنگي كـه    سپس به واسطه ي  صانع و وجود آن نزد آنها ثابت شد، مسأله
اند وحدانيت و علم و قدرت او پـيش آنهـا ثابـت شـد،      در كارهاي او مشاهده كرده

ت آن   كـه منزلـي   ي صفات او را به صورت تـوقيفي از آن كتـاب   سپس بقيه حقانيـ
 ،آن پيامبري كه فرستاده شده و صدقش ظـاهر گرديـده   قول آشكار شده و از طريق

ل بعدي و اتباع آنها قرن بعد از قرن تمام مسائل ديـن را از آنهـا   فهميدند، سپس نس
  .»دريافت كردند

سپس خطابي يك بار ديگر پس از آن كه روش و مسلك اعراض و جوهر را نقد 
انـد از   اند و ادعا نموده به درستي غلط بودن قول كساني كه گمان كرده«: نمود گفت

انـد بـه     ا در اسـتدالل صـحيح دانسـته   متكلّمين كه هر كسي از همان راهي كـه آنهـ  
ا مسـلمان      د نيسـت، امـ شناخت و توحيد خداوند دست پيدا نكند در حقيقت موحـ

كودكاني است كه پيـرو پـدران و مـادران خـود هسـتند در      راه او، راه مقلّد است و 
بـر خـدا و رسـولش     و ثابت شد كه قائل اين قول در اشتباه اسـت و  ،مسلمان بودن
ي صحابه و جمهور سلف ايراد وارد كرده و از طريق سـنّت   به عامهو  پيشي جسته،

  .1»گيري كرده است منحرف شده و از روش سنت كناره
                                                 

نقل نمـوده و آنگونـه كـه    رسالة الغنية از  99ـ   94سيوطي آن را در كتاب صون المنطق ص .  ١
و قوام السنه اصفهاني نقل نموده،  101ـ   91را از ص رسالة الغنية  ميايد در اين كتاب تمام بر
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گيرد تقبيح كرده اسـت،   كسي را كه روش متكلمين را در پيش مي »/« خطابي
كنند كه هر كسي  روي هستند و گمان مي به خصوص متكلميني كه اهل غلو و زياده

ي آنهـا گفتـه اينهـا كسـاني      و دربـاره   به توحيد نرسد موحد نيسـت، از طريق كالم 
  كنند، اند و قبل از خدا و رسولش حكم مي هستند كه از خدا و رسولش پيشي گرفته

انـد،   انـد، و از راه سـنّت منحـرف شـده     و به صحابه و سلف امت ايـراد وارد كـرده  
بيـان آن، در پـيش گرفتـه     بنابراين راه واقعي و حق كه بايد براي شناخت توحيـد و 

  .نه راه كالم است) كتاب و سنت(شود تنها راه نص 
اي كـه   كنـد كـه اولـين مسـأله     ي آنچه ـ كه تا كنون گفته شد ـ بيان مي   همه

، بـه  اند ـ نزد ابو سليمان ـ تنها توحيد اسـت و بـس     پيامبران به آن دعوت كرده
ــ در حـديث   ) ص(امبر همين خاطر خطابي ـ مخاطبش را ـ متوجه كـرده كـه پيـ     

ـ فرائض را به ترتيب واجب گردانيده است، و در آن حديث   1فرستادن معاذ به يمن
  .2شهادتين را مقدم داشته و سپس به دنبال آن نماز و زكات را واجب كرده است

بـه درسـتي   «: 4ي كتاب خودش شرح اصول االعتقاد گفته در مقدمه 3اللكائي] 17[
ي دين است و شناخت آنچه كـه خداونـد    ان شناخت عقيدهواجبترين مسائل بر انس

                                                                                                                      
ايـن   يبنقـل نمـوده اسـت، خطـا     376 – 371ص 1مقدار مهمي از آن را در كتاب الحجه ج

ي  افتد كه يك نفر نامـه  و اين هنگامي اتفاق مي فرستد، مييك نفر از اهل علم رساله را براي 
بي نويسد و در آن نامه از انتشار عقائد اهل كـالم در منطقـه پـيش خطـا     به سوي خطابي مي

ي علم كـالم   توان به وسيله گويد برخي از اهل سنت به ادعاي اينكه مي كند و مي شكايت مي
ي آن يـك نفـر    رسالة الغنية جـواب نامـه  اين (اند،  از سنت دفاع كرد، به علم كالم روي آورده

  . )است
  .تخريج آن قبالً گذشت.  ١
  .گذشت 123در ص به كالم او  :نگاه.  2
الحسن بن منصور طبري رازي است، او هم فقيه و هم محدث است، نزد ابـي  اهللا بن  هبةاو .  3

حامد اسفرايني فقه را آموخته و در مذهب معروف و سرآمد شد، به مالزم سنت و مدافع آن 
اش شرح اصول اعتقاد  اهل السـنه چيـز    اگر او در اين راه به جز كتاب ارزنده  معروف بوده،

به شرح زندگي او نگاه كن كتاب سير االعالم النبالء   بود،ديگري نداشت براي فضل او كافي 
و طبقـات ابـن قاضـي     379 – 378ص  1، طبقات ابن كثيـر ج 420 – 419ص  17ذهبي ج
  202 – 201ص 1شبهه ج

  1ص 9ج. 4
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و و تصديق پيامبران او بـا  بندگانش را به آن مكلّف نموده، از فهم توحيد و صفات ا
هـا و   هاي آن و استدالل كردن بر آن بوسـيلة حجـت   راهرسيدن به و . داليل و يقين

ـ معقول و  ترين حجتمقوله و واضحو بزرگترين  براهين، د اسـت،  كتاب خداون
نيـك  كه هم حق و هم روشن است، و سپس قول رسول خدا و يـاران متّقـي و   

سـپس   انـد،  سلف صالح بر آن اجمـاع كـرده  ش است ، و سپس آنچه كه كردار
  .»تا قيامت هاچنگ زدن به مجموع اينها و پايداري بر آن

شـناخت اعتقـاد اسـت بـا داليـل و       اند كه واجبترين فرائض پس ايشان بيان كرده
ي آنهـا ايـن    كه به وسيله ،هرا بيان و معرّفي كرد مهميبزرگ و ن، سپس داليل هيابر

  .ي متكلّمين تكيه نكرده است ي به ادلّهكند، و اللكائ شناخت تحقّق پيدا مي
به اين مقدار بيان بسـنده نكـرد، بلكـه بـاب مسـتقلي را در       »/«اللكائي ] 18[

ياق و اسلوب آنچه از كتـاب خـدا و   س«: كتاب اصول االعتقاد آورده و در آنجا گفته
وجوب شناخت خداونـد   كند بر آنكه داللت ميروايت شد )  ص(آنچه از پيامبر 
 ي، خداونـد تبـارك و تعـالي بـا لفظـ     ي سمع است نه به عقل وسيلهو صفات او ب

Ý  Ü     (عام اسـت و فرمـوده    از آنخاص پيامبرش را مخاطب قرار داده و مراد 
á   à   ß     Þ(]19آيه: مدمح.[  

  .»بدان كه هيچ اله و معبود بحقي وجود ندارد اال ذات اهللا نباشد«: ترجمه  

  a  `   _  ~  }  |b  f   e  d  cg( :فرموده و خداوند تبارك و تعالي
j   i  h(  ]106آيه: انعام[  

پيروي كن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحي شده است هيچ خدايي جـز او  «: ترجمه
  »و از مشركان روي گردانندارد وجود

L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A        (و خداوند فرمـوده  
O   N  M( ]25آيه: انبيا.[  

ايـم كـه    ايم مگر اينكه به او وحي كـرده  ما پيش از تو هيچ پيامبري را نفرستاده«: ترجمه
  . »معبودي جز من نيست پس فقط مرا پرستش كنيد
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به پيامبرش خبر داده كه پيـامبران پـيش از او بـا سـمع و      يهخداوند در اين آ
اين مـذهب اهـل سـنّت و    «: در انتهاء اين كالم گفته .»اند وحي توحيد را شناخته

  .1»جماعت است
حـادث بـودن عـالم     طريـق  اما بيهقي علي رغم آنكه براي استدالل وجود خدا بر

 عنـوان  د كه بايد اين استدالل بهان آن راهي را كه متكلمين در پيش گرفته ،تكيه كرده
اصلي از اصول دين قرار داده شود بگو نه اي كـه شـناخت خـدا بايـد تنهـا از ايـن       
طريق باشد، در پيش نگرفته، بلكه به اين انـدازه بسـنده كـرده كـه آن را در ضـمن      

  .2قرار دهد  مناسب هستند،براي استدالل   هايي كه ـ در نظر او ـ راه
اولين چيزي كـه انسـان بـالغ و عاقـل     « در اثناي سخنش دربارةو در مقابل، ] 19[

  به راه و روش سلف اهتمام ورزيده اسـت، » بايد آن را بشناسد و به آن اعتراف كند

: محمد[ )á   à   ß     Þ     Ý  Ü(خداوند عزوجل فرموده «و اين گفتار او است 
  ].19آيه

    .»ارد به جز ذات اهللا نباشدوجود ندبدان كه هيچ اله و معبود بحقي «: ترجمه 

  ]40آيه: انفال[)«  ¼  ½  ¾   (و خطاب به او و امتش فرموده 
  .»بدانيد كه خداوند سرپرست شما است«: ترجمه

a   `         _    ^  ]  \  [  Z  Y  Xb    d  c  ( :و بــاز خداونــد فرمــود
e( ]14آيه: هود[  

بحـق  و وحي خدا نازل شده است و معبودي بدانيد كه اين قرآن با آگاهي اهللا « :ترجمه
: ( و گفتـه اسـت   ؟»گرديد پذيريد و فرمانبردار خدا مي جز خدا نيست پس آيا اسالم را مي

بگوييد ايمان آورديم به اهللا، و آنجه كه به سوي مـا نـازل   « ) قولوا آمنا باهللا و ما انزل الينا 
   ». كرده است

شناخت خدا و علم به او واجب شدند،  كه پيش از اين گذشتند آياتي پس بوسيلة

                                                 
  .196 – 193ص 2شرح اصول االعتقاد اهل السنه  ج.  ١
احمد بـن عطيـه    دكتر تأليف) لهياتالبيهقي و موقفه من اال(در اين باره مراجعه كن به كتاب . 2

  .118ـ 111الغامدي، ص
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خداونـد  ي آخر اعتراف به وجود خدا و گواهي دادن به آنچـه كـه    اين آيه وسيلةو ب
بـر  مانند آنچه كه كتـاب داللـت    رواجب گرديد، و سنّت ب آن را تعريف كرده است

  .كرده است داللتآن كرده است، 
انـد،   له الّا اهللا  ـ نـص نهـاده   ال ا ـي توحيد  كلمه رسپس بيهقي به آن احاديثي كه ب

  .1استدالل كرده است
و بيهقي ثابت كرده، كه ايمان بيشتر كساني كه دعوت پيامبران را اسـتجابت  ] 20[
اند در اثبات خالق و حادث بودن عالم، از طريق استدالل به مقـدمات نبـوت و    كرده
اند  ت را مشاهده كردههاي آن بوده است، زيرا داليل نبوت براي كساني كه نبو نشانه

جامعيـت و  انـد از طريـق    حسي بوده، و براي كساني كه نبـوت را مشـاهده نكـرده   
بـه عنـوان اصـلي در    بوده است، هنگامي كه نبوت ثابـت شـد، پـس     فراگيري خبر

و در اين . به سوي آن دعوت كرده است، درآمد )ص(وجوب قبول آنچه كه پيامبر 
 دليـل آورده اسـت   آورده اسـت،  اشي با آن ايمـان  جه ناي ك  رابطه با اشاره به طريقه

بر او تـالوت كـرد    ي مريم را سوره) ط(طالب  نجاشي پس از اين كه جعفر بن ابي
ي  نزد او بودند به گريه افتادند، آنهـا بـه واسـطه    كه اسقفهايي گريست و كشيشان و

ندازه بسنده و به اين ا 2و رسالتش استدالل كردند) ص(اعجاز قرآن بر صدق پيامبر 
  .3كردند و به او و هر آنچه كه از طرف خداوند آورده بود ايمان آوردند

ي علم محمود و علـم مـذموم و بيـان     به هنگام بحث درباره »/« 4غزالي] 21[
معامله و كـاري  « :اين كه كدام علم فرض عين است و كدام فرض كفايه است گفته

                                                 
  .6- 5به كتاب االعتقاد علي مذهب السلف اهل السنه و الجماعه ص  :نگاه.  ١

روايـت كـرده    197 -194اين موضوع در خبر طوالني آمده ابن اسحاق آن را در سـيره ص  .  ٢
  .ذكر كرده است 203  - 201ص 1است، و از طريق ابن اسحاق امام احمد آن را در مسند ج

  .13 -12االعتقاد ص .  ٣
هـاي فراوانـي    او ابو حامد محمد بن محمد بن محمد طوسي صوفي مشـهور اسـت، كتـاب   .  4

تصوف و فلسفه را با هم در آميخته به همين خاطر بسيار جاي نقـد قـرار     است،  تأليف كرده
مخالفاتي كـه در آنهـا افتـاده     اند در آخر عمرش از آن گرفته، ولي در شرح زندگي او نوشته

به شرح  اش بود، هپشيمان شده است، در حالي كه فوت كرد، صحيح امام بخاري بر روي سين
، و طبقات ابن صالح 346ـ   322ص 19سير اعالم النبالء تأليف ذهبي ج حال او نگاه كن در

  .539ـ  533ص 2، و طبقات ابن كثير ج264ـ 249ص 1ج
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و كلّف شده است سه تا است، اعتقـاد  كه انسان بالغ و عاقل به عمل نمودن به آن م
در ) تكليف(بوسيلة احتالم يا با وارد شدن به سن هرگاه شخص عاقل . فعل و ترك

اولـين واجـب بـر او، يـاد گـرفتن دو كلمـه       پيش از ظهر يك روز، بلوغ پيدا كـرد،  
» اهللا ، محمـد رسـول  ال الـه الّـا اهللا  «، شهادتين گفتن آنهاست شهادت و فهم و معناي

ـ    است، تفكّـر و تحقيـق و بررسـي داليـل، آن را بـراي       او بر او واجب نيست كـه ب
و قاطعانـه بـدون     بلكه كافي است كه آن را تصديق و باور كند،  خودش كشف كند،

گونه اعتقاد گـاهي اوقـات بـه محـض      و اين  شك و دلهره به آن اعتقاد داشته باشد،
از ) ص(زيـرا پيـامبر     ،شـود  تقليد و شـنيدن و بـدون تحقيـق و دليـل حاصـل مـي      

بنـا   انـد،  هاي خشن تنها به تصديق و اقرار و بدون يادگيري دليل بسـنده كـرده   عرب
  هر زمان آن را انجام داد آنچه را كه در آن وقت بر او واجب است ادا نمـوده،  براين

و علمي كه در آن هنگام بر او فرض عـين اسـت فقـط يـادگيري و فهـم شـهادتين       
به دليل اينكه اگـر بـه دنبـال آن      چيز ديگري بر او واجب نيست،در آن وقت   است،

بميرد مرگش در حالي بوده كه مطيع فرمان خدا بوده و از فرمان او سرپيچي نكـرده  
  .1»است

و  كـه در ميـان پـدر   كنـد   صدق  پيـدا مـي   اي پسر بچهبر  »/«اين گفته غزالي 
ا  اسـت  هادتين را نداشـته قبالً نطـق بـه شـ    او د، زيراشكافر قرار گرفته با يمادر امـ ،

زيرا   شود، كه در ميان مسلمانان است نطق شهادتين از او درخواست نمي اي پسربچه
بـوده كـه   ايـن معنـي   انجام داده باشد به خـاطر  در گذشته او بايد اين كار بزرگ را 
  .اند آنها را به نطق شهادتين مكلف نكرده هايشان، پسر بچهمسلمانان به هنگام بلوغ 

آنچه كه بر پدر و مادر الزم است به » رحمه اهللا« الً متذكر شديم كه امام شافعيقب
وهمچنين آنچـه كـه   .فرزندان خود تعليم دهند ـ از طهارت و نماز ـ ذكر كرده است  

بر افراد بالغ از فرزندان واجـب اسـت ـ از فـرايض ـ ذكـر فرمـوده اسـت و او در         
آنهم بخاطر امري كـه قـبالً ذكـرش    ،مبحث خويش ذكري از شهادتين بميان نياورده

از ]به شهادتين منحصر كرده استو آن اينكه شافعي وصف اسالم را در تلفظ .[رفت
اگـر بچـه اي هنگـام    «ـ   در پاسخ به قول مرحبـه » رحمه اهللا«نصر محمد بن  اين رو

                                                 
  .25ص 1األحياء ج.  ١
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شـود،و ايمـان    ايمـان از وي تلقـي مـي    بعنوانرسيدن به دوران بلوغ اقرار ورزد،اين 
آيـا  :شـود  به آنـان گفتـه مـي   «: گويد  مي] 22[» گردد اعت بر وي واجب ميهمان س

ايد كه مسلمانان به هنگام بـه دوران بلـوغ رسـيدن اطفالشـان از آنهـا شـهادت        ديده
بخواهند و بعد از اداي شهادت بگويند هم اكنـون ايمـان آورد، يـا بنـابر معلومـات      

بـر وي واجـب گرديـده     خويش عقيده داشته باشند كه تنهـا همـان سـاعت ايمـان    
بـر وي واجـب   ] همان سـاعت [است،بعد اين پسر بچه به انجام كاري برخاسته كه 

  گرديده است؟ 
ي  اكنون ايمان آورده تا بدينوسـيله دراذهـان و انديشـه    گويند او هم مسلمانان نمي

 اكنون ايمان بر هم:گويند بلكه مي. ديگران بيندازند كه او قبل از اقرار كافر بوده است
) شهادت(و قبل از بر زبان آوردن شهادتين مسلمان بوده اما . وي واجب گشته است

بر وي واجب نبوده است و اين به ذات خود اعترافي اسـت از سـوي او بـر اينكـه     
. اولين واجب بر او چه چيزي است اما نه اعترافي از اين جهـت كـه واجـب اسـت    

بعنوان اعتراف و خضـوع بـراي خـدا    بود هيچ احدي ال اله اال اهللا را  واگر چنين مي
اما آنچه معقول است اينكه هر زمان بدان اقرار بورزد نـام  .راند جز يكبار بر زبان نمي

. شـود  شود چون تكرار آن بذات خويش اعتراف تلقـي مـي   اعتراف از وي جدا نمي
پس از آنجا كه بعد از اولين اعتراف و اداي اولين واجب اسم اعتـراف از وي جـدا   

از وي ] تا زماني كه اقرار وجود داشته باشد[ود در نتيجه اسم ايمان نيز هرگز ش نمي
بعد در فـرايض و غيـر   . ورزد مي اتيانشود اما او بعنوان اولين واجب بدان  جدا نمي

نمايد هر چند اين اعتراف در عين خود ايمان است نه از ايـن رو   آنها آنرا تكرار مي
بود بهنگـام سـكوت    جود دارد چون اگر چنين ميكه اعترافي است به آنچه در دل و

  1»شد چون سكوت ضد كالم است كمااينكه معرفت ضد انكار از آن كافر تلقي مي

ي گروهـي از  رو ترين مردم از جهت غلو و زياده شديد«: گفته »/«غزالي ] 23[
اند كه هـر كسـي    كنند، و گمان كرده را تكفير مي انمسلمان د كه عوامنمتكلمين هست

انـد   انند آنها علم كالم را نفهمد و عقائد شرعي را با داليلي كه آنها بررسـي كـرده  م
انـد،   گانش تنگ كـرده  نشناسد كافر است، اينها اوالً رحمت واسعه خداوند را بر بنده

                                                 
 785ـ784ص  2ج ةتعظيم قدر الصال. 1
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انـد، و در مرحلـه دوم سـنت     گروهي اندكي از متكلمين وقف كـرده  رو بهشت را ب
ـ    متواتر را فراموش كرده راي آنهـا روشـن و معلـوم بـوده كـه در زمـان       انـد، زيـرا ب

هاي خشن و  به اسالم و مسلمان بودن گروهي از عرب) ن(و صحابه ) ص(پيامبر
انـد حكـم    ده مشـغول نبـو  شناسـي   دليـل اند و بـه   پرستي بوده تندخو كه مشغول بت

كـاش  «: مدو مثال را در اين مورد ذكر كرده ـ سپس گفت  »/«ـ و غزالي » اند كرده
عربي را كه  ،نقل شده) ط(صحابه ويا از ) ص(تم چه وقت از رسول خدا دانس مي

دليل بر اينكه عـالم حـادث اسـت ايـن     : شد احضار كنند و به او بگويند مسلمان مي
كـه از اعـراض خـالي نباشـد      چيـزي  هر باشد و است كه عالم از اعراض خالي نمي

  گيرند،؟ مي تا آخر آن رسوم و عادتي كه متكلمين بكار . . .حادث است 
گويم اين الفاظ و يا الفاظي كه به همين معني هستند در آن زمـان جـاري    من نمي

در  كه خودداد مگر از طرف گروهي خشن و تن رخ نمي بستگيبلكه هيچ  1اند نشده
  شدند و گروهي از اسيران يكي يكي پـس از مـدت   زير سايه شمشيرها مسلمان مي
ند، و آنها هـر گـاه كلمـه شـهادتين را بـر زبـان       شد زماني و يا بالفاصله مسلمان مي

شد، و بر سر كـار خـود اعـم از     كردند نماز و زكات به آنها تعليم داده مي جاري مي
شدند، حقيقت صريح و واضـح ايـن اسـت كـه هـر       چوپاني و غيره باز گردانده مي

از طـرف خداونـد آورده و در قـرآن موجـود اسـت      ) ص(كسي به آنچه كه پيامبر 
بلكه آن ايمانيكـه  داشته باشد، مؤمن است، هر چند دليل آن را نداند،  قطعي اعتقاد

ـ  و با از داليل كالمي بر گرفته شده شديداً ضعيف است  ةكوچكترين شبه در لب
  ».2گيرد پرتگاه نابودي قرار مي

                                                 
بلكـه نيـز الفـاظي    «اينگونـه ذكـر كـرده     186سيوطي اين نقل را در كتاب صون المنطق ص .  ١

  .تر است و در اينجا اين عبارت مناسب» اند كه به همين معنا باشند جاري نشده
هـاي   هغزالي انصاف داشته هنگامي كه در مورد تأويالت گرو، 101ـ97ص: فيصل التفرقه.  2

كالمي كه خود به آن تمايل داشته سخن رانده، و منهج آن را ياري نموده هنگـامي كـه   
يا ظنيات هستند و يا تخمينـات، شـخص    را به اين توصيف كرده كهاكثر اين تأويالت 

ظاهر ايـن عبـارت   «: گويد مي كند و عاقل در ميان متكلّمين  يا به ظن و گمان حكم مي
غزالي اقرار كرده كه بعيد نيسـت كـه در   » دقيقاً منظور چيستدانم  منظور نيست، و نمي

روز قيامت از آن كسي كه با ظنيات حكم كرده سؤال شود كه چرا با ظن و گمان حكم 
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هر چند بسياري از تأليفـاتش از تـرجيح دادن روش    ،ايشان ،اما ابوالمعالي جويني
او از همه آنها پشيمان اسـت،   1تفكر و ياري اين نظريه پر هستند اماو طريقه نظر و 

اي كه باسلف  ودر آخر حياتش كساني را بر خود  گواه گرفته كه از هر قول و نظريه
مخالفت كرده پشيمان است، و اظهار تأسف و پشيماني كرده كه چرا در علـم كـالم   

ميرد كه روش و استدالل  زناني ميي پير  فرو رفته، و اظهار داشته كه اينك بر عقيده
پيـامبران علـيهم    كـه  فهمنـد  شناسند و مـي  دانند، و تنها آنچه را مي  متكلمين را نمي

  .اند هاي خويش را بدان مخاطب قرار داده السالم امت
و آن اقرار به توحيد و يگانگي خداوند است، و دليل بر اين اظهـار نـدامت   ] 24[

شـاهد  «: اريش كه منتهي به مرگش شد، گفته اسـت آن بيم در قول خود او است كه
سلف صالح  با در آن ام و از هر قولي كه آن را گفتهباشيد بر اينكه اينك من برگشتم 

در  ]25[ و 2»انـد،  اي ميميرم كه پيرزنان نيشابور مرده ام، و بر آن عقيده مخالفت كرده
پيمـان و عقـدي   بـر   بيشتر مردم از اهل سنت در ديـن «عقيده نظاميه ثابت كرده كه 

تحقـق  (شود آنهم به لحاظ آنچـه كـه    كه به باور و عقيده مربوط ميصحيح هستند، 
سپس بعد از آنكه در ميان عقيـده و معرفـت فـرق     »بواسطه آن باور ميسر است) آن

هـايي نيسـتند، عقـود     هـا و عقـدها معـرف و شـناخت     پيمـان بيشـتر  «: گذاشته گفته
، و خداونـد  ندسـت هثابـت   مصـمم و  پيماني پيمـاني هايي جاي گرفته و نجا و  پيمان

حقيقت شناخت خودش را از مردم نخواسته و آنان را بر آن مكلـف نكـرده، و نيـز    
آنها را مكلف نكرده كه در دين به يقين برسند، و دليل بر اين نظريـه آن اسـت كـه    

شده كه  اند كه به دنبال دليل بگردند، فقط از آنها خواسته مسلمانان اول مكلف نشده

                                                                                                                      
قـانون التأويـل در   (؟ شود چرا منظورهاي مخفي ما را استنباط نكردي كردي، و گفته نمي

كـه   »/«طـرف امـام غزالـي     اين اقرار است از) 242ـ238ضمن رساله معارج القدس ص 
  .اند برند و آنها به يقين نرسيده متكلّمين  در ظن و گمان به سر مي

  .گذشت 110ـ109در ص به آنچه كه  :نگاه.  ١

تصريح كرده به ياري و نصرت قول  34 -32، و در عقيده النظاميه ص 275مختصر العلو ص. 2 
ين مسأله احتجاج كرده است، و ترك تأويل، و در عين حال به اجماع سلف بر ا باسلف 

تصريح نموده به اينكه بر هر شخص دينداري واجب است تبعيت از سلف كند، براي آگاهي 
     . 184ـ  183بيشتر نگاه كن به كتاب صون المنطق تأليف سيوطي ص 
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قاطع و مصمم داشته باشند و به شهادتين اقـرار نماينـد و بـه احكـام ملتـزم      پيماني 
پايـدار باشـند نجـات يافتـه و      پيمـان باشند، و آنان اگر تا آخـر عمرشـان بـر ايـن     

ـ من كان آخر كالمـه ال الـه اال اهللا د  «فرموده ) ص(رستگارند، چنانكه پيامبر   لَخَ
» ميشـود  بهشت وارد باشد اهللا اال اله ال او كالم آخرين كه كسي هر«: ترجمه 2 1»لـجنةا
است علم در اين  زيرااند كه علم را بدانند،  مردم مكلف نشده«: و باز هم گفته] 26[

شود، مكلـف   است، و بجز از طريق تفكر صحيح و كامل دريافت نميسخت مسائل 
تنهـا مكلـف   تكليف خـارج از قـدرت اسـت، و مـردم      ،ي مردم به آن ساختن عامه

  .3»شك و ترديد نبودناند كه اعتقاد محكم داشته باشند همراه با تصميم قاطع و  شده
پس با اين دو نقل مهم معلوم شد كه جويني معتقد نيست تفكر و نظر بر همگـي  

                                                 
اند، و  روايت كرده 3116شماره  به 486ص 3و ابو داود ج 247ص 5حمد جامام اروايت از .  1

ابـن قطـان ايـن    «: گفتـه 110ـ   2/109ابن حجر در تلخـيص الحبيـر     ابوداود است، اين لفظ
شـناخته شـده    و اينكـه او حديث را به خاطر وجود صالح ابن ابي غريـب معلـول دانسـته،    

گروهـي از محـدثان از او روايـت    مورد اعتراض واقع شده كه   گونه اين مقوله به اين نيست،
سپس ابن حجـر تعـدادي     ،»محدثان موثوق او را نام برده استو ابن حبان در ميان   اند، كرده

احاديث ذكر كرده كه در آن احاديث آمده هر كسي بر قول ال اله الّا اهللا بميرد داخـل بهشـت   
مامن عبد قال «شودو از جمله آن احاديث حديث ابوذر است كه يك حديث مرفوع است  مي

 اند، تخريج بخاري  و مسلم آن را روايت كرده» جنةالـال اله الّا اهللا ثم مات علي ذلك اال دخل
 نيـز  بخـاري  در كـه  حـالي  در داده نسـبت  مسلم به تنها را آن حافظ  گذشت، 76 درص قبالً آن

   .دارد وجود
  91ص  ميةالنظا ةالعقيد. 2  

 

، و محقـق كتـاب   نقل كرده 440ص 7ابن تيميه آن را در كتاب درء تعارض العقل و النقل ج.  3
األرشاد، الشامل، لمع األدلّـه،  : هاي جويني تحقيق كردم ي اين نصوص در كتاب درباره« :گفته

بـه مـا    كـه هاي ديگري دارد  جويني كتاب دهد و اين نشان مي» آن را نيافتمالعقيده، النظاميه، 
اند، بدانيد كه آنچه كه ابوالمعالي ـ در آخر حياتش ـ به سوي آن رفته تخريـب و بـر      نرسيده
هـايش نوشـته اسـت، كـه در      تـرين كتـاب   آيـد كـه در معـروف    آنچه به حساب مي هم زدن
ب دانسته، چنان كه صريح آن چه كـه  هايش تفكر و نظر را بر مكلف واج ترين كتاب معروف
از كتاب األرشاد و الشامل نقل كرديم به همين معني است، و ابوالعباس قرطبي به ايـن  سابقاً 

ني را در مورد ايجاب نظر نقل كرده، قرطبي بيان كـرده كـه   اشاره كرده هنگامي كه قول جوي
بـه كتـاب المفهـم لمـا     : نگـاه ( ، »ش اولين قول بودهقولدر ميان دو «استدالل به تفكر و نظر 

ايـن يعنـي جـويني از ايـن قـول اول      ). 146- 145ص 1اشكل من تلخيص كتاب مسـلم ج 
كـه از او نقـل    مطلبـي چنان كـه در   برگشته و قول دوم را پذيرفته و بر آن ثابت مانده است،

  .  آيد، و اهللا اعلم كرديم چنين بر مي

و
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اعتقاد يقيني را تحقق بخشند، بـه  كه واجب باشد، و تنها واجب است بر عامه مردم 
ن وارد نشود، به خاطر اينكه بيشتر مردم در ميان امتهـا  اي كه شك و ترديد بر آ گونه

از ناحية آن مردمـان،  جازم  همين تصميم قطعي وانبيا عليهم السالم به  ،عوام هستند
عنـي  و ايـن ي اند،  در پيش نگرفتهرا كالمي   اند، و روش تفكر و استدالل هبسنده كرد

ـ درود و سالم خدا بر امبران  اعتقاد به آن توحيدي است كه پيلزوماً اولين واجبات، 
  .اند، نه اينكه اولين واجبات تفكر و نظر باشد به آن مبعوث شده آنها باد ـ

ديـن پرداخـت    ملحـد و بـي   ي هنگامي كه جويني به ذكر قبول نشدن توبـه ] 27[
در اينكـه  بيـنم   من از قاعدة شريعت خارج است، زيرا اختالفي نمي اين نزد« : مگفت

وقتي كـه  و د، وگاه كافران وارد ش و ميدانساحت  بر ريان اسالملشكري از لشكاگر 
سايه شمشيرها بر سر آنها افكنده شد و بيم مرگ قطعي و حتمي را مشاهده كردنـد  

اگـر چـه   شـود،   اسالم آنها ميبه كلمه شهادتين را بر زبان جاري كردند، آنگاه حكم 
استين بـه آنهـا الهـام نشـده     مطمئن شويم از اينكه تا به اكنون، هدايت به اين دين ر

  .1»است
اند جويني به اسالم  آنها حكـم كـرده    تنها به اين خاطر كه به شهادتين اقرار كرده

 بـه  كالمـي  نظـر  و تفكـر  اثنـاي  در آنها اينكه بخاطر نه )است دانسته و آنها را مسلمان(

  .اند يافته دست دين شناخت
د ايـن اسـت كـه ابوالمعـالي     كنـ  و چيزي كه اين مسأله را بيشتر روشن مـي ] 28[

اگر فرض كنيد كه گروهـي  : شريعت گفتهاصول ي خالي بودن زمان از  درباره مسأله
هاي  اند و دعوت به آنها رسيده و نشانه اي از جزاير دنيا واقع شده از مردم در جزيره

، انـد  اعتراف به وحدانيت خدا و نبوت كردهنبوت نزد آنها روشن و آشكار شده و 
اند كـه بـه علمـاي شـريعت      ، و نتوانستهاند آگاه نشدهيك از اصول احكام  و به هيچ

  .دسترسي پيدا كنند
تحـريم و تحليـل را   هاي اهل حق هستند،  اهب و ديدگاهعقولي كه بر مذبنابراين 

                                                 
آن چه كه از كـالم خطـابي و ابـن     آن را مقايسه كن با 171غياث األمم في التياث الظلم ص  . ١

در ابتداء مبحث سـوم  اين مطلب ميرد گذشت، و  ي كافري كه در اين حالت مي حجر درباره
  .ذكر شده استـ  2شمارة ـ با شروع از  در اين باب 
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كنند، و البته كه در درك قضـاياي تكليفـي، بـه آنهـا      مطالبه نمي) در چنين موقعيتي(
و آنهايي كـه    ها است، بيشتر انسان گاه فريبلغزشگاه و  و اين اصل د،شو اعتماد نمي

به جز اعتقاد به توحيد و نبـوت آن پيـامبر    ،يمرا بعنوان فرض گفتشان سخن  درباره
كه اسباب هر زمان  ـو آماده كردن خود براي رسيدن به آن، در آينده    فرستاده شده،

  .1چيز ديگري بر آنها واجب نيست آن فراهم شد ـ
هاي خودشان  پيامبران امت ،كه اولين چيزيلمعالي در اينجا نص نهاده بر پس ابوا

كنند، و آن اقرار به توحيد است، بنابراين اولـين واجـب در حـق     را به آن دعوت مي
همان واجبي است كه ابوالمعالي اهل آن جزيره را بـه   بي هيچ تفاوتي ها امت ي همه

  .آن ملزم كرده
ا وجود اينكه نظر و تفكر را واجب دانسته ـ همان قول و  او ـ ب  2و اما كيا الهراسي

و تأييد نموده، سپس اين سـؤال  ] 29[اي را كه قائل به ايمان عوام است ياري  نظريه
عارف عوام چگونه مؤمن هستند در حالي كه : شوداگر گفته «: را از خودش پرسيده

ـ : يمئگو ؟ ميو آگاه نيستند ر آنهـا واجـب گردانيـده    زيرا خداوند تنها اين مقدار را ب
بعنوان يك ضرورت عقالني و بـا  و اين   است، و علم را بر آنها واجب نكرده است،

  كـرد،  به تصديق اعراب اكتفا مي) ص(استناد سمع، جزء بديهيات است، زيرا پيامبر 
ها از شناخت دليل و تفكر عاجز و نـاتوان بودنـد و    دانيم عرب با وجود اينكه ما مي

واجب است كه شك و ترديد را از خـود دور  بر آنها بلكه   رسيد، ن نميعلمشان به آ
ثابـت شـد    و عقايدشان پابرجاكنند، هر زمان شك و ترديد را از خود دور كردند و 

  واجب است علـم را طلـب كننـد و بياموزنـد،     :يمئگو نمي و پس اينها مؤمن هستند،
قول برخي از  ي يا به واسطه يمتواتر ظاهراً خبر ي بلكه اگر شك و گمان به واسطه

دهنـده در حـق كسـي كـه      وحشـتناك و بـيم   خواب ي علماء و مشايخ و يا بواسطه

                                                 
  .379-377ص  لمغياث األمم في التياث الظُ.  ١
او ابوالحسن علي بن محمد طبري است، نزد ابوالمعالي فقه را آموخت، و گروهي از علماي .  ٢

نظاميـه در بغـداد را بـر     )مدرسـة ( اند، و سرپرستي شافعي مذهب نزد او فارغ التحصيل شده
در گذشت، براي شرح زندگي او مراجعه كنيد بـه السـير    504ل عهده گرفت تا اينكه در سا

 7، و طبقات سبكي ج529-528ص 2، و طبقات ابن كثير ج352-350ص 19تأليف ذهبي ج
  .234-231ص
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و سپس قلبشـان بـه آن اعتقـاد،     ،كند بر طرف گرديد مخالفت ميورزد و  دشمني مي
اگر شك و ترديد بدون علـم    و است،درست صحيح و  زدايي شكآرام گرفت، اين 

امـا  «: و در انتهاي كالمـش گفتـه  » بايد علم را بياموزند بر طرف نگرديد آنگاه حتماً
آن . 1»بلكه اعتقاد صحيح براي آنها كـافي اسـت    مردم واجب نيست، ي علم بر عامه

تكـرار آن   و بـا   يم بر شاگردش نيـز وارد اسـت،  الزامي را كه بر ابوالمعالي وارد كرد
  .كنيم بحث را طوالني نمي

را كه طريق شناخت خدا را در نظـر و اسـتدالل   آن قولي  2ابوالحسن آمدي]  30[
. منحصر كرده رد نموده است و بيان نموده كه نظر و استدالل بر همه واجب نيسـت 

ـ  تنها استدالل و نظر را در حق كسي واجب مي« م كـه بـه جـز از طريـق نظـر و      يدان
استدالل علم به ذات خداوند براي او حاصل نشود، والّا هر كسي كه شـناخت خـدا   

د نظر و تفكر در حـق او واجـب   وه غير از طريق نظر و استدالل براي او حاصل شب
  .3»نيست

كند بر اينكه اولين واجبي كه پيامران علـيهم السـالم بـه     داللت مي ها ي اين و همه
اند تنها توحيد خداوند است، و تنها افرادي نياز به تفكر و نظر دارند  آن دعوت كرده

ي بزرگي كـه    و اينها در كنار مجموعه  الص نشده است،كه هنوز فطرتشان پاك و خ
  .آيند بر فطرتشان باقي هستند و فطرتشان پاك و خالص است چيزي به حساب نمي

بـه قـومش   نوح  از قولخداوند در ارتباط با آنچه كه اما ابو المظفر سمعاني   ]31[

  ].3آيه: نوح[ )j  i  h   g  f(: ذكر كرده
   .»يد و از او بترسيد و از من فرمانبرداري كنيدخدا را بپرست«: ترجمه
را مبعـوث   رسـوالن اين همان چيزي است كه خداوند به خـاطر آن  «: استگفته 

                                                 
  .نقل كرده 361-360ص 7ابن تيميه نيز آن را در كتاب درء تعارض العقل ج.  ١
شافعي مذهب است به علم كـالم و  او سيف الدين علي بن ابي علي تغلبي و حنبلي و سپس   ٢

ترين تأليفات او األحكام و  ، معروفهها تأليفاتي داشت ن علمآمنطق و فلسفه مشغول شد و در 
، و 367-22/364السير تأليف ذهبي  به ابكار األفكار و غيره هستند، به شرح حال او نگاه كن

  .307-306ص 8طبقات سبكي ج
ابكار « به نقل از كتاب 357-356ص 7ارض العقل و النقل جابن تيميه آن را در كتاب درء تع.  ٣

  .نقل نموده» األفكار
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را نفرستاده مگر به خاطر اين كه او را پرستش كنند و  هيچ رسوليو خداوند   كرده،
  .1»از او بترسند و مطيع فرمان پيامبرش باشند

بـر مـردم واجـب    ثابـت شـد   ) ص( ي كه نبوت پيامبرو او بيان كرده هنگام] 32[
دهد از مسائل غيبي و آنچه كه آنها را به سوي  در آنچه كه به آنها خبر مي«كه است 

او را كند از وحدانيت خـدا و اثبـات صـفات و سـاير شـرايط اسـالم        آن دعوت مي
ي د اولين واجب برانسـان نظـر و تفكـر   گوي كه ميرا قول متكلمين  و »تصديق كنند

ي سـاختگي  قـول «: چنين توصيف كـرده كـه   ،انجامد به شناخت خداوند مي است كه
و انـد   ي دين چنين قولي را نگفته پيش از متكلمين هيچ احدي از سلف و ائمه است

كني ايـن قـول را در هـيچ     هاي سلف تحقيق و تدبر كتاباقوال و اگر شما در تمام 
و نـه بـه نقـل از    ) ط( نقل از صـحابه  به نه و) ص(ها نه به نقل از پيامبر يك از آن

تابعين نخواهيد يافت، چگونه ممكـن اسـت كـه اولـين واجـب برسـلف مخفـي و        
ها نسل اول اين امت هستند و سفيران ميـان مـا و    پوشيده مانده باشد در حاليكه آن

  باشند؟ مي) ص( پيامبر
 تاباشد اگر جائز باشد كه اولين واجب بر نسل صحابه و تابعين مخفي و پوشيده 

با وجود آن همه اهتمامي كـه بـه امـر     نكنندآن را براي هيچ فردي از اين امت بيان 
را درك و   زكـاوت آن  و م خـود بـا دقـت   اند تا اينكه متكلمين بـه زعـ   رزيدهدين و

ها مخفـي و پوشـيده مانـده     اند شايد فرائض و واجبات ديگري بر آن استخراج كرده
ديگر فاتحة ديـن خوانـده شـده و    ر اين جائز باشد اند، اگ باشد و آن را درك نكرده

، اگر اصل تخريـب  كنيم مينابود شده است، زيرا ما اقوال خود را بر اقوال سلف بنا 
  ....شده باشد چگونه ممكن است چيز ديگري را بر آن اصل بنا كرد؟

كافران را بـه سـوي اسـالم و شـهادتين     ) ص(اخبار متواتر وجود دارند كه پيامبر 
كـافران را بـه سـوي نظـر و     ) ص(كرد، اصالً روايـت نشـده كـه پيـامبر      ميدعوت 

استدالل دعوت كرده باشد، و تنها حكم كافر اين است كه به اسـالم دعـوت شـود،    

                                                 
، و 494ص 3تفسـير ج همـان  ماننـد آن در   يبـه عبـارت   :، و نگاه53ص 6ج سمعاني تفسير.   ١

به آن چه كه شاگردش قوام السنه اصفهاني در كتاب الحجه فـي بيـان الحجـه     :همچنين نگاه
  .نقل كرده 31ص 2ج
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شـود، يـا    اگر نپذيرفت و در خواست فرصت و تحقيق كرد، بـه او اجـازه داده نمـي   
  »شود زد ويا كشته ميپردا كند و يا جزيه مي شود و اسالم را قبول مي مسلمان مي

آيـد بيـان كـرده و     سمعاني آنچه را كه در اين مسأله بر گفتار اهل كـالم الزم مـي  
بر اين صـورت   مسئله ،اند قرار بدهيم آنگونه كه اهل كالم گفتهرا مسئله  اگر « :گفته
نظر و اسـتدالل بـر تـو الزم    : به آن شخص كافر گفته شود استبود، ولي الزم  نمي

هـاي   راهو صانع را بشناسي سپس صفات را بـا داليـل   ن وسيله بتواني است تا به اي
مخصوص خودش بشناسي، وسپس مسائل فراواني را بشناسي تـا اينكـه مسـئله بـه     

رسد، بنابر روش اهل كالم جائز نيست كه اقدام به كشتن و اسـير   شناخت نبوت مي
آوري كنـيم و بـه او     كردن اين كافر شود مگر پس از اينكه اين مسائل را بـه او يـاد  

فرصت بدهيم، زيرا تفكر و استدالل ممكـن نيسـت مگـر پـس از وجـود فرصـت،       
بخصوص اگر آن شخص كافر طلب فرصت كند، گاهي اوقات تفكر و اسـتدالل در  
مدت كم امكان پذير نيست، پس نياز اسـت كـه ايـن كـافر را يـك مـدت طـوالني        

به صورت كامل بتواند فكـر كنـد،   ها به طول بينجامد تا  فرصت بدهيم، و شايد سال
  »است مسلمانان واين خالف اجماع

اگـر در مـدت   « ملزم كرده كه اين كـافر ) به پذيرش اين نتيجه(سپس متكلمين را 
مرگش در حالي  بميرد،داده شده، قبل از پذيرش اسالم كه به او آن نظر و مهلت كه 

پس بايد وارد بهشت بشود  بوده كه مطيع فرمان خدا و بر امر او پا بر جا بوده است
  .»شوند چنانكه مسلمانان داخل آن مي

اسـالم  عاي واجب بودن تفكر و نظـر بـر امـت    دسپس او به بيان آن مصيبتي كه ا
بـا  هـا نظـر و تفكـر مخـالف     كه سرچشمه همـه آن   هايي وارد كرده ـ از انواع بدعت 

ـ    «بعد به دنبال آن گفته  ،پرداختهاست شريعت  ه خـود اجـازه   آيـا انسـان مسـلمان ب
دعـوت كنـد و آن را تنهـا راه     و طريق تاريكي ميدهد كه مردم را به سوي چنين راه

  .1»بداند؟آنها نجات 
اش  تنها ذات اهللا است كه ذات مقدس خودش را به بنده«و او بيان كرده كه ] 33[

ل تواند بشناسد نه غير او، به دليـ  كند پس بنده خدا را تنها از طريق او مي معرفي مي
                                                 

  .نقل كرده است 122-117ص 2لسنه آن را در كتاب الحجه جقوام ا.  ١
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  )_  `  h  g  f  e       d  c  b  a(فرمايـد   قول خداوند كه مي
  ]56آيه :قصص[

ولي اين تنها خداست كـه هـر    كني،تواني كسي را كه بخواهي هدايت  تو نمي«: ترجمه
ر كسي را كه بخواهد هـدايت  عقل ه كه نفرموده، »نمايد كه را بخواهد هدايت عطا مي

  .بخشد مي
و اهللا لو ال اهللا ما اهتدينا و ال تصـدقنا و  «: كه فرمـوده  ثابت شده » ص «و پيامبر
) زكـات (يـافتيم و صـدقه    بـود، هـدايت نمـي    يمـ نبه خدا قسم اگر خدا «» ال صلينا

دهند كه تنها خداوند اسـت كـه    اين داليل نشان مي 1خوانديم ميننماز و  م،دادي نمي
به هنگام وجـود  فقط  خداوند ولي با اين وجود،شناساند،  خودش را به بندگانش مي

تشخيص است و با ك و ادرازيرا عقل سبب  كند، معرّفي مي بندهعقل خودش را به 

¥  (: فرموده تبارك وتعاليخداوند  زيرا .شناساند عدم عقل، خودش را به بنده نمي
ª  ©  ¨  §  ¦( ]4آيه: رعد[  

  . »گيرند يهايي براي كساني است كه عقل خويش را به كار م در اين نشانه«: رجمهت
از اهـل   يكـي . . . شناسد  عقل و نه بدون عقل مي اخدا را نه فقط ب بنده«بنابراين 

عبوديت و بندگي است كه عقـل بـه مـا عطـا     اقامة تنها به خاطر  ستا  معرفت گفته
اك ربوبيت بنابراين هر كسـي عقلـي را كـه بـراي اقامـه      دراشده است، نه به خاطر 

يرد، نه تنها عبوديت و شده، جهت ادراك ربوبيت بكار بگبندگي به او ارزاني داشته 
  .2»رسد ، كه به ربوبيت هم نميرفتهدر  بندگي ازدستش

  ي عوام تكفير همه« آيد ابومظفر به اين نتيجه رسيده كه آنچه بر اهل كالم الزم مي
در اگر روش اهل كالم و ، ندچيز ديگري بلد نيست روي زيرا عوام به جز دنبالهاست؛ 

فهمند، چه رسد به اينكـه   آن را نمي نعرضه شود بيشتر آناآنها بر ينة خداشناسي زم
                                                 

 12ج آن را در الخنـدق، و مسـلم   ةآن را در كتـاب المغـازي بـاب غـزو     47ص 5بخاري ج.  ١
اند، و اين جـزو آن شـعرهايي    كتاب الجهاد والسير باب غزوه األحزاب روايت كرده 171ص

اند، و برخي از شـعراء   سروده در روز خندق به هنگام نقل كردن خاك) ص(است كه پيامبر 
  ).مراجعه كنيد به دو منبع قبلي(اند چنان كه در روايات ديگري آمده  آنرا گفته) ص(پيامبر 

  .نقل كرده 320-318ص 1قوام السنه آن را در كتاب الحجه ج.  ٢
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اگر عوام تكفيـر شـوند   . . . اي برسند كه بتوانند به آن استدالل كنند  به درجهدر آن، 
امت هستند اين به جز برچيـدن بسـاط اسـالم و     جمهوردر حالي كه سواد اعظم و 

شريعت و ملحق كردن داراالسالم به دارالكفر و  هاي دين و اركان منهدم كردن نشانه
و اصـالً   1»قرار دادن اهل اسالم و اهل كفر در يك جايگاه چه مفهوم ديگـري دارد؟ 

آنهـا   كه شرطي را كـه ) شوند كساني پيدا مي(چه وقت در ميان هزاران نفر مسلمان، 
  .»!كنند، مراعات نمايند؟ در تصحيح معرفت خدا مراعات مي

نقـل   »الحجه«وام السنه اصفهاني اين كالم سمعاني را در كتاب خودش اما ق] 34[
دهد خودش به آن معترف اسـت، و همچنـين آنچـه را     اي كه نشان مي كرده به گونه

او در ايـن كتـاب از   . 2كه قبالً از خطابي نقل كرديم در همان كتاب نقل كرده اسـت 
بـراي فصـلي يـا بـابي قـرار      اي كـه عنـواني را    ديگران زياد نقل كرده حتّي به گونه

كند، سـپس در زيـر آن    اي از مسائل را بيان مي مسألهنسبت به  او ترجيحكه دهد  مي
كند، و يا آنچه را كـه تشـخيص    چيز ديگري را ذكر نمي، عنوان به جز نصي يا اثري

دهد، وسپس در مـورد   نسبت ميآنها حق است به علما ويا سلف و يا برخي از  هداد
  .3دهد آن توضيحي نمي

اولين چيزي كه خداوند بـر بنـدگانش   : اند علماء سلف گفته«: از جمله گفته] 35[
شـناخت خـدا و اعتـراف بـه او اسـت، و       ،فرض نمود اخالص اسـت، و اخـالص  

هر آنچه كه دستور داده يا نهي فرموده اسـت، و اولـين   نسبت به اطاعت است از او 
به حقّي وجود ندارد به جز اهللا و  گواهي دادن است به اينكه هيچ اله و معبود فرض

به دنبـال   و» ي او است بنده و فرستاده) ص(او تنها است و شريكي ندارد، و محمد
  .4را ذكر كرده استآن مقداري از اعتقاد 

اعتـراف او اسـت بـه آنچـه كـه       ،و شكي نيست كه هدف سـمعاني از ايـن نقـل   

                                                 
  .146-145ص 2صاحب كتاب الحجه آن را نقل كرده ج.  ١
ما در آنجا، جاي آن را در كتـاب الحجـه بيـان     و گذشت 126ص بعضي از كالم خطابي در .  ٢

  .كرديم
 2، و همچنـين ج 174، 169-168-167-96،98-91-90-85ص 1به عنوان مثال نگاه كـن ج .  ٣

  .، و جاهاي ديگر كه زياد هستند494، 493، 236، 214، 210، 204ص
  .263-262ص 2الحجه ج.  ٤
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بـا ايـن لفـظ    ي را گذشت، يعني اتباع روش سلف صالح، اصـفهاني هـر گـاه چيـز    
حتماً به آن معتقد است خاصتاً اگر بـه دنبـال آن    نسبت دهد،به آنها » علماي سلف«

  .ردي ننوشت
غير آن از معرفت و شناخت، بايد دانسته شود كه مراد و هدف اصفهاني در اينجا 

كننـد، هـدف او شـناخت و     ي معرفت دنبـال مـي   هدفي است كه اهل كالم از كلمه
اولين چيـزي كـه خداونـد بـر     «: اوند است، به اين دليل كه گفتهمعرفت توحيد خد

: سـپس ايـن جملـه را توضـيح داده و گفتـه     » بندگانش فرض نموده اخالص است
تـا آنچـه    بازگشتهسپس اصفهاني » شناخت خداوند و اعتراف به او است ،اخالص«

ست بـه  گواهي دادن ا 1اولين واجب« :اند تأكيد كند و گفت سلف تثبيت كردهكه را 
اينكه هيچ اله و معبود به حقّي وجود ندارد بـه جـز اهللا او تنهـا و شـريك نـدارد و      

  .»ي اوست بنده و فرستاده) ص(محمد 
آن اخالصي است  ،معرفت و شناختاز پس با اين توضيح روشن شد كه مراد او 
  .كه عبارت است از شهادت به ال اله الّا اهللا

قـول خـود    ،ر او از معرفت دقيقاً اخالص استكند منظو و آنچه كه بيان مي] 36[
اصـل ايمـان شـهادت و گـواهي دادن     : انـد  بعضي از علما گفته«: گويد اوست كه مي

و شـريك  است، است به اينكه هيچ اله و معبود به حقّي جز اهللا وجود ندارد او تنها 
كـه   ي اوست، و همچنين اعتراف است به آنچه محمد بنده و فرستادهاينكه ندارد و 

  .2». . . .اند پيامبران از طرف خدا آورده
 ،سـت هاند كه خداوند را آن گونه كـه   ي مردم مكلف نشده همه«: شهرستاني گفته

بشناسند، زيرا چنين چيزي براي مردم ممكن نيست، و نزديكترين دليل بـراين ادعـا   

                                                 
  .پاورقي قبل مراجعه كنيدبه .  ١
شـناخت توحيـد اسـت نـه      ،معرفـت از دهـد مـراد    ن چه كه نشان ميآ، 270ص 2الحجه ج.  ٢

المظفر نقل كرده كه معرفـت را بـه    لمين، اين است كه او از استادش ابومعرفت مصطلح متك
هـا يافـت    ي انسـان  قسمت اول معرفـت غريـزي كـه در همـه    : دو قسمت تقسيم كرده است

ن متعلـق كـرده و عقـاب را بـر     شود، قسمت دوم معرفت كسبي كه خداوند ثواب را به آ مي
منظـور قـوام السـنه در كالمـش قسـمت دوم      ) 41-40ص 2الحجه ج( ترك آن بسته است 

  .ي كالم ابو مظفر در فصل دوم اين باب خواهد آمد همه حول خدااست، به 
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ـ  دانـد، و مـي   اين است كه خداوند تمام معلومات خودش را با جزئيات مي  كـه د دان
خلق و براي كند، و تمام اهداف خودش را از  تمام مخلوقات را با جزئيات خلق مي

توانند تا بدانند، و بنده مكلف نشـده   دانند و نمي ها را نميداند، و بندگان اين مي خلق
جز اينكه بداند كه هيچ اله و معبود به حقّي به جـز اهللا وجـود نـدارد و شـناخت او     

ليل واضحي باشد، چنانكه در تنزيل وارد است، و اال چنين ي خدا مستند به د درباره
   .»1تكليفي ناعادالنه و از قدرت خارج است

اعتقـاد  از مردم عوام به تصميم قـاطع بـر   «: گفته 2»/«عز بن عبد السالم ] 38[
با توجه بـه سـخن   اعتقاد حاصل شد، اين  شود و هر گاه  اكتفا مي راست و درست،

عامـه  اعـراب و  بـه اسـالم و   ) ص(زيرا پيـامبر  . دانم افي ميبعضي از علما، آن را ك
از داليلي كـه بـراي اعتقـاد     آنها با توجه به اينكه قطعاً بايد بگوئيم كهاند  حكم كرده

تمـام  عـوام  ي  ند، و همچنين علماي سلف بـر همـه  ا شتهاند اطالع ندا قرار داده شده
  » .3شناسد آنها آن ادله را نمي توجه به اينكهاند با  احكام اسالمي را جاري ساخته

به قول كسي كه تفكر و نظر را برتمام مكلفان بـه  «بيان كرده كه  »/«و او ] 39[
شود، چون بيشـتر مـردم آن را ناديـده     هنگام بلوغ واجب دانسته ترتيب اثر داده نمي

يابنـد، بـا وجـود ايـن هـيچ       گيرند واز آن اطالع ندارند و راه را به سوي آن نمي مي
، و قول صحيح اند فاسق ندانستهي از سلف صالح مانند صحابه و تابعين آنها را احد

اين است كه تفكر و نظر بر مكلفين واجب نيست، مگر در آن چيزي كه بايد بـه آن  
اعتقاد داشته باشند در شك و ترديد قرار بگيرند، آن گاه تحقيق و تفكر در مورد آن 

كه اعتقاد ثابت پيدا كننـد و يـا آن را    زمانيتا  اند چيزي كه در مورد آن به شك افتاده

                                                 
  . 474-473نهايه اإلقدام ص .  ١
ـ      .  ٢ ه سـلطان العلمـاء،   او ابو محمد عبدالعزيز بن عبدالسالم سـلمي اسـت ـ و مشـهور اسـت ب

حديث را از ابن عساكر شـنيده، و نـزد آمـدي مشـغول بـه تحصـيل علـم بـوده، او تفسـير          
را نوشـته و منبـر    و غير اينها مختصري دارد، و كتاب قواعد األحكام و مختصر صحيح مسلم

اند و در مصر سـمت قضـاوت را بـه عهـده داشـته، و سـپس        ي دمشق را به او سپرده خطبه
 2نگـاه كنيـد بـه طبقـات ابـن كثيـر ج       شرح حال اونار رفته، براي آگاهي از خودش از آن ك

-440ص 2، و طبقات ابن قاضي شـهبه ج 255-209ص 8، و طبقات سبكي ج875-873ص
442.  

  .103فتاوي عز بن عبدالسالم ص.  ٣
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هنگـام مـرگش   « »/« 1و اشاره كرده به اينكه اشعري» بر آنها الزم است ،بشناسند
زيرا جهل و بي اطالعي از صفات به معني جهـل و بـي    2از تكفير اهل قبله برگشته 

از حـال علمـاي اشـعري     »/«و عز بن عبدالسـالم  » اطالعي از موصوفات نيست
ـ  يكـي از آنهـا اسـت ـ زيـرا آنهـا در بسـياري از        در حاليكه خـودش    تعجب كرده 

صفات با هم اختالف دارنـد بـا وجـود آن بعضـي از آنهـا بعضـي ديگـر را تكفيـر         

                                                 
كريـاي  عتزلـي و ز او ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري است، علم را نزد ابو علي جبـائي م .  ١

ي برخي از علمايان و محقّقـان ابوالحسـن اشـعري     محدث و غيره آموخت، به عقيده ساجي
سه مرحله را پشت سر گذاشته، و در آن مراحل به تدريج رفت تا به راه روشن سلف رسيد، 

ي اعتزال يك مرحله را گزرانيده، و او مـالزم راه   و بعضي ديگر معتقدند كه او پس از مرحله
بـاره   در ايـن   86ص 15و بر آن ثابت مانده است، ذهبـي در سـير ج  و روش ابن كلّاب بوده 

چهار تا از تأليفات ابوالحسن را ديدم كه در آنها : ي اوست ي گفته اين چكيده د كهدار گفتاري
آن گونه كه وارد هستند : ي صفات گفته ي صفات مذهب سلف را ذكر كرده، و درباره درباره

فقط به معني دست است نه به معني نعمـت   )معني دستبه (شوند ـ مثالً صفت يد   معني مي
گويند ـ مترجم ـ و اين قول من است، و بـه آن      يا قدرت، چنان كه تأويل گرايان اشاعره مي

و ، و صفات نبايد تأويل شوند، نگاه كن به شرح حـال  كنيم بر آن دينداري ميقائل هستم، و 
-85ص 15، و سـير ذهبـي ج  214-208ص 1طبقات ابن كثير جذكر كرديم در كه  مراحلش

تـأليف دكتـر عبـدالرحمن     409-361ص 1ج ةموقف ابن تيميـه مـن األشـاعر   : ، و كتاب90
  »ر حياته العقديهاسابعاً اطو« محمود، مبحث

از نتايج مايه گرفته از ايجاب نظر و تفكر است و آن ـ منظورم ايجاب نظر است ـ   اين تكفير .  ٢
خـدا   حـول ت سر گذاشته، چنان كه توضيح آن به ابوالحسن پشاست كـه   يي اول مرحله

بسند خـودش   207ص 10بيهقي در سنن الكبري ج هنگام نقل كالم ابن حجر خواهد آمد،
از زاهـر بـن   : گفـت كـه او  از ابي حازم عمر بن احمد اين برگشت اشعري را روايت كـرده  

ي  خانـه  هنگامي كه اجل و مرگ ابوالحسـن اشـعري در  «: گفت مي كه احمد سرخسي شنيدم
تو شاهد و گواه بـرمن بـاش كـه مـن هـيچ      : را صدا زد و گفتمخودم در بغداد نزديك شد 

كننـد، و ايـن تنهـا،     كنم، زيرا همه به يـك معبـود اشـاره مـي     كسي را از اهل قبله تكفير نمي
سـخني را از اشـعري   «: گفتـه اسـت   88ص 15ذهبـي در السـير ج   .»اختالف عبارات اسـت 

ه دلم نشست، و آن سخن، ثابت و مسـلم اسـت، كـه بيهقـي آن را     مشاهده كردم كه خيلي ب
اين در حـالي اسـت   . سپس داستاني را كه من ذكر كردم ذكر كرده است» روايت كرده است

آمده باشد، عمـوم را   »/«گويند قبول نداريم كه ابولحسن  ام كه مي كه بنده، بعضي را ديده
ش كه از ناحية اينها ابـراز شـده اسـت، در غيـر     البته اين انكار و عدم پذير. تكفير كرده باشد

جاي خودش است، زيرا مسلم است كه او اين كار را انجام داده، ولي در نهايت از آن دست 
  . كشيده و بازگشته است
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  .1اند نكرده
) ص(پيـامبر  همان كسي كه به ابن صالح به هنگام شرح حديث ضمام بن ثعلبه 

رستاده تو ف«. 2تا آخر حديث» رسلكاتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن اهللا ا«: گفت
گوئي ـ   كني ـ يعني مي  كه تو گمان مي  گويد ـ  كند ـ يعني مي  نزد ما آمده و گمان مي

كه گفتـة  دارد بر اين اين حديث داللت «] 40: [ـ گفته ،»خداوند تو را فرستاده است
يح و اينكه به محض اعتقاد صـح  بودن مقلدان صحيح است، علما مبني بر ايمان دار

، برخالف آن كسي از معتزله شود نده ميسشان اكتفا و بو قاطع و بدون شك و تزلزل
ضـمامه را   )ص(و دليل بر اين مطلب آن است كه پيامبر  كه آن را انكار كرده است،

 )ص(در رابطه با سوگند خواستن از پيـامبر  ) ط(رسالت و صداقت او شناخت  بر
نكـرد و   او را تخطئهو اين كار را  ت كرد،ادن وي به آن، تقرير و تثبيو صرف خبرد

آنچه كه بر تو واجب است اين است كه تو بايد ايـن مطلـب را از روي   : به او گفت
دهـد   به تـو علـم فايـده مـي    معجزات من و استدالل به ادله قطعي كه نگاه كردن به 

  3.»!بفهمي
ا بـه  دقت كنيد چگونه ابن صالح قول ملزم كردن عـوام را بـه نظـر و تفكـر تنهـ     

گرايـان   معتزله نسبت داد، و اين اشاره است به اينكه اين قول فقـط بـدعت معتزلـي   
گرايان هـم   با معتزلياند،  حق اين مقام را بجاي نياوردهكه   برخي از كساني  كه است،

  .اند مسير شده
محققـين و جمهـور سـلف و    «بيان كرده كه مذهب  »/«اما امام نووي ] 41[ 

انسان اعتقاد قاطع و جازم به دين اسالم داشت و ترديـدي  اگر  كه  خلف اين است
 و ،است و او مؤمن و جـزو موحـدان اسـت    در آن نداشت اين مقدار براي او كافي

ي آنهـا بـر او واجـب نيسـت بـر       ي متكلمين و شناخت خدا به وسيله يادگيري ادله
بـودن   ي متكلمين را واجب و آن را بـراي اهـل قبلـه    گيري ادله خالف كسي كه ياد

                                                 
  .202ص 1قواعد األحكام ج.  ١
خدا توضيح در مورد اينكه چه كسي اين حديث را تخريج كرده خواهد آمد، و ذكر  به حول.  ٢

ي از الفاظ اين حديث و اشاره به اينكه چه كسي تمام طرق اين حديث را جمع كرده در برخ
  .خواهد آمد 192ص  3شمارة  مبحث دوم از فصل دوم در پاورقي

  144ـ  143صيانه صحيح مسلم ص .  ٣
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ي متكلمـين جـزء مسـلمانان     شرط دانسته، و گمان كرده كـه بـدون يـادگيري ادلـه    
اهـل كـالم   بسياري از معتزله و برخي از و اين مذهب و ديدگاه شود،  محسوب نمي

خطا و اشتباه آشكاري است ، هدف تنها تصديق قاطع و جازم است و  اين، و است
آنچه كه از طرف خداونـد آورده   به تصديق) ص(آن حاصل شده است، زيرا پيامبر 

، احاديث فراواني در ، و شرط نكرده كه بايد شناخت از روي دليل باشد هاكتفا كرد
مجموع آنها تواتر و علم قطعي حاصل  اصحيحين در اين رابطه وجود دارد كه ب

  1.»شود مي
ي كتـاب المجمـوع شـرح     در مقدمـه  »/«به همـين خـاطر امـام نـووي     ] 42[

d   c  (اما بعد، خداوند بزرگ و عزيـز و حكـيم فرمـوده    «:   گفته  2المذهب

r  q  p  o   n  m  l  k  j  i   h  g  f  e( 
  ]57ـ56آيات : ارياتذ[

من پريهـا و انسـان را جـز بـراي پرسـتش خـود نيافريـدهام مـن از آنهـا نـه           «: ترجمه
   .»خواهم كه مرا خوراك دهند و نه ميدرخواست رزق و روزي مي كنم 

پرسـتش و كـار بـراي    عبادت و بندگان بخاطر « ي اينكه  ه ن نص است دربارو اي
  .»اند كوچك شماري آن، خلق شدهآخرت و اعراض از دنيا با 

در حـديث جبرئيـل ـ    ـ  ) ص(پس از آنكه ابن دقيق العيد قـول رسـول اهللا   ] 43[
داده را شـرح و توضـيح    3تا آخر حـديث » االيمان ان تُؤمن باهللا و مالئكته و كتبه«

ي خلف بر اين است كه اگر كسي به اين مسائل قاطعانـه   مذهب سلف و ائمه«گفته 
ها نداشت، او مومن واقعـي اسـت،    ايمان داشت به گونه اي كه شك و ترديد در آن
و اين   »4جازم حاصل شده باشد اتخواه اين تصديق از طريق داليل قاطع يا اعتقاد

  .ر و امثال آن گذشتگونه است كه در هنگام بيان نظاي همان
ي اثبات پروردگار و وحـدانيت او و   لهئمس اين نكته را يادآور شده كهذهبي ] 44[

                                                 
  211 - 210ص 1شرح مسلم نووي ج.  1
 2ص 1و شرح المهذب ج 29و نيز نگاه كنيد به رياض الصالحين ص .  2

  گذشت 33ص تخريق آن قبال .  3
  15شرح االربعين ص .  4
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بلكـه   رود، به پـيش نمـي  نظر و تفكر  اي اصول مهم ديني ب حادث بودن عالم و بقيه
  1.كتاب و سنت ثابت مي شود اتنها ب
: ي فرمايـد موسـي مـ   كليمش از اين قول خداوند كه به »/«ابن كثير ] 45-46[

)لَ نا اهللاُاَ نيِنّالْا اه 14طه آيه [  )َناا اَلَّا[   

  .»من اهللا هستم و معبودي جز من نيست پس تنها مرا عبادت كنيد«: ترجمه
اين اولين واجب است بر مكلفان كه بدانند هـيچ الـه و معبـود    « استنباط كرده كه 

از آن زمان كـه خداونـد    2»ردو شريك ندااست بحقي جز اهللا وجود ندارد و او تنها 
پيامبران را فرستاده و كتابهايش را نازل كرده تا كنون به بندگانش دسـتور مـي دهـد    

و مردم را از عبـادت غيـر    اري و بدون شريك عبادت كنند،نحصاو را بصورت اكه 

F  E  D  C  B  A  (: هدوفرمـ  كـه    گونه همانو  كند نهي ميخودش 
     L   K   J   I  H  G   O   N  M( 3 ]25آيه: انبياء[  

ما پيش از تو هيچ پيامبري را نفرستاده ايم مگر اينكه بـه او وحـي كـرديم كـه     «: ترجمه
  .»معبودي جز من نيست پس فقط مرا پرستش كنيد

فرستاده دين آن پيـامبر  كه را  ابن كثير يادآوري كرده كه خداوند هر پيامبري] 47[
يگانـه و  خداونـد   آن اينكـه و  حيد و يكتا پرسـتي  تو عبارتست ازاسالم بوده و آن 

  4.شريك را عبادت كنند بي
استنباط از كتاب و سنت مضمون آنچه را كه براي نوح با قومش  اابن كثير ب] 48[

 قرنهـاي  در كـه  مردمـاني  : اسـت  كثيـر  ابـن  بيـان  چكيده اين و كرده آمد بيانپيش 
اسالم بوده اند ، سپس بعـد از  زيسته اند همگي بر دين  »؛« آدم و نوح ي فاصله

زمان به سـوي   كردند كه مردم آن اقتضا ميمسايلي پيش آمد كه  شايسته،آن قرنهاي 
فسـاد بـر روي زمـين انتشـار يافـت و بـال و       ، هنگـامي كـه   بت پرستي روي آورند

                                                 
قول استادش ابن تيميه بر طريقه آمـدي در تثبيـت   تعليق ذهبي به دنبال  366ص 22السير ج.  1

 .است امور اعتقاد اين كالم را گفته
  144ص 3جابن كثير تفسير .  2
 125،  45ص 4تفسير ابن كثير ج :نگاه.  3
و  154ـ   153ص 2، ج 220ص 1كتابهايش مانند البدايـه و النهايـه ج  در چند جاي ديگر در .  4

 و غيره به اين مسئله اشاره كرده است 247ص 3تفسيرش ج
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را فرسـتاد تـا آنهـا را بـه      »؛«خداونـد  نـوح    گيـر شـد،   همهپرستي  مصيبت بت
 آندعوت كند و از بت پرسـتي و غيـر  ـ بدون شريك  ـ او  وحدانيت خدا و عبادت 

پـس از او ـ كـه همـه از فرزنـدان او هستندــ        رسوالنكند، چنانكه خداوند به  نهي

m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  (چنين دسـتور داد  
n( 1 ]36آيه: نحل[  
و از طاغوت ما به ميان هر ملتي پيامبري را فرستاده ايم كه خداوند را بپرستيد «: ترجمه

  .»دوري كنيد
 و(: قـول خداونـد كـه مـي فرمايـد      ايـن  به همين خاطر اين معني را براي] 49[
قْلَّاخَمو الْ نَّالجِ تانس ِلَال ايمن تنها به اين خاطر آنهـا  «كه انتخاب نموده  )ونِبدع

نيـاز   ام تا به آنها دستور بدهم كه من را عبادت كنند، نـه اينكـه بـه خـاطر     را آفريده
هـيچ   يي و بـي خداوند بندگان را آفريده تا به تنهـا «يعني » خودم آنها را آفريده باشم

پـاداش، او را پـاداش   او را بپرستند، هر كسي از او اطاعت كند به كاملترين  شريكي
عـذاب  تـرين عـذاب، او را    بـه سـخت  ، و هر كسـي از او سـر پيچـي كنـد     دهد مي
   2»دهد مي

بـودن  برخي از متكلمين براي : ثي طوالني كرده و گفتهبحابن حجر در اين مسئله 
هنگامي كه پيامبر  ـ شناخت است به يكي از الفاظ حديث معاذ  ،اولين  واجباينكه 

كُنْ يلْف«استدالل كرده اند و نص آن لفظ اين است  ـ او را بسوي يمن فرستاد ) ص(
بايد اولين چيزيكـه آنهـا را بـه    . . . « 3»ا عرفوا اهللااذاهللا فَ ةاول ما تدعوهم اليه عباد

تـا   ». . .سوي آن دعوت كني عبادت خداوند باشد هنگاميكه خداونـد را شـناختند   
  آخر حديث

بر او اعتراض كرده كه معرفت و شـناخت امكـان نـدارد     به اينكهو قول كسي را 
ي واجب است پس نظر واجب است  نظر مقدمهو ي نظر و استدالل ،  مگر به وسيله

                                                 
  107ـ  105ص 1ايه و النهايه جالبد.  1
  238ص 4تفسير ابن كثير ج.  2
ر ددر كتاب الزكاه باب ال توخذ كرائم اموال الناس ، و مسلم  125ص 2بخاري اين لفظ را ج.  3

  .دعا الي الشهادتين روايت كرده استكتاب االيمان باب ال 199ص 1ج
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و نيز آنچه را كه به دنبال ايـن   ذكر كرده ،اولين واجب جزئي از نظر است تيجهدر ن
  .1قول گفته شده ذكر نموده

 ]كتـاب وسـنت  [ ي اينها رد نوشته است به اينكه در ميان نصوص و بر همه] 50[
وجود دارد ، زيرا ايـن   از اصل ورثه ظاهر و واضحي در رد اين مسئله وصنصـ 

، و اصل فطرت حاصل اسـت  اشناخت خدا بدهند كه  نصوص موجود نشان مي
  2شود خروج از اصل فطرت به طور ناگهاني بر انسان وارد مي

ابـن حجـر بيـان    » هرگاه خداوند را شـناختند «اما استدالل متكلمين به لفظ ]  51[
كرده كه دليلي براي متكلمين در اين جمله وجود ندارد ، و اين قول ابن حجر است 

هر گاه خـدا را شـناختند ، يعنـي هـر گـاه توحيـد را        ،ودكه فرم) ص(قول پيامبر «
  3»اطاعت و فرمانبرداري استظور از شناخت و معرفت اقرار و شناختند و من

علما بر وجوب شـناخت خـدا   : ابن حجر قول جويني را نقل كرده كه گفته] 52[
 برخـي گفتـه انـد    انـد  شتهي اولين واجب با هم اختالف دا اجماع كرده اند و درباره

  4.اولين واجب شناخت است و برخي ديگري گفته اند نظر و تفكر است
در نقـل كـردن اجمـاع نـزاع     « :را رد كرده اسـت آن اين قول خودش  اابن حجر ب
كه گروهي بر ضـد   ايو بسي جاي تأمل است، بگونه  صورت گرفته بسيار طوالني

مسلمانان صدر اسالم  ، و استدالل كرده اند بر اتفاق اند اجماع نقل كرده ، اين اجماع
بر پذيرفتن اسالم از هر كسي كه داخل اسالم ميشود بدون تحقيق و تفتيش، و آثـار  

  5».در اين باره بسيار فراوان هستند
اي بسيار جالب و با ارزش اشاره كرده، و آن اين  اسـت   به نكته »/«ابن حجر 

ن مسـئله از مسـائل   اي«: گفته: كه يكي از بزرگان اشاعره است 6كه ابو جعفر سمناني
                                                 

  .119ص 28جفتح الباري .  1
 .119ص 28، ج 132ص 1فتح الباري ج :نگاه.   2
  .126ص 28منبع سابق ج.  3
 .31 – 30به الشامل كه عبارتي شبيه اين عبارت را دارد ص  :نگاه.  4
  .132ص 1فتح البادي ج.  5
اني حنفي و از متكلمين است ، ايشـان در زمـان خـودش    نن احمد بن محمد سماو محمد اب.  6

، به شـرح حـال   است رئيس اشاعره بوده ، قضاوت موصل تا هنگام فوتش را به عهده داشته
نگاه كنيد و نگاه كنيد به كتاب االنساب تـاليف   652–651ص 17وي در كتاب سير ذهبي ج
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  1»معتزله است كه در مذهب باقي مانده است
مذهب ابولحسن اشعري است چنانكه ابـن حجـر در جـاي     ، منظورش به مذهب

  . ديگري آنرا توضيح داده است
ابن حجر بعد از اينكه رد بر كسانيكه معرفت را واجب دانسته اند نوشـته و بيـان   

ابو «گفته ] 54[شود  رشت حاصل مياصل فطرت و س اكرده كه معرفت و شناخت ب
يعني موافق قـول  [جعفر سمناني كه يكي از رؤساي اشاعره است موافق اين است ، 

ايـن  :  وگفتـه  ]ابن حجر است در رد اينكه اولين واجب نظر و تفكر است ـ متـرجم  
مسئله كه در مذهب ابوالحسن اشعري باقي مانده از مسائل معتزله اسـت ، و از  

شده كه اولين واجب بر هر فردي شـناخت خداونـد اسـت بـا      آن نتيجه گيري
  2»كافي نيست  داليلي كه بر وجود او داللت مي كنند و تقليد در اين باره

امرت ان اقاتل النـاس  «كه فرموده ) ص(از حديث پيامبر  »/«ابن حجر ] 55[
تنباط ه و فوائـد اسـ  چند نكت 3»حتي يشهدوا ان ال اله اال اهللا و ان محمد رسول اهللا

در پذيرفتن ايمان به اعتقاد جازم اكتفـا مـي شـود بـر     «كه  اين قول او  كرده از جمله
اشكاالتي كه در اين مقولـه  ، و  اند خالف كسا نيكه يادگيري داليل را واجب  دانسته

   4».است قبالً بيان شدهاست، 
باطل بـودن قـول   در آن نقل كرده كه  راسمعاني  ازكالمي  »/«ابن حجر ] 56[

                                                                                                                      
  .314ص 5جو االعالم تاليف زركلي  306ص 3سمعاني ج

، ابن حجر اين نكته را از شاگرد سمناني ابوالوليد باجي نقل كـرده ،   132ص 1فتح الباري ج.  1
ـ ابـن حـزم در كتـاب الف    ،بخاطر اين قول سـمناني  را اسـتثنا كـرده از آن    آن 67ص 4ل جص

ابن جرير طبري و همه اشـاعره بـه اسـتثناي    «: از اشاعره نقل كردهبا اين قولش اجماعي كه 
ناني معتقند كه هر كسي استدالل را نداند و براي شناخت خـدا اسـتدالل نكنـد مسـلمان     سم

عوام را تكفير مي كرد ـ چنانكه اين روش برخي از معتزله اسـت    يابوالحسن اشعر» نيست 
برگشـت ـ چنانكـه     مانند ابوالهاشم جبائي ـ اما ابوالحسن اشعري قبل از فوتش از اين قـول  

، اما در مذهب ابوالحسن اشعري مسئله واجب بـودن نظـر   گذشت 142-141قبالً در صفحه 
وتفكر كه معتزله آن را واجب مي دانستند باقي ماند ، و سمناني اين مسئله را درك نمـوده و  

 به آن اشاره كرده است
 119ص 28فتح الباري ج.   2
  گذشت 27در ص  تخريج آن قبال .  3
  140ص 1فتح الباري ج.  4
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صحيح بودن اسالم را متوقف بر تا جائيكه ي عقل مبالغه كرده  كسي را كه در مسئله
حديثي را كه ابو داود از ابن « :گفته سپس در مقام تأييد آن بيان نموده، ،عقل دانسته

كند، آن حديث بيان مي فرمايد مـردي   عباس روايت كرده كالم سمعاني را تأييد مي
دا قسم مي دهم كه آيا خداونـد تـو را فرسـتاده كـه     به رسول خدا فرمود تو را به خ

شهادت بدهيم كه هيچ معبود به حقي جز اهللا وجود ندارد و عبادت الت و عـزي را  
   1»آن مرد مسلمان شد آنگاه ،فرمود بله) ص(ترك كنيم ؟ پيامبر

: هكنند، سـپس گفتـ   و ابن حجر نصوصي را ذكر نموده كه همين معني را تأييد مي
) ص(ي پادشاهان آمده كه پيامبر به هرقل و كسري و بقيه) ص(ي پيامبر ها در نامه«

، و احاديث و اخبار ديگري كه به حد  كرد آنها را به توحيد و يكتا پرستي دعوت مي
در دعوت مشركين بـه جـز   ) ص(دهند كه پيامبر  و نشان مي 2رسند تواتر معنوي مي

تصديق كننـد  ر زمينة آنچه كه آورده دبه اينكه به خداي واحد ايمان بياورند و او را 
كرد، و هر كسي به خداي واحد ايمان مي آورد و او را  مسائل ديگري را اضافه نمي

شد، خواه اين ايمان از طريق نظر و تفكر به دست  تصديق مي كرد از او پذيرفته مي
بر كرد آنگـاه پيـام   ، و هر كسي از مشركين كه در ايمان آوردن توقف مي آمد يا نه مي

كرد، تا اينكه يا ايمـان   ي حجت مي كرد و يا بر او اقامه او را به تفكر وادار مي) ص(
   3»ورزيد مي آورد و تسليم مي شد و يا بر عناد و كفر خود اصرار مي

بايد بگوئيم كه اقوال عمومي متكلمان ماية دلتنگي ابـن حجـر   و در نهايت بحث، 
و آنها را از بنيان بركنـده، متكلمـين را نقـد     را فراهم نموده، لذا وي به آنها پرداخته،

                                                 
در ابوداود نيافتم ، اما در كتاب الصاله ، بـاب  مـا جـا فـي المشـرك يـدخل        لفظ مذكور را.  1

ضمامه بن ثعلبه را با مختصري از داستان  ،از روايت ابن عباس) 328ـ327ص 1ج(سجد الم
آن مرد گفت كدام يك از شما فرزنـد عبـد المطلـب اسـت ؟ پيـامبر      «اين لفظ را از او يافتم 

تـا آخـر   . . .  اي پسر عبد المطلب : ستم آن مرد گفتفرمود من فرزند عبدالمطلب ه) ص(
 – 264ص 1ج شامام احمد در مسند ، و، ابو داود به اين صورت آن را ذكر نموده» حديث 

با تفصيل از طريـق ابـن    167 – 165ص 1و دارمي در سنن خود جآن را روايت كرده  265
  .عباس مانند لفظي كه ابن حجر ذكر كرده آورده است

اين قسمت از پاورقي در اينجا الزم نيست زيرا در ايـن قسـمت در مـورد مـتن كتـاب      نقل .  2
  تحقيق شده است

 124ص  28جفتح الباري .  3
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نموده، و به تناقض گويي بلكه به گمراهي و پوچي مسلك و روش آنـان در رابطـه   
كسـانيكه نظـر و   «: گويـد  و در ايـن بـاره مـي   ] 57[ .با اين مسأله تصريح كرده است

ن ارتباط كه در اي ، اند را به شرط گرفته اند به آيات و احاديثي استدالل كرده بررسي
در اين آيات و احاديث هيچ گونـه دليلـي بـراي آنهـا وجـود نـدارد، زيـرا         اند، آمده

، و  اند آنرا انكار نكرده ،اند ي ايمان نظر وتفكر به شرط نگرفته كسانيكه در اين مسئله
هـاي كالمـي را انكـار     بستگي و توقف داشتن ايمان بـر وجـود نظـر بـه شـيوه     تنها 
شرط قرار دادن آن الزم نمي آيـد   ،نظر و تفكربه ب و تشويق در ترغي ، زيرااند كرده

و برخي از آنها استدالل كرده اند كه تقليد مفيد علم نيست، زيرا اگر تقليد مفيد علم 
انـد علـم    هكـرد  بود براي كسانيكه در حادث بودن عالم و قديم بودن عالم تقليـد   مي

و اين  .شود ن دو نقيض ميو اين محال است چون منجر به جمع بي ، شد حاصل مي
اما تقليد آيد،  بدست مي) ص(نتيجه و محصولي است كه در تقليد از غير پيامبر 

بـه تنـاقض و    در آنچه كه از طرف خداوند آورده اصالً) ص(از پيامبرو پيروي 
  1.شود تغايري منتهي نمي

 به ايمـان آوردن و مسـلمان شـدن   ) ص(برخي از متكلمين در مورد اينكه پيامبر 
عربهاي بيابان نشين بدون نظر و تفكر اكتفا كرده اند ، عذر تراشي كرده اند و گفتـه  
اند  اين گونه ايمان آوردن به خاطر ضرورت ابتداي اسالم بوده اسـت، امـا پـس از    

ضعيف بودن اين ، عمل به ادله واجب استآنكه اسالم ثابت شد وشهرت پيدا كرد 
ست كه كسانيكه از اهل كالم واجب بودن ، تعجب اينجا عذر تراشي پوشيده نيست

نظر و تفكر را در صحت ايمان به شرط گرفته اند تقليد را انكار كرده اند در حاليكه 

                                                 
كه تقليد پذيرفتن قـول ديگـري   : اند گفته«: ابو مظفر سمعاني در كتاب خودش االنتصار گفته.  1

) ص(اند و قول پيـامبر  كرده ) ص(اهل سنت تنها تبعيت از قول پيامبر  ، واست بدون دليل
 171صـون المنطـق ص     سيوطي اين قول ابو مظفر را در كتـاب » حجت و دليل استخود 

پـس از بيـان فرضـيه پـذيرفتن      432، شهرستاني در كتاب نهايه االقـدام ص  نقل كرده است
اين دسـتور بـه   «: ه كافر اگر فرصت را طلب كند گفتهو فرصت ندادن ب) ص(دعوت پيامبر 

در ) ص(پيامبر از تقليد يعني » است بدون دليل زيرا تقليد پذيرفتن قول ديگري ستتقليد ني
از فرمـان خداونـد اسـت و هـيچ دليلـي      و انقياد آنچه كه از طرف خداوند خبر داده اطاعت 

 !بزرگتر و بليغ تر از آن وجود ندارد
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كـه   نين جاي گرفتـه چن اذهااي كه در  خود آنها اولين داعيان تقليد هستند، به گونه
وب اي از قواعدي كه آنها وضع كرده انـد انكـار كنـد مبتـدع محسـ      هر كسي قاعده

د و نداند منبع آن قاعده كدام است ، اين خودش شود، هر چند آن قاعده را نفهم مي
ها سـر بـه تكفيـر كسـاني كشـيده كـه در       ي اقوال اين نتيجهتقليد محض است، 

، و قول به صحت ايمان كسـانيكه از   كنند تقليد مي) ص(شناخت خدا از پيامبر 
  1»اي راهي معتقدان چنين نظريهآنها تقليد مي كنند ، و اين كافي است براي گم

به هنگام بحث از اين مسئله ـ گاهگاهي كـالم اهـل علـم را       ـ  »/«ابن حجر 
آميـز   كه متكلمين را تخطئه كـرده انـد و روش آنهـا را بـدعت    كساني نقل مي كند ، 

در قالـب   ي اينهـا  ، همـه انـد  تلقي كردهو انحرافي دانسته و نظريات آنها را گمراهي 
يعنـي  تا اينكه به آنچه كه ما نقل كرديم تصـريح نمـوده    ،ودهرضايت بز ابرااقرار و 

 .گـويي اهـل آن   دست بكار شدن جهت رد اين طريقة ساختگي و بيان تنـاقض 
قطعـاً از آن   ،اينكه گفته شود از عوام درخواست نظر و تفكر نمي شودخالصه، 
ايـن اسـت   ، و دليـل بـر آن   ه اولين واجبات توحيد خداوند اسـت آيد ك الزم مي

من نبـوده انـد ، هنگـامي كـه     ن به سوي آنها فرستاده شده اند مـؤ ملتهايي كه پيامبرا
چيـزي جـز اعتقـاد جـازم ـ       بـه  آنها را ورا به سوي اهللا دعوت نموده  آنهاپيامبران 

آنهـا در ديـن،   كه كليد داخل شـدن  دهد  اين نشان مياند،  بدون نظر ـ مكلف نكرده 
،  نظر و تفكـر اسـت  اين قول كه اولين واجب در نتيجه تنها توحيد خداوند است، و 

عنوان يك ايجاب كلـي  واجب دانستن نظر و تفكر به  بلكه اصالً. هيچ معنايي ندارد
هـدايت و    ــ  رسوالن ـ درود و سالم خدا بر آنها باد زيرا وظيفه  2معني نداردو عام 

                                                 
 125ص 28فتح الباري ج.  1

اينست كه نظر وتفكري كه در نصوص شرعي  اي بسيار مهم وجود دارد و آن در اينجا مسئله.  2
، بنابراين اسـتدالل  كنند از آن بحث ميآمده است غير از آن نظر و تفكري است كه متكلمين 

متكلمين به اين نصوص دليلي براي ادعاي آنها نمي باشد چه كسـي هسـت اينقـدر جـرات     
ه اند و به آنها عمل بگويد نصوصي كه امر به نظر و تفكر مي كنند تعطيل شد كه داشته باشد

آن توضـيح   ، و دربه عمل كردن بدانها وادار نمودندنشده تا اينكه متكلمين آمدند و مردم را 
آنهم با ترتيب معيني كه آن را سـاخته   ،گيرد كيفيتي كه از خالل آن نظر و بررسي صورت مي

ه تـا بـه ايـن    هيچ كسي از ميـان امـت نيامـد    اين و پيش از اند، اند، زحمت كشيده و پرداخته
  !نصوص عمل كند ؟
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نـد و  ناعـت ك هرگـاه مـردم از پيـامبران اط    پـس  راهنمايي مردم است به سوي حق،
هدفي كه پيامبران به خاطر آن فرستاده  در حقيقت قرار بگيردپرستش مورد خداوند 

  .1شده اند تحقق يافته است
به نظر و تفكر ـ بعنوان واجـب اول ـ ملـزم سـاخته      را مردم هر كسي كه عوام و 

ر نظـر و تفكـ   قرار دادننباشد، زيرا  آنعوام را تكفير كرده هر چند قائل به ضرورتاً 
كسي كه بـه   دهد كه لزوماً اين نتيجه را بدست ميدين به كليد داخل شدن به عنوان 

 و بلكه درِ دين را هم نزده است، ،نشده استاهللا اين شرط تحقق نبخشد داخل دين 
دين است ورود به دروازه  تنهاكه را د در حاليكه آن شرط وش ميچگونه داخل دين 

  ؟است تحقق نبخشيده
ر آنچه كه ما قبال ذكـر كـرديم وجـود نـدارد از اينكـه برخـي از       دليلي واضحتر ب

آنهايي كه نظر و تفكر را واجب دانسته اند به ادعـاي  تحقـق نبخشـيدن بـه اولـين      
  .و اهللا المستعان 2آيد تكفير عوام از اقوال آنها بدون شك الزم مي ،واجب

                                                 
تنهـا عبـادت    آفـرينش بنـدگان  امام فخر الدين رازي و حليمي ثابت كرده اند كه حكمت از .  1

حكمت اصلي از ايجاد و «آمده گفته  64ص 17جخداوند است ، رازي چنانكه در تفسيرش 
ندگانش خداوند ب« : گفته  297ص 2و حليمي در المنهاج  ج» خلق مردم تنها عبوديت است

و چنانكه حكمت از خلق بنـدگان عبوديـت اسـت پـس     » را خلق كرده تا اورا پرستش كنند
  .اولين واجب بر آنها همان عبوديت است

توضيح آن در كالم اشعري و جويني قبال گذشت و نيز در كالم قرطبي گذشت كه برخي از .  2
بـه تكفيـر گذشـتگان و    آنها بر اين مسئله نظر و تفكر اصرار ورزيـده انـد هـر چنـد منجـر      

  .اجدادش شود ، از معروفترين مدافعان اين نظريه ابو الهاشم جبائي معتزلي است
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  مقدمه 

خدا در  حولبه و  ليت آن گذشت،در فصل گذشته بيان معني توحيد و شروط و او
اني كـه خداونـد   البالي گفتار علماي شافعي مذهب ـ حقيقت آن ايم  ازاين فصل ـ  

ــه ا ــبحان ب ــس ــر در ه ــهل كف ــين گفت Z  Y  ]  \  [      ^  ( :اي چن
_(   
آيـه  : يوسـف [ ».و اكثر آنان كه مدعي ايمان به خدا هستند مشرك مي باشـند «: ترجمه

106[  

s  r  q  ( :ه، و اهللا تعالي آن را از زبـان آنهـا آنهـا بيـان داشـته     نسبت داد
v    u     t (]12آيه : دخان[  

  »برطرف گردان ما ايمان آورده ايم پروردگارا عذاب را از ما«: مهترج
بيـانگر ايمـان   كـه  كه خداوند سبحان آنرا در جوابهاي آنها بيان خواهيم كرد، چنان

ـ  گيرند ـ آشكار نموده،   قرار ميسوال ي كه دربارة امور ربويت مورد هنگام آنهاست، 
تي كـه در هنگـام بـروز    ت آنهم وقبه اضافة توصيفي كه از حال آنها بعمل آورده اس

  .برند اند، به او پناه مي الها، در حاليكه دين را براي او خالص كردهها و ب سختي
دا و زيـر جـ  در دو مبحـث  توانـد   مـي گفتار علماي شافعي مذهب در اين زمينـه  

  .مستقل شود
  

   ]ربوبيت[=معرفت اقرار كافران به توحيد  :مبحث اول
  

   توحيد معرفتي  هعبادت بوسيلوحيد ت براستدالل : مبحث دوم



 

  



 

  

  مبحث اول

  ]ربوبيت[=توحيد معرفت  به اقرار كافران
بـه عنـوان   شناخت و ايمان به خـودش   برآنها  ،كه خداوند بندگان را آفريد هنگامي

اي درآمدنـد كـه در    پس آنها با همة طوايفشـان، بـه گونـه    1آفريدپروردگار و خالق 
كردند، بـه   اين پروردگار عظيم اقرار و اعتراف مي به ون،ها و در طول قر امتداد زمان

كننده اين  ود، و مخالفت آن به عنوان نقضش ن اعتماد نميجز گروه ناچيزي كه به آ
ي بزرگوار شافعي مذهب بيان كرده انـد كـه    ائمه 2شود اجتماع بزرگ محسوب نمي

، نشات آفريده اين ايمان ضروري از فطرت و سرشتي كه خداوند بندگانش را بر آن
متفكـك و جـدا   ، و هيچ كـس در ميـان  بنـدگان از آن فطـرت و سرشـت      گيرد مي
اد واقـع  مـورد اعتمـ  به همين خاطر اين نـوع از ايمـان در احكـام دنيـوي      شود نمي
اي كه بنده بعد از بلوغ و كامل شـدن   داوطلبانهآن ايمان اختياري و ، و تنها  شود نمي

  .شوداعتماد واقع ميپسندد و مورد  عقلش، آن را مي
اال يولـد علـي   مـا مـن مولـود    «خطابي در اين زمينه به هنگام بحث از حديث 

جمعاء هل تحسون فيها  ةبهيمدانه اويمجسانه، كما تنتج البهيمه الفطره، فابواه يهو
   3»اءمن جدع
 ششود، پدر و مـادر  هيچ نوزادي نيست مگر اينكه بر فطرت و پاكي متولد مي«: ترجمه

كننـد، چنانكـه حيـوان     كه او را بر دين يهود يا مجوسي و آتش پرست تربيت مـي هستند 

                                                 
ق همگي اقرار و اعتراف مي كنند كه خداوند پروردگار آنهـا  خل« قتاده در اين باره مي گويد .  1

 476ص 6سيوطي در المنثور ج» است و سپس بعد از آن شريك براي خداوند قرار مي دهند
  اين قول را به عبد بن حميد و ابن المنذز و ابن ابي حاتم نسبت داده است

  اين گروه دهريه يا ماديون هستند كه به اميد خدا در آينده از آنها  بحث خواهد شد. 2
ي روم بـاب ال   تفسـير سـوره   20ص 6بخاري اين حديث را به اين لفظ در كتاب التفسير ج.  3

بـاب معنـي كـل مولـود      207ص 16و مسلم در كتاب القدر جتبديل لخلق اهللا روايت كرده، 
ي مهم و قابـل تـوجهي    يولد علي الفطره شبيه روايت بخاري روايت كرده، و در مسلم زياده

كننـد، مراجعـه    يعني والدين هستند او را مشرك مـي  -» و يشركانه « وجود دارد و آن كلمه 
المعرفـه و موقـف المتكلمـين منهـا     در كتاب فطريـه   طرتفشود به كالم اهل علم در معني 

  تاليف دكتر احمد بن سعد الغامدي
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  .»كنيد احساس نقص مي در آن  ورد آياآ سالم حيوان سالم را به دنيا مي
كـه خداونـد عهـد و     اين زمـاني بـوده  و : كند قول بعضي از اهل علم را ذكر مي 

 )b cd  f  e ( :دپشـت اجـدادش گرفتـه و فرمـو     آدم درپيمان را از بني 
  ]172آيه: اعراف[

   ».آيا من پرودرگار شما نيستم؟ گفتند بله تو پروردگار ما هستي«: ترجمه
ايمـان فطـري در   «كه  كند شمارد و در عين حال بيان مي را زيبا مياين قول و ] 1[

بوسيلة اراده و عمـل   كه اي معتبر است ايمان شرعي آن احكام دنيا معتبر نيست، تنها
هستند كه  شپدر و مادر: فرمايد مي) ص(بينيد كه پيامبر  مگر نمي  شد،كسب شده با

اين نوزاد با وجود اينكه ايمان فطري در او موجود  ؟كنند او را يهودي يا مسيحي مي
   1».شود آن پدر و مادر كافر براي او حكم ميحكم به است 

ن معنـي  و خطابي اقوال ديگري را در معني اين حديث نقل كرده ، سـپس در بيـا  
و يا قول پيامبر » كما تنتج البهيمه بهيمه جمعا«: فرمايد اين قسمت از حديث كه مي

ء سالم است، و اين بهيمـه بـه   جمعا: گفته 2»ءجمعا بهيمةمن «: فرمايد كه مي) ص(
حيـوان  : گويد اين خاطر به اين نام ناميده شده كه تمام اعضاي آن سالم است، و مي

از قطع بيني و گوش و بقيه عيوب سالم اسـت، تـا اينكـه     از ابتدا كه متولد مي شود
طـور   آورد، كودك هم همـين  يوان به وجود ميصاحب حيوان اين نقصها را در آن ح

كودك بـه سـر    اگر و شود  متولد مي ششود بر سرشت پاك ابتدا كه متولد مي ،است
كـه كفـر را    ماند، اما والـدين هسـتند   آفات سالم مياين از  . آن فطرت وانهاده شود
يعنـي  [:  گـويم  ، من مـي  كنند دهند و كفر را به وي تحميل مي براي وي زيبا جلوه مي

واجـب  وجود ندارد كه حكم ايمان را براي آن نوزاد  چيزيدر اين حديث  ]خطابي
هـا و   بلكه صرفاً ثنا و تعريف اين دين اسـت، و بيـانگر جايگـاه آن در عقـل    . نمايد

                                                 
  299ص 4معالم السنن ج.  1
امام مالك آنرا در كتـاب  » ءجمعا بهيمةكما تناتج االبل من «اين يكي از الفاظ حديث است .  2

روايت كرده ، و ابوداود از طريق قعنبي از امام مالك به اين لفـظ روايـت    241ص 1موطا ج
 4714حديث شماره  87ـ86ص 5سنن ابي داود ج :نگاهكرده 



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾187﴿

 

 

   1».باشد ميها  در دل آن موقعيت زيباي
خطابي بيان نموده كه ايمان فطري از آن عهد و پيمان بزرگي كه خداونـد از بنـي   

گيرد، پس كودك به سبب آن ايمان فطري بر ايمان بـه ربوبيـت    آدم گرفته نشات مي
، اگر آن كودك را به حال خودش واگذاريم و از تـأثيراتي كـه    شود خداوند خلق مي

، بـه   كنـد  ، از مذاهب منحرف نجات پيدا مياندبم  المكنند س او را از حق منحرف مي
  .همين خاطر است كه ايمان فطري در احكام دنيوي معتبر نيست

هر انساني كـه  «اما ابو المظفر سمعاني گفته معني صحيح فطرت اين است كه ] 2[
: گويـد  شود هرگاه از او سوال شود چه كسي تو را آفريده؟ در جواب مـي  متولد مي

را آفريده است، اين است آن معرفت و شـناختي كـه در اصـل خلقـت      خداوند من
غريزي و طبيعي است، و در شناخت آن و : گفته 2، ابو عبيد هروي انسان وجود دارد

   ]87آيه: زخزف[)Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â(: فرمايد قول خداوند كه مي
   »گويند اهللا مي كردي چه كسي آنها را خلق نموده به تأكيد اگر از آنها سؤال مي«: ترجمه

دسـتور داده شـده   آن ، ايماني كـه بـه   ا اين مقدارب و ، اشاره شده است آن اصلبه 
، و امـا حقيقـت    انـد  ، مردم بر اين فطرت و سرشت خلق شده شود حاصل نمي است

بـر  در مقابـل آن،  ايمان و حقيقت كفر بنا بر آنچه در كتاب و سنت آمده است مردم 
  3» دو قسمت هستند

ي، خـودش مراجعـه كنـد خـالقش را      ه بـه غريـز  كـه  هر انساني «: گفته نيزو  ]3[

©  ª  »   ¬  (: فرمايـد  كـه مـي  است معني قول خداوند اين شناسد، و  مي

                                                 
،  717 – 716ص 1، و نيز مراجعه شود به كتاب اعالم الحـديث ج  301ص 4معالم السنن ج.  1

ي اين مسئله كتـاب   درباره كه او در آنجا موضوع را به كتاب معالم السنن ارجاع داده و گفته
 را بررسي كرده استمستقلي را تاليف كرده و در آنجا به تفصيل موضوع 

باشـد و او مولـف كتـاب     او احمد بن محمد بن محمد هروي شافعي مـذهب و لغـوي مـي   .  2
مي باشد لغت و ادبيات را از ازهري فرا گرفته، امام ابو عثمان صـابوني از  » الغريبين«معروف 

او  دار فاني را وداع گفته، براي آگاهي بيشتر از شـرح زنـدگي   401او روايت كرده، در سال 
، و  402ص 1، و طبقات ابن الصالح ج147ـ146ص 17مراجعه شود به كتاب السير ذهبي ج

  .85–84ص 4طبقات سبكي ج
  .210ص  4جسمعاني تفسير .  3
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  ]30آيه  :روم[)®  ¯
   .»اين سرشتي است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته«: ترجمه

ــالي اهللا و ــوده  تعـــ  )Z  Y  X  W  V   U  T  S  ](: فرمـــ
  ]65آيه : كبوتعن[

شوند خالصانه و صادقانه خداي را به فريـاد   هنگاميكه مشركان سوار كشتي مي«: ترجمه
   .»خوانند مي

اسـباب خلـق   از براي آنهـا دسـت داد، و    ت و نياز، زمانيكه حالت ضروربنابراين
معرفـت غريـزي    قطع اميد كردند، و براي آنها تعلق خاطر به هيچ كسي باقي نماند،

شود، اما آن معرفت مفيد نيست، و تنهـا شـناختي مفيـد اسـت كـه       اهر ميدر آنها ظ
انسان آنرا كسب نموده باشد، زيرا خداوند مردم را بر شناخت غريزي آفريده است، 

، و خداوند ثواب و عقاب را بـر كسـب و   از آنها خواستار شدهو شناخت كسبي را 
   1» ترك آن بسته است

كه انسان را به آن توحيدي كه در سرشت است همان چيزي اين شناخت غريزي 
، بهمين خاطر است كه سـمعاني  هدايت و راهنمايي كرده استاو كاشته شده است 

بيـان   بـراي آن دليـل آورده، و  آياتي كه متعلق به ربوبيت خداوند سبحان هسـتند   اب
شود هنگاميكه دچار  حتي در كافران ظاهر مي ] معرفت فطري[معرفت  نكرده كه اي
گيرد كـه   ق ميشوند، لذا ثواب و عقاب فقط بر آن شناختي تعل و سختي مي مصيبت

  .عبد كسب نموده باشد

اينگونه انتخـاب  را ي روم آمده  سوره  ي كه در آيه )©  (اما بغوي معني ] 4[

 )»   ¬  ®  ¯  (: باشـد  يعني دين خدا كه اسالم مي )©  ( كهنموده 
  .ي مردم را بر آن فطرت آفريده استيعن
اينگونـه اختيـار و   » يولد علي الفطره«: فرمايـد  را كه مي) ص(معني قول پيامبر  و

 :با اين قولش از آنها گرفته يعني همان عهد و پيمانيكه خداوند«انتخاب نموده است 
                                                 

 2ج. قوام السنه شاگرد سمعاني اين جمله را در كتاب الحجه في بيان الحجه نقل كرده اسـت .  1
 .41ـ40ص 
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شـود بـر ايـن اقـرار و      در دنيا متولـد مـي   نوزادي كه هرو  )ليب والُاَقْ كمبِ تسلَاَ(
خلقـت بـر آن   كـه   اي اسـت  ن همـان حنيفيـت و پـاكي   ايـ و شود  اعتراف متولد مي
  1»را پرستش كندغير او هر چند  صورت گرفته،

 اي تدبيركننـده اعتراف مي كندكـه صـانع و   «و بغوي بيان كرده كه هر انساني ] 5[
به خـالقش   او را  ، هر چند غير آن صانع و خالقي را پرستش كندبه گمان اينكهدارد

عنـوان اوليـاي خـود    كسانيكه غيـر خـدا را بـه     يعني  ـ: دگفتن و . . . كند  نزديك مي

  ]3آيه : زمر[ )`  f  e     d   c  b  a( برگفتندـ
   .»كنيم كه ما را به خدا نزديك كنند ما تنها به اين خاطر آنها را پرستش مي«: ترجمه

ي وجـود دارد آن هنگـام كـه    ت كه تصور شود در كالم بغوي تناقضـ شايسته نسي
در ، ن اسـالم معنـي كـرده اسـت    ي روم بـه ديـ   ي سوره رت را در آيهمعني فط آمده

 )سورة اعـراف  172آيه (در  حاليكه معناي آن در حديث مزبور عهد و پيمان مذكور
در اينكه هـر كسـي كـه     بخشد ق ميجامة تحققول دوم قول اولي را اين زيرا  .است

متولـد   ،ند اسـت شود بر همان فطرت پاكي كه شناخت و اعتراف به خداو متولد مي
   2شود مي
ذكـر شـده اينگونـه اختيـار و     فـوق  معني فطرت را كه در حديث  3ابن األثير] 6[

كـه   شـود  و طبيعتـي متولـد مـي   رشت سهر مولودي بر يك نوع «كه انتخاب نموده 
بـر  اش  وا گـذاريم زنـدگي   بـه سـر آن  آمادگي پذيرش دين را دارد اگر آن مولود را 

و نمايد  يابد، و از آن جدا نشده به غير آن رو نمي مي لزوميت و حتميت آن استمرار
اند آفتهـاي بشـري و تقليـد ديگـران آنهـا  را منحـرف        كسانيكه از آن منحرف شده

                                                 
 270 – 269ص 6معالم السنن ج.  1

  .195 – 193المعرفه تاليف دكتر احمد بن سعد الغامدي ص  طريةفبه كتاب  :نگاه.  2
سـپس موصـلي اسـت ، ديـوان انشـا در       ،او ابو السعادت مبارك بن احمد بن محمد جزري.  3

موصل به او سپرده شده ، و تاليفات زيـادي دارد، و مهمتـرين تاليفـاتش كتـاب النهايـه فـي       
غيره هستند براي شرح زندگي او مراجعه شود بـه كتـاب    غريب الحديث و جامع االصول و

 8و طبقات سبكي ج 777ص 2و طبقات ابن كثير ج 491 – 488ص 21سير تأليف ذهبي  ج
  367 – 366ص
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  1»اند  كرده
 كنـد ـ   مـي ي ايمان بـا مرجئـه مناقشـه     كه در مسئلهدر حاليـ محمد بن نصر  ]  7[
شود بـدون اينكـه    افه ميگاهي اوقات كفري به كفر ديگري اض: اگر گفتند«گويد  مي

ست سپس ماه را به ايمان را ترك كرده باشد گمان ميكند كه پروردگار او خورشيد ا
، مـا  را تـرك نكـرده اسـت    يايمـان با اين، ، كفري را اضافه كرده اما آن اضافه نموده

،  گوئيم ما در مورد كافري كه به هيچ چيزي ايمان ندارد از شـما سـوال نكـرديم    مي
كند پروردگار او اهللا است، سـپس گفتـه    كسي سوال كرديم كه گمان مي بلكه درباره

، آيا چنين شخصي ايمان به توحيد را تـرك كـرده و    خورشيد نيز پروردگار او است
 و صـرفاً   انكار خالق را نكرده؟ ايمان تنها زماني درست است كه كفر را تـرك كنـد،  

ف كند خداونـد خـالق   الزم نيست كه اعترا و ، وظيفه آن شخص نفي شرك است
   2»كند ، زيرا او به خالقيت خدا اعتراف مي او است

داير بر ضـرورت  آنچه كه از اهل سنت نقل كرده ضمن بيان محمد بن نصر ] 8[ 
دليل بر اينكه انسان : گويند مي«: است  گفته ،خضوع و عدم اقتصار بر مجرد شناخت

: گويـد  ي ابلـيس مـي   دربـاره نبايد تنها به شناخت اكتفا كند آن اسـت كـه خداونـد    

)O  N  M( ]12آيه : اعراف[  

  . »اي من را از آتش آفريده«: ترجمه 

  ] 82آيه : ص[ )ë  ê   é  è(: فرمايد و يا مي
  . »كنم شيطان گفت خداوندا به عزت تو قسم آنها را منحرف مي«: ترجمه

خلق نموده،  كه خدا او راحقيقتاً دانسته ند خبر داده كه شيطان وادر اين آيات خد
   3.و به فرمان او تن نداده است

ي ربوبيـت   در آنچه كه گذشت اين است كه مسـئله  »/«منظور محمد بن نصر 
اند معلوم و مشـخص اسـت، بلكـه نـزد      شرك واقع شدهدر خدا حتي نزد كسانيكه 
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د دان ، او مياستمعلوم و مشخص كسي كه از همه مردم، كافرتر است يعني ابليس، 
به صـفتي از صـفات خداونـد كـه عـزت       ،و را آفريده، به همين خاطرخداوند اكه 
  .سوگند ياد كرد ،باشد مي
) ص(در زمـان بعثـت پيـامبر   را كه  طوايف و گروههايي، اصناف اشعري آن ] 9[

پرستي را ذكر كرده كـه بـت خـودش را     بت« اند ذكر كرده، و از جمله  وجود داشته
اري دارد و به عبادت اين بت خـودش را  كه پروردگ برد مي پرستش نموده، و گمان

مشـرك بـه ربوبيـت    ايـن  اشعري بيـان كـرده كـه     1»كند به آن پروردگار نزديك مي
كه به خداونـد   پرست بخاطر ايماني اين بت تا جايي كه خداوند اعتراف كرده است، 

كنـد   تـالش مـي  كندــ   ـ در آنچه كه تصور و خيال ميدارد  به عنوان يك پروردگار 
   2.بت خودش را به آن نزديك كند توسط اين

شناسـم كـه معتقـد     شهرستاني گفته هيچ كسي را از اهل نظر و عقيـده نمـي  ] 10[
باشد جهان هستي بدون صانع و خالق باشد، حتي دهريـه معتقـد بـه وجـود صـانع      

اما تعطيل نمودن جهـان هسـتي از صـانع    « : گويد هستند، شهرستاني در اين باره مي
ام كه چنين اعتقادي داشته باشد  اي را نديده يم، هيچ صاحب عقيدهتوانا و دانا و حك

مگـر آنچـه كـه از گـروه نـاچيز و        شناسم، ام و نمي و من همچنين اعتقادي را نديده
  :گويند كه مي نقل شده،كمي از دهريه 

بدون نظم ، اين اجزاء پراكنده  هاي پراكنده بوده جزاء و قطعهجهان هستي در ازل ا
از آن اند و جهـان هسـتي    اند و اتفاقاً به هم برخورد كرده حركت درآمدهو استقامت 

  ...به وجود آمده 
  

من معتقد نيستم كه صاحب اين عقيده منكـر صـانع باشـد، بلكـه او اعتـراف بـه       
كند، اما او علت به وجود آمدن جهان هستي را به تصادف و اتفـاق   وجود صانع مي

اين مسـئله را در رديـف     پيدايش آن رها كند،كند، تا خودش را از علت  واگذار مي
ام، زيـرا فطـرت و    آن نظرياتي كه داراي علت و دليل و برهـان هسـتند قـرار نـداده    
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انع گواهي بر وجود صبنا به ضرورت فطرت و بداهت فكرش سرشت سالم انساني 

 )¥  ¦  §  ¨   ©  ª  (. حكـــيم و دانـــا و توانـــا داده اســـت
  ]  10آيه :ابراهيم[

ي  بـدون مـدل و نمونـه   ( ي آسمانها و زمين  ي وجود خدا آفريننده مگر درباره«: ترجمه
  ؟ »شك و ترديدي در ميان است ) پيشين

اگر اين گروه در حالت آسايش از اين فطرت غافل باشند بدون شـك در حالـت   

: يـونس [ )z    y  }  |  {(. برنـد  ضرورت و اضـطرار بـه او پنـاه مـي    
  ]22آيه

خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداري و ديـن را تنهـا از    ه فرياد ميخدا را ب« :ترجمه
   .»دانند آن او مي

)   J   I  H  G  F    E  D    C  B  A(]1] 67آيه : اسراء
  

رسد جز خدا همه كسـاني از نظرتـان    هنگاميكه نارحتيها در درياها به شما مي« :ترجمه 
  . »خوانيد گردند كه ايشان را به فرياد مي ناپديد مي

كـه  را آن دو مسـلك و روشـي   كه  هنگاميشهرستاني و از همين جاست كه ] 11[
از اسـتدالل بـه حـوادث و     .انـد  متكلمين براي اثبات وجود خدا كه در پيش گرفتـه 

بـر وجـود محـدث و پديـد آورنـده و اسـتدالل بـه امكـان ممكنـات بـر            هـا  پديده
از  اين دو دليل در مقام بيان اينكه ذكر كرده ويكي از دو طرف امكان،  دهندة ترجيح

آن اسـتدالليكه از طريـق   : گـويم  و مـن مـي  «. دليل فطرت كمتر هستند، گفته اسـت 
ي مقـدمات   حوادث بر وجود محدث و يا از طريـق امكـان ممكنـات پـس از تهيـه     

اسـت از   از چيزي است كه فطرت انساني بـه آن گـواهي داده  آيد، كمتر  بدست مي
كـه بـه   ، و اين مدبر منتهاي نياز و احتياجات اسـت،  ريك مدباحتياج وجود وي به 
شـود   مـي  نيازي طلب بي از او شود، نميو از او روبرتافته شود،  سوي او رو كرده مي

شود و هيچ چيـزي از او   نياز نيست، و همه چيز متوجه او مي و هيچ چيزي از آن بي
شـود، و   پنـاه بـرده مـي   شود، و در حالت سختيها و مشكالت به او  روي گردان نمي
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تر است از نيـاز پديـده بـه پديـد      تر و روشن نياز اين فطرت به آن مدبر واضح
و از نياز ممكن الوجود به واجب الوجود، و از راه فطرت، خداونـد در    آورنده،

  ».كند اين كتاب به اين شيوه خودش را به مخلوقات معرفي مي
در ايـن بـاره   «: آورده، و گفتـه  سپس شهرستاني بعضي از داليـل قرآنـي بـر ايـن    

خلـق نمـوده   بر اساس معرفت خـودش  خداوند مخلوقاتش را  :فرموده) ص(پيامبر
، اينگونـه شـناخت نيـاز    1نـد شياطين آنها را از شناخت خداوند منصـرف كرد آنگاه 

 ،گيـرد  اين گمراهي و تحريك كه از ناحية شـياطين صـورت مـي   ضروري است، و 
و پيامبران براي تذكر و  نسان و نفي احتياج و نياز است،ا نيازي آرايي براي نوعي بي
شـيطان فرسـتاده    هـاي  ا و آرايهه فطرت و پاك كردن آن از اغواگريوضع يادآوري 

توانـد بـر    مانند و شيطان نمـي  اند، و پيامبران بر آن اصل فطرت و پاكي باقي مي شده

 )À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹(: آنها مسلط شود، و خداونـد فرمـوده  
  ]10ـ9آيه : اعلي[

ترسد پنـد و انـدرز    كه مي گر پند و اندرز سودمند باشد، پند و اندرز بده، كسي«: ترجمه
  . »خواهد گرفت

  ]44آيه : طه[  )z      y  x  }   |  {     ~       �(: و فرموده
  . »سپس با نرمي با او سخن بگوئيد شايد ياد كند و بهراسد«: ترجمه

ـ  ت و فاصـلة حركـت كنـد مسـاف    كسي كه رو به خداوند خداونـد نزديـك    هاو ب
احتيـاج و  انسان كمترين مراجعـه بـه نفـس خـويش كنـد       بطوريكه هرگاهشود،  مي

در حـاالت و   تغييـر و تحـولش  و  يشايجـاد و بقـا  نيازمندي خود را به او در زمينة 
و سپس در آيات آفاق و انفس بينديشـد، و سـپس    يابد، اش، در مي مجاالت زندگي

                                                 
 آن هماني است كـه  باشد، و مسلم حديثي را روايت كرده كه لفظ آن لفظ احاديث قدسي مي.  1

واني خلقت عبادي حنفـاء كلهـم و   «: نموده، و نص آن حديث اين است اراده شهرستاني 
ي بندگانم را بر پـاكي خلـق    من همهو « :ترجمه» ين فاجتالتهم عن دينهمإنهم اتتهم الشياط

، مراجعـه شـود بـه صـحيح     »ام و شياطين آمدند آنها را از دينشان منحرف و اغوا كردند كرده
، و امـا  الــجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهـل   الـجنةكتاب  197ص 17جمسلم 
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بـر وجـود خداونـد    ملكـوت  استشهاد كند و نه كه بـا   ملكوت جود خداوند بربه و

: فصــلت[ )Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  (. استشــهاد و اســتدالل كنــد
  ]53آيه

  ؟          »تنها اين بسنده نيست كه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است«: ترجمه 
وند را با اشياء شناختم، هر كسي در بحر اشياء را با خداوند شناختم نه اينكه خدا

ي  قلـه فـراز  د ديگر طمع به كنار و ساحل آن ندارد، و هر كسي بر وغرق شمعرفت 
پس با داليل و شواهد ثابت شد كه جهـان هسـتي    ترسداز افتادن نمي رود،حقيقت 

   1»از صانع حكيم و توانا و دانا خالي نيست، بلند مرتبه و منزه است خداوند دانا
همه كـس را بـه ايمـان     ،ـ شهرستاني ثابت كرد كه فطرت  بينيد پس ـ چنانكه مي 

 ي و سـلطه   در حالـت آسـايش از قـوه   غـافلي  اگـر   و بديهي و ضروري ملزم كرده،
گـردد، بنـابراين شهرسـتاني     در حالت سختي به آن بر مي ناگزير ،دوفطرت غافل ش

در برابـر  در تسـليم شـدن    شناسد، زيـرا همگـي   را از دليل فطرت نمي ي رساتردليل
كير ذت تجهي آن مساوي هستند، به همين خاطر خداوند پيامبرانش را  و قوه  سلطه

شـياطين  اغواگريهـا و تحريكـات   آثار از بين بردن اين فطرت بزرگ وو يادآوري به 
  .فرستاده است

در مقام بيان تفوق دليل فطـرت بـر دليـل    كه شهرستاني  و از همين جاست] 12[
راري بدسـت  هايي كه از تعريفات حـاالت اضـط   شناخت«: است نديشه، گفتهنظر و ا

آينـد،   بدست ميي تفكر در حالت اختيار  ، كه از نتيجههايي آيد بيشتر از شناخت مي
  2».دنگير ند و جاي مينك در قلب رسوخ پيدا مي

ـ وادار پرسـتان    ي بـت  به هنگام بحث درباره اين ديدگاه است كه شهرستاني را ـ 
هـيچ عـاقلي وجـود نـدارد كـه بـا دسـت خـودش         «] 13[ :ده كه قاطعانه بگويدنمو

اي را بتراشد، و صورتي به آن ببخشد سپس معتقـد باشـد كـه آن معبـود و      مجسمه
است، زيرا وجود صانع اين مجسمه از  ، و خداي همه و خالق همگانخالق او است

سـاز   مجسـمه   وجود آن، پيشي گرفته است و شكل اين مجسمه خود گوياي وجود
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شـدند ايـن    زدند و متوجه آن مـي  است، ولي مشركان هنگاميكه به دور آن حلقه مي
حلقه زدن و متوجه شدن خودش عبادت بود، و اينكـه نيازهـاي خودشـان را از آن    

`  (: گفتنـد  بود، و در مورد آن مي خواستند نشانه اثبات معبوديت آن مجسمه مي مي
f  e     d   c  b  a( ]3يه آ: زمر[ .  

كنيم مگر بـدان خـاطر كـه مـا را بـه خداونـد نزديـك         ما آنان را پرستش نمي«: ترجمه
  .»گردانند

هيت اين مجسمه به صورت و شكل آنها اكتفا اگر مشركان در اعتقاد ربوبيت و اال
   1.»آوردند روي نمي رب ارباببه سوي  نمود، تجاوز نمي هااز آن كردند مي

جهان هستي ابتدا اجـزاء  : گويند دهريه را رد نموده كه ميي  األنباري عقيده اما ابن
اند و از  صورت تصادفي به هم برخورد كرده اجزاء آن به و هاي پراكنده بوده و قطعه

 چنـين  است، اين نظريه را  وجود آمده طريق اين تصادف خشك و خيالي اين دنيا به
  :رد نموده

مطمئنـاً، در آن مرتكـب    نظريـه ي ايـن   مخفي و پوشيده نيست كه گوينـده «] 14[
كـرده   آنجا كه اعتـراف زيرا او اقرار به وجود صانع نموده  .احاله و ارجاع شده است

صـورت تصـادفي جمـع و      و متفرقه بوده بعداً به متابينابتدا جهان هستي اجزاء كه 
صـورت   پيوستن به  شدن و بهم  باشد اين جمع بهم پيوسته است، هر چند ادعا كرده 

حساب بيايد، زيرا  ي اعتقادات نظري به بوده بعيد است كه اين عقيده در جمله اتفاق
  . تر است نزديك مدركات و مفاهيم ضروري اوليه به بيشتر

هاي درست و بجا بـا ضـرورت فطـرت و بـداهت      فهمسالم و  يها عقلدر واقع 
ن األنبـاري حقيقـت واقعيـت آ    سپس ابن» دهند شان به وجود صانعي گواهي ميفكر

نموده و كالم خـودش را بـا    بيان ،هدفي را كه خداوند بخاطر آن پيامبران را فرستاده
     2»اختالفي در اين وجود ندارد« :است اين جمله به پايان برده

ه كـه آنهـا را محكـوم    گرفتـ را   األنباري از زبان اين گروه دهري اعترافـي  پس ابن

                                                 
   260ـ  259ص 2الملل و النحل ج.  1

  201 -200االسالم ص  الداعي الي. 2
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از تفـرق و پراكنـدگي جمـع شـده      جهان بعـد گويند  كند، زيرا ادعاي آنها كه مي مي
كنند به خالقي كه دنيـا را پـس از آنكـه     كند كه اقرار و اعتراف مي آنها را وادار است،

ي اقـرار   همين خاطر است كه او معتقد است مسئله ، بهكرده است  پراكنده بوده جمع
اي است كه جاي اختالف براي بشر در آن وجـود نـدارد، چگونـه     به ربوبيت مسئله

  !برد؟ شان آنها را به سوي اين اقرار به پيش ميدرحاليكه عقل و فطرت گونه نباشنداين
بدانيد كه در دنيا هيچ احدي وجـود نـدارد   «: اما امام فخرالدين رازي گفته] 15[

و علم و حكمت با خداوند قدرت كند كه در وجود  كه شريكي را براي خدا ثابت
ولي ثنويـه وجـود دو    ،است نشده افت، و اين چيزي است كه تاكنون يباشدمساوي 

هميشه كار خيـر   كه كنند كه يكي از آنها حليم و بردبار است مي اله و معبود را ثابت
دهد، امـا   مي هميشه كار شر و بد انجامكه دهد و ديگري سفيه است  مي و نيك انجام

  ».كسانيكه بجز اهللا معبود ديگري را براي خود قراربدهند بسيار فراوان هستند
   1دنك ميسپس فخر رازي شروع به شمارش گروههاي مشركين 

خداونـد   ،باشد معتقد كهباشد   كرده كه كسي وجود داشته فخر رازي نفيبنابراين 
قايل به وجود دو اله و معبـود  ي ربوبيت شريك دارد، مگر گروه ثنويه كه  در مسئله
خداوند كـرده باشـند،   ، و اين هم بدان معني نيست كه آنها نفي ربوبيت را از هستند

  .اند كرده بلكه بدان معني است كه آنها شريكي را به گمان خود براي خدا ثابت
و اي مـورد اتفـاق    كرده كه اثبات خداونـد سـبحان مسـئله    و امام رازي ثابت] 16[

و 2 باشـد  ، زيرا وجود خدا اصالًٌ از لـوازم عقلهـا مـي   است عقالء پايان يافته در ميان
 انپرسـت  و ستاره انپرست بت: قسيم گروههاي مشركين به چهار دستهايشان به هنگام ت

خداوند اسـت و   پسرمسيح ] 17[ و معتقدان به اينكه3و معتقدان به يزدان و اهريمن

                                                 
  123ص 2جتفسير كبير .  1
  128شرح األسماء الحسني ص . 2
فتاد كه اگر منازع و ي نفس خودش به فكرا نزد آنها ازلي و قديمي است يكبار درباره] يزدان. [ 3

بـراي  ارزش اسـت و   پسـت و بـي  چنين فكري : اند ؟ گفتهشود ميداشته باشد چگونه  رقيبي
ي اين فكر تاريكي و ظلمت پيدا شد و آنرا اهريمن  طبيعت نور مناسب نيست، پس درنتيجه

و  تـا آخـر اينگونـه ترهـاتي    . . . گذاري كردند، و اين اهـريمن بـر طبيعـت شـر آفريـده       نام
 .  شود مي  يافت 234-233ص 1كه در كتاب الملل و النحل شهرستاني جخرفاتي مز
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همگـي آنهـا   و اينهـا گروههـاي مشـركين هسـتند     «: مالئكه دختران او هستند گفته
پرسـتان   است كه بـت  ، و اين بدان علتكه خداوند خالق همه است كنند مي  اعتراف
است  موجوداتيي  كردند كه خداوند سبحان خالق آسمانها و زمين و همه مي اعتراف

  ».است ها بتها و  همة مجسمهكه در جهان هستي وجود دارد، و خالق 
كرده و كالم خودش را  سپس وجود چنين اعترافي را در ميان گروههاي ديگر بيان

ي  شد كه همه آنچه كه ما گفتيم ثابتبا توجه به  پس«است  ين جمله به پايان بردهبا ا
   1».است اكشرگروههاي مشرك اتفاق دارند كه خداوند خالق 

Z  ]  \  [  ^  (فرمايد  و ايشان به هنگام تفسير قول خداوند كه مي] 18[
_`    m  l  k  j  i  h  g  f       e  d        c  b  a

w  v  u  t  s       r  q  p  o    nx    {  z    y
  ].22هآي :يونس[ )|  {
برد چه بسـا هنگاميكـه در كشـتيها     مي او است كه شما را در خشكي و دريا راه«: ترجمه
دهنـد، و سرنشـينان بـدان     مـي  گيريد و كشتيها با باد موافـق سرنشـينان را حركـت     قرارمي

رود  سويشان مـي گيرد و از هرسو موج به  گردند، به ناگاه باد سختي وزيدن مي شادمان مي
خواننـد و طاعـت و    انـد در ايـن وقـت خـدا را بـه فريـاد مـي        شده پندارند كه احاطه و مي

كننـد كـه    دانند بدين هنگام عهد و پيمان مي فرمانبرداري و عبادت دين را تنها از آن او مي
  ، »بود ي سپاسگزاران خواهيم اگر ما را از اين حال برهاني از زمره

: فرمايـد  اخالص در قول خداونـد كـه مـي    ازمنظور «: كهده كروارد  اين سوال را
)داهللاَا وع خْملَ ينَلصجواب اين «: گفتهو چيست؟ و خودش جواب داده  )الدينَ  ه

در آن حالـت  ( منظور از اين اخالص ايـن اسـت كـه آنهـا    : عباس گفته است كه ابن
ندادند، اي او شريك از معبودات خود را بريك  و هيچ ، كرده  شرك را ترك )اضطرار

ـ د«: حسـن گفتـه  2كردانـد   و به ربوبيت و وحـدانيت خـدا اقـرار و اعتـراف     هللاَا واع 

                                                 
  . 146ص 13ج : و نيز نگاه 14-13ص 14تفسير كبير ج.  1
انـد و   نمـوده  شـرك را تـرك  «آن را به اين لفظ ذكركرده  20ص 4ابن جوزي در زادالمسير ج.  2

طبري و نه در تفسير در المنثـور  اين اثر را نه در تفسير » كردند  ربوبيت را براي خدا خالص
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خْملكسـي   انـد كـه هـيچ    ولي بخاطر اينكه آنهـا دانسـته   1ايمان است ،اخالص »نَصي
دهـد، در اينجـا اخـالص بجـاي ايمـان اضـطراري        تواند بجز اهللا آنها را نجـات  نمي

  2»بكارگرفته شده است
ي اوقـات مخفـي بمانـد امـا      در همـه  اقـراري اندكه اگر چنـين   كرده و ايشان بيان

خاطر اين ايمـان اختيـاري    تواند در حالت ترس و خوف مخفي بماند، به همين نمي
را بـه سـوي آن   هـا   آنست كـه  ها انساننيست بلكه ايمان اضطراري است و فطرت 

  .دهد مي سوق
سپس انسـان در ايـن   «: كرده و گفته ففخر رازي اين حالت خوف را توصي] 19[

اي  دوزد و بـه گونـه   فقط به فضل و رحمت خداي تبارك و تعالي چشم مـي  حالت
، و بـا قلـب و روح  و تمـام اعضـايش     كنـد  آيد كه از همة خلق قطع اميد مي درمي

و را از ايـن  خداونـد ا كـه   هنگـامي آورد، سـپس   خاضعانه روي به خداوند متعال مي
ان بزرگ و قومي به سـوي نجـات و   يزاز اين  او را  د وده  اتي بزرگ نج مخمصه

باطـل و   اتكند و به همان اعتقـاد  مي درجا اين نعمت را فراموشرهايي انتقال دهد، 
  3».گردد بود برمي كرده پست كه قبالً به آن عادت هاي اخالق

به هنگام شـرح حـديث فطـرت ايـن معنـي را اختيـار و        »/«اما نووي ] 20[ 
» ي پـذيرش اسـالم اسـت    شود آمـاده  هر مولودي كه متولد مي« :است نمودهانتخاب 

اگـر   ـ    كرده كه قول صحيح در مورد اوالد كفار  ايـن اسـت كـه    بنابراين نووي ثابت
  4.بهشت هستند قبل از بلوغ بميرندـ اهل

  .اند آنها بر فطرت اسالم مردهاين است كه  »/«منظور نووي 
االسـالم أن  «: فرمايـد  كـه مـي  ) ص(قول پيامبرگفته كه سبب  »/«نووي ] 21[

                                                                                                                      
  .سيوطي در تفسير اين آيه و يا آيات مشابه آن نيافتم

ايـن قـول    در رابطه با تفسـير ايـن آيـه    رود مي  با وجود اينكه در بسياري از جاهاييكه گمان  1.
  . اما آن را نيافتم ،نمودم يافت شود تحقيق

  .74-73ص 9تفسير كبير ج.  2
  .70ص 9منبع سابق ج.  3
  .208ص 16جشرح مسلم .  4
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خداونـد را مـورد    در شكل و صورتاين است كه كافران  1»تعبد اهللا و التشرك به
انـد،   اند، و به همراه پرستش خداوند بتها را مورد پرستش قـرارداده  پرستش قرارداده

) ص(خاطر است كـه پيـامبر   به گمان اينكه اين بتها شريك خداوند هستند، به همين
و اين بدان سبب است كه كفـار تنهـا    2كرد نمودن شرك را مطرح بعد از عبادت ترك

بـه سـوي او   كردنـد و   مي  كردند بلكه او را هم عبادت اقرار به وجود پروردگار نمي
  .دادند غيرخدا را شريك او قرار مي جستند، با اين همه، تقرب مي

ي ربوبيـت   كه درباره ستفهاميكرده به اينكه آن ا اشاره »/«قاضي بيضاوي ] 22[
كافران را مورد توجه قرارداده و مخاطب آن كـافران هسـتند، يـك نـوع اسـتهزاء و      

را امـور آشـكاري   شود كـه چنـين    نمي مسخره است به آنها، چون هيچ عاقلي يافت
كند، در ايـن بـاره بـه هنگـام      صاحبش را اجباراً به آن وادار مي ،انكاركند، زيرا عقل

ــير  ــن گتفس ــهاي ــي فت   )¢  £  ¤    ¥  ¦  §     ¨  ©(: ي اله
  ]84آيه : مؤمنون[

اگـر شـما عـالم     بگو زمين و هرآنچه بر روي آن موجود اسـت از آن كيسـت  «: رجمهت
  .»دانيد هستيد و مي

توهين علم هستيد يا عالم به آن هستيد، پس اين يك نوع  اگر شما اهل«: گويد مي
به چنين  كه تا جاييجهل و ناداني آنها است، كردن نهايت  ، و ثابتآنهاست و تحقير

روشني است جاهل و نادان هستند، و اين استفهام  و اي كه در نهايت واضحي همسئل
كه ممكن نيست كسي كه كمترين علـم   كردن و وادارنمودن آنها است به چيزي ملزم

نهـا  خاطر است كـه خداونـد پـيش از آنكـه آ     باشد آن را انكاركند، به همين را داشته
گوينـد از   مي«: ترجمه  )هللا ولونَقُسي(: بدهند جواب استفهام را داده و فرموده جواب

  »آن خداوند است
كننـد   نموده كه اقرار و اعتراف وادار نگاه و بررسي آنها راكمترين  زيرا عقل صريح با«  

                                                 
ي اسالم و ايمان و احسان  اين يكي از الفاظ حديث مشهور جبرئيل است كه از پيامبر درباره.  1

، كتـاب االيمـان بـاب سـؤال     18ص 1سؤال كرد، اين لفظ در روايت ابوهريره نزد بخاري ج
سـالم ذكـر   كتاب االيمان باب بيان االيمـان و اال  162ص 1و نزد مسلم ج) ص(النبي جبرئيل

  .شده است
  .162ص 1شرح مسلم ج.  2
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  1» باشد آن مي به اينكه خداوند
 :فرمايـد  ي خداونـد كـه مـي    به هنگام تفسير فرموده »/«قاضي بيضاوي ] 23[ 

)Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â( ]87آيه : زخرف[   
  . »گويند اهللا نموده در جواب مي اگر از آنها سؤال كنيد چه كسي آنها را خلق«: ترجمه
است مكابره  و روشن اي شفاف به اندازه خداوند«: ي اين جواب كفار گفته درباره

   2».در آن غيرممكن استو لجاجت 
كرده كه اهل كتاب و مشركين و غيره از اين جهت كه خداوند خالق  اما ذهبي بيان

اند، و تنها به صفات حسناي او  اند، و انكار خالقيت خدا را نكرده است او را شناخته
] 24[ .اند كه اقوالي را در حق او بر زبان براننـد  كرده اند و جرأت جاهل و نادان بوده

: گويـد  بـاره مـي   انـد، و در ايـن   گاهي نداشتهي آن اقوال هيچگونه علم و آ كه درباره
انــد بــه ايــن معنــي كــه او را  كتــاب و غيــره خداونــد را شــناخته مشــركان و اهــل«

Â  ( :فرمايـد  آنهـا اسـت، خداونـد مـي     خـالق  اند كـه او  اند، و دانسته نكارنكردها
Ç  Æ   Å  Ä  Ã(  ]ــرف ــه : زخ ــي ]۸۷آي ــز م ــد ، و ني £   (: فرماي

ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤( ]10 آيه: ابراهيم.[  
ي آسمانها و زمين  ي وجود خدا آفريننده پيامبرانشان بديشان گفتند مگر درباره«: ترجمه

  ؟ »ي پيشين شك و ترديدي در ميان است بدون مدل و نمونه
ي  اند، و تنهـا دربـاره   ، بلكه او را شناختهاند را انكار نكردهصانع باري آنها خداوند 

انـد، امـا    ي او اقوالي بر زبان رانـده  اند و ناآگاهانه درباره هصفات مقدس او نادان بود
هـاي نقـص را    انسان مؤمن خداي خودش را با صفات كمال شناخته است، و نشانه

آنچه كه علم از است، و به خداي خويش ايمان آورده است و  كرده در كل، از او نفي
شود  شما روشن مي ساكت شده است، با اين توضيح براي خودداري كرده و نداشته
  3».است  چند جنبه او را نشاختهو از   اي خدا را شناخته نبهفر از جاكه ك

                                                 
  .70ص 4انوار التنزيل ج 1.
  .64ص 5انوار التنزيل ج.  2
  .548-546ص 17سير اعالم النبالء ج.  3
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از بـا آن  آنچـه كـه    رابطـه بـا   كرده كه قول خداونـد در  بيان »/«كثير  ابن] 25[
آيـا در  : دو احتمال دارد ، يـك «] 10آيه : ابراهيم[ )شك اهللاِ فيِاَ(پيامبران خبرداده 

ترديد هست؟ زيـرا فطرتهـا شـاهد وجـود او هسـتند، و بـر       وجود خداوند شك و 
انـد، زيـرا اعتـراف بـه وجـود او در فطرتهـاي سـالم         شده وجود او خلقبه اعتراف 

است، ولي گاهي اوقات براي بعضي از اين فطرتها شك و  ناپذير ضروري و اجتناب
از طريـق آن  كه  كند پيدا مي دليلي در نياز به تفكر و در نتيجهشود،  اضطراب پيدامي

ان پيـامبر ـ اين قول آنها  احتمال دوم در و معنا پي به وجود خداوند ببرند، توانند  مي
و در وجـوب  گـانگي و تفـرد ا  ي و آيا در الوهيت«: يعني  )شك اهللاِ فيِاَ(:  است ـ

شك و ترديدي هست؟ درحاليكه او است خالق تمام موجودات، و  ،عبادت براي او
ي عبادت نيست و او تنها است و شريك  ستحق و شايستهكس ديگري بجز او م هيچ

انـد، ولـي بهمـراه او     ندارد، اغلـب ملتهـا اقـرار و اعتـراف بـه وجـود صـانع كـرده        
بـه   هـا  اسـطه اند به گمان اينكه اين و ي را غير از او مورد پرستش قراردادههاي هسطاو

  1».كنند مي ند و يا اينكه آنها را به خدا نزديكنرسا آنها نفع مي

X  W  V  ( :فرمايد معني اين آيه را كه مي »/«كثير  خاطر ابن به همين] 26[
c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Yd  f  e( 

آدم را از پشـت آنهـا     گـان بنـي   نواد«كرده، خداوند  چنين انتخاب.] 172آيه : اعراف[
ردگـار و  آورد و آنها را بر نفس خودشان شاهد و گواه گرفت كه خداوند پرو بيرون

خداوند آنهـا را   زيرامالك آنها است، و هيچ معبودي بجز او وجود ندارد، پادشاه و 
  2».و سرشته است ،نموده اي خلق بر چنين عقيده

به اين نتيجه رسـيده كـه    يك بحث و تحقيق طوالني حديثيكثير پس از  ابن] 27[
اند كه عبـارت   شده آن فطرت و سرشتي است كه آنها بر آن خلق«منظور در اين آيه 

ـ قُتَ نْأَ(: خاطر خداوند فرموده است از اقرار به توحيد و يكتاپرستي، به همين  )واولُ
او  غـافلينَ ( ما از توحيديعني   )ذاه نْا عنَّا كُنَّاَ( روز قيامت نگوئيد تا اينكه يعني
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يد نياكان ما پـس از  ايم، يا اينكه نگوئ بهره بوده غافل و بي )انَآباو كرَشّا اَنموا أولُقُتَ
  1».اند و ما هم فرزندان آنان بوديم ورزيده ما شرك

شـكي نيسـت   «: گويد كند و مي مقريزي ايمان خاليق را به ربوبيت تأكيدمي] 28[
اند كه تنهـا خداونـد    كرده اند، بلكه اعتراف كه مشركين توحيد ربوبيت را انكارنكرده
مصالح تمام جهان هستي اسـت،   ئم بهقا و خالق آنها و خالق آسمانها و زمين است،

انـد، چنانكـه خداونـد از آنهـا      مشركين تنها توحيد الوهيت و محبـت را انكـاركرده  

u  t  s  r  q  p  o  n   m  (: كـــرده و فرمـــوده حكايـــت

w       vx   }  |  {  z  y( ]165آيه : بقره.[  
گزيننـد و آنـان را    يهـائي برمـ   برخي از مردم هستند كه غير از خـدا خداگونـه  «: ترجمه

   .»دارند مي اند خدا را سخت دوست آورده دارند، و كسانيكه ايمان مي همچون خدا دوست
ي مردم اعم از مؤمن و كـافر در آن اتفـاق دارنـد، و     توحيد ربوبيت است كه همه

  2»است ميان مشركان و مؤمنانمحل تقاطع  توحيد الوهيت
آن  از معني فطرت اين است كه منظور مشهورترين اقوال در ،حجر گفته ابن] 29[

 بـراي ذكر شده، نه  آنچه كه حقيقت امر است،اين حديث براي بيان «اسالم است و 
القيم در معنـي ايـن حـديث     حجر اهتمام خاصي به اقوال ابن ابن» بيان احكام دنيوي

 است، و اقوال او را طوري ذكركرده كه انگار آنها را قبـول دارد، و از جملـه   ورزيده
شـود ايـن    اينكه هر مولودي بر فطرت متولد مـي  از منظور: گويد القيم مي ابن«: گفته

دين اسـت، زيـرا    )مسائل(نيست كه به محض بيرون آمدن از شكم مادرش عالم به 

 )º  ¹  ¸  ¶   µ  «  ¼  ½(: فرمايــد خداونــد مــي 
  ]78آيه : نحل[

   .»دانستيد حالي كه چيزي نمي خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در«: ترجمه
ولي منظور آن است كه فطرت آن مولود مقتضي شـناخت و محبـت ديـن اسـالم     
است، خود فطرت مستلزم اعتراف و محبت به دين اسالم است، منظور اين نيسـت  
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با يهودي كردن پدر و مـادرش اورا، تغييـر   كه فطرت تنها پذيرش محض دارد، زيرا 
را از پـذيرش اسـالم خـارج     آن مولـود  بتوانند فطرتالً مثكند بطوريكه آن دو  نمي

اقـرار و اعتـراف بـه     بر شود كنند، منظور تنها اين است كه هر فرزندي كه متولد مي
مولود به حال خود وانهاده شود و در عين حال هـيچ  ، اگر آن شود متولد ميربوبيت 

ربوبيت به اعتراف چيـز  از اعتراف به  )كه بر او تأثير بگذارد( خالقي در كار نباشد، 
ي چيزهايكـه   ديگري تجاوز نخواهد كرد، چنانكه به هنگام تولد بر محبت و عالقـه 

شـود تـا اينكـه مـانعي او را از آن      با بدن او سازگارند مانند شيرخوارگي متولد مـي 
  1»رف كندصمن

خداونـد بنـدگانش را بـر    آنچه كه نقل آن گذشـت، از اينكـه   بر حجر بنابراين ابن
اگر  تأكيد كرده است، پس ،به خودش به عنوان پروردگار و خالق خلق نمودهايمان 
شـوند همـان دينـي را انتخـاب      نهـاده اند وا گان به آن فطرتيكه بر آن خلق شده بنده
  .است گانش انتخاب نموده كنند كه خداوند براي بنده مي

  ¢  £(: فرمايـد  ايجي مفسر به هنگام بيان معنـي قـول خداونـد كـه مـي     ] 30[
¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦  ¥    ¤( ]مؤمنـــــــــــــون :

  .]85ـ84آيات
دانيـد در   بگو زمين و هر آنچه كه در آن وجود دارد ازآن كيست اگر شـما مـي  «: ترجمه

  . »جواب خواهند گفت از آن خداوند است
  2»كنند كه خداوند خالق همگي است مشركان اعتراف مي«: گفته

ي  دسته از مشركين را كرده كه در فرمـوده  سيوطي در حاليكه بيان ايمان آن] 31[

  ]106آيــه: يوســف[ )Z  Y  ]  \  [      ^  _(خداونــد آمــده 
  3»كنند كه خالق و رازق خداوند است مشركان اعتراف مي«: گفته

نفـي  مناوي توضيح داده كه هيچ احدي در ميان كافران الوهيـت را از خـدا   ] 32[
                                                 

حجر آنها را نقل كرده به مفصـلي در   القيم كه ابن اقوال ابنو ، 305ـ303ص 6الباري ج فتح .  . ١
  .است موجود 505ـ 470مبحث فطرت ص  30 كتاب شفاء العليل باب
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، و مناوي بـراي ايـن ادعـاي    ستا  قرار داده را شريك اوغير او ، و تنها است  نكرده

¥  ¦  §  ¨  ©  (: كـرده  خداونـد ايـن گفتـة   خودش استدالل به 
¬  «  ª(   ]1]25آيه : لقمان    

گويند  است؟ حتماً مي هرگاه از آنان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده«: ترجمه
   .»خدا

انـد مگـر مقـدار     ت اتفاق كردهي بشريت بر اقرار ربوبي سويدي بيان كرده كه همه
مجموع بزرگ بشـريت قابـل شـمارش نيسـتند و     آن كه در كنار ] 33[ناچيز و كمي 

توحيد ربوبيت آن است كه همگـي  «: گويد باره مي آيند، و در اين هيچ به حساب مي
انـد، و هـيچ كـس از كفـار بـا ايـن اصـل مخالفـت          كرده كفار به آن اقرار و اعتراف

و اما غيـر ايـن دو گـروه از    .  . . ها وه ثنويه و برخي از مجوسياست، مگر گر نكرده
اند بر اينكـه خـالق جهـان هسـتي و رازق و      هاي كفر و شرك اتفاق كرده ساير فرقه
يكـي اسـت و هـيچ    دهنـده   و پنـاه  ،رسـان  رسـان و ضـرر   نفـع  ،ي كارها تدبير كننده

. اي غيـر او نيسـت   دهپروردگار و خالق و رازق و مدبر و نافع و زيان رسان و پناهنـ 

ــوده   ــبحان فرم ــد س ــه خداون ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  ( :چنانك
   ] 25آيه : لقمان[   )»  ¬

گويند  است؟ حتماً مي هرگاه از آنان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده«: ترجمه
   .»خدا

 )Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â(]87آيه : زخرف[  
  .»گويند خدا ا خلق كرده حتماً مير اگر از آنان بپرسي چه كسي آنهاو «: ترجمه 

  ) ©  ¨     §  ¦  ¥    ¤  £  ¢،     «
  ]85ـ84آيات:مؤمنون[)¬

ايـد؟   نـه بگو زمين و كسانيكه در زمين هسـتند از آن كيسـتند اگـر دانـا و فرزا    «: ترجمه
   .»خواهند گفت از آن خدايند
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)  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª
  ½  ¼  »  º  ¹Á     À  ¿  ¾Â   Ä  Ã( ]1]31آيه : يونس  

رساند؟ و يا چه كسي بـر   بگو چه كسي از آسمان و از زمين به شما روزي مي«: ترجمه
گوش و چشمها توانا است و يـا چـه كسـي مـرده را از زنـده و زنـده را از مـرده بيـرون         

  .»تگرداند؟ خواهند گفت آن خدا اس آورد؟ و يا چه كسي امور جهانيان را مي مي
اغلـب  كه اين علماي بزرگـوار از اتفـاق   را فراوان آنچه  هايقولپس با اين نقل  

انـد، روشـن و     مقـرر و تثبيـت كـرده    مردم بر ايمان فطري به ربوبيت خداوند متعال
ديگـري در ايـن زمينـه     هـاي  قـول  حـول خـدا در مبحـث آتـي نقـل     به . متبلور شد

ـ  خواهندآمد، و تنها به اين خاطر  داختن آنهـا را تـرجيح دادم كـه در آن    به تـأخير ان
شود، و  ها، روي استدالل بر توحيد عبادت، بوسيلة توحيد معرفت، تركيز مي قول نقل
  .موضوع مبحث آتي است اين
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  مبحث دوم

  توحيد معرفت ي هعبادت بوسيلتوحيد  استدالل بر
ديگـر  و است فته پايان يااي  كه ايمان بيشتر كافران به ربوبيت خداوند مسئله  از آنجا

اعتـراف و  بـه آن  كـه   آن ايمـاني  ااست، بجا است كه ب جاي بحث در آن باقي نمانده
باشد براي دعـوت آنهـا    يي شروع آنان استدالل بكنيم، تا اين نقطه براند  اقرار كرده

اقرار و اعتراف  كهاينآن  اند، و گيري و دوري كرده به سوي حقي كه آنها از آن كناره
بزرگترين دليـل اسـت بـر باطـل بـودن آن روش و مسـلكي كـه در        بيت به ربوآنها 

او را كه هر كسي معتقد باشد كه پروردگاري دارد در واقع اند،  گرفته عبادت در پيش
باشـد   ، و نفع و ضررش بدست او است و يقين داشـته دادهكرده و به او روزي  خلق

ه عقالً نـه فطرتـاً از   ي او است ن و سلطه تصرف كه هر چيز ديگري غير از او تحت
ايـن در  شود كه هيچ كس ديگري را بجز او پروردگار خـود بدانـد،    او پذيرفته نمي

اند، بـر توحيـدي    حالي است كه خداوند با اين توحيدي كه كافران آن را ثابت كرده
   .اند، زياد بر آنها احتجاج كرده است كه آن را نفي كرده

اند كـه   گرفته اينجا همان روشي را در پيشاهللا در    و علماي شافعي مذهب رحمهم
گوئي اهل كفر را برمال سـازند، و جهـل و    است، تا تناقض گرفته قرآن كريم در پيش

   1را عليه آنان اقامه كنندخدا ناداني آنها را آشكار كنند، و حجت بالغه 

¦  §  (: فرمايـد  باره سمعاني در تفسير قول خداوند كه مي در اين] 34[
                                                 

Z  Y  (: فرمايـد  كـه مـي   106ي  ي يوسـف آيـه    سير قول خداوند در سـوره به هنگام تف.  1
از  52-50ص/  13ص 7ابن جريـر در تفسـير خـودش ج    )]  \  [      ^  _

ي آنهـا ايـن    قولهاي فراواني كرده است كه خالصه ابن عباس و مجاهد و عكرمه و غيره نقل
د پروردگار و خالق آنها اسـت، بـا   اند به اينكه خداون كرده شرك اقرار و اعتراف است كه اهل

و اين بدان دليل است كـه ايـن آيـه    . اند وجود اين غير خدا را در عبادت شريك او قرارداده
علـم بعـد از    اند ـ و اهل  كرده ايمان و شرك را با هم به آنها نسبت داده است، پس سلف بيان

ي  ده شده است ايمان به مسـئله اند ـ كه ايماني كه در اين آيه به آنها نسبت دا  كرده سلف بيان
  .ربوبيت است، و شركي كه به آنها نسبت داده شده، شرك در عبادت است

شده اسـت   ترين جاهايي است كه كالم سلف در آن نقل اين قسمت از تفسير ابن جرير وسيع    
ي اين مسئله، خداوند او را شامل رحمت خـودش قراردهـد و اجـر جزيـل را بـه او       درباره
  .بدهد
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  ª  ©  ¨«( ]يعني اگـر از مشـركين سـؤال كنيـد      ]9آيه : رفزخ
  ؟ »خالق آسمانها و زمين چه كسي ميباشد

   )لَقَُهنَّ الَعزِيُز الَعليُِم َخ لََيقُولُنَّ(
  .»خواهند گفت خداوند با عزت و بس آگاه، و اين جاي تعجب است«: ترجمه

 ا باشـد، اين بر سبيل متعجب ساختن و به حيرت انداختن نسبت به حال آنه و
برند كه خداوند شريكي دارد،  كنند و گمان مي را عبادت مي هايعني چگونه بت

   1»!؟اند كه خداوند خالق آسمانها و زمين است كرده كه اعتراف در حالي
با آن توحيدي كـه   اند كه آنرا انكار كردهاست   آن توحيدي استدالل براين جزء و 

از گوئي آنها در ايمان به يكـي   و توضيح تناقض ، به همراه بياناندبدان اقرار ورزيده
  .به غير از آن ديگري ها آن

Z  (: فرمايـد  قول خداوند كـه مـي   ازترجيح داده كه منظور  »/«سمعاني ] 35[
  .]35آيه : طور[ )]  \    [  ^

  ؟ »اند شده آيا ايشان بدون هيچگونه خالقي آفريده«: ترجمه
انـد، و   ند بدون خالق و صـانع بـه وجودآمـده   ا آنها وقتي كه ادعا نكرده«اين است 
انـد كـه    كـرده  ، و اعتـراف اند دشان، خودشان را به وجود آوردهاند كه خو ادعا نكرده

   2»كنند خالقشان خداوند است، پس نبايد غير خدا را به همراه او عبادت
گاهي اوقات به هنگام تالوت اين قول خداوند كـه   كه يادآور شده،اي  و به مسئله

  .]43آيه : طور[ )|  {  ~  �   ¡( :فرمايد مي
   ؟»آيا بجز اهللا معبود ديگري دارند«: ترجمه

بدرسـتي آنهـا ادعـا    «: كنـد  گاهي اوقات كسي سـؤال مـي  زيرا ، وارد شدهبه ذهن 

) |  {  ~  �   ¡(اند كه معبودات ديگري غير از خدا را دارند، پـس چگونـه    كرده
كنـد و   زنده )معبود ديگري غير از خدا(يعني چگونه صحيح است  -صحيح است؟ 

                                                 
  . 92ص 5المظفر ج  تفسير ابي.  1
  .278ص 5تفسير ابي المظفر ج.  2
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  1»كند از روزي منع و محرومو بدهد   بميراند و روزي
و  2تا آخر، جواب اين اشـكال اسـت  ... كند و بميراند زنده: قول سمعاني كه گفت

انـد كـه معبـود ديگـري      نكرده معني كالم سمعاني اين است كه آنها ـ مشركان ـ ادعا  
بميراند و به هر كسي بخواهد روزي دهد و هر كسـي   وجوددارد بتواند زنده كند و

كند، زيرا آنها شك ندارند كه اينها اختصاص به خداوند دارند،  بخواهد از روزي منع
رساندن و غيره  كردن و روزي كردند كه معبوداتشان توانائي زنده اگر مشركان ادعا مي

وغ و كـاذب آنهـا   شـد، چـون جـواب در    گاه از آنها چنين سؤالي نمـي  را دارند هيچ
اند جاي خـودش اسـت    كه اصالً چنين ادعايي را نداشته حاضر خواهدبود، هنگامي

تواننـد   بنابراين چون آنها جوابي جز به حـق نمـي  كه چنين سؤالي متوجه آنها شود، 
  . بدهند، بايد بگوئيم كه شكست خورده و بازنده هستند

ي يوسـف بـه    سـوره  106 ي كه خداوند در آيه معني آن ايماني »/«بغوي ] 36[

بيـان   )Z  Y  ]  \  [      ^  _(: فرمايـد  آنها نسبت داده و مي
چـه كسـي آسـمانها و    : شد ايمان آنها اين بود هرگاه از آنها سؤال مي«: كرده و گفته 

شد چـه كسـي بـاران را از     اهللا، و اگر از آنها سؤال مي: گفتند كرده؟ مي زمين را خلق
نـد و  ردك اهللا، سپس با وجود آن، بتها را عبـادت مـي  : گفتند كند؟ مي آسمان نازل مي

 ايمان مشـركان  ه كهما را از اين نكته آگاه ساخت »/«سمعاني  3»نديدورز شرك مي
كردن بـاران از   ربوبيت بوده، و براي آن به خلق مخلوقات و نازلشئون مربوط به به 

وجـود ايـن اعتـراف ـ      ، ولي آن عيبي كه از كـار آنهـا گرفتـه ـ بـا     هآسمان مثال زد
  .است ورزيدن آنها به خدا بوده پرستي و شرك بت
سورة عنكبـوت   63است كه به هنگام تفسير آية  چيزينظير اين قول بغوي ] 37[

ــي  ــه م ــد ك ¿  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  (: فرماي

                                                 
  .280ص 5تفسير ابي المظفر ج.  1
 2كـرده ج  نقيطي آن را تحقيـق شحسين  بن مراجعه شود به آن قسمت از تفسير كه محمدامين.  2

انتشـارات   كـرده دارالبخـاري ـ    ، زيرا او بعضي از اين تفسـير را در دو مجلـد جمـع   200ص
  .آن را منتشر كرده است 1412سال  بخاري ـ

  .283ص 4معالم التنزيل ج.  3
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Í  Ì   ËÎ  Ñ  Ð  ÏÒ  Ö  Õ  Ô  Ó( ]63آيه: عنكبوت[  
ي آن  است و زمين را بوسـيله  ي چه كسي از آسمان آب بارانده اگر از آنان بپرس: ترجمه

گفت خدا بگو ستايش خداي را كـه حـق    است؟ قطعاً خواهند  گردانده بعد از مردنش زنده
   .دانند فهمند و نمي به اين اندازه روشن است، اما بيشتر آنان نمي

اشياء است، توحيـد  كنند كه او خالق اين  همزمان با اينكه اقرار مي«: كه گفتهآنجا 
  1»كنند را انكار مي

Ç       Æ  Å  Ä  (: فرمايـد  و پس از بيان منظور از قول خداوند كه مـي ] 38[
Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È (]آيــه : مؤمنــون

88 [)Ô  ÓÕ  Ø  ×  Ö(  ]89آيه : مؤمنون.[   
شويد، معني آيـه   ميه بازداشتخوريد و از توحيد و فرمانبرداري او  مي گول«: يعني

  2»كند؟ چنين است چگونه حق در صورت باطل براي شما جلوه مي
كردند كه آن كسي كه بـه هنگـام    اعتراف مي«كرده كه مشركين  و ايشان بيان] 39[

دهد، سـپس   آنها را نجات مي همان كسي است كهخوانند  شدائد و سختيها او را مي
نـه   ،رسـانند  اند اين بتها نه ضرر مي كه دانستهكنند  مي هايي را عبادت به همراه او بت

  3»نفع دارند
مشـركان بـه   هـاي   پاسـخ كـرده كـه معنـي قـول خداونـد ـ پـس از         و اشاره] 40[

  ] 31آيه: يونس[ )ونَقُتَّال تَفَاَ لْقُفَ(: فرمايد كه مي ابوبيت ـ مربوط به ي ها سؤال
  .»كنيد بگو چرا تقوي پيشه نمي« :ترجمه

  » ترسيد؟ عقاب خداوند از شركتان نمي از آيا«اين است 
چگونـه از  «يعني ] 32آيه : يونس[ )ونَفُرَصأني تُفَ(: فرمايد و قول خداوند كه مي
   4»كنيد؟ شويد در حاليكه به وجود او اعتراف مي عبادت او منصرف مي

                                                 
  .255ص 6معالم التنزيل ج.  1
  .427-426ص 5معالم التنزيل ج.  2
  .153ص 3معالم التنزيل ج.  3
  .132ص 4معالم التنزيل ج.  4



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾211﴿

 

 

كـرده جـواب مشـركان در برابـر سـؤالي كـه خداونـد         چنانكه بغوي اشـاره ] 41[

  ]16آيه : رعد[ )p   o  n  m  l(: فرمايد كرده و مي مطرح
   باشد؟ بگو پروردگار آسمانها و زمين چه كسي مي: ترجمه

اهللا پروردگار آسمانها و زمين است، اين جواب تنها به اين خـاطر   :خواهند گفت
و  هـا  كنند كه خداوند خـالق آنهـا و خـالق آسـمان     چون مشركان اعتراف مي«است 

خداوند در مقام وادارسازي آنهـا بـه پـذيرش حجـت،     «به همين خاطر » زمين است

  ]16آيه : رعد[)r  qs  x  w  v  u  t  (: گفت
  ؟ »ايد آيا جز خدا اولياء و معبودهائي براي خود برگزيده«: ترجمه

ايد كه خداوند خـالق   كرده شما با وجود اينكه اعتراف: معني اين آيه اينگونه است
 جـاي  بهايد، و آنها را  او براي خودتان قراردادهآسمانها و زمين است معبودهائي جز 

   )z  y  }   |  {  ~(ا هدر حاليكه آن معبود... ايد خداوند پرستش كرده
  .»براي خودشان نفع و ضرري ندارند«: ترجمه

  1باشند؟ توانند براي شما نفع و ضرر داشته چگونه مي 
به عزت و علم خداوند با بنابراين اقرار و اعتراف آنها به خالقيت خداوند و ] 42[

  2»نهايت جهل و ناداني آنها است«آن تنها بخاطر  همراه با عبادت غير وي،
آن  بـر   اسـتدالل در اسـت   بغـوي ي عنايـت   دهنـده  نشـان  هـا  نقـل قـول  اين پس 
بـه آن اقـرار   كـه   آن توحيـدي  وسـيلة  بـه اند  كردهرا انكار كه اهل شرك آن  توحيدي

و بيان كرده كـه  ) يد الوهيتيت استدالل كند عليه توحيعني به توحيد ربوب(اند  كرده
جهل و دليل بر شدن مشركين در شرك با وجود اقرار و اعتراف به ربوبيت تنها  واقع

] 43[گوئي و باطل را حق پنداشتن است، به همين خاطر به هنگـام   ناداني و تناقض

¤  ¥  ¦  §    ¨   ©  (: فرمايـد  تفسير قول خداونـد كـه مـي   
  «  ª°  ¯  ®    ¬( ]57آيه: غافر[   

ن و لـيكن  قطعاً آفرينش آسمانها و زمين بسي دشوارتر است از آفرينش مردمـا «: ترجمه
                                                 

  .307ص 4معالم التنزيل ج.  1
  .270-206ص 7معالم التنزيل ج.  2
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   .»دانند بيشتر مردمان نمي
  1».كنند استدالل نمير توحيد خالقشان بوسيله آن بزيرا «: گفته

  : فرمايد رازي به هنگام تفسير قول خداوند كه مي] 44[

)®      ¬  «  ª    ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Â   Ä  ÃÅ  È  Ç  Æ( 

  ]31آيه: يونس[
رساند؟ يا چـه كسـي بـر     بگو چه كسي از آسمان و از زمين به شما روزي مي«: ترجمه 

گوش و چشمها توانا اسـت؟ يـا چـه كسـي زنـده را از مـرده و مـرده را از زنـده بيـرون          
  » گرداند؟ در پاسخ خواهند گفت اهللا سي امور جهان را ميآورد؟ يا چه ك مي

و   تدبيركننـده ي  هرگـاه از آنهـا دربـاره   ) ص(كرده كـه پيـامبر   خداوند بيان«: گفته
و ايـن  خداونـد سـبحان اسـت،    كـه  خواهند گفت گردانندة اين احوال، سؤال كند، 

اعتـراف   او شناختند، و بـه  دهد كه مخاطبان به اين كالم خداوند را مي نشان مي
گفتند اين بتها مـا را بـه    ، و همانها بودند كه در هنگام عبادت براي بتها ميكردند مي

، و هسـتند  نـزد خـدا   دركننـدگان مـا    كنند، و اين بتهـا شـفاعت   خداوند نزديك مي
خداونـد سـبحان بـه     هنگـام  رسانند، در اين ميندانستند كه اين بتها نفع و ضرر  مي

  ]31 آيه: يونس[ )Ç  Æ È (: پيامبرش فرمود
  ؟ »شويد ترسيد و پرهيزگار نمي پس بگو آيا نمي«: ترجمه

، معبوديـت دانيـد در   خداوند مـي  انترسيد كه اين بتها را شريك يعني آيا نمي
از صـرفĤً  ي خيرات در دنيـا و آخـرت    كه همهكنيد  مي اعتراف همزمان با اينكه

كه اين بتهـا قطعـاً    كنيد مي  و اعتراف 2شود حاصل ميرحمت و احسان خداوند 
  3»رسانند و نه ضرر نه نفع مي

                                                 
  .153ص 7معالم التنزيل ج.  1
ي خيـرات   ايد كه همه كرده با وجود اينكه اعتراف«: گويد در اينجا قول امام فخر رازي كه مي.  2

شود، زيرا اغلب مشركين ـ به خصوص در مكـه ـ اقـرار بـه       دچار مشكل مي» دنيا و آخرت
  .كردند، اما خيرات دنيا صحيح است، واهللا اعلم آخرت نمي

  .288ص 18ارت شبيه آن در جكن به عب ، و نگاه91ص 9تفسير كبير ج.  3
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اوصـاف  مقصـود از  كرده بـه اينكـه    ي فاتحه اشاره بيضاوي به هنگام تفسير سوره
كسي كه متصف به يادآوري به اين نكته است كه ربوبيت كه در اين سوره ذكرشده 

ه چنـين  هر آنكسي كه ب] 45[ ت تنها او شايستگي پرستش را دارد و اين صفات اس
صفاتي متصف نباشد اهليت و شايستگي عبادت را ندارد، و اين قول بيضاوي است 

ي  كردن خداوند به اين اوصاف از اين جهت كه خداوند خالق و ايجادكننده متصف«
ي نعمتهـا را بـه آنهـا     جهانيان است به عنوان پروردگار آنها، و از اين جهت كه همه

كننـد و   مي هايي كه اكنون استفاده طني و نعمتبخشيده چه نعمتهاي ظاهري و چه با
كرد و مالك كارهاي آنها است در روز پاداش و  خواهند   چه آنهايي كه بعداً استفاده

عقاب، بخاطر اين است كه بفهماند كه تنها او شايستگي حمد و سـتايش را دارد، و  
ـ  شايستهبه آن هيچ كس ديگري از او  د هـيچ كـس   تر نيست، بلكه واقعاً بجز خداون

ي  دهنـده  نشان بر اين توصيفحكم  اين شدن  مترتبي ستايش نيست،  ديگر شايسته
كنـد    اين است كه آن وصف علت آن حكم است، و تا اينكه از طريق مفهوم اعـالم 

كه هر كسي به اين صفات متصف نباشد مسـتحق و اهليـت سـتايش را نـدارد چـه      
  1»رسد به اينكه عبادت شود

 لق به ربوبيت هستند و جـواب هايي كه متع ر توضيح داده كه سؤالكثي اما ابن] 46[
بـه  اعتـراف  در پرتو اند تنها بخاطر تثبيت مقام الوهيت  دادهبه آنها حقي كه مشركين 

 گويـد كـه   كنان مي تثبيتخداوند « 2گويد مي باره  كثير در اين اند، ابن شده ربوبيت ذكر
مشركين كه غيـر خـدا را بـه همـراه او      زيرا ؛هيچ اله و معبودي جز او وجود ندارد

كنند كه خداوند در خلق آسمانها و زمين خورشيد و ماه  كنند اعتراف مي پرستش مي
كننـد كـه او خـالق و رازق     و مسخركردن شب و روز مستقل است، و اعتـراف مـي  

كنند كه اختالف عمر و اخـتالف   ها است، و اعتراف ميآن  اجل تقديركنندةبندگان و 
زق بدست او است، برخـي انسـانها ثروتمنـد و برخـي فقيرنـد، و او بهتـر       تقسيم ر

است، و چه كسي مستحق ثروت و چه هر يك از آنها داند كه چه چيز به صالح  مي
                                                 

  .30-29ص 1انوار التنزيل ج.  1
{   ~  �  ¡  ( :فرمايـد  ي عنكبوت كه مي از سوره 63-62ي  به هنگام تفسير دو آيه.  2

£  ¢(  



  
  
  

    ﴾214 ﴿          ي توحيد معرفت استدالل بر توحيد عبادت بوسيله 
 

 

و تنهـا او  اسـت  كرده در خلـق اشـياء مسـتقل     ذكر خداكسي مستحق فقر است، و 
سـت چـرا غيـر او    ، وقتي كه مسئله چنين اآن اشياء و موجوداتي  است تدبيركننده

روايي در ملك و فرمـان شود؟ چنانكه او  شود؟ و چرا به غير او توكل مي پرستش مي
خداونـد مقـام   كـه   چه بسيارو ، در عبادت كردنش هم تك باشـد ، بايد تك است

، و مشركان بـه توحيـد   كند توحيد ربوبيت ثابت ميبه اعتراف  وسيلة الوهيت را به
 )يعني گفتن لبيك اللهـم لبيـك  ( شانكردن در تلبيه كردند، چنانكه ربوبيت اعتراف مي

  » لبيك ال شريك لك، اال شريكاً هو لك تملكه و ما ملك«: گفتند مي
گوش به فرمان تو هستيم هيچ شريكي نداري، بجز يك شريك نباشد ـ يعنـي   «: ترجمه

  1»تنها يك شريك داري ـ كه تو مالك او و مالك ملك آن هستي
و در الوهيت « كردند اني كه به ربوبيت خداوند اعتراف ميكرده مشرك و بيان] 47[

همزمان با آن اعتراف كردند كه معبودهـاي  اند،  كرده غير خدا را به همراه او پرستش
و چيـزي را بـه خـود     نند و مالك هيچ چيزي نيستندكميرا خلق نچيزي هيچ آنان 

ها را به خداوند نزديك اند اين معبودات آن بلكه آنها معتقد بودهدهند،  اختصاص نمي
   )ونَرُكَّذَال تَاَفَ لْقُ(چنين است  وقتي كه اين... كنند مي

  ».شويد بگو آيا يادآور نمي«: ترجمه
  »2پس عبادت شايسته و بايسته نيست جز براي خالق رازق نه براي غير وي« 

  ]3آيـه  : رفاط[ )Ú  Ù(: به همين خاطر خداوند متعال فرموده] 48[
شـويد، و   ، چگونه منحـرف مـي  برهانبودن اين  وضيح و بيان و روشنپس از اين ت«

  3»كنيد شما بعد از آن همه روشنگري اين بتها را پرستش مي

ª  »  ¬      ®  ( :فرمايد قول خداوند متعال كه مي ،كرده وزركشي بيان] 49[
بخــاطر «ذكرشــده  ]31آيــه : يــونس[ )¯  °  ±  ²  ³  ´

انـد، از اينكـه خداونـد رازق و     كـرده  ه كه به آن اعتـراف آنچ بوسيلهآنها  استدالل بر

                                                 
  .، قبالً نقل اين تلبيه در فصل گذشته ذكرشد421ص 3تفسير القرآن العظيم ج.  1
  .253-252ص 3تفسير القرآن العظيم ج.  2
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و تدبيركنندة كارهاي آنهاست بـه اينكـه زنـده را از مـرده      ها و گوش ها مالك چشم
ي اينهـا   زمانيكه مشركين بـه همـه   1كشد مي آورد و مرده را از زنده بيرون مي بيرون

  نهـا اسـتدالل  بر آهاي خودشان  اعتراف كنند جاي خودش است كه با مي عترافا
ي اينها خداوندي است كه هيچ اله و معبود  عليه خودشان، چون فاعل همهشود 

ديگري جز او وجود ندارد، پس چگونه شما غيـر او را بـه همـراه او پرسـتش     
: در جــواب خواهنــدگفت: لــذا خداونــد پــس از ايــن اســتدالل فرمــود !كنيــد مــي

كننـد و او را   مـي  بـه او اعتـراف  خداونـد اسـت، يعنـي مشـركين      )اهللاُ ولونَيقُسفَ(
  2».كنند انكارنمي

R  Q  P      O  N  M  ( :فرمايـد  كرده قول خداوند كه مـي  و نيز بيان] 50[
[  Z  Y  X  W  V  U   T    S( ]49آيه: زمر[.  

خواند،  هنگاميكه به انسان گزند و آزار و زيان و ضرري برسد ما را به فرياد مي«: رجمهت
كنيم، خواهدگفت اين نعمت در پرتو آگـاهي   وي خود نعمتي بدو عطاميو هنگاميكه از س

  ، »دانيم، به من داده شده استرو كا

v  u  t  s  r      ( :فرمايـد  سبب است از قـول خداونـد كـه مـي    

{  z  y  x  w|    ¤   £  ¢   ¡  �  ~  }
   ]45 آيه: زمر[ )¥

ان ندارنـد  نيكه بـه آخـرت ايمـ   شـود كسـا   مي هنگاميكه خداوند به يگانگي ياد«: ترجمه
گردنـد، امـا هنگاميكـه از معبودهـايي جـز خـدا سـخن بـه          زار مـي گيرد و بي دلهايشان مي

   .»شوند آيد، به ناگاه شاد و خوشحال مي مي ميان
با وجود اينكـه آنهـا از توحيـد و يگـانگي خداونـد      «داده و گفته  و اين را توضيح

شـوند،   معبودات باطل است خوشحال مـي گيرد، و به آن شرك كه ذكر  دلهايشان مي
هرزمان به يكي از آنها ضرر و زياني برسد و يا دچـار سـختي شـود در دعاهـايش     
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يـاد و   ازخوانـد آن كسـي را كـه     كند و مـي  مي شود، پس دعا گوئي مي دچار تناقض
كنـد، ايـن    برد و معبودات باطل را فراموش مـي  و به او پناه ميشود  متنفر ميذكرش 

بـا دلگرفتگـي و   مسـبب داشـتن سـبب    و . . . ست ميان سـبب و مسـبب   اعتراض ا
كند كه آنها در تنگناه بـه   اقتضا نميكه در آيه مشهود و ظاهر است، بيزاري مشركان 

سـياق  كه جهت از اين گردان شوند،  رويكند كه از خدا  برند، و اقتضا ميخدا پناه ب
: گـويي  د اين مثال كه تـو مـي  ست، ماننگوئي مشركان ا اين آيه مقتضي اثبات تناقض

بـرد و ايـن    زيد به خدا ايمان دارد و هرگاه ضرر و زياني به او برسد به خدا پناه مي
زيد به خـدا ايمـان نـدارد، و    : دنگوي و ميو برمبناي توالي اين امر است ظاهر  سببي

برد، در اينجـا كـامالً تنـاقض وجـود      هرگاه ضرر و زياني به او برسد به خدا پناه مي
ي ايمان مؤمن قرارداده  دارد، در اينجا شخص مشرك و كافر كفر خودش را به منزله

عكـس آن را بـه او    خـواهي  و تو مـي  گيري به خدا، است در جداكردن سبب پناه
و از  م كار او را انكـاركني اين كال اخواهي ب بفهماني، به اين صورت كه تو مي

  1»! نماييميدهد تعجب  مي فعلي كه او انجام
توحيـد   در پرتـو خداونـد  «: اما مقريزي به هنگـام بحـث از مشـركان گفتـه    ] 51[

بـر توحيـد الوهيـت خـود بـر آنهـا احتجـاج        ربوبيت كه مشـركين بـدان معتقدنـد    

i  h  g     f  e     d  c  (: ، چنانكـه خداونـد فرمـوده   كنـد  مي استدالل
jk    v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l

|  {  z  y       x  w    c  b   a  `  _  ~  }
de  h  g  fi  m      l  k  j( ]60ـ59آيه: نمل[  
گـويم كـه رحمـت و مغفـرت خـود را بـر بنـدگان         مـي  بگو خداي را سـپاس «: ترجمه
سـازيد؟   فرمايد، آيا خدا بهتر است يا چيزهايي كه انباز خدا مي مي ي خويش نازل برگزيده

كسي كه آسمانها و زمين را آفريده اسـت و بـراي    آيا بتها كه معبود شمايند بهتر هستند يا
ايـم؟ باغهـائي كـه     افزا رويانده شما از آسمان آبي بارانده است كه با آن باغهاي زيبا و فرح
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توانستيد درختان آنها را برويانيد آيا معبودي بـا خـدا اسـت؟ اصـالً بيشـتر آنـان        شما نمي
   »ندكن خبر و نادانند، و قدر عظمت خدا را درك نمي بي

اي را ذكر كرده،  هجملهاي خود  در ارتباط با آيات و نشانهخداوند  و هر زمان كه
   )اهللاِ عم لهءاَ(: گفتهبه دنبال آن 

  ؟ »آيا معبود ديگري با خدا هست«: ترجمه
توحيد اين سؤال از مشركين، روشن ساخت كه مشركين تنها در اثبات  اخداوند ب

هـر  كننـد،   مـي  و بلكه ربوبيت را ثابـت  ،ربوبيتوحيد در تنه  مانند مي مرددالوهيت 
انـد   قـرارداده شـريك  برخي از مشركين در توحيد ربوبيت هـم بـراي خـدا    چند كه 

و دركل، اليه القامي با اثبـات ربـوبيتي كـه     1.آمد خواهدبعد از اين اهللا  شاء چنانكه ان
ك  م .كنـد توسط منكران االهيت صورت گرفته، برخود آنان احتجاج مـي  كـه در  (لـ

همان دستوردهنده و بازدارنده است كه بـه مقتضـاي    )قرآن براي خداوند بكار رفته
اي كـه بـي مصـرف     به گونـه  كند، نمي  را بدون فايده خلق )مردمي(ش خلقي ربوبيت

نه به آنها دستوري بدهد و نه آنها را از بدي بازدارد و نه در مقابل كارهـاي  شوند و 
تنها آن ملك اسـت  در واقع مقابل كارهاي بد عقاب دهد، نيك پاداش دهد و نه در 

كننــده و ضرررســان و  دســتوردهنده و بازدارنــده و بخشــنده و منــع )يعنــي خــدا(
هاي  خاطر است كه استعاذه در سوره دهنده، به همين دهنده و عقاب رسان، پاداش نفع

: داوند فرمـود فلق و ناس به اين سه اسماء حسني آمده، رب، ملك، اله، هنگاميكه خ

)s  r   q  p( ]و آفريـدگاري  در ايـن آيـه اثبـات خالقيـت     ] 1آيـه  : ناس
نمـوده   خلـق  هنگامي كه: كه گفته شودمانده  خداوند براي آنها وجود دارد، اين باقي

 آنگـاه شـود بلـه،    مكلـف سـاخته اسـت؟ گفتـه مـي     آنها را آيا به آنها دستورداده و 

)v  u( ]و آمـد  بـه دنبـال آن     ]2آيـه  : ناس) خلـق و امـر را    )در اينجـا

  ]54آيه : اعراف[ )q   p  o  n(كرد،  ثابت
   »اه باشيد خلق و امر بدست خدا استآگ«: ترجمه 

                                                 
دش ي آنها و كسانيكه شبيه آنها هستند در ايـن كتـاب خـو    مانند مجوسيها، و مقريزي درباره.  1
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 يايجادكننده و مالك ياگر خدا پروردگار: شود گفته مي گفته شد،كه اين  هنگامي
مند باشـند  داشتني باشد و انسانها به او عالق كننده است، آيا بايد او دوست و تكليف

 )y   x(: هشـد  و روكردن به او غايت و هدف خلق و امـر باشـد؟ گفتـه    
مكلف عابد جز به  عني معبود و محبوب مردم است كه بندة مخلوق وي] 3آيه: ناس[

د، پس الوهيت خاتمه و هدف اسـت و آنچـه قبـل از آن ذكرشـده     آور او روي نمي
  1»اي است براي الوهيت مانند مقدمه

  .است كه تمام جوانب اين مسئله را دربرگرفته استمع جااين يك قول 

Ä   Ã     (: فرمايد الدين محلي به هنگام تفسير قول خداوند كه مي جالل] 52[
È  Ç  Æ  ÅÉ  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê( ]ــاطر : فـ

  ] 3آيه
اي مردم نعمتي را كه خداوند به شما عطا فرموده است يادآوري كنيد آيـا جـز   « :ترجمه

  ؟»اي وجود دارد كه شما را از آسمان و زمين روزي برساند  آفرينندهاهللا
استفهام در اينجا براي تقرير و تثبيت است، يعنـي خـالق و رازقـي جـز او     «: گفته

چگونــه از توحيــد او منحــرف  )Ö  Õ   ÔØ  Ú  Ù   ×(وجــود نــدارد 
  2»؟ستايد كه خالق و رازق تنها او ا كرده شويد با وجود اينكه اعتراف مي
دايـر بـر   ) ص(دستور خداونـد بـه پيـامبرش    ،كرده الدين محلي بيان و جالل] 53[

: فرمايـد  كـه مـي   اين گفتـة خداونـد  كه پس از جواب مشركان در ستايش گويي او، 

)¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥®  ±  °   ¯( ]لقمــــان :
                                                 

ي فلق براي من روشن نبـود، زيـرا    ، معني كالم مقريزي در سوره13-12تجريد التوحيد ص .  1
ي النـاس ايـن سـه     حسني ذكرنشده است، اما در سوره از اسماء اسم ديگري) رب(در آن جز 

خن به هر دو سـوره  س: مگر اينكه گفته شود كرده، اند، چنانكه بعداً آن را بيان اسماء ذكر شده
  واهللا اعلم .گردد ـ باز مي همزمان با همـ 

، به هنگـام تفسـير قـول خداونـد كـه      533-532به ص  : و نيز نگاه 547تفسير الجاللين ص .  2
  :عنكبـوت [ ){   ~  �  ¡  ¢  £  ¤         ¥  ¦(: فرمايد مي
سـخن او  كـن بـه    مراجعـه ، و نيـز  533در ص  از آن، ي بعد كن به آيه و نيز مراجعه] 61آيه 

  .607آن در ص به مشابه  51دربارة آيه 
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كـن در برابـر واضـحي و روشـني      خـدا را سـتايش  «آمده به اين معني است ] 25آيه
  1».)ربوبيت(بوسيلة توحيد حجت بر كافران 

دانستن و  كرده كه منظور از اين سؤالها از مشركين نادان ايجي مفسر بيان] 54-55[
ها ادعـا   براي بتمسائل ربوبيت را  كه چيزي ازآنهاست، كافران هرچند  تحقيركردن

آيـد كـه    زم مـي انـد از ايـن ال   كرده  اما هنگاميكه الوهيت را براي آنها ثابتاند  نكرده
شـما بتهـا   ملزم كن كه ) پذيرش اين نكته(به يعني آنها را « 2كنند ربوبيت را نيز ثابت

كـه خداونـد    پذيريـد  مـي ، با وجود اينكه شـما  مي دهيد پروردگار قراربه عنوان را 
  3».پروردگار آسمانها و زمين است

 :يـونس [ )È  Ç(: فرمايـد  به همين خاطر قول خداوند كـه مـي  ] 56-57[ 
قول خداوند  4»است) به ربوبيت خداوند(شرك با اين اعتراف «آن از منظور ] 31آيه

از حق به سـوي گمراهـي   «يعني ] 32آيه : يونس[ )Ö  Õ(: فرمايد كه مي
و اين بـدان  » شويد شويد، و از پرستش او به پرستش غير او منحرف مي منصرف مي

  5.شود كاري ربوبيت واضحتر از آن است كه ان علت است كه مسئله
: فرمايـد  ي يـونس كـه مـي    ي قبلـي سـوره   سيوطي به هنگام تفسـير دو آيـه  ] 58[

)Ä  ÃÅ  Æ(  به آنها بگو)È  Ç( ايمان بياوريد  تاترسيد از او  آيا نمي

)Í  Ì  Ë  ÊÎ   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÔ  Ö  Õ( ]ــونس : يـــــ
  ]32آيه

راهـي  آن خدا است كه پروردگار بر حق شما اسـت آيـا سـواي حـق جـز گم     «: ترجمه
   ».شويد چگونه بايد از راه بدر بردهاست؟ پس 

  6»شويد با وجود قيام دليل و برهان پس چگونه از ايمان منصرف مي 
                                                 

  .546تفسير الجاللين ص .  1
  .33ص 2جامع البيان ج.  2
  .349ص 1مرجع سابق ج.  3
  .298ص 1جامع البيان ج.  4
  .298ص 1جامع البيان ج.  5
  .278تفسير الجاللين ص .  6
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C  B  A  (: فرمايـد  و سيوطي نيز به هنگام تفسير قـول خداونـد كـه مـي    ] 59[
I  H  G  F  E  DJ  P  O  N   M  L  KQ  S  R( 

  ]34آيه : يونس[
كند و بار ديگر آن آفـرينش را   نبازان شما كسي هست كه آفرينش را آغازآيا از اين ا«: ترجمه

گيـرد پـس    كند و سپس بار ديگر آن را از سر مي از سر گيرد؟ بگو تنها خدا آفرينش را آغاز مي
  ؟ »شويد چگونه منحرف مي

اسـت و   اسـتدالل كـرده   )براي اثبات توحيد الوهيـت (مشركان  برتوحيد ربوبيت 
  1»شويد با وجود دليل او منحرف مي از پرستش« :گفته

_  (: فرمايـد  قاضي زكرياي انصاري به هنگام تفسير قول خداوند كه مـي ] 60[

b    a  `( ]57آيه: واقعه[  
  ؟»ايم پس چرا نبايد تصديق و باوركنيد ما شما را خلقت بخشيده«: ترجمه
چگونـه  بگوئيد ايم، اگر  كرده كنيد به اينكه ما شما را خلق چرا تصديق نمي«: گفته

دارنـد كـه خداونـد آنهـا را      اين سؤال را مطرح كـرده در حاليكـه آنهـا بـاور    

Ä  Ã  Â  (: فرمايـد  قول خداوند است كه مـي اين دليل  ، بهاست كرده خلق

Ç  Æ   Å( ]87آيه: زخرف[  
  .»خدا :گويند است؟ مؤكدانه مي فريدهاگر از مشركان بپرسي چه كسي آنان را آ«: ترجمه

اند اما هنگاميكه مذهب  آنها هر چند با زبانهايشان تصديق كرده: ويمگ من مي  
تكـذيب   ها آن را باشد گويي آن خالف مقتضاي تصديقشان ميو اعتقاداتشان بر 

  2»ندا ردهك مي
دادن عبادتشان است بـراي غيـر    مذهب و اعتقاداتشان، انجام اززكريا  منظور قاضي

خـدا انگـار كـه ربوبيـت را تصـديق      خدا، پس اين مشركان به سـبب عبـادت غيـر    
خداوند خـالق آنهـا   به اينكه كنند و آنرا باور ندارند، چون آنچه كه تصديق آنها  نمي

                                                 
  .279تفسير الجاللين ص .  1
  .573بس في القرآن ص فتح الرحمن بكشف مايلت.  2
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كنند، نه اينكه به همـراه   تنها او را عبادت ؛اين است كهكند،  آن را اقتضاء ميباشد  مي
  .او كس ديگري را پرستش كنند

را كـه   بـر كسـي  خداونـد سـبحان   «: سويدي به هنگام بحث از توحيد گفته] 61[
و جـدايي بـر آن وصـل و     پاسخ داده است و با حكم فصل مخالف اين اصل باشد،
آنها مشركاني هستند كـه خداونـد را در ربوبيـت تـك و      و. پيوند، حكم كرده است

پـس  اند،  كرده دانند، و توحيد ربوبيت خودشان را در الوهيت آلوده به شرك تنها مي
ي  و كوبنـده  دليـل روشـن  بالغه و را بعنوان يك حجت يت خداوند توحيد ربوب
، و نيز ايـن توحيـد ربوبيـت موجـب آن اسـت در      قرار دادهشرك در الوهيت 

، چنانكـه خـالق و   نشـود نبايد غير او پرستش اينكه الوهيت هم موحد باشند، و 
  1»پروردگاري جز او وجود ندارد

اي خودشـان را در  آن گروهـي كـه نفسـه    ،شـود  در آنچه كه گذشت معلـوم مـي  
انـد   خسته و كوفته كرده و به زحمت انداختـه مباحث طوالني و متشعب و گوناگون 

بـه ايـن   توحيد ربوبيـت را ثابـت كننـد ـ      خواهند ميو در اثناي آن مباحث طوالني 
اند، و اثبات كردن داليل ربوبيت غايـت و هـدف    كفار آنرا انكار كرده كه قطعاًگمان 

رشـد و آگـاهي   كردن كتابهاي آسماني است ـ به تحقيق راه   ازلفرستادن پيامبران و ن
زيـرا اگـر حقيقـت دعـوت پيـامبران      انـد،   اند و به اشتباه رفتـه  درست نپيمودهرا 

و به شدند،  رو نمياهل شرك با آنها روب اًعبود قط السالم اثبات ربوبيت مي عليهم
ـ  بلكه به پيامبران ميكردند  نميآنها اعتراض  ت شـما بـراي اثبـات    گفتند از بعث

  ؟شود مي ايم چه هدفي يافت كرده اي كه ما و اجداد ما قبالً به آن اعتراف مسئله
و اعتراض همزمان آنهـا بـه دعـوت    هنگاميكه خداوند ايمان مشركين به ربوبيت 

معلوم شـد كـه حقيقـت آن توحيـدي كـه      پيامبرانشان را خاطر نشان و تثبيت كرد، 
  2.است ند اثبات ربوبيت نبودها شده پيامبران بدان فرستاده

ي اسـالم ال   به همين خاطر است كه كلمـه «: زي گفتهياز اينجا است كه مقر] 62[

                                                 
  .69العقد الثمين ص .  1
  .اند گذشت كرده در فصل گذشته بيان معني آن توحيدي كه پيامبران به آن دعوت.  2
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شدن او  ال رب اال اهللا نزد محققين براي مسلمان: باشد، اگر كسي بگويد اله اال اهللا مي
علت اينكه 1»شود مي پس توحيد الوهيت است كه از بندگان خواسته كند، كفايت نمي

رار به توحيد ربوبيت كافي نيست اين است كـه ايمـان شـخص كـافر بـه توحيـد       اق
آثـار ايمـان او   از جملـة  ، و ايـن  بوده كه قبالً در قلب او جاي گرفته اسـت ربوبيت 

است به ربوبيت شامل و كامل خداوند، اگر اين شـخص كـافر بـه توحيـد ربوبيـت      
نشـان دهـد او بـه آن     كـه  كنـيم  نمـي   كند مـا حكـم جديـدي را از آن اسـتفاده     نطق

كـرده   آنرا انكـار نمـوده و نخواسـته، اقـرار و اعتـراف       ) توحيد الوهيت(توحيديكه 
  2.است 

 )اهللا رحمهـم (د كـه علمـاي شـافعي مـذهب     وشـ   مي اين فصل روشنو با خاتمة 
و اين از خالل تعيين توحيـدي  اند،  بيان توحيد حق مطلب را اداكردهمقام حقيقتاً در 

ردن آن بر بنده واجب است و نيز تعيين توحيدي كه در فطـرت او  ك است كه عملي
  .المستعان  و اهللا. پذيرد ر داده شده، از آن گسست نميقرا

                                                 
  .11تجريد التوحيد ص .  1
سعد بن  ي قوم خودش بني جاي خودش است كه در اينجا به خبر ضمام بن ثعلبه كه نماينده.  2

ي  رسيد اوالً دربـاره ) ص(به نمايندگي قومش خدمت پيامبر او هنگاميكه .كنيم بكر بود اشاره
چـه  : [گفـت ) ص(سؤال كرد، و به پيامبر) ص(كه مورد اتفاق است از پيامبر يمسائل ربوبيت

خدا گفت چه كسي زمين را آفريده : فرمود) ص(كرده است؟ پيامبر كسي آسمان را خلق
كـرده و در ميـان آنهـا     بچه كسي كوهها را نص :گفت خدا، :فرمود) ص(است؟ پيامبر

هنگاميكـه سـؤال و جـواب    ] خـدا  :فرمـود ) ص(قرارداده است آنچه كه قرارداده؟ پيامبر
كرد كه بـراي   اي سؤال همسئلآن ي  كرد درباره ي اين مسائل مورد اتفاق تمام شد شروع درباره

كوهها دهم به آن كسي كه آسمانها و زمين را آفريده و  تو را قسم مي[گفـت  او تازه بود، 
كرد و  سپس سؤال] بله :فرمود) ص(خداوند تو را فرستاده است؟ پيامبرآيا را نصب كرده 

انـد كـه شـهادت     تو نزد ما آمده و فرستادگانت به ما خبـرداده  هاي ها و نامه پيام[گفـت  
 الت وعـزي را كنـار   اينكـه  اهللا و بدهيم كه هيچ اله و معبود بحقي وجـود نـدارد جـز   

] فرمـود بلـه  ) ص(به تو دستورداده؟ پيامبرچنين خدا آيا خدا سوگند تو را به  .بگذاريم
اند، ازجمله  ائمه آن را روايت كردهاز اين خبر ضمامه الفاظ گوناگوني دارد بيشتر از يك نفر 

كتاب العلم باب القراءت و العرض علي المحـدث آن را   23ص 1بخاري در صحيح خود ج
كتاب األيمان باب سؤال عن اركان األسالم آن  171-169ص 1روايت كرده است، و مسلم ج

 2ج السـنة را روايت كرده است، امام اللكائي در كتـاب خـودش شـرح اصـول اعتقـاد اهـل      
  .كرده است الفاظ اين حديث را جمع  ي همه 201-197ص
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   لغت و اصطالح تعريف عبادت در :فصل اول

  لغت ف عبادت درتعري : اوالً
تعظـيم و بزرگداشـت و   : در زبان عرب براي چند معني آمده، از جمله» عبد«مادة 
و  4انـدوه و پشـيماني   3،قـوت و شـدت   2عصبانيت و زير بار ننگ نرفتن 1اكرام
   5.كردن درنگ

گيرنـد،   اما معني مشهور و معروفي كه عربها در بين معاني اين ماده بيشتر بكار مي
اصل  »يَِّةو العبود ِةبين العبود ٔعبد« : گويند ، عربها مي6برداري است مانفروتني و فر

 )يعني( »ٔمعبد ٔطَريق« : شود مي است گفتهو تواضع برداري  عبوديت فروتني و فرمان
شـتريكه بـدنش بـا     » معبـد  بعيـرٌ  «باشد، و راهي كه به علت تردد زياد هموار شده

: گوينـد  و عربهـا مـي   )ـ متـرجم   قطران نوعي شيره اسـت ( 7اشدبشده قطران ماليده 
: و همچنـين اسـت معنـي    8ي خـودم قـراردادم   عبدت فالنا يعني او را عبد و بنـده «

                                                 
، 233ص 2، و تهـذيب اللغـة تـأليف ازهـري ج    245ص 1تـأليف ابـن دريـد ج    اللغة ةجمهر.  1

 3، و لسـان العـرب تـأليف ابـن منظـور ج     312ص  1فيروزآبـادي ج  قاموس المحيط تأليف
  .274ص

، و صـحاح تـأليف جـوهري    231-230ص 2ج اللغة ، تهذيب246-245ص 1ج جـمهرة اللغة.  ٢
  .275ص  3، لسان ج311ص 1، قاموس ج504-503ص 2ج

 3تـأليف ابـن فـارس ج    اللغـة ، مجمـل  238-237ص 2جاللغة، تهـذيب  504ص 2صحاح ج.  3
  .276ص 3، لسان ج311ص 1، قاموس ج643-642ص

  .276-274ص 3، لسان ج311ص1، قاموس ج238ص 2ج اللغة تهذيب.  4
  .276ص 3، لسان ج312ص 1، قاموس ج229ص 2ج اللغة ، تهذيب503ص 2صحاح ج.  5
  .271ص 3، لسان ج642ص 3اللغة ج، مجمل 503ص 2جصحاح .  6
 2، صـحاح ج 642ص 3ج اللغـة جمل م ،234ص 2ج اللغةتهذيب   ،245ص 1ج اللغة ةجمهر.  ٧

 لـت ذ، كانما اين معني در شتر هم به همان 274ص 3، لسان ج312ص 1، قاموس ج503ص
: به شتري كه با قطران ماليده شود گوينـد «: د، شمر بن حمدويه گفتهدگر و فرمانبرداري برمي

شـود، و سـرباز    ياي كه به قطران دارد ذليـل و فرمـانبردار مـ    زيرا آن شتر بخاطر عالقه ٔمعبد
ده   «شـود   ، گفته مي274ص 33، و لسان ج238ص 2ج اللغةتهذيب » .زند نمي بـهو الـذي ع

  .274ص 3، و لسان ج237ص 2يعني او را ذليل كرده، تهذيب ج» الجرَب
 3ج اللغةمجمل ، 233ص 2ج اللغةتهذيب ، 503ص 2، و صحاح ج245ص 1اللغه ج ةجمهر.  ٨

  .274ص 3ن ج، لسا311ص 1، قاموس ج642ص
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)هدبو تَع دهعتْب1 ) اس   
همـراه بـا فروتنـي و خضـوع     و طاعـت  عبادت در لغت به معني فرمانبرداري      
و تسـليم   اسـت خاضع و فـروتن  پروردگارش است كه در مقابل عابد كسي  2است

مگـر  » ًةدعبد يعبـد عبـا  «: شود گفته نمي 3.باشد ميو فرمانبردار دستور او  اوقضاي 
اي كـه بـه مـواليش خـدمت      بنـده براي كسي كه خدا را عبادت و پرستش كند، اما 

  .4ه استموال و سرور خودش را عبادت و پرستش كردگويند كه او  كرده، نمي
د «اين معني معروف و مشهور  از بـو معبـداً، عبيـد   أهـاي   عربهـا نـام  » ع ،و ةعبـد،ً

 نزد تمام عربها يـة اصل عبود« 6جرير گفته بن محمد 5اند عبداً،عبادا، را انتخاب كرده
شواهد از اشـعار عـرب و كـالم آنهـا بيشـتر از آن      . . . بمعني ذلّت و خواري است 

جماع تمام عرب را بر اين معني كـه در كتـاب   ابن جرير ا 7».است كه شمارش شود
اند نقل كرده است، به  بسيار مورد خطاب قرار گرفتهبدان  و سنت رسول خدا  8خدا

                                                 
  274، 271ص 1، لسان ج312ص 1، قاموس ج233ص 2ج اللغةتهذيب  . ١

اند همانگونـه كـه    اختصار كرده» طاعت«و بعضي از آنها، بر كلمة ، 234ص 2ج اللغةهذيب ت.  ٢
 3العـرب ج  و لسان 312ص 1و قاموس ج 642ص 3ج اللغةو مجمل  503ص 2در صباح ج

  .آمده است 274ـ 271ص 
  0274-273ص 3، لسان ج236ص 2ج غةالل تهذيب . ٣

و آن در كتـاب  . از ليث بن مظفر آنرا نقل كـرده اسـت   235ص 2ج اللغة از هري در تهذيب.  ٤
  .موجود است 48ص 2العين منسوب به خليل بن احمد ج

  كرده است افادهآنرا  264ص 1ج اللغة مهرةـجابن دريد در  . ٥

ر بوده است، مذهب شافعي را در س، فقيه و مفاو عالمه محمد بن جرير بن يزيد طبري است . ٦
بغداد ظاهر و آشكار كرد، هنگاميكه علم و معلوماتش وسيع و فراوان شـد اجتهـاداتش او را   

ليفـات فراوانـي دارد،   أهايش اختيار و انتخاب كرده است، و ت وادار كرد به آنچه كه در كتاب
است، كه در آن عقيـده و مـذهب    السنةكه مشهورترين آنها تفسير معروفش و كتاب و شرح 

كتاب لطيف القوال في احكـام شـرائع االسـالم كـه در آن مـذهب و      خودش را بيان كرده، و
تـوانيم   در كـل مـي  اسـت،  دليـل آورده  ) آن در براي اجتهـاداتش (گزينة خود را بيان كرده و 

سـت،  فـوت كـرده ا   310ي بزرگوار بوده است، در سـال   يكي از علما و ائمهبگوئيم كه وي 
  .تاًليف ذهبي مراجعه شود  282ـ267ص  14ج براي آگاهي بيشتربه سير اعالم النبالء

  53ص 1جامع البيان في تفسير القرآن ج . ٧

قـرآن الكـريم   رس أللفـاظ ال معجم المفه :نگاه .استدر قرآن  ضعمو 270در بيشتر از و اين  . ٨
  .445-441ص
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شود، مگـر   مي امتوجه اين معنتنها همين خاطر ذهن انسان به هنگام اطالق اين لفظ 
  .ي ديگري داللت كندامعنبر اينكه سياق كالم 

  طالح اص تعريف عبادت در: ثانياً
انـد، كـه بـه     ي عبادت ذكر كـرده  علماي شافعي مذهب تعريف دقيقي را براي كلمه

علمـاي  كـه تعريفـات    خوبي معني اصطالحي آنرا روشن نموده است، و هر كسـي 
داند كه همگي يك جهت و يـك چيـز را دنبـال     مي ،كند را دنبال ميشافعي مذهب 

مسئله در رابطه با تلف است ـ تا  عبارات آنان گوناگون و مخكه هر چند ـ    .كنند مي
  .پيوند بخورند هم ااست ب  صرف شدهو عمرها ها  بيان آن كوششجهت بزرگي كه 

آنچه را كه خداوند مردم را به آن مكلف كرده  »/«در اين باره امام شافعي ] 1[
با قـول و   به اينكهفرمانبرداري آنها را آزمود طاعت و «: فرمايد ست بيان كرده و ميا

   1».آنها را وقف عبادت كرده استو خودداري از محارم،  عمل
ي  رين تعريفات عبادت اسـت، زيـرا جـامع همـه    ت  دقيقاين تعريف از كاملترين و 

 »/«باشد، به اين صـورت كـه امـام شـافعي      و مانع غيرعبادت مي جزاي عبادتا
ست بـه  طاعت و عبادتي كه خداوند مردم را به آن مكلف ساخته و از آنها خواسته ا

كـه    طاعت فعلي و طاعت تركي، تمام اعمال و اقوالي :دو قسمت تقسيم كرده است
  .شود  خداوند مشروع كرده است در قسمت اول داخل مي

شـامل تمـام آن    »/«ي عبادت نزد امام شافعي  و اين بدان معني است كه دايره
داونـد منـع كـرده    و تمام آنچه كـه خ  2كه خداوند به آنها دستور داده  افعال و اقوالي

  .شود مي ،است
كه احكـام  شود  و دانسته مي. . . «اند  ايشان فرموده كه به همين خاطر است] 2[

از ايـن جهـت كـه هـر     : گيرند ايه ميخدا از دو وجهه م رسول خدا سپس احكام
  3»شوند با هم جمع مي عبادت هستند، تعبد و دوي آنها 

                                                 
  17الرساله ص .  ١

  .اي وجوب باشد يا براي ندبن دستور و امر برخواه آ.  ٢

  .185ص  2االًم ج .  ٣
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وارد شـده  مورات و تـرك منهيـات   م مادر دين خداوند تنها با انجا احكام عبادتي
مـردم را  پـذيري   طاعـت و فرمـان  است و خداوند با انجام مأمورات و ترك منهيات 

  .گفته است »/«كند چنانكه امام شافعي  آزمايش و امتحان مي

j       ( :فرمايـد  قول خداوند را كه مي »/«به همين خاطر است كه سدي ] 3[

n    m  l    k( ]36آيه: ةقيام [  
  .»و به حال خود رها شود فريده شدهآ پندارد كه او بيهوده آيا انسان مي«: ترجمه

شـود و   به او دستوري داده نمي«پندارد  آيا انسان ميكه اينگونه تفسير كرده است، 
  1؟»شود منع نمي )از هيچ چيزي(

خداوند مردم رابـراي عبـادت و پرسـتش خـود آفريـده      و به اين خاطر است كه 
  .باشدمي وي انجام مأمورات و دوري از منهيات آنحقيقت كه  2است

بـر  عبـادت را تنهـا    »/«شود كه امام شـافعي   و از آنچه كه گذشت فهميده مي
محـذورات   خـودداري از ، بلكه عبادت را شامل مقصور نكرده استانجام مأمورات 

  3دانسته است
عبارت اسـت از   تمام عبادت«حليمي همين مقصود را داشته، هنگاميكه گفته ] 4[

ــائي  ــرك و دوري از چيزه ــائي و ت ــائي،  ازمنظــور او  4»انجــام چيزه انجــام چيزه
محـذورات و   ،بايد ترك شـوند كه چيزهاي او از دستورات خداوند است، و منظور 

  .منهيات خداوند است
                                                 

: گفتـه » است 298ص 7در ضمن كتاب األم ج«، و در كتاب ابطال األستحسان 25الرساله ص.  ١
كسي است كه بـه  ) سدي(قرآن اختالف ندارند در اينكه علم به اهل ام تا جاييكه من دانسته«

  ».او امر به نهي نمي شود
  

خداوند مردم را براي پرستش خـودش  «: گفت »/«گذشت كه شافعي ، 120در ص  قبالً .  ٢
  »آفريد

مردان را از پوشيدن لباس ابريشم « : گويد كه مي 91ص 1نگاه كن به قول او در كتاب األم ج.  ٣
كنـد، زيـرا    كنم، و هر كسي از آنان با لباس ابريشم نماز خواند نمازش را اعـاده نمـي   منع مي

و تنها خداوند از آنها خواسته با نپوشيدن ابريشم از او اطاعـت  لباس ابريشمي نجس نيست، 
  ». كنند

بـه لفـظ جمـاع     291ص 3، و بيهقي آنرا از شـعب ج 317ص 2المنهاج في شعب اإليمان ج.  ٤
 .العبادت از او نقل كرده است
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عبادت خداوند در لغـت و نـزد علمـا عبـارت     «: محمد بن نصر مروزي گفته] 5[
» آنو تـالش در  از او پـذيري   وسيلة طاعت و فرمـان و به است از نزديك شدن به ا

 )o  n   m  l  k  j  i  h(: هنگاميكه خداوند فرمـود «: سپس گفته
  ]5آيه : هنبي[

گرايانه  در حاليكه جز اين بديشان دستور داده نشده است، كه مخلصانه و حق «:ترجمه 
  .»خدا را بپرستند و تنها شريعت او را آئين بدانند

ي آنهـا بـه خـدا نزديـك      آن اطاعت و فرمانبرداريهاي كه انسان به واسـطه ي  همه
عبـادت شـامل    مفهـوم پس معلوم شد كه  1»او داخل بودي عبادت  جمله درشود  مي
دهـد،   ي آن فرمانبرداريهايي كه انسان به قصد نزديك شدن به خـدا انجـام مـي    همه
بخشد، چنانكـه   ات تحقق ميو ترك منهي] 6[با انجام مأمورات  صرفاًو اين . شود مي

بـا   به او نزديك شودبيشتر كسي كه بيشتر خدا را اطاعت كند و « : يمه گفتهزابن خ
   2».انجام خيرات و اجتناب از سئيات

  . گيرد كه با چه چيزي طاعت و تقرب صورت مي هوي بيان كرد بنابراين
عريـف ايـن   آن تشـود،   نيز چنين گفتـه مـي   3ي تعريف امام ماوردي و درباره] 7[

   4»آنچه كه تعبد بوسيلة آن وارد شده است به منظور نزديك شدن به اهللا تعالي: است
شود، هنگاميكه مـاوردي اقسـام تكليفـي را كـه      اين موضوع بيشتر روشن مي] 8[

آنچـه را كـه خداونـد    «: گانش را به آن مكلف ساخته، ذكر كرده و گفته خداوند بنده
به آنها دسـتور   كه است سه قسمت است، يك قسمتگان را به آن مكلف كرده  بنده

                                                 
  .349ـ 345ص  1ج ةتعظيم قدرالصال.  ١

  835ص 2التوحيد ج.  ٢

ن حبيب بصري و از علماي بـزرگ شـافعي مـذهب اسـت، و     او ابوالحسن علي بن محمد ب.  ٣
يكي است از سرشناسان مـذهب شـافعي، در شـهرهاي فراوانـي سـمت قضـاوت را بـه او        

نـي، و كتـاب   الحاوي الكبير شرح مختصر امام مز اند، و از معروفترين تأليفاتش كتاب سپرده
فـوت كـرده    450در سـال  ادب الدنيا و الدين، و كتاب األحكام السلطانيه، و غيـره اسـت و   

نگاه كن، و طبقات ابن  67ـ   64ص 18است، به شرح حال او در كتاب السير تأليف ذهبي ج
 5، وطبقــات ســبكي ج419ـ    418ص1كثيــر ج وطبقــات ابــن 642ـــ636ص 2الصــالح ج

  .285ـ267ص

  89ص 1الحاوي الكبير ج.  ٤
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و را انجـام دهنـد،    آندسـتور داده  و قسمتي كه بـه آنهـا   داده تا به آن معتقد باشند، 
    1».دستور داده از آن خودداري نمايندقسمتي كه به آنها 

  2».كند را جمع ميدستور به طاعت و نهي از گناه و معصيت «يعني تكليف ] 9[
ست كه خطابي ايمان را ـ كه خودش عبادت اسـت، چنانكـه بـه     به همين خاطر ا

دسـتورات و منهيـات تقسـيم    ] 10[خدا بعداً خواهد آمد ـ به تحقق بخشيدن  حول 
ي قول رسول خـدا  امعن«گفته  3و به هنگام بحث از حديث شعب ايمان. كرده است

 قطـع ز گناه حياء صاحبش را ا اين است كه »يماناالمن  شعبة الحياء«: فرمايد كه مي
جـزء ايمـان قـرار     )صفت بازدارندگي(دارد پس با اين  كند و او را از گناه باز مي مي

برداري از   به انجام مأمورات، و دستشـود   داده شد، زيرا مجموع ايمان تقسيم مي
بدين صورت انجـام مـأمورات و تـرك     او پس 4».آنچه كه خداوند منع كرده است

  .كند ميايمان  فهومداخل مرا محذورات هر دو 
همـة  ايمـان  «: گويـد  مـي كـه  السنه نيز مانند قول خطابي است،  و قول قوام] 11[

  5»است و ترك تمام محرماتها  طاعت
عبادت عبارت است از هر فعلي و از هر تركي كه بـه محـض   « رازي گفته ] 12[

تمام اعمال قلوب و اعمال جوارح در ايـن داخـل   و ، شود آورده مي دستور خداوند
   6».شوند يم

و اين واضحترين تعريفات عبادت است، زيرا تمام آنچه را كـه از بنـده ـ بخـاطر     
 ،ظـاهري و بـاطني   هـاي  افعال و تركزند اعم از  دستورات خدا ـ سر مي  ي استجابه

  1.شود شامل مي
                                                 

  95ادب الدنيا و الدين ص.  ١

ي پـاك   كـه مـاوردي دربـاره    87ص 1به الحاوي الكبيـر ج  ، و مراجعه كن 94منبع قبلي ص.  ٢
 ».دوري گزيدن از آن ي نجات پرستش خداوند است با ازله«: گويد كردن نجاست مي

  

  تخريج آن گذشت 46ص  در باب اول.  ٣

  288ص  4معالم السنن ج.  ٤

 410ص 1جالـحجة  في بيان الـحجة.  ٥
  

  99ص   10جكبير تفسير .  ٦

كه عبادت عبارت اسـت از  براينريفات ديگري كه رازي در آنها نص نهاده است بدانيد كه تع.  ١
و  16ص 1كه بدانها دستور داده  شـده اسـت چنانكـه در تفسـيرش آمـده ج      يانجام فعلهاي
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عبارت است از تعظيم و بزرگ « و در جاي ديگر نص نهاده كه عبادت ] 14ـ 13[
  1»روتني براي اوداشتن خدا و اظهار ف

عبـارت اسـت از اظهـار فروتنـي و خشـوع و نهايـت       « : و در جاي ديگري گفته
   2»تواضع و ذليلي

و اين نهايت تواضع و ذليلي تنها در تعريف اول رازي كه قبالً ذكـر كـرد تحقـق    
بخشد، كه عبارت بود از انجام دستورات خدا و دست برداري از منهيات او، زيرا  مي

تواند فروتني و ذليلي و تعظيمش را براي پروردگـار سـبحان    نده ميبه اين صورت ب
  .اظهار نمايد

فَاعبـده و اصـطبر   (: فرمايد ي خداوند كه مي بغوي به هنگام تفسير فرموده] 15[
يعني بر امر و «عبادت را به امر و نهي تفسير كرده و گفته ] 165آيه : مريم[ )لعبادته

ممكـن   وي اين است كه تحقق بخشيدن به عبادتمنظور بغ 3»نهي خداوند صبر كن
انجام دادن مأمورات و ترك محذورات  اين بااوامر و نواهي و  از خالل، مگر نيست
  .است
گـان   يان اولين واجـب بـر بنـده   ببه هنگام  قوام السنةقول معناي اين و ] 17ـ 16[

                                                                                                                      
مفهـوم و مسـماي انجـام    مخالف اين تعريف نيستند، زيرا رازي ترك منهيات را در  246ص

، و آن فعلي است ضد چيزي كه از آن نهي شده استبا توجه به اينكه قرار داده است، دادن 
آن فعـل و عملـي   كنـد   معتقد است حقيقت عبادت يعني اين مثالً كسي كه زنا را تـرك مـي  

بخاطر امتناعي كه از انجام ي است موجود،  از فعل زنا مسئله امتناع و خودداري، و اين است
كتاب المحصول فـي علـم اصـول     به :نگاه(. آن داده است، مورد تمجيد و تعريف قرار گيرد

شـايد ابـن حبـان ـ واهللا اعلـم ـ در       ) 225ص  11، و تفسير كبير ج 304-302ص 1الفقه ج 
، زيـرا  ذكر ممانعت از آزار همسايه«مسماي فعل همين معني را در نظر داشته هنگاميكه گفته 

وي  ابراينبن) 149ـ 145ص  1ألحسان جا(» گان از فعل وكار مؤمنان است ترك آزار همسايه
ترك اذيت كردن همسايه را فعل و انجام نام نهاده است، و شايد اينكه آمده شش نوع را كـه  

قـرار داده از همـين نـوع     ) ص(هاي محض هستند جزو افعال انحصـاري پيـامبر    همه ترك
باشد و يكبار از آن به عنوان تـرك فعـل يـاد     مي 32و  31و  29و  28و  24و آن نوع . باشد

   .149ـ145ص  1االحسان ج: ر ديگر به ترك افعال نگاهكرده و با
  93ص  2تفسير كبير ج.  ١

  .187ص 17تفسير كبير ج.  ٢

  .244ص  5معالم التنزيل ج.  ٣
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و  1».رده اسـت و فرمانبرداي از او به آنچه كه دستور داده و منـع كـ  .. .«: گفتهاست، 
قيـام  « قسم دوم فضائل كه گفتـه  بيان به هنگام است عبدالسالم  اين معني قول عزبن

كـه دسـتور    ي آن چيزهـاي  در همهي است لاز اهللا تعااست به اطاعت و فرمانبرداري 
  2».داده و منع كرده است

، و گيـرد  صـورت مـي  انجام مأمورات  افرمانبرداري خدا در آنچه كه دستور داده ب
ـ  ت، تحقـق  يـا همندسـت بـرداري از    افرمانبرداري خدا در آنچه كه منع كرده است ب

  .باشد مياين حقيقت عبادت و ، يابد مي
ـ از طاعت عبادت خداوند عبارت است «: به همين خاطر ابن كثير گفته] 18[ ا او ب

و اين است حقيقت دين اسالم، زيـرا معنـي اسـالم    ، انجام مأمور و ترك محذور
  3».فروتني و ذليلي است و انقيادست براي خدا كه متضمن نهايت تسليم شدن ا

عبـادت در شـريعت عبـارت    « : و در جاي ديگر آنرا تعريف كـرده و گفتـه  ] 19[
  4».كند را با هم جمع مياست از آنچه كه كمال محبت و فروتني و خوف 

  ي، چيزي از آنهاشود، يك كه عبادت بر دو معني اطالق مياست و اين بدان علت 
كـه شـامل انجـام دسـتورات و تـرك      گيـرد،   بوسيلة آن عبادت صورت ميكه است 

، متعلق به تعبد و پرستش است، و آن فعل عابد است، كـه  ميدوو . شود منهيات مي
  .كمال محبت و فروتني و خوفه يعني ابن كثير آنرا ذكر كرد

م داده در ارتباط با كار رازي كـه در اثنـاي تعريـف عبـادت انجـا     چنين چيزي و 
  5.شود است، گفته مي

نهايت اطاعت و فرمانبرداري در «: هگفت »/«كه ابن كثير  از همين جاست] 20[
اند،  تصديق آنچه كه خبر داده درروي پيامبران  انجام دستورات او و در اتباع و دنباله

  1».نهفته استاند،  و ترك آنچه كه آنها ممنوع كردهآنها دستورات از و فرمانبرداري 

                                                 
  .263ـ  262ص  2ج حجةـالفي بيان  حجةـال . ١

  .231ص  2قواعد األحكام ج. .  ٢

  ر كالم ابن كثير نيافتمو آنرا د 85ص  1صاحب كتاب فتح المجيد آنرا نقل كرده است ج.  ٣

  .25ص  1تفسيرالقران العظيم ج.  ٤

  ]14ـ 13ـ 12[هاي شماره  مراجعه شود به تعريفات رازي در فقره.  ٥

  151ص  1تفسيرالقرآن العظيم ج.  ١
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علما در تعريف عبـادت بـا هـم اخـتالف دارنـد، بيشـتر آنهـا        «: نووي گفته] 21[
عبادت، عبارت است از طاعت و فرمانبرداري خداوند، و طاعت عبارت از : اند گفته

  1»خدا است با دستورموافقت 
و اين تعريف را به هنگام بحث از مسئله نيت در وضو انتخاب كرده اسـت،  ] 22[

گـوئيم چنـين چيـزي را     وضـو عبـادت نيسـت، مـا مـي     : تنـد اگر گف« :آنجاكه گفته
چيـزي اسـت كـه تعبـد كـردن      پذيريم، زيرا عبادت، عبارت از اطاعت است و  نمي

و ايـن در وضـو    بوسيلة آن ـ به منظور نزديك شدن به اهللا تعالي ـ وارد شده است،  
  2».موجود است

ه در حـديث حكـيم   ك» التحنّث التعبد»  ي و به هنگام شرح و توضيح جمله] 23[
آن به معني تعبد است، چنانكه در حـديث  » التّحنّث«اما كلمه « 3:ام آمده گفتهبن حز

رُر  ( است، و در روايت ديگري آنرا به را تفسير و معنا كرده  تفسـير كـرده كـه    ) تَبـ
   4».بمعني انجام كار نيك است، كه كار نيك خود اطاعت و فرمانبرداري است

ي يهمان طاعـت و فرمـانبردار   »/«ود كه عبادت نزد نووي ش از اين فهميده مي
و ايـن بـدان معنـي    . وسيلة آن به اهللا تعالي وارد شده اسـت  تقرب انسان به است كه

داند، مسـئله آنگونـه اسـت     عبادت را تنها در انجام اوامر مي »/«نيست كه نووي 

                                                 
  313ص  1المذهب ج المجموع شرح.  ١

ـ      به نوعي ، و اين تعريف 315ـ 314ص  1منبع قبلي ج.  ٢ ي شـبيه تعريـف مـاوردي اسـت، ول
نووي تعريف ديگري را به تعريف ماوردي اضافه كـرده اسـت كـه عبـارت اسـت از كلمـه       

  »ـ  فرمانبرداري عةالطا«

ي عبادتهـايي   به من خبر ده درباره) ص(اي پيامبر«سؤال كرد ) ص(حكيم بن حزام از پيامبر.  ٣
مـن  كتاب الزكات بـاب   119ص  2و اين در حديث بخاري ج» ام كه در جاهليت انجام داده

كتـاب االيمـان بـاب     141ص  2تصدق في الشرك ثم اسلم، آمده است، و در كتاب مسلم ج
  .بيان حكم عمل الكافر إذا اسلم، آمده است

كتاب العتق باب  121ص  3است چنانكه در صحيح بخاري ج ةاين تفسير مال هشام بن عرو.  ٤
يمـان آمـده   ألكتـاب ا  141ص  2عتق المشرك ذكر شده است، و در كتاب صحيح مسـلم ج 

 74ـ   73ص  7طور تفسير كرده است چنانكه در بخاري ج است، و ابن اسحاق نيز آنرا همين
حافظ ابن حجـر در فـتح    آمده است ،اب من وصل رحمه في الشرك ثم اسلمكتاب األدب ب

  .است نسبت به سيرة ابن اسحاق آن را  206ص  22الباري ج
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  1.بيان كرديم »/«كه به هنگام توضيح تعريف محمدبن نصر 
كـه كلمـه   بـه اين ي عبادت و طاعت نص نهاده اسـت،  ااثير بر تالزم معن ابن] 24[

   2تفسير كرده است ي آنهاهر دو ارا ب) البِرّ(
گاهي اوقات عبادت به اعمال جـوارح اطـالق   «گفته  3الدين فارسي سراج] 25[
قـول  و از آن جملـه اسـت    ،شود بشرط اينكه در آن اعمال قصد تقرب باشـد  مي

 4»اشد علي الشيطان من الـف عابـد   لفقيه واحد«: فرمايد يكه م) ص(رسول خدا 
  .»يك فقيه نزد شيطان سختتر است از هزار عابد: ترجمه

                                                 
  140ص  2شرح صحيح مسلم ج.  ١

خـود قـرار   ) رحمت(ي  كه خداوند آنان را در زير سايه نفريهفت آن ي بر حديث امام نوو.  ٢
 آن را روايـت  122-120ص 7و مسـلم ح   116ص  2بخـاري در ج  [ تعليق نوشـته دهد  مي

است كه زنـي صـاحب منصـب و     مردي« نفردر حديث آمده كه يكي از آن هفت  ]اند، كرده
  »ترسم من از خدا مي: گويد يآنگاه او مرا به زنا دعوت كند و زيبائي او 

پس صبر و خودداري در مقابل آن، بخاطر « نووي بر اين قسمت از حديث تعليق نوشته و گفته 
كـاملترين   ترس از خدا، در حاليكه زني صاحب منزلت و جمال آنرا دعـوت كـرده اسـت از   

از زنـا را جـزء    آن مـرد  خـودداري  »/«پـس نـووي   » .بزرگترين طاعـت اسـت   مراتب و
رسـاند   گترين طاعات قرار داده است، و طاعت نـزد نـووي همـان معنـي عبـادت را مـي      بزر

  .چنانكه قبالً گذشت

  116ص 1النهايه في غريب الحديث ج.  ٣
، در علوم دست بااليي داشتهاوابو حفص عمر بن عبدالرحمن بن عمر بهبهاني فارسي است،  . ٤

ه الكشف علي الكشـاف نـام گـذاري    اي را بر تفسير كشاف زمخشري نوشته و آنرا ب حاشيئه
ـ ) طـق ننصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب الم(كرده است، و نيز كتاب ديگر بنام  ليف أت

فوت كرده است، براي آگاهي بيشتر از شرح حال او مراجعه كـن   745كرده است و در سال 
ـ  أت 144-143ص  6هب ج ذبه كتاب شذرات ال عمـر   ليفأليف ابن العماد،معجم المـؤلفين ت

  .49ص  5ليف زركلي ج أعالم تو األ 561ص  2رضا ج 

  81ص 1و سنن ابن ماجه ج)  154ص  10حوذي ج األ ضةعار(ترمذي آنرا روايت كرده است  
در سـند آن روح بـن جنـاح    و  ابن ماجه است،منقول، ابن عباس، اين لفظ مرفوع از حديث 

 211نانكه در التقريب ابن حجـر ص ابن حبان او را مورد اتهام قرار داده، چ ، وضعيف است
كـه در سـند آن   .يره آمـده اسـت  ديث به صورت مرفوع از طريق ابو هراين ح و. آمده است

انـد چنانكـه در تقريـب ص     گو شـناخته ست، امام مالك و غيره او را دروغيزيد بن عياض ا
بـه   مراجعه كنطريق اين حديث و سخن دربارة آن، آمده است، براي آگاهي بيشتر در  604

ـ   و 102ص  1و ترغيـب و ترهيـب منـذري ج     327ص  1ليف هيتمـي ج  أمجمع الزوائـد ت
المصـابيح   مشـکالة و تعليق آلباني بر كتاب  336-335ليف سخاوي ص أالمقاصد الحسنة ت

  75ص1تبريزي ج 
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غير از آن ايماني است كـه بـه معنـي تصـديق و نيـت و      و عبادت بر اين اساس، 
بندگي  است و گاهي اوقات عبادت بر تحقق به آن بلكه مشروط  1باشد اخالص مي

انجام  كرده است، نهيآنچه كه خداوند امر يا شود كه با امتثال  ميو عبوديت اطالق 
شود، كه ايمان هم  يد قلبي نيز مياعقو ، عبادت شامل اعمال بر اين اساس. مي شود

  2.»شود و ايمان خودش عبادت است و شرط ساير عبادات است داخل ميدر آن 
هـا، از  كـه يكـي از آن  كه لفظ عبادت داراي دو معني است بنابراين وي بيان كرده 

شـود،   بر اعمال جوارح اطالق مي پس يكباراست، دارتر  و گنجايشوسيعتر  ديگري
بـر امتثـال    يكبـار و كرده اسـت  كه نيت تقرب به سوي خدا آنرا از بقيه اعمال جدا 

-مـي  اطالقـ  ور اداي مأمورات و خودداري از منهياتبه منظ اوامر و نواهي خداوند 

ب داخـل عبـادت   وـ بـه اضـافه اعمـال جـوارح ـ اعمـال قلـ       دين ترتيب  بو  گردد
  .عبادت واسع و فراگيري اد و اين است معننشو مي
عبـادت خداونـد عزوجـل    «: د اين معني است كه ابن حبـان گفتـه  ييأبراي ت] 26[

  1»عبارت است از اقرار به زبان و تصديق به قلب و عمل به جوارح
نقل كرده اسـت   2)ٰسدي(عني كلمه را در م »/«مقريزي قول امام شافعي ] 27[

                                                 
شـود   شود و نيز شامل قول زبان و عمل جوارح مي ايمان شامل تصديق و نيت و اخالص مي.  ١

 ) ط( شوند، امام شـافعي  قبالً گذشت كه اعمال داخل ايمان مي السنة و قوام در كالم خطابي
قول و اعتقاد و عمل نباشد، چنانكه ابـن  جز اجماع را نقل كرده بر اينكه ايمان واقعي ممكن 

به آن اشاره كرده است، در مقدمه به هنگام تعريف از امـام   41-40ص 1كثير در تفسيرش ج
ايم كه عقيده امام شافعي را در ايـن مسـئله و مسـائل     شاره كردهبه چند منبع ا »/«شافعي 

مناظره عجيبي را در بين شافعي  110ص  9اند، ابو نعيم در كتاب الحليه ج ديگر توضيح داده
ان (: فرمايد روايت كرده است، آن شخص مرجئي به اين آيه از قرآن كه مي جئهو يكي از مر
شود زيرا بـا لفـظ    الل كرده كه عمل داخل ايمان نمياستد )و عملوا الصالحات االذين آمنو

 بـر اين آيه از قرآن  اواو در ميان ايمان و عمل صالح فاصله ايجاد شده است، و امام شافعي ب
فرمـود پـس تـو دو معبـود را پرسـتش       )رب المشرقين و رب المغربين(: دكراو استدالل 

ن و مغربين با لفظ واو فاصـله  چون ميان مشرقي(كني يكي در مشرق و ديگري در مغرب  مي
 ... .تا آخر روايت  )ايجاد شده است،

ماني ج األ غايةو ابوالمعالي آلوسي در كتاب  69ناصرالدين سويدي در كتاب العقدالثمين ص .  ٢
  آنرا نقل كرده است» الكشف علي الكشاف«از كتاب فارسي  257-256ص  1

  .442ص  1حبان ج  به كتاب اإلحسان في تقريب صحيح ابن: نگاه.  ١

  )n    m  l    k       j (.فرمايد  ذكر شده كه مي 36ي  در سوره قيامه آيه.  ٢
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شود، و قول غير امـام شـافعي را نقـل كـرده كـه       نمي »امر و نهي«او كسي است كه 
هر دو معني صـحيح  «: شود، سپس مقريزي گفته داده نمي »ثواب و عقاب«: ويدگ مي

هستند زيرا ثواب و عقاب در مقابل امر و نهي ميباشد، و امر و نهي عبارت است از 
  1».باشد ادة عبادت، و حقيقت عبادت امتثال امر و نهي ميطلب و ار

بيان كرد كه تحقق عبادت تنها در امتثال امر و نهـي ميباشـد،     »/«پس مقريزي 
  .مورات و دست برداري از محذوراتأانجام م ايعني ب

 انانجام فرمانهـا و دوري از گناهـ   ،عبادتاز منظور «: گفته »/«ابن حجر ] 28[
بـا هـم   در بيان معني عبادت با اين عبارت مختصر هر دو معني را ابن حجر  2»است
  .)مترجم ـو اجتناب معاصي  به طاعتهايعني عمل (كرده جمع 

عبـادت  « سويدي عليه الرحمه اينگونه معني عبادت را انتخاب كرده اسـت  ] 29[
دارد و به آن راضي اسـت، اعـم    اسم جامعي است براي هر آنچه كه خدا دوست مي

عبـادت محسـوب مـي    في نفسه ال و اعمال باطني و ظاهري مانند توحيد كه از اقو
شود، و مانند نماز و زكات و روزه ماه مبارك رمضان و مانند وضو و صـلة رحـم و   
نيكي در حق پدر و مادر و دعاء و ذكر و خواندن قـرآن و حـب و دوسـت داشـتن     

، و يـن بـراي او  كـردن د  خالصخداوند و ترس از خدا، و بازگشت به سوي خدا و 
رضايت به قضـاي او،  او و شكر در برابر نعمتهايش، و  صبر در برابر حكم و قضاي

ديگر مواردي كه اهللا تعالي آنهـا  و توكل بر او و اميد برحمتش و ترس از عذابش و 
مبنـاي عبـادت مـردم قـرار داده     و بـه آن دسـتور داده و   را دوست داشته و پسنديد 

توجـه شـده    گيـرد،  مبناي عبادت قرار ميعيت آنچه كه در اين تعريف به نو 3.است
طبق آنچـه كـه خداونـد از     آنملتزم شدن به  در پرتوعبادت و عملي ساختن است، 

بزرگتـرين چيزيكـه خداونـد دوسـت      گيرد، زيـرا  صورت ميبندگان خواسته است 
  . مورات و پرهيز از منهيات استأدارد انجام م مي

                                                 
  53تجريد التوحيد المفيد ص .  ١

  134ص  24فتح الباري ج .  ٢

ابوالعباس ابن تيميه قبالً اين تعريف را كرده است مراجعه شود به كتاب  69العقد الثمين ص  . ٣
  38ص رسالة العبودية
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همگـي در  ) اهللا رحمهم (علماي شافعي مذهب در آنچه كه گذشت معلوم شد كه 
هايشان ند كه در زمينة بيان آن معني عبارتا در نظر گرفتهرا معني تعريف عبادت يك 

مثالً تعريف عبادت به اطاعت و فرمانبرداري و يابـه   متفاوت و گوناگون بوده است،
اسـت، بـا    به چيزي كه بر وجه قربت مبناي عبادت ما قـرار گرفتـه   يو پايبندالتزام 

گفتار و كردار آنچه كه اهللا تعالي بوسيلة آن خلقش را وقف عبادت كرده است مانند 
مورات و ترك ممنوعات  و يـا عمـل طاعـات و    انجام ما ، باو خودداري از معاصي
است، چرا كه حقيقت طـاعتي   ايك معنياني براي ان صرفاً بپرهيز از معاصي و گناه

انجام آن  ت است از التزام هر آنچه كه ما باعباركه عبادت به آن تعريف شده است 
مورات و أشـويم، و ايـن تنهـا انجـام مـ      كنيم و به او نزديك مـي  خدا را پرستش مي

  .دوش حقق ميم ،خودداري و پرهيز از منهيات خواه قولي باشد يا فعلي
و از همين جاست كه بعضي از آنها در اثناي تعريـف عبـادت، آمـده و بيشـتر از     

 .اندچنانكه ابن نصر و نووي چنين كرده اند ـ كه پيشتر ذكر شد ـ جمع كرده معنايي  
تعريفي كه جامع و شامل همه اين تعريفات باشد همان تعريفـي اسـت كـه امـام     

احكـام  ، از التـزام  بـه تمـام احكـام خـدا و      هبـه آن اشـاره كـرد    »/«شافعي 
  .اند مبناي عبادت ما قرار گرفتهاحكامي كه ) ص(رسولش
، چنانكـه فارسـي و   شـوند  بدن واقـع مـي  قلب و جوارح و اعضاي احكام بر اين 

  .اند سويدي و ابن حبان بيان كرده
 پـذيري  فرمـان اصفهاني ايمان را به السنة است كه خطابي و قوام  معني بخاطر اين

آثار نيكـو  و در پرتو آن، . اند تقسيم كرده )از منهيات( دست كشيدنو  )موراتمأ از(
بـراي  علماي  شـافعي مـذهب در توجيـه و تعريـف واقعـي عبـادت       ي هو پسنديد

شود، چرا كه تعريف آنان از  در اثناي خود تعريف معلوم و مشخص ميمستحق آن، 
شـامل   ،چنانكـه قـبالً گفتـيم   كه ترك را به دنبال دارد،  ينهيحتمي و  امرعبادت به 

يـا فعلـي و يـا     شود، خواه آن عبادت قولي باطني ميي و ي انواع عبادت ظاهر همه
شود  شريك است، انجام نمي قطعاً براي غير از آن خدايي كه يگانه و بيتركي باشد، 

ي عبـادت را نـزد علمـاي     دائـره و گنجـايش  ، و ايـن وسـعت   يابد و اختصاص نمي
  .  كند آور بنده را بيان مي و شمول آن بر ساير كارهاي قربتشافعي مذهب 
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بـا ايـن    بنده، شود مربوط مي ه در برابر خدابند تذللو همه اينها به فروتني و 
تواند بر همان روش صحيح و سالمي كـه خداونـد تشـريع     مي تذلل و فروتني،

اي  زيرا انجام اوامر و پرهيز از نواهي هـيچ فايـده   كرده است خدا را پرستش كند،
     1.از خدا سرچشمه نگيرد از نهايت محبت و فروتني و ترس بندهندارد اگر 

  
  
  
  

                                                 
  . مراجعه كن به آن تعليق ابن كثير از تعريف عبادت كه قبالً گذشت.  ١



 

  
  
  
  
  

  فصل دوم
  هاط صحت آنانواع عبادت و شرو

  
  :مباحث ذيل را در بر گرفته استاين فصل 

  اعمال باطني :مبحث اول

  اعمال ظاهري  :مبحث دوم

  ط صحت عبادتشرو :مبحث سوم

    



 

  



 

  

  مقدمه 

اصـطالح گذشـت، و از    گذشته بيان معني عبادت چـه در لغـت و چـه در    در فصل
ي  ف اصطالحي عبادت ذكر شدند معلوم شـد كـه دائـره   كه براي تعريهايي  قول نقل

تمام اقوال و افعال و ترك منهيات ظـاهري و   تا جايي كهعبادت خيلي وسيع است، 
  1.شود شامل مي خواهد، بوسيلة آنها مي رضايت خدا راباطني كه انسان 

 اين بـر البته كنيم،  هاي از انواع عبادت را ذكر مي خدا در اين فصل نمونه حولبه 
معلوم و مشخص  .مثال آوردن و اشاره كردن استسبيل حصر نيست بلكه بر سبيل 

ذكـر تمـام انـواع عبـادات در     ، دار بودن باب انواع عبادت  با توجه به دامنهاست كه 
آن ـ در اينجـا   غير ـ تا اشاره باشد به آنها   مهمترينذكر   بنابرايناينجا امكان ندارد، 

  .كنيم خارج نشويم هدفي كه ما دنبال ميبراي ما بهتر است، تا از آن 
  خدا بيان آن، در دو مبحث خواهد بود  حولبه 
و كه پوشيده اي است  اعمال قلبي و آني اعمال باطني است  مبحث اول درباره   

  .استنهان شده 
ي اعمال ظاهري است كه بر روي جوارح و اعضاي بدن ظاهر  مبحث دوم درباره

اسـت كـه ذكـر آن جهـت     اي شافعيه مطلبـي مـورد نظرم  نان علمو در سخ. اند شده
، اما آن قسمتي كه ارتبـاطي  نماياند اي الزم و ضروري مي شدن اصل هر مسأله روشن

  .كشانيم آن به درازا نمي دربه موضوع ما ندارد بحث خود را 

  

                                                 
از طرف خداوند آورده است، چنانكـه در  ) ص(به شرطي كه موافق باشد با آنچه كه محمد .  ١

  .خواهد آمد ـ اهللا شاء انـ  مبحث سوم



 

  

  مبحث اول اعمال باطني

  :باشد كه در بر گيرندة مسائل ذيل مي

  محبت: مسئله اول

بيم و اميد: ممسئله دو  

  توكل: مسئله سوم

  صبر: مسئله چهارم

  توبه:  مسئله پنجم
  
  

  محبت : مسئله اول
نسـبت بـه   ذكـر محبـت مؤمنـان    ) ص(پيامبرش سنت  و در چند مورد ازكتاب خدا

ي خداونـد عـز و جـل كـه      فرمـوده ايـن  به ميان آمده است، از جملـه  پروردگارش 
  :فرمايد مي

)u  t  s  r  q  p  o  n   m  w       vx     y

}  |  {  z( ]165هآي: بقره [  
گزيننـد و آنـان را    هائي بر مـي  خدا گونه ،برخي از مردم هستند كه غير از خدا«: ترجمه

  .»دارند اند خدا را سخت دوست مي دارند و كسانيكه ايمان آورده همچو خدا دوست مي

w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  (: اين فرمـودة خـدا  
x    y( ]54هآي: مائده [  

اي مومنان هر كس از شما از آئين خود باز گردد، خداوند جمعيتي را خواهـد  «: ترجمه
    .»دارند آورد كه خداوند دوستشان ميدارد و آنان هم خدا را دوست مي
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ثالثُ من كنّ فيـه  «: روايت شده فرموده است) ص(در صحيحين از رسول خدا 
هما و أن يحـب  اهللا و رسوله احب اليه ممـا سـوا  ن االيمان أن يكو ةوجد حالو

» المرء ال يحبه إال للّه و أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النـار 
هر كسـي داراي آن سـه خصـلت باشـد، شـيريني ايمـان را        كه سه خصلت هستند«

 ـ هر كسـي را 2. ـ خدا و رسولش نزد او از همه چيز محبوبتر باشند1است، چشيده 
ــ از بازگشـت بـه كفـر     3. دارد فقط بخاطر خدا دوست داشته باشـد  كه دوست مي

                                                                     1. بدش بيايد، چنانكه بدش ميايد به آتش انداخته شود
، ق زدشـال خـواري   شرابيكي از اصحابش را بخاطر ) ص(هنگاميكه پيامبر خدا 

ال تلعنوه فو اهللا ما علمت انـه  «: فرمود ) ص(پيامبر .را نفرين كرد آن مرد يك نفر 
دانم كه او خدا و رسولش را  مياو را نفرين نكنيد به خدا قسم » يحب اهللا و رسوله

    2.دارد دوست مي
رجال يحب اهللا و  ةيألعطين الرا3«: ي علي فرمود در روز خيبر درباره) ص(پيامبر

پرچم را به كسي خواهم داد كـه خـدا و رسـولش را    «» وله و يحبه اهللا و رسولهرس
  .»دارند دارد و خدا و رسولش او را دوست مي دوست مي

انـد در اينكـه    ، هيچگاه اختالف نداشتهآني  و ساير ائمهاين امت لذا سلف صالح 
، بـه همـين خـاطر    دوست داشتني است و بصورت حقيقي محبوبخداوند سبحان 

اي  اهميت ويـژه  ،اند ت كه آن گروه از اهل علم كه در مسائل ايمان تأليفاتي داشتهاس
                                                 

است و مسـلم   آنرا روايت كرده 10ـ 9ص  1االيمان  ج ةبخاري در كتاب االيمان باب حالو.  ١
آنرا روايت كـرده   13ص  2كتاب اإليمان باب خصال من اتصف بهن وجد حالوه اإليمان ج

  .و اين حديث الفاظ  ديگري هم دارد. است، اين لفظ مال بخاري است

  .، كتاب الحدود، باب كراهت نفرين كردن شارب الخمر14ص 8روايت از بخاري در ج .  ٢
  

بـن  كتاب فضائل الصحابه بـاب مـن فضـائل علـي     ، 176ص 5ج در آن را با اين لفظ مسلم .  3
از طريق سعد بن ابي وقاص روايت كرده است و بخـاري در كتـاب الجهـاد    ) ط( طالب ابي

يحبـه اهللا و  «بلفظ  12ص   4ي بن األ كوع ج  از طريق سلمه) ص(باب ما قيل في لواء النبي 
در  207ص   4امام بخاري آنرا در جو روايت كرده است، » رسوله او قال يحب اهللا و رسوله

 مسلم نيـز آنـرا در   ،ه بن األ كوعمسلو اين حديث  تكرار كرده است،) ط(اب مناقب علي ب
ايـن   به هنگـام ذكـر لفـظ حـديث سـعد      روايت كرده است، كتاب و باب قبلي كه ذكر شد،

  .حديث از چند طريق از چند نفر از صحابه روايت شده است
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ذكـر   حول خـدا چيـزي  اند، چنانكه به زودي در اين باره به  ي محبت داده به مسئله
  .خواهد شد

، و مهرورزي متقابل ميان خـدا و بنـده  گروهي از متكلمين بر نفي حقيقت محبت 
در بين محـب و  ادعاي اينكه محبت بدون مناسبت اند، به  كردهو گستاخي جسارت 
ث حـد مو  ]يعنـي خـدا  [در ميان قـديم   اين در حالي است امكان ندارد، ومحبوب 

  1.مناسبتي وجود ندارد كه سبب محبت شود ]انسان =پيدا شده[
ـ و گمـان   طبق عادت خود، تكلف كردهمتكلمين  محبـت   ازانـد كـه منظـور     ردهب

  2.اطاعت خداوند سبحان استآنها نسبت به محبت  خدا، محضنسبت به گان  بنده
قـولي اسـت كـه     ،به اضافه آن 3ش با زبان عربتاين تأويل عليل، با وجود مخالف

                                                 
اي از او سر داده، جعدبن درهـم بـود، او گمـان     ميان اين امت چنين مقولهاولين كسي كه در .  ١

كرده كه خداوند ابراهيم خليل را خليل و  محبوب خود قرار نداده است، او بـر ايـن عقيـده    
اصرار ورزيد تا اينكه بخاطر آن كشته شد، چنانكه بخـاري در كتـاب خلـق افعـال العبـاد و      

در «: گفـت كـه او  اند  از حبيب بن ابي حبيب روايت كرده دارمي در كتاب الرد علي الجهيمه
بـه  : ي عيـد گفـت   روز عيد قربان، شاهد بودم كه خالد بن عبداهللا قسري در واسط در خطبه

مـن  . هايتان برگرديد و حيوانهاي قرباني را ذبح كنيد، خداوند قربانيهايتان را قبـول كنـد   خانه
و پند داشته خداوند ابراهيم را خليل خـود قـرار   كنم چرا كه ا هم جعدبن درهم را قرباني مي

نداده، و با موسي سخن نگفته است، خداوند از قول جعدبن درهم منزه است، سپس خالدبن 
مراجعه كن به آن دو منبعـي كـه بـه آنهـا     (» .او را ذبح كرد و عبداهللا قسري از منبر پايين آمد

بـا وجـود   .) بخـاري اسـت   ازلفـظ   258، 118ب عقائد السـلف ص  اشاره شد در ضمن كتا
انـد، و در   متكلمين آنرا پذيرفتهاز هاي  مخالفت اين قول با نصوص كتاب و سنت، ولي گروه

رأس آنها جهم بن صفوان قرار دارد، جهم بن صفوان اين قول را شايع كـرد و سـپس از آن   
اهـل كـالم نفـوذ     تا اينكه در بيشتر منتسبين. دفاع كرد، و بعداً اين قول به معتزليها منتقل شد

  9و البدايـه و النهايـه تـأليف ابـن كثيـر ج      433ص  5كرد، نگاه كن به السير تأليف ذهبـي ج 
خدا بعداً در كالم رازي خواهد آمد كـه جمهـور متكلمـين     حولبه . 19ص 10و ج 350ص

  كنند محبت را انكار مي

  .دبه اذن خدا بيان اين شبه در كالم غزالي و رازي به زودي خواهد آم.  ٢

ي اين تأويل عليل، با زبان عربي در اين است كه، بكارگيري محبـت اطاعـت از    وجه مخالفه.  ٣
انـد، خـدا    اي است كه قطعاً عربها در زبـان خـود نشـناخته    چيزي بجاي خود آن چيز مسئله
عيد، با او مناظره و و عدي و مرو بن عبيد معتزلي در مسئلهرحمت كند ابوعمر بن العالء را ع

اي وجود داشـت كـه خداونـد     اي استدالل كرد كه در آن آيه وعده مرو بن عبيد به آيهع. كرد
و حسـن  » من العجمه اُتيـت «: ابو عمر بن عالء گفت. بخشد وعيد و تهديداتش را تحقق مي

زبان غيرعربي آنان را هالك كرده است، براي آگـاهي بيشـتر   » اهلكتهم العجمه«: بصري گفته
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نينديشيده، چـه رسـد بـه اينكـه بـراي آن دليلـي       آن قائلش آنرا تصور نكرده، و در 
   1.بياورد
پروردگـار و  اند بـر اينكـه، در ميـان محبـت      به واضحي نص نهاده يي فراوان ادله

، كه اطاعت او است، فرق وجود دارد، چنانكه در قـول خداونـد آمـده    يمحبت عمل

تا ميرسد به قول خداونـد كـه    )o  n  m      l  k( :فرمايد كه مي

ــي ــد م  )b  a  `   _  ~  }  |  {  z(: فرماي
  ]24آيه: توبه[

رسولش و جهاد در راه  نزد شما از خدا و. . . بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و «: ترجمه
  .»او محبوبتر هستند پس منتظر باشيد

فـرق گذاشـته،   اين آيه در اينجا در ميان محبت خدا و محبت جهاد در راه خـدا،  
جـائز   ،چنانكه جائز نيست كه محبت خدا را به محض محبت رسولش تفسير كـرد 
سـيري  نيست كه محبت خدا را به محبت عمل براي او تفسير كرد، چرا كه چنين تف

با وجود اينكه نصوص صريح در اين باره وجود دارند، بدون شك يك نوع مكـابره  
  . است

چشـمگيري  تـالش  عبـادت  عظـيم از  علماي شافعي مـذهب در بيـان ايـن نـوع     
در اين مسئله با روش و نهج  هستند كهمتكلمين ميان برخي از كه  تا جايياند،  داشته

وسـتان مـتكلم خـود، رد نوشـته و آنهـا را      اند، و عليه د كالمي به مخالفت برخاسته
انـد، و سـبب انكـار     گـان را بـراي خـدا ثابـت كـرده      اند، و محبت بنده محكوم كرده

واجـب اسـت   بـر او  خدا و هر آنچه كـه   به جهل به دوستانشان را براي اين محبت
  .اند ارجاع داده

                                                                                                                      
  .30ـ 22كن به كتاب صون المنطق تأليف سيوطي ص از اين دو اثر مراجعه 

اي است تابع محبت آن پروردگار اطاعـت شـده، زيـرا طاعـت وسـيله       محبت طاعت، مسئله.  ١
، وسيله تابع محبت كسي است كه اين وسيله براي رسـيدن   است، و محبت و دوست داشتن

امـا آن چيزيكـه وسـيله    . به آن قرار داده شده است، و امكان ندارد كه وسيله محبوب باشـد 
براي رسيدن به آن قرار داده شده است محبوب نباشد، به همين خاطر كسي كه اصالً خدا را 

ي واضـح و   دوست نداشته باشد، ممكن نيست تقرب به او را دوست بدارد، اين يك مسـئله 
  .روشن است



  
  
  

    ﴾246 ﴿              انواع عبادت و شروط صحت آنها 
 

 

م، ـ كـه   عبادت را تقـديم كـردي   انواع وسعت كالم دربيان وقتي كه ما در گذشته 
پيش گرفتـه   درو روشي را كه در بيان انواع اين عبادات  ـمحبت از جملة آن است  

ي علماي شـافعي مـذهب در    آوري اقوال متفرقه جمعدر واقع  1.شود، ذكر كرديم مي
  :خدا به صورت ذيل خواهد بود حولاين مسئله به 

  .جايگاه عظيم آنواجب دانستن محبت خدا و بيان  .1
 .ي محبتهاي شرعي است ي همه ريشه ،اين محبت .2

  . دكن لت بر محبت مييلي كه دالبيان دل .3
  

  م آنيعظجايگاه ـ واجب دانستن محبت خدا و بيان 1
اند، بلكه جايگـاه   تنها به اثبات محبت خداوند بسنده نكرده نه علماي شافعي مذهب

سـت  اند اين محبت واجب است، و جائز ني و گفته. اند اين محبت را بيان كردهعظيم 
در كدام «] 1: [هيچ كسي آنرا ترك كند، قاضي ابو سريج از يكي از دوستانش پرسيد

قاضـي  امـا  دانـم،   فهميد، كه محبت خداوند واجب است؟ گفت نمـي  نص قرآن مي

m      l  k  (: فرمايـد  كـه مـي   ايـن گفتـة خـدا   : گويد، آنگاه قاضي به او گفـت  مي
p  o  n(  فرمايد ميآنجا كه تا: )  |  {  z  

b  a  `   _  ~  }( ]در » فتربصـوا «ي  كلمـه ] [24آيه : توبه
  2.»شود و تهديد فقط در برابر ترك واجب ذكر مي ]اينجا تهديد است

آيـا   ،و در روايت ديگري آمده كه قاضي ابوسريج از دوستانش سؤال كرد كه] 2[ 
  محبت خداوند واجب است يا واجب نيست؟

ارانش دن آن چيسـت؟ هـيچ كـدام از يـ    واجب است گفت دليل واجب بو: گفتند
) فـوق (وي هم ايـن آيـه    .جواب مقبولي ندادند و آنها آن دليل را از او سؤال كردند

بـه خـاطر تفضـيل و برتـري دادن     خداونـد  «: سورة توبه را ذكر كرد و سپس گفت
جـز  و تهديد  !محبت غير وي بر محبت وي و محبت پيامبرش ، آنها را تهديد كرده

                                                 
  .گذشت 210مراجعه كن به آنچه كه در ص .  ١

  .روايت كرده است 356ص  1ج بيهقي آنرا در شعب االيمان.  ٢
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اين اسـتنباط و برداشـت از    1»شود ذكر نمي ي الزم و حتميتي واجب،فرضدر مقابل 
  .اين آيه در نهايت دقت و زيبايي است

كـه محبـت مؤمنـان را بـراي      يهاي آن خصلت »/«محمد بن نصر مروزي ] 3[
بدرستي خداوند، كريم و صاحب احسـان  « :خدا واجب ميگردانند بيان كرده و گفته
 كـه اسـت   يند همانند ندارد، و خداونـد عـادل  و صاحب جود و كرم است، و خداو

كند، زيرا ظلم و ستم از صفات او نيست، و فضل خودش را به هـر   ظلم و ستم نمي
بخشد، و در حق هر كسي كـه شايسـتگي داشـته باشـد عـادل       كسي كه بخواهد مي
و  هستند كـه سـبب محبـت    رود اين خصلتها ز عدل به ستم نمياست، و هيچ گاه ا

  2».شوند اوند ميخدمهرورزي به 
شـوند، بـه آنچـه كـه عـزبن       را كه سبب محبت خداوند مـي توان اين خصلتها  مي

  .ذكر كرده تقسيم كرد »/«عبدالسالم 
گـاهي اوقـات از   « گـان بـراي خداونـد     اند كه محبـت بنـده   ايشان بيان كرده] 4[

شناخت نيكي و انعام و گاهي اوقات از شـناخت جـالل و جمـال خداونـد نشـأت      
  3»دگير مي

ايمان را محكـم ربـط داده اسـت، و بـا     به محبت خداوند  »/«محمد بن نصر 
انسان مؤمن محبت خداي خـويش را در دل دارد، و  ]  5[نص صريح بيان كرده كه 

بـه  «: در مورد ايمان بـا مرجئـه بيـان كـرده     اش كه هنگام مناقشه است سخن اواين 
داونـد ايمـان اسـت؟ اگـر در     شود به ما بگوئيد كه آيـا محبـت خ   ها گفته مي مرجئه

پس ضد و مقابل حب چيست؟ اگر گفتنـد  : شود جواب گفتند خير، به آنها گفته مي
ضد حب بغض است، و حتماً بايد بگويند كه ضد حب بغض است، بـه آنهـا گفتـه    

شود، پس بغض خداوند كفر نيست چرا كه كفر ضد ايمان است، و چيزيكه كفر  مي

                                                 
ج  ، و ذهبي در سير اعالم النبـاء 156-155ص  1ابن صالح آنرا در طبقات فقهاي شافعيه ج .  ١

بـر فرضـي الزم، يعنـي بـر تـرك آن      «اند و مـراد او از سـخنش    ذكر كرده 346ـ345ص 16
  . چنانكه در روايت اول آمده است. باشد مي

  735ص  2ج ةتعظيم قدرالصال.  ٢

  206ص  1قواعد األحكام في مصالح األنام ج.  ٣
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  )y    x  (: فرمايـد  و خداونـد مـي  . . . يسـت  نباشد ضد و مقابل آن ايمان ن
  ] 54آيه: مائده[

  ».دارند دارد و آنها هم خداوند را دوست مي خداوند آنها را دوست مي«: ترجمه
محمد  تا آنجا كه .دارند خداوند در اينجا خبر داده كه دوستانش او را دوست مي 

شد كافر است، بـه آنهـا   اگر گفتند كسي كه خدا را دوست نداشته با«: بن نصر گفته
شود، شما در اينجا ثابت كرديد كه بغض خداوند كفر است، پس، به همـان   گفته مي

  1».صورت حب خداوند ايمان است، چرا كه ايمان ضد و مقابل كفر است
بغض خداوند كفـر  : كرده كه بگويند لزمها را بنا به قواعد خودشان م و مرجئه] 6[

ند محال است كفر از بغض جـدا شـود، بـه آنهـا     اگر گفت«: ه استنيست، سپس گفت
ايمان از حب جدا شود، و نادر و كـم اسـت    كه همچنين محال است ،شود گفته مي

جائز نباشد كـه بغـض از   پس هنگامي كه كه يكي از آن دو، از همديگر جدا شوند، 
   2» .كفر جدا شود، پس حب ايمان است و چيز ديگري نيست

كه شأن و منزلت محبت در ايمان شأن  كند ميابت به اين صورت محمدبن نصر ث
خدا جز بـه  بنده نسبت به و منزلت بس بزرگي است، چنانكه ـ پناه بر خدا ـ بغض   

  .دباش نميبدون همراهي محبت هم جز ايمان باشد بدينسان  نميهمراه كفر 
كـه يكـي از نامهـاي    ) الودود(خطابي پس از اينكه بيان كرده كه اسم شريف ] 7[
خداونـد سـبحان دردل اوليـاء    «: گفتـه  3ك خداوند اسـت از ود برگرفتـه شـده   مبار

دارنـد، چـرا كـه اوليـاء بـا       خودش دوست داشتني است و اوليائش او را دوست مي
خداوند در حق آنان كرده و با وجود آن همه نيكي كـه از طـرف    كه وجود احساني

   4».دنشناس او به آنها سرازير شده او را خوب مي
يمي در بيان اين شعبه بزرگ ايماني موضوع را خيلي طوالني كـرده، و بـا   حل] 8[

                                                 
  729ـ  728ص  2ج ةتعظيم قدر الصال.  ١

 741ص  2منبع قبلي ج . ٢

 3الود مصدر موده است به معني حب و دوست داشتن آمده، مراجعه شود به لسان العرب ج. ٣
  453ص 

  74شأن الدعاء ص . ٤
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 ينَذالَّو(: فرمايـد  نصوصي از كتاب براي آن استدالل كرده، و از قول خداوند كه مي
استنباط كرده كه ايمان و محبت با هم ارتباط تنگاتنگ دارند، و  )لهباً لح دشَوا اَآمنُ

د كه حـب و دوسـت داشـتن خداونـد بخشـي از ايمـان       ده اين آيه نشان مي«: گفته
اشاره اسـت   )لهباً لح دشَوا اَآمنُ ينَذالَّو(:    فرمايد است، زيرا قول خداوند كه مي

كنـد و بـه آن    دوست داشتن و حب خداوند تحريك ميرا به انسان  ،به اينكه ايمان
  1».نمايد دعوت مي

م طـوالني گفتـه خداونـد متعـال از هـر      و به هنگام بيان معني محبت در كال] 9[ 
جهت مدح و ستايش شده است و هيچ يك از صفات او وجود ندارند مگـر اينكـه   

كنند، به همراه اعتقاد اينكه او است بخشنده و صـاحب   مدح و ستايش او را بيان مي
گان در گرو حق او هستند، فضـل و احسـان او بيشـتر از آن     فضل بر بندگانش، بنده

گان بتوانند جوابگوي آن باشند، هر چنـد بـه گفتـار و كـردار در زيـر       دهاست كه بن

                                                 
 ذلـك  فدل «آمده اين است  496ص  1آن عبارتي كه در المنهاج في شعب اإليمان حليمي ج. ١

چنانكه مشخص است ايـن عبـاره نـاقص اسـت و آن      »علي أن حب اهللا تعالي و يدعو اليه
ذكر شده است،  363ص  1ايم در كتاب شعب اإليمان تأليف بيهقي ج عبارتي كه ما ذكر كرده

بسـيار از   آيد كه بيهقي آنرا از نص حليمي نقل كرده است، چـرا كـه بيهقـي    و آنگونه بر مي
بيهقـي  . 28ص  1مان اشاره كرده اسـت ج ي شعب اإلي كند، چنانكه در مقدمه حليمي نقل مي

در تقسيم احاديث بر ابواب كتاب، «: حليمي اشاره كرده گفته) المنهاج(بعد از اينكه به كتاب 
 ام، و از كالم حليمي در هر بابي مقداري را كه مقصود بـه آن روشـنتر   از حليمي تبعيت كرده

در ذكر احاديث تنها به مـتن  ـ خدا از ما و از او راضي شود ـ    ام، ولي حليمي شود بيان كرده
حديث بسنده كرده است و اسانيد را حذف نموده، و اين بخاطر اختصار بوده است، و من ـ  

كه مورد نياز هستند ذكر كـنم   را چنانكه اهل حديث عادت دارند ـ دوست دارم آن اسانيدي 
ترين رد است بر آنچه كـه   در اين قول بيهقي كوبنده» با اسانيدشان بيان كنم و حكايات را

محقق كتاب المنهاج حليمي پنداشته كه بيهقي كتاب حليمي را برداشـته و بـه خـودش    
مانند خورشيد تابان كه و محقق كتاب ادعا كرده كه اين حقيقتي است . نسبت داده است

ين محقق از آنچه كه بيهقي بـه صـراحت در ايـن    ا) 9ص  1المنهاج ج مقدمة( .روشن است
اين در حـالي اسـت    گفته چشم بسته، آنرا ناديده گرفته است، و شاول كتابسطور زمينه در 

به اينكه بيهقي بسيار از كتاب حليمي نقـل كـرده اسـت، و ايـن     اند  كه علما قبالً يادآور شده
يدي كه قبالً كشف نشده است، در مظهر چيز جداي است كه محقق كتاب حليمي آنرا  مسئله

صـحيح مسـلم تـأليف ابـن      نةبه آنچه كه ما بيان كرديم در كتاب صيا: بيان كرده است، نگاه
 . و غيره 233ص  17و السير تأليف ذهبي ج  196صالح ص 
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فرمان او باشند، به همين خاطر است كه حال دوسـت دارانـش تنهـا بـه او وابسـته      
، بر حقيقتش استكالم حليمي اين معني و مفهوم را ميرساند كه بايد محبت  ١است

شايسته خداونـد اسـت،    و آنچه كه باعث محبت خداوند است بايد آنگونه باشد كه
چرا كه خداوند متصف بـه صـفات كمـال اسـت و هـيچ گونـه نقصـي متوجـه او         

ي احسان و فضل وجود او كه نفسـها را اسـير خـودش كـرده      شود، و به اضافه نمي
  .اند دلها به سوي محبت و شوق او روي آوردهو است، 

ما بـدان معتقـديم   و آنچه كه «: هنگام ذكر مسائل اعتقاد گفته به 2ابن خفيف] 10[
نبايد براي خداوند بكار گرفته شود، و توضيح داده كه بكار » عشق«اين است كه نام 

باشد، زيرا كلمه عشق مشتق است و در شـريعت بكـار    گيري چنين اسمي جائز نمي
باشـد، و در   نرفته است و گفته كمترين اشكال بكارگيري آن بدعت و گمراهـي مـي  

  3»محبت را بكار گرفته كفايت است آنچه كه خداوند نص نهاده و
ي حب در چند مورد در كتاب خودش  يعني نص نهادن از طرف خداوند بر كلمه

براي وجوب اعتقاد به آن كافي است، و ايجاد نامي بجز از حب مانند عشق و غيـره  
ها براي خداونـد دسـت كشـيد و     از الفاظ ديگر، بدعت است و بايد از اينگونه نامه

  .ي را براي خداوند بكار نبردچنين الفاظ

                                                 
، بخـاطر اشـتباهات فـراوان در     502-500،  497-496ص  1المنهاج في شعب االيمـان ج   . ١

ام، و ايـن اشـتباهات در    در تحقيـق حليمـي بسـيار تـالش كـرده     چاپ شده كتـاب   ي هنسخ
كه نص كتاب را نوشته بسيار كوتـاهي كـرده   كه آن كسيچاپ شده به اين علت است ي هنسخ

اي كه مربوط به شكر است نوشته، كـه حليمـي گفتـه     است، بگونه اينكه تعليقي را در مسئله
ه آن معجـم لسـان العـرب ابـن منظـور      مقصود ب« تعليق نوشته و گفته »هما بالسان«) 5001(

 .   با وجود آن حليمي بيشتر از دو قرن پيش از والدت ابن منظور فوت كرده است» است

ايشان ابو عبداهللا محمد بن خفيف شيرازي و صوفي هستند، نزد ابي العباس بن سريج فقه را  . ٢
علـم  تشـويق ميكـرد و     آموخت، و باقالني از او روايت  كرده و ايشان مردم را به يادگيري

گويـد   هاي را كه از علم دوري ميكنند دور بيندازند، و چنانكه ذهبي مي گفت كالم صوفي مي
ه شرح زندگي او در كتـاب السـير   ايشان علم و عمل را با هم جمع كرده بود، مراجعه شود ب

، و طبقــات 157-154ص  1و طبقــات ابــن صــالح ج  346-342ص  16ليف ذهبــي ج تــأ
 .  163-149ص  3سبكي ج 

اعتقاد توحيد به اسماء و «از ابن خفيف نقل كرده  80ص  5ابن تيميه آنرا در فتاوي ج .  ٣
 » صفات
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ي صـحيح   ما به ما فهمانده كه نشـانه و موالي كريم پروردگار «: آجري گفته] 11[
بودن محبت كسي كه ادعاي محبت خدا را داشته باشد اين است كه رسول خـدا را  

   1»باشد حيح نميص يدوست بدارد و از او پيروي كند، وگرنه، چنين ادعاي
در اينجا اين است كـه او اعتـراف بـه محبـت حقيقـي       هدف از بيان كالم آجري

خـدا در   حـول خداوند كرده است، و اما آنچه كه متعلق به داليل محبت اسـت بـه   
  .سوم خواهد آمدفقرة 

هـاي   ويژگـي و  لياچه را كه اخبار و روايتها از خصاللكائي آنو هنگامي كه ] 12[
اي آنها محبت خدا و رسـولش را  ابتداند، بيان نموده، در  معدود در ايمان، ذكر كرده

و خودش را مكلف نكرده كه هيچ گونه تاويلي را براي اين محبت  2قرار داده است
ذكر بكند، و اين اعالم است از طرف اللكائي به اينكه اين خصلت عظـيم و بـزرگ   

احسـاس  آن را را بايد به ظاهرش تفسير كرد، به آنگونه كه اهل ايمـان در دل خـود   
  .كنند مي
و بيهقي اين خصلت بزرگ را در ضمن شعب ايمان بيان كرده اسـت، و در  ] 13[

q  p  o  n   m  (: فرمايـد  توضيح آن قول خداوند را ذكر كرده كه مـي 

w       v  u  t  s  rx   }  |  {  z  y( ]165 آيه: بقره[  
ن را گزيننـد و آنـا   هائي بـر مـي   برخي از مردم هستند كه غير از خدا خدا گونه«: ترجمه

  ، »دارند اند خدا را سخت دوست مي دارند، و كسانيكه ايمان آورده همچون خدا دوست مي
دهـد   اين نشان مـي «: گويد  بيهقي به دنبال اين آيه عبارت حليمي را آورده كه مي

والـذين  (: فرماينـد  كه حب خداوند بخشي از ايمان است، زيرا قول خداوند كه مي
انسـان را بـه دوسـت داشـتن و حـب      ايمـان  به اينكه اشاره است  )آمنواشد حباًهللا

           3»نمايد كند و به آن دعوت مي خداوند تحريك مي

n  m      l  k  (: فرمايـد  سپس اين قـول خداونـد را آورده كـه مـي    ] 14[

                                                 
 359الشريعه ص  . ١

 914ص  5شرح اصول اعتقاد اهل السنته ج  . ٢

 ]8[مراجعه شود به آنچه كه گذشت در فقره .  ٣
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o(  تا اينكه ميرسد به)  l( ]24آيه : توبه [) ًترجمه آن قبال
ي مـا مشـخص كـرد كـه حـب خـدا و       خداوند به اين آيـه بـرا  «: ، و گفته )گذشت

از خـدا   آنهـا ديگـري نـزد    رسولش و جهاد در راه او واجـب اسـت، و نبايـد چيـز    
   1»محبوبتر باشد

حـب  «تا نشان دهـد كـه    هسپس بيهقي بعضي از نصوص سنت را ذكر كرد] 15[
محبـت خداونـد   « بـراي داللـت بـر اينكـه    و » خدا و رسولش بخشي از ايمان است

   2»واجب است
بيهقي محبت خدا و رسولش را در بابي مستقل ضمن كتاب األربعين كـه   و] 16[

 قـرار داده اسـت، و قـبالً    3گان خدا و اخالق آنها تخريج كـرده  ي احوال بنده درباره
پـيش در آمـدي   تـا  اختصـاص داده   )چهل باب(به  گفته شد كه بيهقي اين كتاب را

] 17[. زوجـل الزم اسـت  ي عخدادر رابطه با چيزي كه شناخت آن در عبادت باشد 
از ي بلنـد   مقامات وقله ازبيان كرده كه محبت خداوند هدف نهائي  »/« و غزالي

ي وجود ندارد مگـر اينكـه    محبت هيچ مقام و درجهادراك درجات است، و پس از 
، ماننـد شـوق و   باشـد  تابعي از توابع آن مي وي از ثمرات آن ا هآن مقام و درجه ثمر

اي وجود ندارد، مگر اينكـه آن مقـام و    حبت هيچ مقام و درجهاز م   ت، و پيشيرضا
اند كه  اي از مقدمات محبت است، مانند توبه و صبر، و ايشان بيان كرده درجه مقدمه

برخي از علما امكان شده است تا جايي كه  مشكل و سختايمان به محبت خداوند 
فرمان خـدا معنـي    بر ظبتمحبت بجز موا: اند و گفته 4اند چنين محبتي را انكار كرده

  5.محال است مثالبا جنس و  مگر با  ديگري را ندارد، و حقيقت محبت
تأويل  آنراواجب بودن محبت را بيان كرده، و بر آنكسانيكه  »/«و غزالي ] 18[

                                                 
  363ص  1شعب اإليمان ج  . ١

 .365- 363ص  1منبع قبلي ج  .٢

 .از كتاب األربعين بيهقي - 69- 66مراجعه شود به ص .  ٣

« :گفته 448ب ص آدو در كتاب األ از باب اول، 2پاورقي شماره  65 مراجعه شود به ص .  ٤
  .وبا نصوص كتاب و سنت مضمون اين باب را بيان كرده  )ص(باب من احب اللّه و رسوله 

ت كه اند اهل كالم و هر آنكسي اس را انكار كرده برخي از علماء كه چنين محبتي ازمنظور  .  ٥
 . چنانكه آخر سخن او بر آن داللت دارد .متأثر به اهل كالم شده است
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بدان كه امت اسالمي اجماع كرده بر اينكه محبت خدا و «: اند رد نوشته و گفته كرده
شود؟ و  ونه چيزيكه وجود نداشته باشد واجب ميواجب است، چگ )ص(رسولش 

ي محبـت   ثمـره پيـرو و  شود در حاليكه اطاعت  چگونه محبت به اطاعت تفسير مي
است؟ و بايد محبت پيش از اطاعت وجـود داشـته باشـد و پـس از آن، كسـي كـه       

و اين قول خداونـد    .كند اطاعت مي) خود به خود(ه و محبت ورزيده، دوست داشت

كننـد،   بر اثبات محبت داللت مي، و ]54آيه : مائده[ )y    x  (: ايدفرم كه مي

است بر اثبـات   هم دليل] 65آيه: بقره[ )z  y  }  |  {  (: اين قول خدا
محبت و اثبات تفاوت در محبت، و رسول خدا در احاديث فراواني محبت خداوند 

را ذكر كـرده و   برخي از اين احاديث »/«و غزالي  »را شرط ايمان قرارداده است

m      l  k  (: چگونه محبت حقيقت ندارد در حاليكه خداوند فرموده«: سپس گفته
p  o  n( ]24آيه : توبه) [خداوند متعال ايـن  .) تا آخر آيه

  1».جاري ساخته استرا در معرض تهديد و انكار  مقوله
: ور شـده و گفتـه   بـر منكـران محبـت خداونـد حملـه      »/«سپس غزالي ] 19[

كسي كـه قصـور و كوتـاهي او را در    كند مگر  محبت خداوند را انكار نميابراين بن«
درجه و مرتبة چهارپايان نشانده است و نتوانـد اصـالً از ادراك محسوسـات فراتـر     

   2».رود
توضـيح داده كـه جمهـور متكلمـين بـر ايـن        »/«و امام فخرالدين رازي ] 20[

ت خداوند تعلق گيرد، چـرا كـه   عقيده هستند كه محال است محبت به ذات و صفا
محبت يك نوع از انواع اراده است و اراده تنها بـه چيزهائيكـه جـائز باشـند تعلـق      

محبـت ثـواب اوسـت، ولـي      يـا گيرد، پس معني محبت خداوند محبت طاعـت   مي
گـان خداونـد را بخـاطر ذات مقدسـش دوسـت       گاهي اوقات بنـده : اند عارفان گفته

وقتي كه اين ثابت شد پس مـا  «: دليل اين گروه گفته دارند، سپس بعد از توضيح مي
محبت ثوابش تفسير  يا برمحبت اطاعت  رآن گروهي كه محبت خدا را ب: گوئيم مي

                                                 
 .312-311ص  4احياء علوم الدين ج   . ١
 314ص  4منبع قبلي ج  .  ٢
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لذت بخاطر خود لذت محبوب و دوسـت   انددانستهند، اينها كساني هستند كه ادهكر
، امـا  اند كه كمال به خاطر خود ذات كمـال محبـوب اسـت    داشتني است، و ندانسته

ذات مقدسش محبوب است و هـم بخـاطر   در  خداوند متعال هم: اند عارفانيكه گفته
كساني هستند كه بـراي آنهـا ثابـت شـده،      آنهاذات مقدسش دوست داشتني است، 

ذات حـق سـبحانه و تعـالي     تـرين كـامالن    بوب است، چرا كه كاملخود كمال مح
چيزي است كه غيـر  هر از از ني است، زيرا خداوند بخاطر واجب الوجود بودنش بي

است، و خداوند سـبحان  شده خودش است، و كمال هر چيزي از كمال او برگرفته 
اسـت، هنگاميكـه مـا شخصـي را بخـاطر كمـال        كامالن در علم و قدرت كاملترين

داريم و شـخص شـجاعي را بخـاطر كمـال شـجاعتش دوسـت        علمش دوست مي
دوسـت   از افعال ناشايسـت  گاريشداريم، و شخص پرهيزگاري را بخاطر پرهيز مي
ي علـوم بـه    داريم، پس چرا خداوند را دوست نداشـته باشـيم در حاليكـه همـه     مي

نسبت علم او كالعدم هستند و تمام قدرتها به نسـبت قـدرت او كالعـدم هسـتند، و     
به نسـبت برائـت خداونـد از نقـص     آنچه از پاكي از نقايص براي خلق است، تمام 

يد قاطعانه بگوئيم محبوب واقعـي تنهـا خداونـد اسـت و     پس باكالعدم هستند؟ 
خداوند هم ذات مقدسش محبوب است و هـم بخـاطر ذات مقدسـش دوسـت     

   1».داشتني است
فخر رازي گفته اصرار متكلمين بر اينكه محبت خداوند عبـارت از محبـت   ] 21[

ن زيرا ممك باشد؛ مي ثواب او است قولي ضعيف ياطاعت اعظام و اجالل يا محبت 
ديگـري محبـوب اسـت،     معناينيست در مورد همه چيز گفته شود آن چيز بخاطر 

محبـوب  ذاتـاً  به چيزي برسـد كـه    بايد انتهادهد، پس  وگرنه تسلسل و دور رخ مي
       2.باشد

پس اين تقرير و تشريح رازي و غزالي خـروج و شـورش عليـه روش متكلمـين     
ا   اني آنرا ياري و تأييد كردهاست، آن روشي كه رازي و غزالي در مسائل فراو اند، امـ

اند  هر دو تصريح كرده لذاتبعيت كنند، معمولي روش تأويل آن اين بار نتوانستند از 
                                                 

  228 ص 4تفسير كبير ج. ١

  19 ص 8منبع قبلي ج  . ٢
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انـد و راه صـحيح را    كه متكلمـين در ايـن مسـئله از مسـير صـحيح منحـرف شـده       
انـد، مطـابق    ردهبه رغم آنكه عدم محبتي را كه آنهـا تقريـر و تثبيـت كـ    اند،  نپيموده
الوصف اينبار  مع. كنند هم آن را تأييد مي زالي و رازي همزمان بااي است كه غ قاعده

اي كه از آن منشعب شده است، راضي نشدند، بخاطر متأثر شدن از تصوفي  به نتيجه
برخـي از متصـوفين   چـه بسـا   بلكـه  كه اثبات محبت اهللا مورد اتفاق اهل آن است، 

  .اند محبت مرتكب شدهاثبات مسئله را در  يهاي زشت و بي جاي روي زياده
بيان كرده كـه محبـت خداونـد جـزء اصـول       »/«عزبن عبدالسالم ] 24ـ   22[
از هـايي كـه ارزانـي داشـته،      ها و فضـل  محبت خداوند بخاطر نعمتپس باشد،  مي

گيرد، چون دلها برحب كسـي كـه در حـق     نيكي او سرچشمه مياحسان و شناخت 
كسـي كـه همـه     محبـت اند، پـس گمـان در    ده شدهآفري كرده،آنها بخشش و نيكي 

شـود بايـد چگونـه     از او صادر مي ها نيكي و  همة خوبياز طرف او است،  ها نعمت
از شناخت جمال  ،باشد؟ اما محبت و دوست داشتن خدا بخاطر جالل و عظمت او

  1.گيرد او نشأت مي
گـانش   بنـده و احسان خودش را به  انعامخداوند سبحان اين در حالي است كه  و

 يادآوري مي كند تا او را دوست داشته باشند و از او اطاعت و فرمانبرداري كننـد و 
  2.نكنندبا او مخالفت 

و كمـال صـفاتش دوسـت داشـته     ولي هر كسي خداوند را بخاطر ذات مقدسش 
دارد،  از كسي كه خداوند را بخاطر انعـام و احسـانش دوسـت مـي     است تربر. باشد

  3.اسباب استوي برترين داشتن  زيرا سبب حب و دوست
  .در آناي است در اثبات محبت بر حقيقت خودش و تفاضل بندگان  و اين مقوله

^  _  `             b  a   (: ي خداونـد  ابن كثير به هنگام تفسير ايـن فرمـوده  ] 25[
e   d  c( ]31آيه: عمران آل[  

د تـا خـدا شـما را دوسـت     داريد از من پيروي كنيـ  بگو اگر خدا را دوست مي«: ترجمه
                                                 

  213ص  2قواعد األحكام ج. ١

  21ص  1بلي جمنبع ق. ٢

  217ص  2منبع قبلي ج. ٣
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  . »بدارد
نسـبت  محبت شما از ايد  يعني براي شما فراتر از آنچه كه از او طلب كرده«: گفته
كه از اولي بهتـر و  . باشد او نسبت به شما ميمهرورزي ، و آن شود مي، حاصل به او

مهم آن نيست كه تـو دوسـت    :اند گفته ي فرزانهبزرگتر است، چنانكه برخي از علما
  1».ه باشي بلكه مهم آن است كه تو محبوب باشيداست

گانش و محبت بنده گان  اين قول ابن كثير در اثبات محبت حقيقي خدا براي بنده
  .براي خدا صريح است

، عبـارت اسـت از   كـه و قبالً گذشت كه ابن كثير عبادت را اينگونه تعريف كـرد  
پس ايشـان   ،كند يرا در كنار هم جمع م 2كمال محبت و فروتني و خوفچيزي كه 

ركنـي قـرار داد كـه عبـادت بـدون آن كامـل       عنـوان  را براي خـدا، بـه    بندهمحبت 
  .شود نمي
محبت خدا بلكـه   اصل عبادت،« : اين معني است كه مقريزي گفته و بخاطر] 26[

اصل عبادت عبارت است از اينكه بايد تنها او را دوست داشته باشـي و بـه همـراه    
  3»سي ديگري به دل خود راه ندهيمحبت او محبت را براي ك

اسـت   از معلوماتيحقيقت محبت نزد اهل معرفت «: گفته »/«ابن حجر ] 27[
وجـدان و ضـميري   كنـد كـه داراي    تعريف ميتعريف نشدني، و تنها كسي آنرا 

  4».داشته باشدو ضمير باشد كه ممكن نيست تعبيري از آن وجدان  مي
اهللا و  يحبـه «: فرمايـد  ي علي مي ه دربارهك )ص(و به هنگام شرح قول پيامبر] 28[

دارند،  خدا و رسولش او را دوست مي«: ترجمه 5»رسوله او قال يحب اهللا و رسوله
  .»دارد گفت خدا و رسولش را دوست ميو يا 

                                                 
  358ص  1تفسيرالقرآن العظيم ج . ١

  .از فصل سابق 200- 199مراجعه كن به  ص . ٢

  54تجريدالتوحيد المفيد ص . ٣

ابن القيم در كتاب مدارج السالكين به اين نظريه تمايـل داشـته و    252ص   22فتح الباري ج . ٤
ن تعريف نشده است، تعريفات بيشتر معنـي محبـت را   تعريف واضحتر از محبت از اي«گفته 

توان محبت را به  كنند، و تعريف محبت تنها اين است كه محبت وجود دارد و نمي گنگ مي
 »صفتي بهتر و آشكارتر از محبت توصيف كرد

  .قبالً گذشت 210در ص تخريج اين حديث . ٥
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حقيقت محبت است، و اال هـر مسـلماني   از اين وجود  )ص(منظور پيامبر«: هگفت
  » .ستاو سهيم ك ترشمبا علي  اين صفتدر مطلق 

دارند چنانكـه علـي خـدا و     ي مسلمانان خدا و رسولش را دوست مي يعني همه(
و در اين حديث اشـاره اسـت بـه ايـن قـول      ) دارد ـ مترجم  دوست ميرسولش را 

: عمـران  آل[ )^  _  `             e   d  c   b  a( :فرمايـد  خداوند كه مي
  ] 31آيه

تـا  دارد  )ص(يت تبعيت را از پيامبرنها )ط(به اينكه علي كرده اشاره  گويي وي
به همين خاطر  صفت محبت خدا نسبت به خودش شده است وكه متصف به  جايي

   1».ض او نشانه نفاق استغنشانه ايمان و ب عليمحبت 
بيـان كـرده كـه اصـل محبـت خـدا و رسـولش در ميـان تمـام           »/«ابن حجر 

ي شـأن و منزلـت علـي     مسلمانان مشترك است، اما آنچه كه در اين حديث دربـاره 
كه محبـت خـدا و رسـولش را     )ط(آمده شهادت و گواهي است براي علي  )ط(

كـه محبـت و عالقمنـدي بـه      تا جاييدارند،  دارد و خدا و رسولش او را دوست مي
   2.استهايي ايمان تبديل شده  علي به يكي از نشانه

                                                 
   215ص  14فتح الباري ج . ١

سـوگند بـه آن   «: روايت كرده كه فرموده است )ط(م از علي كه مسلاست و اين در حديثي . ٢
براي من كه بجـز انسـان   . باشد بدرستي عهد و پيمان پيامبر امي مي دانه را شكافتكسي كه 

دارد و بجز انسان منافق هيچ كس ديگري از مـن   مؤمن هيچ كس ديگري من را دوست نمي
باب الدليل علي ان حب األنصار و ، كتاب اإليمان، 64ص  2صحيح مسلم ج(» .آيد بدش نمي

و مناقـب او ذكـر شـده     )ط(اين حديث در رديف احاديث فضائل علـي  ) علي من اإليمان
فرق وجود دارد مقام هاي او نيست، و در ميان اين دو  است، اما اين جزء خصائص و ويژگي

: فرمايـد  كند كه مي اين فرق را حديث انس كه در صحيحين آمده بيان مي پوشيده نيست،كه 
ـ ايـن  » .نفاق بغض انصار است ي هي ايمان حب و دوست داشتن انصار است، و نشان نشانه«

بجـز  «: فرمايـد  كـه مـي   )اين فرق نمايـان اسـت  (لفظ از بخاري است، و در حديث براء نيز 
دارد، و بجز شخص منافق هـيچ كـس    شخص مؤمن هيچ كس ديگري انصار را دوست نمي

، بـاب مناقـب   223ص  4صـحيح بخـاري ج  (» پرورانـد  ل نمـي ديگري بغض انصار را در د
باب حب األنصار من اإليمان، و صحيح مسلم در همان جا كه حديث علـي روايـت    األنصار،

  .)شده نيز اين حديث ذكر شده است
را بخـاطر  ) ص(را بلكه ساير صـحابه پيـامبر   )ط(رضي اهللا عنه و انصار  خالصه هر كسي علي
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پيـامبر  ز نهـي  فوايد و نكات اسـتنباط شـده ا  و ابن حجر به هنگام شمارش ] 29[
مردي كـه بخـاطر شـراب خـواري او را شـالق زد، بـا ايـن        كردن از نفرين ) ص(

به خـدا قسـم مـن     )و عليه او يار و ياور شيطان نشويد(او را نفرين نكنيد « !فرموده
    1»دارد دانم كه او خدا و رسولش را دوست مي مي

نهـي  ارتكاب ر بين دو منافاتي كه تضاد اين نكته وجود دارد، در آن «: گفته است
) ص(وجـود نـدارد، زيـرا پيـامبر    آن مرتكب و ثبوت محبت خدا و رسولش در دل 

خبر داده كه اين شخص با وجود اينكه شرابخواري از او سر داده است، محبت خدا 
محبـت  از ناحية او تكرار شود، كسي كه معصيت اينكه و رسولش را در دل دارد، و 

محبـت  ثبـوت  رود كه استمرار  و احتمال مي ...شود ده نميناز او ستاخدا و رسولش 
خدا و رسولش در دل شخص گناهكار مقيد باشد بـه ايـن كـه اگـر آن شـخص از      

آن گناه مـذكور از او پـاك    شد، انجام آن گناه پشيمان شد و حد شرعي بر او جاري
، چون آن كسي كه گنـاه را  كه اين از او واقع نشده استبر خالف كسي ، و شود مي
را از او ) اين محبـت (چيزي بر دلش نقش ببندد كه كه  رود آن ميكند بيم  ار ميتكر

     2».بگيرد
، بلكه در دل كسانيكه كاران كه محبت خدا در دل گناه هردبيان ك »/«ابن حجر 
وجود دارد، چرا كه محبت خداوند سبحان يك  ورزند بر گناه اصرار مياز مسلمانان 

كه محبت خدايش را در دل نداشته باشد تصور  وجود مسلماني و اصل بزرگ است
از قلـبش  شود، هر چند تكرار گناه گاهي اوقات منجر بـه سـلب محبـت خـدا      نمي
 هـا  كـه معصـيت  ) گونـه اسـت   اين(گويند  كه اهل علم ميگونه  و اين همانشود  مي

رود كـه آنكسـي بـر انجـام گنـاه اصـرار        ، يعني بيم ميندستهقاصد و پيام آور كفر 

                                                                                                                      
ه دوست داشتني هستند دوست داشته باشد دليل بر ايمان او است، و خدا و آنگونه كه شايست

هر كسي آنها را بخاطر ايمانيكه به خدا و رسولش دارند و بخـاطر تالشـي كـه در راه خـدا     
نفاق او است، براي توضيح بيشتر ايـن مسـئله مراجعـه     ياند دوست نداشته باشد نشانه كرده

ص  4نهاج السنه تأليف شيخ اإلسالم ابن تيميـه ج و م 122ـ   121ص  1الباري ج شود به فتح
 .148ص  7و همچنين ج 371،  296

 .گذشت 210تخريج اين حديث در ص  . ١

 .213ص  25فتح الباري ج .  ٢
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  .د كم كم به شانه خالي كردن از اسالم و ارتداد روي بياورد، العياذباهللاورز مي

  هاي شرعي است تي محب ي همه اين محبت اصل و ريشه: ثانياً
انـد،   به بيان بزرگي جايگاه اين محبـت بسـنده نكـرده    »/«علماي شافعي مذهب 

 شـرعي هـاي پسـنديده    ي تمـام محبـت   اند كه ايـن محبـت ريشـه    بلكه توضيح داده
دوست داشتن آنچه كه محبوب  باشود مگر  محبت كامل نميو از آنجا كه . باشد مي

مقـرر   »/«نزد او مبغوض است، امـام شـافعي    كه دارد، و بغض آنچه دوست مي
بـردار   باشد كه بيشتر مطيع و فرمان ترين مردمان به محبت كسي مي كه شايسته، كرده

 حتـي  هم اكتفا نكـرده به اين  »/«امام شافعي  عالوه بر اينخداي خويش باشد، 
ه و بعنـوان تعصـب جـاهلي    شهادت كسي را كه به مقتضاي اين محبت عمل نكـرد 

  . اش نسبت به ديگران خدامحورانه نبوده است، رد كرده است عالقه و دشمني
هستند، و هيچ احدي از گان خدا  مردم همگي بنده«فرمايد  و در اين باره مي] 30[

ترين آنها بـه محبـت فرمـانبردارترين     شود و شايسته ارج نميآنها از عبوديت خدا خ
آن محبتي كه ناشايست است از انسان سر زنـد  « :گفته استاكه آنجتا » باشد آنها مي

آن محبتي است كه بخاطر  خويشاوندي باشد و او را وادار كند چيزي را بر ديگران 
به حريم ديگران و طعن تحميل كند كه خداوند بر او حرام كرده است، مانند تجاوز 

و نـه بخـاطر   ، و مبغـوض داشـتن بخـاطر نسـب،     ورزي ران و تعصـب به نسب ديگ
ورد،  واقع شده بـر كينـه   وضفرد مبغو نه بخاطر جنايتي كه از طرف  معصيت خدا،

، ايـن محـض   دارم مبغـوض مـي  را  او: ولي در عوض بگويـد صورت گرفته است، 
   1»ذيرفته نشودشود كه شهادت پ تعصب جاهلي است و سبب مي

وصيت بزرگ خودش را نوشت ـ كـه تقريبـاً     »/«مام شافعي كه ا  هنگامي] 31[
ـ مسـئله محبـت خـدا را    آن را ديكتـه كـرد،    نزديك به يك سـال پـيش از فـوتش    

هـيچ  « :فرمـود  شـنيدند به آن كساني كه وصيت او را وصيت كنان فراموش نكرد و 
برخـورد نكنـد؛  از كسـي كـه      دوسـتانه هيچ كس ديگري جز بخاطر خـدا  با كسي 

ي  ي علمـي در ديـن و اسـتفاده    و اميد اسـتفاده دهد  دوستي را بخاطر خدا انجام مي

                                                 
 207ص  6األم ج .  ١
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    1»رودميادب در مسائل دنيا را از او 
ابو حاتم ابن حبان به اين مسئله اهتمام خاصـي ورزيـده اسـت، و احاديـث ايـن      

و دو بـاب را بـه آن   در ضمن كتاب اإليمان ذكر كرده،  )موضوع محبت(موضوع را 
  .اول از آن دو باب، ترهيبتخصيص داده است، در باب 

ذكر نفـي ايمـان   «: گفتهترغيب را مد نظر قرار داده و و در باب ديگري ] 32-33[
  2 ».و جل نباشد ت و دوست داشتنيش بخاطر خداوند عزاز كسي كه محب

خداونـد عـز و    ذكر اثبات وجود شيريني ايمان در كام كسي كه قومي را بخاطر«و
  3 .»جل دوست داشته باشد

اللكائي در بيان خصال ايمان محبت انسان را بـراي خداونـد ذكـر كـرده،و     ] 34[
را ذكـر   )ص(ل بيـت پيـامبر  و محبـت آ  )ط(همچنين محبت انصار و محبت علي 

محبتهاي شـرعي هسـتند و از محبـت خداونـد     ، ي اين محبتها  همهو  4است، كرده
  .گيرند متعال نشأت مي

را آورده، و نوع دوستي بخاطر خـدا  بيهقي در كتاب األربعين مسئله محبت ] 35[
   5.است دليل آوردهو در آن بابي كه محبت خدا و رسولش را بيان كرده براي آن 

ي محبـت اسـت تنهـا     كه مستحق و شايسـته آن كسي«: گفته »/«و غزالي ] 36[
نـه از جهـت   داشـته باشـد   باشد، هر كسي غير خدا را دوسـت   ذات مقدس اللّه مي

جهـل و كوتـاه فكـري او دربـاره شـناخت خـدا        بخاطر، اين نسبت دادن او به خدا
چـرا كـه عـين     اسـت،  مورد پسـند  )ص( ، و حب و دوست داشتن پيامبر خدااست

 زيـرا محبـوبِ   ؛محبت خداوند است، همچنـين اسـت حـب علمـاء و پرهيزگـاران     
دوسـتدار ايـن   ب اسـت، و  محبـو  ،محبوب )ص( محبوب است، و رسول ،محبوب
كه خداونـد  (حب و دوست داشتن اصل  به ها ي اين محبوب است، و همه محبوب،

                                                 
هجري نوشته  203، امام شافعي وصيت خودش را را در شعبان سال 122ص  4منبع قبلي ج .  ١

 .يم كه در سال بعدي فوت كرد است و در مقدمه كتاب گفت

 ۴٧١ص  1األحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج  . ٢

 473ص  1منبع قبلي ج  . ٣

 . 933-932-914ص  5ج  سنةشرح اصول اعتقاد اهل  . ٤

 .69- 66في احول عباد اللّه و اخالقهم ص  جةكتاب األربعين الصغري المخر . ٥
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   1»كند گردد و از آن به چيز ديگري تجاوز نمي ميبر )است ـ مترجم
وظيفه هر انسان مسلماني است كه اهل سـنت را  «: قوام السنه اصفهاني گفته] 37[

وض غـ بمرا كـه اهـل بـدعت     الزم استاو  و بر دوست بدارد،در هر جا كه باشند، 
در هر جائي كه باشند، تا جزء آن كساني باشد كه دوست داشتنش و بغضش  بدارد،

  2»براي خدا و بخاطر او باشد
توانـد بـه    قوام السنه معيار روشني را وضع كرده كه انسان طبق آن معيار مي] 38[

سي كه مطيـع فرمـان   ك«: گفته يحب و بغضي كه بخاطر خدا باشد تحقق بخشد، و
هـر چنـد در اثنـاي     بخاطر طاعتش دوست داشته شـود، خدا است واجب است كه 

از طاعت خداونـد سـرپيچي   كه و كسي  ها را انجام دهد، معصيتبعضي از طاعت، 
هـر چنـد در اثنـاي    شـود،   مبغـوض واقـع  كـه بخـاطر معصـيتش    كند واجب است 

كسي كه طاعتش بيشـتر باشـد،    بنابراين،. ها را انجام دهد بعضي از طاعتمعصيت، 
ش بيشتر باشند انو هر كسي كه گناه. شود ايمانش زياد گشته و محبت او واجب مي

، تا دوست داشتن و دوسـت نداشـتن   شود ميبغضش واجب  و ايمانش ناقص است
  3»بخاطر خدا براي انسان حاصل شود

ب فضـيلت حـ  «در كتاب رياض الصالحين بـابي را در   »/«ي وو امام نو] 39[
بخاطر خدا و تشويق محبت براي خدا، و اينكه هر كسي شخص ديگري را دوست 

كـه   ش دارد، و اگـر خواسـت اعـالم كنـد    داشته باشد و به او اعالم كند كـه دوسـت  
جهـت  سيزده نـص از كتـاب و سـنت    . باز كرده است »دارد، چه بگويد دوستش مي

  4.استآورده داللت بر آنچه كه اين باب دربرگرفته، 
سـه  «  :حـديث ايـن  گانة وارد شده در  كه امور سهقاضي بيضاوي بيان كرده ] 40[

باشـند شـيريني ايمـان را در كـام خـودش       خصلت هست كه در هر انساني موجود 
اند، زيرا انسـان   شده قرار دادهكمال ايمان « بدين خاطر بعنوانتنها  5»كند احساس مي

                                                 
  .318ص 4احياء علوم الدين ج.  ١
  .501- 500ص  2ج  فی بيان الـمحجة الـحجة.  ٢

 .507ص  2منبع قبلي ج .  ٣

 .183- 180رياض الصالحين ص .  ٤

 .   گذشت 210تخريج اين حديث قبالً در ص .  ٥
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للّـه اسـت، و در واقـع هـيچ     هر گاه تأمل كند كه بخشنده نعمت تنها ذات مقـدس ا 
اي بجز اللّه وجود ندارد، و غير از خدا هر چه باشـد وسـيله و    بخشنده و منع كننده

منظور خدا را بـراي انسـان بيـان    كسي است كه ) ص(پيامبراينكه و  واسطه هستند،
كند كه انسان با تمام وجودش رو به خداي آورد، و بجـز آن چيزيكـه    كند اقتضا مي

و هـيچ كسـي را    دارد چيزهـاي ديگـري دوسـت داشـته نباشـد،      ميخداوند دوست 
   1»نداشته باشد مگر به خاطر خدادوست 

 و«: گفتـه  ،حبت خداونـد را بيـان كـرده   ميم عظجايگاه كه مقريزي  هنگامي] 41[
شـود   كه خدا دوست دارد صرفاً بخاطر او و در رابطه با او، دوست داشته ميچيزي 

ي كمال  ، زيرا محبت اينها نشانهرددوست دااش را  مالئكه چنانكه انبياء و پيامبران و
بـه جـاي خـدا،    محبت او است، و اين گونه محبت مانند محبت كسـي نيسـت كـه    

  2»دارد را مانند خدا دوست ميهايي را برگرفته و آنها  خداگونه
احـدي را سـراغ   باشـد كـه    ي محبت بخاطر خدا جزء آن دسته مسائلي مي مسئله

  .حتي از ميان متكلمينمنازعه و اختالف كرده باشد نداريم در آن 

  دليلي كه بر محبت داللت دارندبرهان و بيان و : ثالثاً
خـداي  نسبت بـه   بندهاند كه محبت  توضيح داده) اهللا  رحمهم(علماي شافعي مذهب 

كنـد واضـح و    كه بـر آن داللـت    در واقع دليلي، باشدباطن و پنهان اگرچه خويش 
حقيقت، دوست دار صادق از دوست دار غيـر  دليل است كه با اين  ،باشد ميآشكار 

شود، به همين خاطر است كه گروهي از علماي شـافعي بـه بيـان     صادق روشن مي

^  _  `             a  (: فرمايـد  اند، كه مي مضمون اين آيه عظيم الشأن اهتمام ورزيده
e   d  c   b( ]31آيه : آل عمران[.   

انـد كـه در نهايـت     اينجا كلماتي را بـه رشـته تحريـر در آورده   علماي شافعي در 

                                                 
 .اين قول قاضي بيضاوي را نقل كرده است 118ص  1ابن حجر در فتح الباري ج .  ١

مبران و أنبياء و مالئكه گفت محبـت  ، و اينكه درباره محبت پيا54تجريد التوحيد المفيد ص .  ٢
 تر است، بر خالف قـول غزالـي كـه گفـت     اينها نشانه محبت خداوند است اين قول صحيح

 .چنانكه قبالً به اهم مطلب يادآور شديم. محبت اينها عين محبت خداوند است
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  .هستندارزشمندي زيبايي و 
مبني بـر عـدم گـرفتن     1هنگاميكه قول قاضي ابو يوسف »/«امام شافعي ] 42[

ي باطـل،  ااگر با آرزو و تمنـ «: گفت باطل اعالم كرد،،  صبا نصوجزيه از عرب، را 
و ذلت و افتاد،  ه حرف ابويوسف جا ميداشتيم ك دوست ميم ديش نمي مرتكب گناه

 اسـت  بزرگتر آن از ما نظر در خداوند ولي شد، خواري بر شخص عربي جاري نمي

  2»بداريم دوست كرده حكم او آنچه غير كه
 بـود،  ه كـرد  يد به شخصي كه اين نظريه ابو يوسف را تأي »/«امام شافعي ] 43[

، ولي خداوند از اين حكم بـدش  بود گفتي چنين مي اي كاش آنچه كه تو مي«: گفت
آرزومند بوده كه حكم اين مسئله طبق نظريه ابو يوسف  »/«امام شافعي  3»آيد مي

خداونـد از چنـين   « :سخن خود را اصالح كرده و گفـت بود، سپس  و شاگردش مي
كنـيم، چـون مقتضـاي     يعني ما آرزوي چنين حكمي را نمـي » آيد  حكمي بدش مي

پيـامبرش  فرمان  او و فرمانكه از كند  او را وادار ميرش محبت انسان براي پروردگا
  .تمايل و عالقة نفس باشد مخالف آن فرمانپيروي كند هر چند 

ي صـحت محبـت خـدا و محبـت      پس از آنكه آجري بيان كرده كـه نشـانه  ] 44[
: فرمايـد  است اين قول خداوند را ذكر كـرده كـه مـي   وي كردن از او رو پيرسول او 

)     `  _  ^        h    g  f  e   d  c   b  ai  l  k  j( 
خداونـد در ايـن آيـه محبـت و پيـروي      «و به دنبـال آن گفتـه    ]31آيه : آل عمران[

همراه يا پيروي آنها از ي صحت محبت خودش قرار داده است، و  رسولش را نشانه
                                                 

ت، و او امام يعقوب بن ابراهيم بن حبيب انصاري و كوفي است، شاگرد امام ابـو حنيفـه اسـ   .  ١
تـا   يكي از بزرگان مذهب حنفي است، و نزد هارون الرشيد رفت و سمت بزرگي بـه او داد، 

اينكه سمت قضاوت را به او سپرد، اما خبر صحيح درباره اينكه شـافعي بـا هـارون الرشـيد     
مالقات كرده باشد وجود ندارد، و تنها محمد بن الحسن كه يكي از شـاگردان امـام شـافعي    

ت داشته چنانكه حافظ ابن كثير در مناقب شافعي اين مسئله را ثابـت كـرده   است با او مالقا
، براي آگاهي از شرح حال ابو يوسف مراجعه كنيد به كتاب السـير تـأليف   81-80است ص 
   . 539-535ص  8ذهبي ج 

ني در مختصر خـودش ص  و امام مز 369ص  7من كتاب األم ج كتاب سير األوزاعي در ض.  ٢
 .كرده استآنرا نقل  277

 .241ص  4األم ج .  ٣
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   1»استنهي كرده واز آن دستور داده به آن ، در آنچه كه آورده، و پيامبرش

^  _  `             (: فرمايـد  اين قول خداوند كـه مـي  و حليمي گفته كه منظور از ] 45[
e   d  c   b  a( ]اين است كه اگـر شـما محبـت    ] 31آيه: عمران آل

كنم، و هـيچ كسـي از شـما     خدا را در دل داريد، بدرستي من بسوي خدا دعوت مي
ا دوسـت بداريـد، خـدا را    كند، پـس مـن ر   بيشتر از من از دستورات او پيروي نمي

كند كه از  زيرا محبت شما براي خدا اقتضا مي ،د، و از من پيروي كنيديدوست بدار
بدانيد  يد،من پيروي كنيد، نه اينكه با من مخالفت كنيد، اگر شما از من پيروي نكرد

كه محبت خـدا را در دل نداريـد، و بكـارگيري نـام عـداوت و بغـض بـراي شـما         
   2»است از بكارگيري نام محبتتر  سزاوارتر و الزم

آنجاكـه  تـا    )n  m      l  k(: خداونـد ذكر كرده كه اين فرمودة و ] 46[

رف خداونــد بــه اعـالم اســت از طـ  ] 24آيــه : توبـه [ )l(: گويــد مـي 
مـرگ آنهـا متضـرر     آنها باترس اينكه كشته شوند و بازماندگان مسلمانان كه اگر از 

تأسـف  اند و يا  ي كه به آن دل بستهياه كاشانهر بشوند، و يا بخاطر حسرت خوردن 
و يـا بخـاطر   ها  مندي از سكنا گزيدن در آن از دست دادن لذت بهره خوردن بخاطر 

و  شدن آنها، از جهاد سـرباز زدنـد   كم و تنگ نظري نسبت به اموال و ترس از بخل
اطر آن جهاد را بلكه آنچه كه بخبدانيد كه اينها دوستداران خداوند نيستند،  ،بنشينند
، و اگـر كسـي در مـورد    باشـد  تـر مـي   كنند، براي آنها، خوشايندتر و مرجح ترك مي

بزنـد بـا او   بـه آنهـا بگويـد يـا آنهـا را اذيـت كنـد،        خودشان يا پيشينانشان حرفي 
رونقـي بازرگـاني را    جنگند و هيچ گاه ترس از دست دادن مال و مسـكن و بـي   مي

    3.ندارند
از اسباب محبت است، و تـرك   )ص(داده كه پيروي از پيامبر بيهقي توضيح] 47[

 )كتـاب و سـنت  (ت، و براي اين قول خود، بـا نصـوص   ي عدم محبت اس آن نشانه
                                                 

 .موضوعي قريب به آن بيان شده 122، و درص 359ص  عةالشري.  ١
 .499ص  1المنهاج في شعب اإليمان ج .  ٢

 .499ص  1المنهاج في شعب اإليمان ج .  ٣
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  1. استدالل كرده است
 ي حـب  اهللا نشـانه  السنه اصفهاني بيان كرده كه پيروي از سنت رسول و قوام] 48[

ي  نشـانه  )ص(ه پيـروي از پيـامبر  دليل براينكـ «: خداوند است و گفته پيروي كننده 
، ايـن قـول   شـوند  با آن متوجب محبت و مغفرت خدا مـي محبت خداوند است، و 

 e   d  c   b  a             `  _  ^( 2(: فرمايــد خداونــد اســت كــه مــي
  ]31آيه : عمران  آل[

داريد، از من پيروي كنيد تـا خـدا شـما را دوسـت      بگو اگر خدا را دوست مي«: ترجمه
   .»ردبدا
محبت بنده براي خداوند، كالم را خيلـي  هاي  عالمتدر بيان  »/«غزالي ] 49[

ادعـاي  هـر كسـي   بدانيد كـه  «: آن گفتهدربارة ي كالم خود  ابتدادر طوالني كرده و 
محبـت چـه قـدر سـنگين      ياين معنـا ادعا چه قدر آسان است  اينكند،  محبت مي

، هـر  بخـورد   فريـب شيطان  هاي وسهو وسكاريهاي نفس  است، نبايد انسان با فريب
بـراهين آن را  چند كه ادعاي محبت خداوند را داشته باشد، مادامي كه بـا داليـل و   

محبـت  و ، رده اسـت ها امتحـان و آزمـايش نكـ    و نشانه ها با عالمتمطالبه نكرده و 
و اصل و ريشة آن ثابت و فرع و شاخة آن در آسمان است، ي طيبه است، كه  شجره
ي  شـود، و چنانكـه دود نشـانه    آن برقلب و زبان و اعضاي بدن ظـاهر مـي   هاي هميو

كه بر روي قلب و زبان  ابن آثار هم، باشند ها نشانگر درختان مي و ميوهوجود آتش 
شـروع   »/« سـپس غزالـي  » .باشند ميي محبت خداوند  اند نشانه و اعضاء نشسته

   3.ها عالمتشماردن اين  بهكند  مي

^  _  `             (: فرمايـد  ن رازي به هنگام تفسير اين آيه كـه مـي  امام فخرالدي] 50[

                                                 
 .365ـ  363ص  1شعب اإليمان ج .  ١

 .245ص  1في بيان الحجه ج  الـحجة.  ٢

تـا  ي زيـادي كـرده    مبالغـه جا ، ابوحامد غزالي در اين 357ـ   347ص  4احياء علوم الدين ج . ٣
گفت، مراجعـه شـود بـه     مي در مورد نعمتهاي حسي بهشت چيزهاي گفته كه نبايد  جايي كه

، و ايـن كتـاب تـاكنون     490ص  2اين موضوع و نقد آن در كتاب خودم كرامات األولياء ج 
  .انتشار آن را آسان گرداندچاپ و منتشر نشده است، اميدوارم كه خداوند 
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e   d  c   b  a( ]ذكر كرده كه يهود و نصاري و ] 31آيه : عمران آل
: خالصـه «: گويـد  كفار قريش همگي مدعي محبت خداوند بودند، سـپس رازي مـي  

و خواهـان  كنند كه محبـت خداونـد را در دل دارنـد،     هاي عاقل ادعا مي تمام گروه
اگر واقعاً شما  :رضايت و اطاعت او هستند، پس خداوند به پيامبر ابالغ كرد كه بگو

در ادعاي محبت خدا صادق و راستگو هستيد، پس بياييد فرمـانبردار دسـتورات او   
هـر كسـي كـه     :باشيد، و از مخالفت با او بپرهيزيد، تقدير و اصل كالم چنين اسـت 

از هـر چيزيكـه موجـب غضـب     د نهايت اجتناب را بايحب خداوند را در دل دارد 
اقامـه   )ص(قاطع و روشن بر نبـوت محمـد   داللتو . داشته باشدشود،  خداوند مي

و متابعت حاصـل شـده   پيروي اين ، واجب است از او پيروي كرد، و اگر است هشد
   1».دهد كه اين محبت پيدا نشده است نشان مي باشد، اين

تشويق كننده است براطاعـت  «ان كرده كه محبت بي »/«عزبن عبدالسالم ] 51[
ترسند، و او  و فرمانبرداري خداوند، مانند اطاعت و فرمانبرداري كسانيكه از خدا مي

  2».كنند دانند و از او حيا مي را بزرگ مي
محبت خدا و رسولش اين است كه انسان از  لفضو از «: و امام نووي گفته] 52[

و از نهي ايشان اجتناب و دوري نمايد، و خود را بـه   دستوراتشان فرمانبرداري كند،
  3».آداب شرعي بيارايد

ادعـاي محبـت خـدا را داشـت و      4كـه حلّـاج   .ذهبي پس از اينكه نقل كرد] 53[
بدون شك پيـروي از  «: است هگفت. زد اعمال و اقوالي  برخالف ادعايش از او سر مي

^  _  `             (: فرمايـد  ند ميي محبت خداوند است، چرا كه خداو نشانه )ص(پيامبر
h    g  f  e   d  c   b  a(5 ]31آيه : عمران آل [  

ايـن آيـه   «: ابن كثير تعليق نفيس و با ارزشي را بر ايـن آيـه نوشـته و گفتـه    ] 54[
                                                 

 .19ـ 18ص   8كبير ج  تفسير. ١

 .207ص   1قواعد األحكام في مصالح األنام ج . ٢

 .186ص   16شرح صحيح مسلم ج. ٣

 47شرح زندگي حالج در باب اول گذشت ص . ٤

 .316ص  14سير اعالم النبالء ج . ٥
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 )ص(كه مدعي محبت خدا هستند و بـر راه و روش پيـامبر   ي كساني كريمه بر همه
كـه   زمـاني تـا  ها در حقيقت امر دروغگو هستند، آنكند كه  كنند حكم مي حركت نمي

تـا  » .پيـروي كننـد  شان نبوي او در تمام اقوال و افعالو دين  )ص(ي شريعت محمد

q  p  o  nr    s(: فرمايـد  ، به هنگام تفسير آيه بعدي كه ميجائيكه
t( اگر از اطاعت پيـامبر : گفته است)ي  روي گـردان شـدند و بـه مخالفـه     )ص

بدرســتي خداونــد كــافران را « )y   x  w  v  u(. ســتنددســتورات او برخا
كفـر   اش، كردن با او در طريقـه دهد كه مخالفت  اين آيه نشان مي »دارد، دوست نمي

دارد، هر چند ادعا كند  باشد دوست نمياين است، و خداوند كسي را كه متصف به 
زديـك كنـد،   خواهد خودش را به او ن دارد، و مي و پندارد كه خداوند را دوست مي

از رسول امي و خاتم پيامبران و فرستاده خدا به سوي تمام انس و جن زماني كه تا 
پيـامبران الـوالعزم در زمـان    اگـر  بلكه آن رسوليكه اگر انبياء و مرسلين پيروي كند، 
از طاعـت وي و پيـروي كـردن    بودند بجز پيـروي از او و وارد شـدن    حيات او مي

  1 ».اشتندديگري ندچارة شريعت او هيچ 
خداونـد پيـروي از پيـامبرش را    «: ي مذكور گفته مقريزي به هنگام ايراد آيه] 55[

شرط محبت خدا براي آنـان قـرار داد،    بعنوان مشروط به محبت آنان براي خدا، نيز
وجود مشروط بدون تحقق شرط ممتنع است، پس دانسـته شـد كـه محبـت منتفـي      

   2».است، اگر پيروي از رسول منتفي باشد
ي مذكور استنباط كرده، كه محبت بـدون پيـروي از    از آيه »/« ابن حجر] 56[

  3.شود حاصل نمي) ص(پيامبر
ي علماي شـافعي مـذهب در    شود كه گفتار گذشته از آنچه كه گذشت فهميده مي

  :شود اين سه مسئله خالصه مي
و و اشاره به منزلت و جايگاه محبت بنده نسبت به پروردگارش ـ اثبات محبت 1

                                                 
 .358ص   1تفسيرالقرآن العظيم ج . ١

 .54يد ص تجريد التوحيد المف. ٢

 .366ص  22فتح الباري ج . ٣
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  .بيان واجب بودن آن
براي صـاحب آن  شرعي ي محبتهاي پسنديده  ي همه ـ اين محبت اصل و ريشه2

د، ماننـد  گـرد  مـي  ،شـود  مـي   هاست، و شامل تمام آنچه كه بخاطر خدا دوست داشت
 .محبت پيامبران و انبياء و مالئكه و ساير مؤمنان

ي  اطالع ندارد ـ نشانه ـ و براي اين محبت باطني ـ كه هيچ كسي بجز اهللا از آن  3
كردن از كسي است كه اهللا تعالي آشكاري وجود دارد، و آن نشانه عبارت از پيروي 

پيـروي كنـد در ادعـايش صـادق     ) ص( هر كس از پيـامبر  پس ،او را فرستاده است
  .است، و هر كسي پيروي نكند در ادعايش صادق نيست
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  ديام و بيم: دوم مسأله

 ريتـأث  رايـ ز. نـد يآ يمـ  حساب به مانيا مقامات نيمهمتر و نيبزرگتر از مقام دو نيا
 و كـرده  نيـي تع كـه  يصـورت  آن بـه  يتعـال  يخـدا  عبادت كه دارند نيا در ييبسزا
 در سنت و كتاب از ياديز متون و نصوص. دماين دايپ تحقق ي جامه نموده، عمشرو
 و اگانـه جد صـورت  بـه   يگـاه  كه اند شدهوارد  بزرگ اصل  دو نيا انيب  با رابطه
 ؛سـت ين نيـ ا در يتعجبـ  البته. اند داده قرار يبررس مورد را آنها هم با همزمان يگاه
 و خشـم   اسـت،  خردمنـدان  و آگاهـان  تـرس  و ميب  هيما كه يزيچ نيبزرگتر رايز

 يتعـال  و تبـارك  يخـدا  احسـان  و فضـل  چنانكـه . باشـد  يمـ  پروردگارشان عذاب
 آن بـه  نآنـا  يهـا  دل و گرفتـه  تعلق آن به نآنا يها همت كه است يزيچ نيبزرگتر
 ديـ وع و وعـد  بـه  نسبت بنده كه يقيتصد از صرفاً مقام دو نيا و. است شده آزمند
 مييبگـو  ميتـوان  يم لذا. رديگ يم و گرفته نشأت دهد، يم انجام يتعال و تبارك يخدا
 بـه  يتعـال  اهللا بـه  كه يكس هر بر آنها بودن دارا كه هستند فرض دو مقام، دو نيا كه

  .باشد يم الزم و واجب است، آورده مانيا پروردگار عنوان
 بخشـوده  بـه  ديـ ام و ترسـد،  يمـ  آن عاقبت از كه تسين يگناه از يخال ،بندهاين 
 و دارد، آن يقبـول  بـه  ديام كه تسين يصالح عمل از يخالچنانچه  و دارد، آن شدن

 به دواريام يو گر،يد يعبارت وبه. شود داده پس بازبر او  و نگردد قبول كه ترسد يم
 بـه  و. اسـت  بـدكاران  يسرا دردر افتادن  از هراسان و كوكاران،ين يسرا به دنيرس
ـ  در همـواره  باشـد،  دهيفهم را يتعال اهللا ودستور فرمان كه كس هر خاطر نيهم  نيب
 و نصـوص  از يتعـداد  كـه  اسـت  خاطر نيهم به و است معلق و زانيآو ديام و بيم

 انيـ ب را يمـان يا يواال ي درجـه  نيـ ا تـا  اند آورده خود با را مورد نيا ياسالم متون
 در ايـ  ــ  اش خانواده و ايذكر امبرشيپ وصف مقام در يتعال اهللا كه گونه همان دارند،

¸   ¹  (: اســت فرمــوده ـــ امبرانشيــپ از يبعضــ وصــف و آنهــا وصــف
¿  ¾  ½      ¼  »  º( 1 ]90آيه :اءيانب[   

                                                 
 انيالب جامع به ،ديشو مطلع هستند، هيآ نيا خطاب و توجه مورد كه يكسان از كه آن يبرا و.  1

 يجوز ابن ريالمس زاد و ،671ص 5ج يوطيس ورثالمن الدر و ،66ص 17ج و 9ج ريجر ابن
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ـ  حـال  در و كردنـد  يم اقدام ريخ يكارها در سرعت به آنها«: ترجمه  را امـ  ديـ ام و ميب
  .»خواندند يم

Â  Á   À  (: اسـت  گفته صالحش گانندب از يبعض وصف در و 
Ã( ]هستند هراسان يو عذاب از و دوار،يام او رحمت به و«  ]57آيه :اسراء «  

ــن و ــوده زي ــت فرم  )k  j  i  h  g  f   e d(: اس
   ]16آيه :سجده[

) زنـد يخ يمـ  پـا  وبـه ( شـود  يمـ  دور) شـب  دردل( بسـترها  دل از شـان يها پهلو«: ترجمه
  .»خوانند يم ديام و ميب با را خود وپروردگار

 را تو«: فرمود مرد آن به بود، مرگ حال در او كه شد وارد يمرد بر) ص(امبريپ و
. ترسـم  يمـ  گناهـانم  از و دوارميـ ام خـدا  به!  خدا رسول يا: گفت ابم؟ي يم چگونه
 جمـع  ي در چنين جـايي ا بنده قلب در] ديام و خوف[ نيا: فرمود) ص(رامبيپ آنگاه
 كـه  آنچـه  از و دهد يم او به داشته ديام او كه را آنچه يتعال اهللا نكهيا مگر شوند ينم
 بـه  علـم  اهـل  كه است يحال در نيا و. 1»دارد يم امان دراز آن  را او ده،يترس آن از

 اگر رايز ،اند شده ادآوري ديام وبيم  انيم )يهماهنگ و توافق جاديا و( جمع ضرورت
ـ  در را يبـد  عاقبـت  و جـه ينت شود، وانهاده يكي نآ و ،اكتفا آنها از يكي به فقط  يپ

  .داشت خواهد
 شـدن  ديناام به را هراسان و خائف شخص بيم، به كردن اكتفا فقط گر،يد يانيب به
 ،دادن اهتمـام  يردوايـ ام بـه  فقـط  يآنسو در و رساند خواهد  يتعال اهللا رحمت از

  .نديبب امان در يتعال اهللا مكر از را خود شخص شودكه يم موجب

                                                                                                                      
 .ديكن نگاه 385ص 5ج

 لفظ نيا و ،1423ص2 ج ماجه ابن و) 205ص 4 ج يالحوذا ةضعار( ذيترم از تيروا.  1
 يهقيب و است داده نسبت ديحم بن عبد به را آن 47ص 4ج رشيتفس در ريكث ابن و اوست،

 يمنذر و. است كرده نقل مرفوع صورت به را آن انس از يتيروا در 5- 4ص2ج الشعب در
 يآلبان ،آن بر عالوه و است دانسته حسن 268ص 4ج بيالتره و بيالترغ در را ثيحد نيا

 دانسته حيصح را ثيحد نيا ،1051 ي شماره به 41 ص 3ج حهيصح ثياحاد ي سلسله در
 . است
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ـ  و ديام اگر«: است گفته 1عبداهللا بن مطرّف كه است خاطر نيهم به و  انسـان  ميب
 يبرتـر  يگريد بر دو، آن از كدام چيه كه مينيب يم شود، كرده وزن و دهيسنج مؤمن
 بـه  مربـوط  احاديث از يكي آيد مي 3زهري كه هنگامي و. 2»ستين تر نيسنگ و ندارد
 از يكـ ي آن دنبـال  بـه  ديـ ايب كـه  شـود  ينمـ  غافل نيا كند،از مي نقل را خدا ي وعده
وكـل  ت يمرد كه نيا يبرا«: ديبگو سپس و كند بازگو هم را ديوع به مربوط ثياحاد

  .4»نشود ديام نا هم گريد يمرد و نكند )و تن پروري(
 با حش،يصح از] زهد كتاب[ الرقاق كتاب در يبخار كه است يمطلب همان نيا و

 نيـ ا از يگـاه  و. 5»ترس با همراه ديام باب«: است داشته نظر مد را آن سخنش نيا
 ايدن در عقوبت و فريك از خوف اي جهنم آتش از خوف اي يتعال اهللا خوف به خوف

 كـه  ييزهـا يچ ي همه واقع در.است درست نهايا ي همه و گردد، يم ريتعب آخرت، و
ـ  را نافرمـان  و يعاص افراد آنها ي لهيوس به يتعال و تبارك يخدا  ماننـد  كـرده  ارذان

 از مـؤمن بنـدة   تـرس  و خـوف  يهـا  نشـانه  و آثار نيا ،يآخرت و ييايدن يها عذاب
  . آورد يم ديپددر دل او  را آنها از ترس كه است پرردگارش

 ايـ  يو بهشـت  بـه  ديـ ام و يتعـال  اهللا بـه  ديام به آن از و. است ديام ،نيا مانند و

                                                 
 امبريپ اصحاب از يتعداد از ،باشد يم عابد امام آن ،يعامر ريشخ بن مطرف عبداهللا ابو او.  1

 را او يذهب .)ط( شهيوعا وعمار يعل و پدرش جمله از است كرده تيروا ثيحد) ص(
 يف ابهصاال« كتابش از دوم بخش در حجر ابن و اظ،فالح ةتذكر در يتابع بزرگان شمار در
 كه است كرده ذكر  يكودكان ي زمره در صحابه، نايم در را او ،478ص 3ج» زالصحابهييتم
 .اند شده متولد) ص(امبريپ دوران در

 زوائد در احمد بن عبداهللا از تيروا و 178ص 7ج المصنف در بهيش ياب ابن از تيروا.  2
 .208ص 2ج هيحل در مينع ابو از تيروا و 342ص الزهد

 صغار از يتعداد از باشد، يم يزهر شهاب بن عبداهللا بن داهللايعب بن مسلم بن ابوبكر او.  3
. است بوده خود زمان در افراد نيتر دانا از يو. است كرده تيروا ثيحد) ط( صحابه
 از گذشته سنت به نسبت كه نمانده يباق يسك«:است اوگفته ي درباره زيعبدالعز بن عمر
-108ص 1ج يذهب اثر اظفالح ةتذكر به :نگاه. كرد وفات 124 سال در» !باشد تر آگاه يزهر
113. 

 در احمد از تيروا و خدا، عيوس رحمت باب التوبه، كتاب ،72ص 17ج مسلم از تيروا.  4
 .است مسلم آن از لفظ و 269ص 4ج شمسند

 .182ص 7ج يبخار حيصح.  5
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 واقـع  در. اسـت  درسـت  نهـا يا ي همـه  كه البته و گردد يم ريتعب ،يو فراوان پاداش
 و عيوسـ  فضـل  به نسبت بنده كه است يآز و طمع دهد يم ديام ي زهيانگ كه يزيچ

 داده وعده اءشياول به سبحان يخدا كه است يحال در نيا و. دارد يتعال اهللا فراوان
 و ديـ نما يمـ  آنـان  شـامل  را يخـوب  عاقبت و فرجام آخرت در هم و ايدن در هم كه

 بـه  كـه  ياعتمـاد  پرتـو  در نهـا يا ي همه حصول به و دينما يم عمل دار، مانيا انسان
  .باشد يم دواريام دارد، او به نسبت كه يظن حسن و دارد شيخدا
 يفعشـا  يعلما سخنان در مسأله نيا حيتوض ريز قرار به ،ياله ي قوه و حول به و

  :آمد خواهد
  .ديام وبيم  گاهيجاها در رابطه با آن انيب: اوالً
  .مقام دو نيا انيم )يماهنگه جاديا و( جمع ضرورت: اًيثان

  ديام و بيم گاهيجا با رابطه در آنها انيب: اوالً
 يطور به اند، داشته انيب را يتعال اهللا نيد در ديام و بيم ميعظ گاهيجا يشافع يعلما
 ارتبـاط  مـان يا بـه  محكـم  كـامالً  يصـورت  بـه  را مقام دو نيا سو كي از اند آمده كه
 قـوت ) زانيـ م( كـه  انـد  داده قـرار  ييارهايمع آن جزو را آنها گريد يسو واز اند داده

 شـناخته  بـاز  آنهـا  ي لهيوس به نشيقي و قوت عدم مقابل در يو نيقي و انسان مانيا
 آنهـا  سـاختن  يعملـ  يراسـتا  در كـه  انـد  كـرده  واجب مسلمان انسان بر و .شود يم

 نسـبت  كـه  تعبدي و يخداپرست ي نهيزم در تا بورزد اهتمام آنها به داًيشد و بكوشد
  .بردارد گام ميمستق صراط بر دهد، يم انجام پروردگارش به

 كه كس هر ،سازد يم نشان خاطر »/« يمروز نصر بن محمد رابطه نيا در] 1[
 كه داده تنزل ييها بت آن ي منزله به را يو نباشد، دواريام او به و نترسد يتعال اهللا از

 خـود  سـخن  نيـ ا ليتعل مقام در يو. دهند ينم يا دهيفا و نفع و رسانند ينم يضرر
. ديام وبيم : مسأله دويكي از اين  خاطر به مگر كند ينم عمل كسهيچ «: است گفته
 مقام به را يو ،است نشده دواريام او به حال نيع در و دهينترس خدا از كه يكس لذا
 اسـت،  گونـه  نيـ ا كه يكس و برساند، ينفعو  ضرر تواند ينم كه آورده نييپا يكس

 كه يكس است مؤمن چگونه پس ،سزاوار آن نيست كه نسبت به او پرهيزكاري شود
 ــ  سـتند، ين آرزو و ديام مورد و وحشت و ترس مورد كه ييها بت و يتعال اهللا انيم
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  .1»!د؟كن يم برقرار مساوات ـ رسانند ينم يضرر و نفع چون
 بـه  نسـبت  مسـلمان  انسـان  ظـن  حسـن  و اعتمـاد  كـه  نمـوده  انيب حبان ابن] 2[

: اسـت  گفتـه  يو. ديـ آ فـراهم  ديـ با كـه  اسـت  يواجبـات  ي جملـه  از پروردگارش،
 آن يعنـ ي خـود،  حـاالت ] ي همـه [در است الزم بنده بر كه مطلب نيا به ذكراذعان«

 ناراحـت  منكـرات  و اتيـ منه از و دهد يم انجام را ياله يها دستورالعمل كه هنگام
  .2»باشد داشته نانياطم و اعتماد يتعال اهللا به گردد، يم

 در نمـوده،  انيـ ب را يتعـال  اهللا بـه  ظن حسن داشتن ضرورت كه گونه همان و] 3[
 بـه  اذعان ذكر«: است گفته و كرده انيب هم را يگمان بد از اجتناب ضرورت قتيحق
 اگـر  و كنـد  زيـ پره يتعال اهللا به نسبت ظن سوء از است الزم بنده بر كه مطلب نيا

  .4»شود يطوالن ايدن در 3اتشيح چه
 است؛ عبادت حسن از يتعال اهللا به ظن حسن داشتن كه است خاطر نيا به نيا و
 ظن حسن باب هاي بندي عنوان نينخست در] 4[ حبان ابن كه است خاطر نيهم به و
 از گرفتـه  هيما مسلمان انسان ظن حسن كه نيا به انيب ذكر« :است گفته يتعال اهللا به

  .5»اوست عبادت حسن
 بـه  نسـبت  يو شـناخت  بـه  بنـده  توسط را مقام دو نيا آمدن فراهم يخطاب] 5[

 قـائلي  قـول  به مطلب، نيا يبرا و است، داده ارتباط شيبايز صفات و پروردگارش
 يمهربـان  و رحمـت  آنگـاه  » !مهربـان  يخدا يا بخشنده، يخدا يا«:است زده مثل
 عزوجـل  يخدا يبرا يصفت عنوان به آن به و كند يم خطور برقلبش عزوجل يخدا

 ديـ ناام يو مغفـرت  از و گـردد  يمـ  دواريـ ام او رحمت به جهينت در گردد، يم معتقد

¡  ¢  £       �z  }  |    {  ~( :ديفرما يم يتعال اهللا كه گونه همان گردد، ينم
                                                 

 .718ص 2ج ةالصال قدر ميتعظ.  1

 .58ص 2ج حبان ابن حيصح بيتقر يف االحسان.  2

 كه ديآ يم نظر به و اوردمين دست به آن از را ييمعنا اقيس نيا با من و است، نيچن اصل در.  3
 يتعال اهللا نزد در علم و. باشد شده نوشته» شيها يبد« اي» گناهانش«ي كلمه يجا به اشتباه به
 .تاس

 .402 ص 2ج حبان ابن حيصح بيتقر يف االحسان.  4

 .399ص 2ج سابق مرجع.  5
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¥       ¤¦       §ª          ©   ¨( ]53 :زمر [  
 را گناهـان  ي همـه  يتعال اهللا كه رايز! دينشو ديام نا عزوجل خداوند رحمت از«: ترجمه

  . »است ميرح و غفور او كه يراست به ،ديبخشا يم
 چيهـ  كـه  برد يم يپ نكته نيا به است، نايب و شنوا خدا: ديبگو بنده كه يهنگام و
 لـذا  دارد، قـرار  يتعال اهللا ديد معرض در او و ست،ين دهيپوش سبحان يخدا بر ينهان
 نـاظر  و ديپا يم را يو حاالتش ي همه در و ترسد يم خدا از خود نهان و آشكار در
 خشـم  و عـذاب  از اسـت،  رنـده يگ انتقام خدا: ديبگو كه يهنگام و داند، يم خود بر
  . 1»كند يم تيپناه طلب يو خشم از و كند يم ترس احساس يو

 را سـبحان  پروردگـار  از خوف ي درباره شده وارد نصوص از يبعض يميحل] 6[
 ي دهنـده  نشـان  ميكـرد  فيتوص ما كه چه آن ي همه« :است گفته وسپس كرده ذكر

 يپادشاه و ييروا فرمان به كامل اعتراف يعني يتعال اهللا از خوف كه هستند امر نيا
 دهيـ ناد مسـأله،  نيـ ا گـرفتن  دهيـ ناد ،يرو نيهمـ  از. خلق در يو تيمش ياجرا و

 و موال از كه است نيا يا برده و بنده هر حق از رايز ،است يبندگ] ي مسأله[ گرفتن
 در كـردن  مقاومت از بنده و دارد قدرت او بر موال كه شده ثابت رايز بترسد، شيقاآ

  .2»ديگو ترك را او برابر در نهادن گردن تواند ينم و است ناتوان او برابر
 كه است يطاعات آن از يطاعت كه داده حيتوض نيچن را مانيا با خوف ارتباط و] 7[

  .3است آورده ليدل مطلب نيا بر و آورد ايمان را به جوش مي
 را ديـ ام هـم  جهت نيا از است داده ارتباط مانيا با را خوف كه گونه همان و] 8[
 صديقهاي ت باشد و نشانه مي قيتصد يها نشانه از يكي ديام كه داده ارتباط مانيا به

 كـه  است نيا دينما يم انيب را نكته نيا كه يزيچ كرده انيب و.باشند يم مانيا يهمگ
 بـه  واقع در است، داده دستور او به  خدا آن كه دارد ييخدا ،كند ينم باور كه يكس
 ريـ خ ديـ ام و انتظـار  مـالكش  ي هيـ ناح از صرفاً يا بنده هر رايز. شود ينم دواريام او

 و يپادشـاه  سـازد،  معلـق  يتعال اهللا به را شيآرزو و ديام ديايب هبند نكهيا لذا و دارد،

                                                 
 .28-27ص الدعا شأن.  1

 .509- 508ص 1ج مانياال شعب يف المنهاج.  2

 .516ص 1ج سابق مرجع.  3
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 ريسا مانند باشد يمانيا ديام  است الزم پس. است نموده قيتصد را يو ييفرمانروا
  1.باشند يم قيتصد حركت يمبنا كه ييزهايچ

 از[ گفـتم  خـوف  بـاب  در كـه  را آنچـه  ي همه و« :است گفته خاطر نيهم به] 9[
 اهللا بـه  فقـط  ديـ ام كه 2]است الزم نسانيبد باشد، يتعال اهللا از دياب فقط خوف نكهيا

 روز داور و روا فرمـان  يانحصـار  بصـورت  كـه  اسـت  اهللا نيـ ا رايـ ز ي باشـد؛ تعال
 بـه  كـه  يكسيقيناً  ندارد، را يضرر و نفع چيه ارياخت ،او از ريغ به يكس و جزاست

ـ  ندارنـد،  ارياخت در يزيچ چيه كه باشد دواريام يكسان  جـاهالن  ي زمـره  از او سپ
  .  3»است
 يثياحـاد  از يتعـداد  نكته، نيا يبرا و داده، ارتباط مانيا به را خوف يهقيب] 10[
 از) ص( امبريــپ خواســت در و قلبهــا، يدگرگــون از آنهــا در كــه كــرده تيــروا را

 بـه  را او هـم  لحظه كي و دينما قدم ثابت نشيد در را او نكهيبرا يمبن پروردگارش
 نيـ ا و«: اسـت  گفتـه  آنهـا  حيتوض در پسس. است رفته سخن نكند، ذارواگ نفسش
 مـان يا آن رغـم  بـه  شـود،  يمـ  مشاهده) ص( امبريپ ي هيناح از كه يهراس و دغدغه

 انجـام  را يمـان يا اعمال كه بود افتهي قيتوف و شده، داده قرار قلبش در كه) يميعظ(
 سلب او از اگر دانسته يم يو كه است كرده بروز يو ي هيناح از خاطر نيا به دهد،
 را يزيـ چ چيهـ  اريـ اخت نفسـش  يبـرا  گردد، واگذار خودش نفس به و شود قيتوف

 از يكـ ي تـرس  و خـوف  نيـ ا كـه  اسـت  الزم يمسـلمان  هـر  بر لذا داشت، نخواهد
  .   4»باشد او يها دغدغه

بـيم و   بـا  رابطـه  در وارده رااخب از يتعداد آنكه از پس معنا نيهم خاطر به] 11[
 هـر  كه ،هستند نكته نيا انگريب نهايا ي همه«:است گفته ،كرده ذكر را انينيشيپ خوف

                                                 
 . 571ص 1ج سابق مرجع.  1

 3ج الشعب در را آن يهقيب و است افتاده منهاج چاپ شده ي نسخه از قالب دو نيماب.  2
. است نموده اقتباس است، گفته ]اميد[= رجاء ي درباره كه يميحل از يكالم ضمن در 27ص
 يضرور م،يكرد ثابت ما كه يتدايز نيا كه داند يم كند، دقت سخن اقيس در كه يكس و

 .ديايب در جور كالم تا است

 . 520ص 1ج مانياال الشعب يف المنهاج.  3

 . 477ص 1ج مانياال شعب.  4
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] 12. [1»!اسـت  تـر  منـاك يب و تر هراسان او ازبه مراتب  باشد، آشناتر خدا به كه كس
 ،كرده اقتباس شد، ذكر» ديام« ي درباره شتريپ كه را يميحل عبارت آمده يهقيب سپس

 بر نموده، تيتثب هللا به ترس ربط وجوب از كه را هآنچ كه كند انيب را مطلب نيا تا
  .2كند يم صدق هم ديام

 بترسـند،  او از كـه  كرده فرض بندگانش بر يتعال اهللا و«:است گفته 3يريقش] 13[

   ]175آيه :عمران آل[ )Z  Y  ]        \( :است فرموده يو
  » !ديبترس من از د،يهست دار مانيا شما اگر و«: ترجمه

)l  k( ]40آيه :رهبق[  
  . »ديبترس من از فقط و« :ترجمه

¤  ¥  (: هستند ترس و خوف يدارا كه كرده مدح خاطر نيا رابه مومنان و
   ]50 :لحن[ )¦  §
  .4»ترسند يم] برآنهاست حاكم[=  آنهاست يباال كه پروردگارشان از و«: ترجمه

 و قـط ف كـه  اسـت  ضيفـرا  از يا ضهيفر يتعال و تبارك يخدا از خوف نيبنابرا 
  .سازند يم محقق را آن مانيا اهل فقط

                                                 
 . 487ص 1ج سابق عمرج.  1

 در كه آنچه ي همه و«:است شده ذكر عبارت نيا 120ي  صفحه در و 27ص 2ج سابق مرجع.  2
 .» باشد اهللا از بجز خوف دينبا كه است نيا كردم ذكر خوف باب

 الرحماندعب ابو و ابوعبداهللا حاكم از باشد يم يريقش هوازن بن ميعبدالكر ابوالقاسم او.  3
 آموخته فقه ينيياسراف وابواسحاق فورك ابن توسط و ده،يشن ثيحد فورك ابن و يسلم

 سخن با رابطه در را رساله نيا او. است مشهور» هيريقش ي رساله« نام به اش رساله است،
 نگاه است، افتهي وفات 465سال در. است كرده فيتال آنها، حاالت و تصوف رجال ي درباره

 2ج صالح ابن وطبقات ،232 تا 227ص 18ج يذهب ريالس در يو حال شرح به ديكن
 .   452 تا 451 ص 2ج ريكث ابن طبقات و ،569 تا 563ص

 در را آن علم اهل از يبعض نموده، ذكر را آن يريقش كه يرياخ ي هيآ نيا و ،60ص الرساله.  4
 يبغو ي السنه شرح و 572ص 2ج ريكث ابن ريتفس در چنانكه اند داده قرار كهيمال با رابطه

 حجر ابن سخن در يزود به ياله ي قوه و حول به چنانكهو  است، آمده 367ص 14ج
 و آسمانها، ي كهيمال عموم يبرا را آن 80ص 14و7ج انيالب جامع در ريجر ابن و. ديآ يم

 .   است داده قرار ينيزم جانداران
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 بـه  مـان يا در راخـوف   يتعـال  اهللا كه داشته انيب يغزال كه جاست نيهم از] 14[
 مـومن  انسـان  كه چند هر خاطر نيهم به«: است نموده واجب را آن و گرفته، شرط
 گسسـته  اهللا از ترس و خوف از يو كه گردد ينم تصور باشد، فيضع يمانيا يدارا

 خواهـد  يو مـان يا و شـناخت  ضعف حسب بر يو ترس و خوف ضعف و ،گردد
  .»بود
 و يتعـال  يخـدا  شـناخت  يبـرا  كبـار ي يتعـال  اهللا از خوف كه كرده ذكر و] 15[

 يمنظـور  د،يـ نما هـالك  را انيـ جهان ي همه او اگر نكهيا و اوست، صفات شناخت
 اسـت  يفراوان ياتهيجنا جهت به كباريو رد،يگ ينم را او يجلو يمانع چيه و ندارد،

 هـر  خـاطر  به كباري و باشد، ياست،م داده انجام را آنها تها،يمعص ارتكاب با بنده كه
 و دارد، خـود  وبيع به نسبت كه يوشناخت معرفت حسب بر و باشد، يم منظور دو

 آنچـه نسبت به  او نكهيا و دارد بزرگ يخدا يازين يب و يبزرگ به نسبت كه يمعرفت
 قـرار  سـوال  مـورد  انسـانها  آنكـه  لاح شود ينم واقع سوال دمور دهد، يم انجام كه
 بـه  نسبت مردم نيتر مناكيب لذا، خورد، خواهد رقم بيمش و خوف قوت رند،يگ يم

  .1»باشد يم پروردگارش وبه خود به نسبت آنها نيتر عارف پروردگارشان،
 ديـ نبا اسـت،  مـان يا شرط كه يترس و خوف« نموده انيب يسمعان مظفر ابو] 16[
 محقـق  مشـروط  آن نگـردد،  محقـق  شـرط  نيـ ا اگر رايز. 2»باشد يخال آن از يكس
  .شود ينم

 اسـت،  يانـواع  يدارا ،اصـول ايـن   كه بدان«: است گفته عبدالسالم بن عز و]17[
 اسـت  يديشـد  انتقامشناخت  از يناش خوف نيا و است بيم و خوف آنها، از يكي

 و رحمـت  ازمعرفـت  يناشـ  آن و اسـت  ديـ ام: دوم نـوع  كشد، يم را آن خداوند كه
 و مهـم  اصول آن جزو را بنده ديام و بيم يو نيبنابرا. 3»است يتعال يخدا يمهربان
 بنده شناخت به را دو آن تأنش و باشند يم عبادت ي هيپا و مبنا كه داده قرار يبزرگ

  .استه داد ارجاع پروردگارش صفات به نسبت

                                                 
 . 164 تا 163ص 4ج اءياالح.  1

 . 80 تا 79ص 4ج يسمعان ريتفس. 2

 . 206ص 1ج به :نگاه زين و 213ص 2ج االحكام قواعد.  3
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 و هسـتم  خـدا  به آنها نيعالمتر اًنيقي من و«) ص(امبريپ سخن نيا از ينوو] 18[
 يكينزد« كه كرده برداشت نيچن» 1باشم يم تر مناكيب خدا به نسبت آنها از مراتب به
  .2»است بوده يو ديشد ترس و او به علم شيافزا علت يتعال اهللا به

¯  °  ±  ²  ³  (: يتعـال  اهللا ي گفتـه  نيـ ا يمعنـا  در ريكث ابن لذا] 19[
   ]28 :فاطر[ )´
  .»ترسند يم او از كه هستند علما تنها نيا اهللا، بندگان انيم از« :ترجمه

 يو از او، بـه  عـارف  يعالمـا  اسـت  ديشـا  و ديـ با كه آنچنان يعني« :است گفته 
 ي همـه  ي دارنـده  دانـا،  و توانا و ميعظ يخدا شناخت كه اندازه هر رايز ؛ترسند يم

 كـاملتر  او به علم و شود ركاملت با،يز يها نام ي همه به شده متصف و كمال، صفات
  3. »گردد يم شتريب و بزرگتر مراتب به او از ترس گردد،

 ديـ ام قطـع  كـه  هستند كافر جماعت فقط نيا« كه كرده انيب نيا با همراه و] 20[
  4.»گردند يم ديناام يتعال و تبارك يخدا رحمت از و كنند يم

اميـد كامـل    عبـادت جـز بـا بـيم و    «: گفتـه اسـت   »/« و از همين جـا  ] 21[ 
 دو نيـ ا از دهـد،  يمـ  انجام كه يعبادت در عابد  انسان كه ستين يشك و 5».شود نمي
 و تيهـدا  از توانـد  ينمـ  د،يـ ننما يعمل را آنها يكس اگر رايز باشد، ينم ازين يب مقام

  .رديبگ بهره است، آمده يتعال اهللا كتاب در كه يانيب
 در ريـ كث ابن كه است خاطر نيهم به و است، يكاف شايبر يبدبخت نيهم و] 22[

   ]45آيه :ق[ )¯  °  ±  ²  ³(: اخد سخن نيا با رابطه
  » !داده تذكر ترسد، يم عذاب از كه را يكس قرآن نيا لهيبوس پس«: ترجمه

                                                 
 و نكرده، برخورد مردم با باعتاب كه يكس باب ب،داأل كتاب ،96ص 7ج ياربخ از تيروا.  1

 حضرت آن از كردن يرويپ وجوب باب، فضائلال كتاب ،107ص 15ج مسلم از تيروا
 اما بود داده رخصت يزيچ در كه ه استفرمود يحال در را سخن نيا) ص(امبريپ و ،)ص(

 . بودند كرده دور آن از را خود يجماعت

 . 107ص 15ج مسلم شرح.  2

   553ص 3تفسير قرآن عظيم ج.  ٣
  488ص 2مرجع سابق ج.  ٤
  47ص  3نفسير ابن كثير ج.  5
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ــه ــي« :اســت گفت ــو يعن ــالغ را پروردگــارت رســالت ت  يكســ فقــط و ،!كــن اب
 يو ي وعـده  بـه  و ،ترسـد  يمـ  يو هشدار عيد وو عذاب و اهللا از كه گردد يمتذكرم

  . 1»دارد ديام
 اهـداف  و مقاصـد  اگر و« منكر انكار ترك علت كه كرده ذكر 2نحاس ابن و] 23[
 كنـد  دايپ نيقي كه يكس و. گردد برمي ديام اي خوف به د،وش متفاوت آن با رابطه در
 ريـ غ از و شود ينم دواريام يتعال اهللا از ريغ ياحد به ست،ين اهللا جز ييخدا چيه كه
 دو  نيـ ا سـاختن  يعملـ  يو نيبنابرا. 3»گردد ينم مناكيب او ريغ از و ترسد، ينم او

 ابـن  و. گـردد  يم مترتب ديتوح ي كلمه ساختن يعمل بر كه دانسته يا جهينت را مقام
 هزد يا هيحاشـ  4»يتعال اهللا از خوف باب« حشيصح در يبخار يبند عنوان بر حجر

  : گفته و
 :اسـت  فرمـوده  يتعـال  اهللا. »باشد يم مانيا لوازم از و واال مقامات از نيا و«] 24[

)\        [  Z  Y( ]175آيه  :عمران آل [  
  » ديهست دار مانيا شما اگر ديبترس من از و«: ترجمه

 به گريد كسان از او، به نسبت باشد، تر كينزد پروردگارش به بنده كه اندازه هر و
  . بود خواهد تر ناك ميب مراتب
: اسـت  نمـوده  فيتوص گونه نيا را اش مالئكه يتعال اهللا كه است يحال در نيا و

 فيتوصـ  نيچنـ  نيـ ا را اءيانب و ]50آيه :لحن[ )¯  °  ±  ²  ³(

                                                 
 . 231 ص 4ج ريكث ابن ريتفس.  1

 فنون از يتعداد در باشد، يم طيايدم سپس يدمشق نحاس بن احمد بن ميابراه بن اواحمد.  2
 اعمال عن نيالغافل هيتنب جمله از. است كرده فيلأتكتاب  يتعداد و است افتهي هارتم

 كرده فيتال يكتاب جهاد ي نهيزم در است،و مهم خودش ي نهيزم در كتاب نيا و ن،يالجاهل
 كرده مختصر را الروضه كتاب و. است نهاده نام العشاق مصارع يال االسواق مشارق را آن كه
 از يجماعتبا  او كرد، حمله اطيدم به 814سال در فرنگ يوقت و. است هنكرد راكامل آن و

 صورت يبزرگ نبرد و شد خارج آنان يسو به) متقابل دفاع منظور به( نجاآ از آن ياهال
-  203ص 1ج يسخار اثر الالمع الضوء به :نگاه. شد كشته جنگ آن در مرحوم آن و گرفت

 .91ص 1ج رضا عمر اثر نيالمولف معجم و ،105ص 7ج عماد ابن راتذش و ،204

 . 82- 81ص نيالغافل هيتنب.  3

  كتاب الرقاق 185ص 7به صحيح بخاري ج: نگاه.  ٤
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ــوده ــت نم  )¨   ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±    ²(: اس
  ] 39آيه :احزاب[

 و دترسـن  يم او از و ند،ينما يم ابالغ را يتعال اهللا يها اميپ و رساالت كه يكسان«: ترجمه
  . »ترسند ينم يتعال اهللا از ريغ ياحد از

 قـرار  مطالبـه  مـورد  يمـوارد  به آنها كه است تر ديشد مقربان ترس علت نيبد و
 آن بـه  و كنند يم مراعات را مقام آن لذا شوند، ينم مطالبه آن به گرانيد كه رنديگ يم

  .1». . . دهند يم اهتمام
، و آتش جهـنم  رود يم اميد آن به كه است يزيچ نيتر بزرگ بهشت كه آنجا از و

 ـ  »/« يشـافع  قـت يحق در ،رود بزرگترين چيزي است كه از آن بيم و خوف مـي 
 دنبـال  بـه  كـه  اسـت  سـنت  د،يـ گو يم كيلب كه يكس يبرا كه را آنچه كه هنگام آن
  :است گفته ـكرده  ذكر د،يبگو كشيلب

 را بهشـت  ،)ص(امبريپ بر درود فرستادن با آن كردن كامل  دنبال به كه نيا«] 25[
 نيبزرگتـر  نيـ ا رايـ ز ؛ببـرد  پنـاه  يتعال اهللا به جهنم آتش از و بخواهد، يتعال اهللا از
  . 2»شود يم مسألت كه است يزيچ

                                                 
 .102ص 24ج يالبار فتح.  1

 نفس در يتعال اهللا خوفانگيختن  بر تياهم به چند ييجاها در يشافع و ،157ص 2ج االم.  2
 منظور نيهم به .بردارد دست ليماتحا يها مخالفت و خطاها از تا است شده ادآوري مؤمن
 نيچن و) 259ص 6ج االم( است دانسته پسند مورد و بايز را مصحف بر دادن سوگند طلب

 اي بها خون اي باشد ناريد 20 آن متيق ايناريد20) شده ماليپا( حق اگر كه كرده ابخانت
 كه  ردهك انتخاب نيچن د،يآ الزم طالق اي حد اي قصاص آن در كه باشد يعمد يجراحت
 اگر بخورد سوگند مقام سنگ و خدا ي خانه نيب در آن، با ارتباط در خورنده سوگند
 داده سوگند ينبو منبر يبررو باشد، نهيمد در اگر و باشد، مكه در) خورنده سوگند(حالف
 مسجد در يشهر هر در و شود داده سوگند آن مسجد در باشد، المقدس تيب در رگا و. شود
 5ج االم(شوهر و زن نيب مالعنه است نيا مثل و) 259ص 6ج االم( ودش داده سوگند آن
 نام[=  قسامه به مسأله اگر كه است الزم حاكم يبرا كه شده ادآوري نكته نيا به و)288ص

 است سوگند همان كه شده برگرفته قسم از و شود يم ميتعم دم اءياول بر كه است يسوگند
 مقتول دم اءياول شد، دهيكش ]مترجم 133ص 4ج حتاجم يمغن.است اءياول نام يقول به بنا و
 6ج االم( شدند مطمئن كامالً آنكه از بعد مگر نخورند سوگند تا شود ادآوري خدا به را

 كند ادهيپ كنند مالعنه خواهند يم كه يشوهر و زن آن با رابطه در را حكم نيا زين و) 91ص
.  است داشته نظر مد آنها به را فتهگ شيپ يمعنا نيا كه ياحكام گريد و) 125ص 5ج االم(
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 آتـش  از تـرس  بـرد  يمـ  گمـان  كه يكس به است روشن كامالً و غيبل پاسخ نيا و
 سـالكان  فقط كه است يا هيفروما و پست مراتب از بهشت به شدن دواريام و جهنم
  .1افتند يم آن در ناتوان و قاصر
 و ديـ با كيـ  عنـوان  بـه  كـه  اسـت  ييزهـا يچ ي جملـه  از ديام و خوف گاهيجا و

 ليـ دال) ص(امبريـ پ سـنت  و كتاب رايز است، شده شناخته اسالم نيد از ضرورت
 بـر  ياسـالم  امـت  اجمـاع  و اند كرده ارائه روشن كامالً صورت به دو آن بر را خود

 يبـرا  منت و حمد و. است شده منعقد آنها، به يبنديپا ايجاب و دو آن مقامتعظيم 
  .است يتعال اهللا

  )آنها انيم يهماهنگ جاديا و( مقام دو نيا نيب در جمع ضرورت:  اًيثان
 ديـ تأك مقـام  دو نيـ ا انيـ م )يهمـاهنگ  جـاد يا و( جمـع  ضرورت بر يشافع يعلما
 يا اشـاره  با اند آمده بار كي بوده؛ عمتنو مطلب  نيا انيب يبرا آنها يها وهيش اند، كرده
 آن ي دامنـه  گـر، يد بار و اند، گذشته آن از مسأله، نيا يبرا يبند باب ياثنا در گذرا
  .اند داشته حذر بر آن ضد و عكس از و نموده انيب را آن آثار داده، بسط را

 گشـوده  مسـتقل  صورت به را يباب و آمده خود، حيصح در »/« حبان ابن مثالً
 آن دنبـال  بـه  و نمـوده  مطـرح  را ديام به مربوط يها عنوان از ياديز تعداد رآند كه
  .2است كرده ذكر را ترس و خوف به مربوط هاي عنوان آن در كه آورده يباب

 »اهللا از خـوف  و تـرس  بخـش «  انيـ ب با المنهاج در هم يميحل گر،يد يسو از و
 بـه  سـپس  اسـت،  كشانده ادراز به را سخن آن با ارتباط در و كرده شروع را مطلب

                                                                                                                      
 شوهر و زن دو آن اگر و«:ديگو يم در كتاب مالعنه بين زن و شوهر كه يو سخن نيا و

 حكم مجلس در آنها نيب در آوردند، ما نزد را يداور و نداشتند، ينيد و بودند، مشرك
 كه كند يم داللت نيا بر گر،يد موارد ي همه از شيب) 288ص 5ج االم.( كند يم مالعنه
 رايز ؛باشد يم دار مانيا انسان دل در رب خوف ختنيبرانگ گفته شيپ موارد از يشافع منظور
 را يتعال اهللا خوف مشرك دو نيا روان در كه رود ينم ديام شد ميتقد كه يامور سائر
 .ندارند ينيد آنها چون ند،نزايبرانگ

 ميق ابن ي مناقشه و 26ص 1ج ريكث ابن ريستف به :نگاه اند، گفته هيصوف از يبعض را مطلب نيا . 1
 فيضع ديام«گفته كه يروه لياسماع ابو سخن به نسبت 52-41ص 2چ نيالسالك مدارج در
 .»است دانيمر منازل نيتر

 .440-399ص 2ج حبان ابن حيصح بيتقر يف االحسان.  2
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 را كـار  نيهمـ  الشـعب  در يهقـ يب نيهمچنـ  و. 1 است آورده را ديام بخش آن دنبال
 قـرار  بـاب  كيـ  در را مقام دو نيا »اآلداب« كتاب و »نياالربع« كتاب در اام ،2كرده
  .3است داده
 بـاب  سـپس  و كـرده  بـاز » خـوف «ي  درباره مستقل يباب ،السنه شرح در يبغو و

 نيچن 6بيالتره و بيالترغ در 5يمنذر نسانيبد و. 4است آورده آن دنبال به را» ديام«
  .است نموده عمل
 سـپس  و كـرده،  بـاز  جداگانه صورت به خوف با رابطه در را يباب آمده ينوو اما
 نمـوده  ذكـر  آن لتيفضـ  يبـرا  را يگريد باب و آورده، آن دنبال به ديام در را يباب

 جمـع  هـم  بـا  جـا  كيـ  را ديام و خوف كه ردهك ختم يباب به را مسأله سپس است،
  .هستند فراوان باره نيا در  ها مثال و. كند يم

ـ  جمع ي درباره سخنشان ياثنا در يشافع يعلما از يبعض ]26[  د،يـ ام و بـيم  نيب
 يمعنـا  به يگاه ديام كه نيا جز ستين يزيچ آن و اند كرده اشاره يمهم ي مسأله به

فقدان و از دسـت  «بيم  آن با همراه كه نيا مگر ستين كار در يديام رايز. ديآ يمبيم 
 ي فرموده نيا مانند اند نموده حمل برآن را مهيكر اتيآ از يتعداد و. باشد يم» دادن

   ]13آيه :نوح[ )U  T  S   R  Q  P(: يتعال اهللا
  » !شما را چه شده كه براي اهللا تعالي قايل به عظمت و بزرگي و احترام نيستيد؟« :ترجمه

و منظورشان اين است كـه جـايز نيسـت كـه ايـن دو مقـام از       . . . آيات  و ديگر

                                                 
 .521- 508ص 1ج مانياال شعب يف المنهاج.  1

 .43- 3ص 2ج ،548- 463ص 1ج مانياال شعب.  2

 .45ص يالصغر االربعون ،و434ص اآلداب.  3

 .388-366ص14ج السنه شرح.  4

 مشهور يها تيشخص و شناسان سر از يكي ،يمنذر يعبدالقو بن ميعبدالعظ حافظ او.  5
 و. شد بلند اش آوازه و كرد فيتأل را بيالتره و بيالترغ كتاب. باشد يم ي مذهبشافع
 سال در. است داده شرح را فقه يف هيالتنب و نموده، مختصر را داود ابو سنن و مسلم حيصح
 8ج يالسبك طبقات و ،323-319ص 23ج يذهب ريالس به :نگاه. است افتهي وفات 656
 .261- 259ص

 .270-258ص 4ج بيالتره و بيالترغ.  6
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  .1باشند و اميد واقعي اصالتاً همين گونه ميبيم يكديگر تفكيك گردند، زيرا 
اند كه ضرورت جمع  در بـين ايـن دو مقـام را     و به همين خاطرمشتاقانه كوشيده

كوتـاهي كنـد يـا     بـاره  در ايـن  توانـد  بيان كنند كه انسان مؤمن نميو توضيح دهند، 
ترين انگيـزه را بـه بنـده     با هم، بزرگدو آن  جايكيزيرا جمع . اخالل به عمل آورد

منهيـات خـودداري   سـوي ديگـر از   بپردازد و از اوامر دهد تا از يك سو به اداي  مي
  .نمايد

يـان مسـلك و روش   بدر مقام  »/« در اين رابطه  محمد بن نصر مروزي،] 27[
آنها در بين دو مسـئله  «: گويد و بدعت در مورد حكم بر مومنان عاصي مي اهل اهوا
غلو و اغراق در دين اهللا تعالي و شدت پـيش روي در آن، تـا جاييكـه    يكي : هستند

انـد، از ديـن    به خاطر تجاوزشان از حدودي كه اهللا تعـالي و رسـولش تعيـين كـرده    
كه اهللا تعالي تعيين كرده اسـت،  انكار دين، تا جايكه از حدودي  ديگرياند؛  برگشته

دين خدا در جـايي بـاالتر از كوتـاهي و    حال آنكه  و اند، سرباز زده و كوتاهي كرده
و اين دينداري ايـن گونـه   . غلو و زياده انديشي قرار دارداز تر  ورزي و پايين قصور

هـا در نظـر    است كه انسان مؤمن گناهكار از عقابي كه خداي تعالي بـراي معصـيت  
ودرعين حـال بـه آنچـه كـه وعـده داده،       ،ه و بدان وعده داده، در هراس استگرفت

  .باشد اميدوار مي
هايي را كه انجام داده است، اعمـال  نيكـوي او را نـابود كـرده      ترسد معصيت مي
وي را بـه   ،و خداي تعالي آن اعمال را از او نپذيرد، و بـا ايـن عـدم پـذيرش     ،باشد

كه اهللا تعالي با قدرت و رحمـت   2د، و اميدواريممجازات نماي ،هايش خاطر معصيت
هـايي   خودش براو منت و فضل نهد و گناهان او را مورد عفو قرار دهد، و آن نيـك 

                                                 
 ،15،21،167،180،270ص 4ج سمعاني ريتفس و 170ص 4ج يغزال نيالد علوم اءياح به: نگاه 1

 معالم در را مسأله نيا يزبغوين و. نهايا ريوغ 140ص 6ج زيون ،56،138،416ص 5ج زيون
  :است كرده نقل را شاعر سخن نيا انيب با رابطه در و داده حيتوض 213 ص 5ج ليالتنز

  كائن ريالخ من ترجو ما كل وال                                                
  واقع الشر من ترجو ما كل ال و                                                

  شود، ينم واقع ، يدار ديام آن به تو كه يريخ هر و  
 .                                              دهد ينم ي،رويكش يم را آن انتظار تو كه يشر هر زين و

 .سابق كالم و جمله نيا اقيس داللت جهت به باشد» است دواريام و«ي  كلمه درست ديشا.  2
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را كه به منظور تقرب به او انجام داده است، از او بپذيرد، و او را وارد بهشت سازد، 
كند، و او در بين  مي و مؤمن همواره بر اين حالت است تا اين كه با اهللا تعالي ديدار

  .1»قرار داردو بيم اميد 
اين است كه زياده انديشي و انحراف در يكي از اين دو مقـام،   »/«وي و مراد 

صرفاً عملكرد اهل بدعت اسـت، امـا اهـل حـق ـ چـون ميـان نصـوص توافـق و          
نماينـد ـ  نـه افـراط و زيـاده روي       كنند و آنها را با هم جمع مي هماهنگي ايجاد مي

  .كنند و نه كوتاهي و اهمال مي
ـ   دغدغـه و هراسـي از ناحيـه   «و اميد بيم و بيان كرده كه ] 28[  يي خـدا و آرزوي

دارنـد، و بدينسـان هـر     گردند و از معصيت او باز مي هستند كه باعث طاعت او مي
 بـه او بسـته شـود،   كـه  ي او بيايد و هر اميد و آرزويي  هراسي كه از ناحيهاق و فاش

  .2»كه فرد به طاعت روي بياورد و از معصيت خودداري نمايدشوند  موجب مي
و اميد مانند دو بال پرنده هستند، اگـر بـا    بيم« :گفته است »/« 3ريابذرو ]29[

توانـد بـه خـوبي پـروازش را      هم مساوي باشند، پرنده هم جمع و جور شده و مـي 
ه هـم عيـب و   انجام دهد، و اگر يكي از آنها عيب و نقص داشته باشد، در آن پرنـد 

  .4»آيد ر هر دو از دست بروند پرنده در حد مرگ در ميگدهد و ا نقص روي مي
ي آن دو بـال پرنـده قـرار داده اسـت كـه       و اميد بنده را به منزله بيمبنابراين وي 

لذا اگر بنده يكي از ايـن  . تواند پرواز نمايد پرنده فقط در صورت دارا بودن آنها مي
                                                 

 .645ص 2ج ةقدرالصال ميتعظ.  1

 .728 ص 2 ةقدرالصال ميتعظ.  2

 بوده ها يصوف خيش خودش وقت در.  باشد يم ياربذرو قاسم بن محمد بن احمد يابوعل او.  3
 ي جمله از. است آموخته يحرب ميابراه از را ثيحد و جيسر ابن اماماز  را فقه .است

 او از كه يسؤال با ربطه در او كه است يجواب كرده، نفوذ يمردم فلمحا در كه سخنانش
 و مقام آن به دنيرس من يبرا ديگو يم و دهد، يم گوش ها يقيموس به كه يكس ي درباره
: گفت وداد  جواب ابو علي است، شده مباح كند، ينم اثر من در احوال اختالف كه يمنزلت
ـ و اين لفظ اوست، و  ،356ص 10 ج مينع ابو اءيولاال ةيحل( !جهنم به اما است دهيرس يآر

 »السير ذهبي«بيوگرافي او را در . فوت كرده است 322در سال  )126ي قشيري ص  رساله
 طبقات و ،395- 394 ص 1ج صالح ابن اثر هيالشافع فقهاء طبقات و ،536- 535ص 14ج
 .نگاه كنيد 48ص 3ج يسبك طبقات و ،197ص 1ج ريكث ابن

 . 63ص الرساله در يريقش و 13 تا12ص 2ج مانياال شعب در يهقيب از تيروا.  4



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾285﴿

 

 

سـبب  بـه  آن نقصي كـه  و به ديگري پايبند شود، قرار دهد، دو مقام را مورد اهمال 
كند و  ن روي داده است، به او هم سرايت ميآ شكستن يكي از بالهاي آن پرنده، در

هر دوي آنها را مورد غفلـت و اهمـال قـرار دهـد، در معـرض       )خداي ناكرده(اگر 
د، چنين حـالي  اگر هر دو بالش بشكن ،آن پرندهكه گونه  همان. گيرد قرار مي تهالك

  . كند پيدا مي
بـراي خـود    ،ذكر بيان به اينكه بر مسلمان الزم اسـت «: ان گفته استبابن ح] 30[

دو هدف قرار دهد و سعي كند آنهـا را عملـي سـازد، يكـي از آنهـا اميـد اسـت و        
  .   1»بيمديگري 

و نيز بعد از آنكه در مورد اميدواري و داشتن حسن ظن به خداي تبـارك و  ] 31[
ذكر بيان بـه اينكـه حسـن ظنـي كـه مـا آن را       « :فته است، بيان داشتهگالي سخن تع

توصيف كرديم الزم است كه مقرون و هم رديـف بـا تـرس و خـوف از اهللا تعـالي      
  . 2»باشد
ـ   ي قضاء و قدر و بكار گيري اسباب و عوامـل  خطابي ضمن سخني درباره] 32[

و اگر «: هم آورده است ـ گفته است بعد از آنكه مثالهايي جهت عدم تعارض آنها با 
بريم كه اهللا تعالي نسبت به بنـدگانش   به اين نكته پي مي در اين شئون انديشه كنيم،
ها و نهادي بشري را با قـرار دادن ايـن اسـباب پرورانـده      لطف بخرج داده، سرشت

سنگيني امتحـاني كـه مبنـاي     يرند و درنتيجه،گاست، تا با اين اسباب انس و الفت ب
اقدام و تصـرف   بيمعبد آنهاست، بر آنها سبك شود، و با اين وسيله، در بين اميد و ت

  .   3»نمايند
وي پايبندي بندگان به اين دو مقام را همزمان با هم بعنوان عملي ساختن يكي از 

نها را در راستاي انجام تكاليفي كـه  آحكمتهاي الهي قلمداد كرده است، حكمتي كه 
  . نمايد اند، كمك مي شدهبه آنها دستور داده 

در واقع عمل داير در بين ظفر مندي بـر امـر مطلـوب و    «: نيز گفته است و] 33[

                                                 
 . 432ص 2ج انيح ابن حيصح بيتقر يف االحسان.  1

 . 416ص 2ج سابق مرجع.  2

 . 12ص الدعا شان. 3



  
  
  

    ﴾286 ﴿              انواع عبادت و شروط صحت آنها 
 

 

كند كه فرد براي آن سعي كنـد و در آن پشـتكار    خوف از دست دادن آن، كاري مي
گونه كه نااميدي  دهد، همان روان را آرامش و راحتي مي ،و يقين و باور. بخرج دهد

مشيئت خـدا بـر ايـن تعلـق     . سازد ن را خاموش ميآده و چراغ س آن را فرسوأو ي
گرفته كه بنده همواره در امتحان قرار بگيرد و مورد استعمال واقع شـود، و در بـين   

كان بنـدگي هسـتند،تا بـدين وسـيله،      و اميدي كه دو پله بيم. و اميد معلق بماند بيم
و  وظـايفي كـه نشـانه   . د اعمال شده است، از او بيرون كشيده شـو او  وظايفي كه بر

و منظـور  . 1»اي اسـت  تدبير شـده  ي اي و عالمت هر پرورش يافته خاصيت هر بنده
بزرگتـرين عـاملي اسـت كـه باعـث       ،و اميد در كنـار هـم  بيم اين است كه اجتماع 

شود فرد در عمل تداوم و پشتكار بخرج دهـد، و بـه همـين خـاطر مشـيئت اهللا       مي
  . نده در بين آن دو باشدتعالي بر آن تعلق گرفته كه ب

e  (: گويـد  ي ايـن سـخن خـدا كـه مـي      دربـاره  »/« 2و از صعلوكي] 34[
f( ]58آيه: يونس[   
  » پس به اين بايد خوشحال شوند« :ترجمه

: گفـت  وي ! شـود؟  يابد، خوشحال مي امنيت نميكه  سوال كردند كه چگونه كسي
گـردد،   وقتي كه بـاز مـي   خوشحال مي شود، كند، به فضل خدا نگاه مياو وقتي كه «

غمگين گردد ماننـد حـال    شود، تا در يك وقت خوشحال و در يك وقت غمگين مي
     . 3»و اميد بيم
 :ي الهـي  به همين خاطر است كه ابو مظفر سمعاني در رابطـه بـا ايـن گفتـه    ] 35[

)å  ä  ã     â  á( ]28آيه :رعد[  
                                                 

 قوام شاگردش كه يسمعان ابوالمظفر سخن در آن مشابه به :نگاه و ،10- 9ص الدعا شان.  1
 . است كرده قلن 31ص 2ج الحجه در را آن السنه

 و يشافع يعلما بزرگان از. باشد يم يعجل محمد بن مانيسل بن محمد سهل ابو اواستاد.  2
 در و است دهيشن] حديث[ يازهر و حاتم ياب ابن و مهيخز ابن از آنهاست، شكسوتانيپ

 يبرا. است افتهي وفات ه 369 سال در است داشته مهارت هنرها و فنون از ياديز تعداد
 ص 1ج صالح ابن طبقات و ،239تا235ص 16ج يذهب ريالس به يو حال شرح دانستن

 .ديكن مراجعه 173تا167 ص 3ج يسبك طبقات و ،164تا158

 . 516ص 1ج مانياال شعب در يهقيب از تيروا.  3
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   »كنند ها آرامش پيدا مي است كه قلب با ياد اهللا تعالي) تنها( آگاه باشيد كه«  :ترجمه

: انفـال [ )[   ^  ( :مگـر اهللا تعـالي نگفتـه   : اگر كسي بگويـد « :گفته است
   1]2آيه

   »ترسد هايشان مي قلب« :ترجمه
ترسـد و هـم آرامـش پيـدا      روي اين حساب، چگونه قلب در يك حالت هم مـي 

ه اسـت بـا بـه يـاد     گوييم كه اين ترسي كه بدان اشاره شـد  نمايد؟ در جواب مي مي
دهد، و آن آرامش مذكور بـا بـه يـاد آوردن     آوردن وعيد و عقاب الهي به دست مي

رسـي   گردد، گويي وقتـي كـه  عـدل خـدا و حسـاب       وعده و ثواب الهي حاصل مي
كـه فضـل و كـرم اهللا     افتد، و هنگـامي   گردد، قلب در هراس مي شديد او مطرح مي

  .2»مايدن شود، آرامش پيدا مي تعالي ذكر مي
ي  ها اين است كه قلب ،گفته است 3و حقيقت اين معنا همان گونه كه بغوي] 36[
  .نمايد آرامش و نرمش پيدا مي ،لرزد، و هنگام اميد به هنگام خوف و ترس مي آنها
و نبايد انسان مسلمان در عين حال كـه بـه رحمـت    «:بيهقي گفته است ] 37-38[

در هراس نباشد، تـا بـا ايـن تـرس و هـراس       ياهللا تعالي اميدوار است، از عذاب و
بتوانـد بـا    ،بتواند از معصيت و نافرماني اهللا تعالي دست بردارد، و با اميدي كـه دارد 

زيرا هوشـيار كسـي اسـت كـه نفـس خـود را       . 4اشتياق به طاعت اهللا تعالي بپردازد
دوارانه ناكانه و اميي جهان پس از مرگ بيممحكوم كند، و به آن مغرور نگردد، و برا

  .1»مل نمايدع
به همين خاطراست كه اين دو مقام را در يك باب جمع نموده، و عاقبت و ] 39[

ترسـيده در   باب كسـي كـه از اهللا تعـالي    « :فرجام اين جمع را بيان كرده، گفته است
هايي وي را ترك گفته، و كسي كه به او اميدوار شده، در نتيجـه از   ي معصيت نتيجه

                                                 
 .)Z  Y  ]  \  [   ^  (: است مؤمنش بندگان وصف در خدا سخن نيا منظورش.  1

 .92ص 2ج يسمعان ريتفس.  2

 .115ص 7ج ليالتنز معالم.  3

 .18ص 2ج مانياال شعب.  4

 .448ص اآلداب كتاب.  1
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خواهـد بـه    او با اين مطلب مـي . 1»بيند عبادت كرده، گويي او را ميروي يقين او را 
هـا بـاز دارد، ودر    توانـد فـرد را از معصـيت    ميبيم و خوب اين نكته اشاره كند كه 

وي را به سوي انجـام آن تـالش و كوششـي كـه وي در     تواند  ميسوي اميد هم  آن
  .رسد، سوق دهد پرتو آن به باالترين مقامات ايمان مي

و «:ماوردي در بابي كه آن را براي بيان آداب علم باز كرده است، گفته است] 40[
اي هست، و اين انگيزه كه براي رسـيدن بـه مطلـوب     بدان كه بر هر مطلوبي انگيزه

ناك باشـد،   اميد، پس بايد طالب علم اميدوار و بيمبيم و : وجود دارد، دو چيز است
راي جويندگان خشنودي او و محافظان و ثابت اميدوار به ثوابي باشد كه اهللا تعالي ب

ناك از آن عقابي باشد كه  هايش در نظر گرفته است، و هراسان و بيم قدمان بر فرض
و منهيات وي  ندنه فته است  كه او امرش را وا مياهللا تعالي براي افرادي در نظر گر

در كنار ] يدبيم و ام[=دهند، پس هنگامي كه رغبت و رهبت  را مورد اهمال قرار مي
  .2»رسانند هم جمع  شوند، طالب را به كنه علم وحقيقت زهد مي

، 3ضد اميد نيست، بلكه رفيق و همدم آن است بيمغزالي بيان كرده كه ]  41-42[
دوش و مالزم يكديگر بوده، تفكيـك آنهـا از يكـديگرمحال اسـت،      هم«پس آن دو 

كي از آنهـا بـر ديگـري غلبـه     اند، ي آري، جايز است كه درحالي كه با هم جمع شده
نمايد، و جايز است كه قلب در يك حال به يكي از آنها مشغول باشد، و بـه علـت   

  4.»غفلت، به آن يكي توجهي نكند
هاي پوچ و بي ارزش ايـن اسـت كـه پرسـيده      و ذكر كرده كه يكي از سؤال] 43[
  ؟ميدبرتر است يا ا بيمآيا : شود

و اميـد بـه مثابـه دو دوا هسـتند كـه       بيمكه  علت اين امر در نزد غزالي اين است
شوند، پس اگـر دوا و درمـان امنيـت از مكـر      ي آنها مداوا كرده مي ها به وسيله قلب

افضل و برتر است، و اگر يأس و نااميدي غالب باشد،  بيمخدا بر قلب غالب باشد، 

                                                 
 .434ص سابق مرجع.  1

 .55-54ص نيوالد ايالدن ادب.  2

 .151ص 4ج نيالد علوم اءياح.  3

  171ـ  170ص  4احياء ج.  4
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آيد تـا   ميو براي اكثر مردمان، خوف بيشتر به كار آنها . پس اميد افضل و برتر است
اما آن مسلمان پرهيزگاري كـه ظـاهر   . دهند هاي فراواني انجام مي اميد، زيرا معصيت

و باطن و آشكار و نهان گناه را ترك گفته است، مناسب تر ايـن اسـت كـه اميـد و     
بنابراين وي چنين برگزيده كه اين حالـت، بـر حسـب    .1»نمايد با هم برابررا  بيمش

كند، و از آنجا كه تساهل و اهمال در مردم حرف  دا ميتفاوت انواع مردم، تفاوت پي
زند، پس ترس براي آنها افضل و بهتر است تا از نافرماني دست بردارنـد،   اول را مي

و اميد اعتدال داشته باشند؛  بيمتر اين است كه در  پرهيزگاران مناسب] 44[براي  اما
ـ كند به سوي قرب خداي  برد و هدايت نمي چرا كه راه نمي  رحمان و روح بهشت 

هـاي قلـب و    طلبد و بـا سـختي   ف سنگيني را ميهمزمان با اينكه دور است و تكالي
هاي اعضا و اندام پوشيده شده اسـت ـ مگـر زمـام اميـد و منـع        ها و مشقت زحمت

هـاي ظريـف و    ـ همزمـان بـا اينكـه بـا شـهوات     و عذاب دردناك  كند از آتش  نمي
پوشيده شده اسـت ـ مگـر تازيانـة تخويـف و      و غريب و دلپسند   هاي عجيب لذت

  .2.حمالت خشونت آميز
و عز بن عبدالسالم به وضوح بيان كرده است كه هدف از انديشه ورزي در ] 45[

حشر و نشر و ثواب و عقاب ايـن اسـت كـه شخصـي كـه تفكـر مـذبور را انجـام         
  .3»بردارد گامو اميد بيم دهد، در بين  مي
مفهوم است كه در بين ذكر رحمت و عقوبت جمـع  و نيز به خاطر اين ] 46-47[

ــه اســت  ــرا4و همــاهنگي صــورت گرفت ــانع انجــام مخالفــتخــوف « ، زي ــا و  م ه
انجـام طاعـات    مشوقپي دارند، و اميد در  كههايي  عقوبتبه دليل هاست؛  نافرماني
  .1»شده است بترتهايي كه بر آنها م به دليل پاداشاست؛ 

 بـه دنبـال حـديث   د زهري آن هنگام كه آمده نووي در مقام توضيح عملكر] 48[

                                                 
 .173ص 4ج سابق مرجع.  1

 .149ص 4ج سابق مرجع.  2

 .222ص 1ج قواعداالحكام.  3

 .21ص 1ج ابقس مرجع.  4

 .198ص 1ج سابق مرجع.  1
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و اميـد در كنـار    بيمتا «: ، گفته استرا آورده  1وعيد و عذابحديث وعده و ثواب 
نشود ) و تن پرور(تا متكي : گويد هم جمع شوند، و اين معناي سخن اوست كه مي

آنهـا   و اميـد در بيم يعني  ،گونه هستند و نااميد نگردد، و بيشتر آيات قرآن عزيز اين
بـراي واعـظ مسـتحب اسـت كـه در      : انـد  گفتـه  شـوند، و بدينسـان علمـا    جمع مي
و اميد بپردازد، تا كسي نااميد نشود، و در آن  بيماش به صورت يكجا به بيان  موعظه

  .سوي كسي هم با خيال راحت لم ندهد و اطمينان نكند
بـه آن احتيـاج    ها بيشتر اما بهتر است كه تخويف و ترساندن بيشتر باشد، زيرا دل

دارند، به اين دليل كه به اميد و راحتي و اطمينان و اتكا و اهمـال بعضـي از كارهـا    
  .2»تمايل دارند

í  ì  ë  ê  é  ( :ي اهللا تعـالي  ابن كثير در رابطه با ايـن گفتـه  ] 49[
ï   î( ]165آيه :انعام [  

 مهربـان  و ندهيبخشـا  اريبسـ  او كـه  يبراسـت  و است العقاب عيسر تو پروردگار« :ترجمه
   .»است

 صـفت  دو نيـ ا انيـ م قرآن در يتعال اهللا كه ميكن يم مالحظه اريبس و« :است گفته

   Q  P      O  N  M  L  KR(: ريز اتيآ نيا مانند كند يم برقرار تقارن
V  U  T  S( ]6آيه :رعد [  

 و دارنـد  كـه  يظلمـ  وجـود  با مردم يبرا است مغفرت صاحب تو پروردگار و« :ترجمه
  .»است دالعقابيشد تو پروردگار كه يبراست

)  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ( 
  ] 50-49 آيات:حجر[

 عـذابم  كـه  نيا و هستم، مهربان ي ندهيبخشا كه منم نيا كه بده خبر بندگانم به« :ترجمه
  .»است دردناك عذاب همان
 به بار كي يتعال اهللا كه مينيب يم هستند، بيتره و بيترغ شامل كه ياتيآ گريد و 

                                                 
 .گذشت 119 ي صفحه در آن گاهيجا انيب.  1

 .73ص 17ج مسلم حيصح شرح.  2



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾291﴿

 

 

 نـزد  كـه  آنچـه  يآور دسـت  به يبرا بيترغ و بهشت صفت انيب و رغبت ي لهيوس
 آتـش  ذكـر  و ترهبـ  بـا  بار كي و خواند، يم فرا خود يسو به را بندگانش اوست،
 آنهـا  آن، آور سرسام احوال و امتيق و آن، در موجود يها شكنجه و عذاب و جهنم

 فـرا  خـود  يسـو  بـه  را آنهـا  ،دو هـر  بـا  بـار  كي و خواند، يم فرا خود يسو به را
  .1»شود واقع مؤثر و كارآمد خود، حسب بر كي هر تا خواند يم

 بنده و ،نديدرآ اعتدال حالت به 2ديام وبيم  كه است خاطر نيا به نيا و] 50-51[
  .3بماند يباق دو آن انيم در

]    X  Y  Z   ( :ديگو يم كه سبحان پروردگار سخن نيا از و ]52[
^  ]        \  `  _     b  a  c  f  e  d    g
k  j  i   h( ]23آيه :زمر[   

 اسـت،  هماهنـگ  اتشيـ آ كـه  يكتاب كرده، نازل را سخن نيبهتر خداوند«: ترجمه
 كـه  يكسان اندام بر لرزه اتشيآ دنيشن از كه) زيانگ شوق يتكرار با(دارد ررمك ياتيآ
  ».افتد يم ترسند، يم پروردگارشان از

 كـرده  فهـم  و برداشـت  نيچن.»شود يم خدا متوجه و نرم درونشان و برون سپس 
 بـا  و مسـلط  و جبـار  يخدا سخن كه هنگام آن به است يكوكارانين صفت نيا« :كه

 و وعـده  چـه  كه فهمند يم خوب چون شنوند، يم را غفار و ريناپذ شكست و اقتدار
 خـوف  و تـرس  فـرط  از لـذا  است، رفته كار به آنها در يديتهد و فيتخو و ديوع

 بـه  ؛)k  j  i   h  g  f  e(. افتـد  يمـ  لـرزه  بـه  بدنشان پوست
  .1»كنند يم احساس او لطف و رحمت به نسبت كهاست  ييآرزو و يدواريام خاطر

 بنده رايز ،است ستوده و يجد كامالً است اممق نيا انتظار در كه يفرجام و] 53[
 طاعات د،يام پرتو در و كشد، دست مي اتيمنه از يتعال اهللا از بيم و خوف پرتو در«

                                                 
 .200ص 2ج ميالعظ القرآن ريتفس.  1

 .501ص 2ج سابق مرجع.  2

 .186ص 2ج به نيهمچن :نگاه و 70ص 4ج سابق مرجع.  3

 .51-50ص 4ج ميعظ قرآن ريتفس.  1
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  . 1»دهد يم انجام يفراوان
 اگـر « :اسـت  گفتـه  ،قـرآن  تـالوت  آداب ي درباره سخنش ياثنا در يزركش] 54[
 داده وعـده  مؤمنـان  به را آن يتعال اهللا كه باشد يعذاب و ديوع خواند يم كه را آنچه
 او هيـ آ نيـ ا كرد، دايپ ليتما يردوايام به اگر پس كند، نگاه قلبش به ديبا پس است

 او يبـرا  ديـ ام ي ربـاره د نمـود،  دايـ پ ليـ تما تـرس  و خوف به اگر و ترساند، يم را
 نيـ ا رايـ ز گردنـد،  معتـدل او با هم  يدواريام و خوف تا گردد، يم حاصل يگشادگ
  .2»است مانيا كمال
 پـس  ،باشد بنديپا اعتدال حالت به كه است الزم بنده بر كه است نيا منظورش و
 آن كنـد  يمـ  يسع دوم مقام ذكر با كرد، دايپ ليتما مقام دو نيا از يكي به قلبش اگر
  .گرداند باز اعتدالش حالت به را

ـ  بـا  همراه ديام باب« يبخار يبند بابترجمه و  حيتوض در حجر بنا] 55[  3»ميب
ـ  و بيم، يمنها ديام لذا آن، بودن مستحب يعني«:است گفته  در هـم  ديـ ام يمنهـا  ميب
 ينـوع  اسـت،  مسـتحب  كار نيا كه مطلب نيا به اذعان البته. 4»شود ينم گرفته نظر

                                                 
 .47ص 3ج سابق مرجع.  1

 .452ص 1البرهان في علم القرآن ج.  2

  .گذشت 237ي  بيان موضوع آن در صفحه.  ٣

 است يمطلب م،يكن ذكر را آن ،بجاست جا نيا در كه يمطلب ديشا و. 88ص24ج يالبار فتح.  4
 كي مقدار بودم، يشافع با شب 8« :است گفته يو. است كرده نقل را آن يسيكراب نيحس كه

 به را آن كرد يم اديز اگر پس د،يفزايب هيآ 50 بر كه دميند و. اندخو يم نماز را شب سوم
 و خود يبرا را رحمت آن حتماً گذشت، يم كه يرحمت ي هيآ هر از و. رساند يم كصدي

 يتعال اهللا به آن از كه نيا مگر گذشت، يمن كه يعذاب ي هيآ هر از و كرد، يم مسألت مؤمنان
 و بيم ييگو كرد يم مسألت مؤمنان ي همه يبرا و خود يبرا را آن از نجات و برد، يم پناه
 ريكث ابن» 158ص 2ج يهقيب اثر يشافع مناقب به :نگاه«.»است شده جمع او يبرا كجاي ديام
 ييايب كه نيا يعني است گونه نيا عبادت تيتمام« :است گفته ،خبر نيا ذكر از به »/«

 خاطر نيهم به و) 213ص يشافع ماما مناقب. (»يينما جمع كجاي هم با را رهبت و رغبت
 مانياال شعب در كه گونه همان و كرده، جمع هم با را آنها »/« مانيسل بن عيرب كه است

  :است گفته است، آمده 37ص 2ج يهقيب
  الفرجا اسرع ما ليصبرجم

  االمورنجا يف اهللا صدق من
  ياذ لهني لم اهللا يخش من
  رجا ثيح كان اهللا رجا من
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 نقـول  كه چنان است جابيا گاهيجا و مقام مقام، نيا گرنه و است تساهل و تسامح
 يمورد آمد، خواهد يبزود شاءاهللا ان كه حجر ابن سخن در و. دهند يم نشان ينشيپ

يعنـي مبالغـه در   ( حـال  نيـ ا مقابـل  حالـت  دو آن يو كنـد  يمـ  انيب كه دارد وجود
  . 1ندارد قبول را) ناكي اميدواري و اغراق در بيم

ـ ام و بـين بـيم   جمع ضرورت ي درباره كه يمطالب ي همه و  شـد،در  ذكـر  د،ي
 در بنـده  اگر اما است، يشافع يعلما اتفاق مورد فرد، صحت و يتندرست حالت
 انـد  داشـته  انيب يفعشا يعلما شد، كينزد اجلش و گرفت قرار تضارحا حالت

 آن بهيا فقط به  و دهد حيترج را ديام ي هجنب كه است نيا تر سزاوار او يبرا كه
 احـدكم يموتن،  ال«: است ثيحد نيا باره نيا در آنها ي عمده ليدل و .دهد اهتمام

 اهللا بـه در حاليكه  مگر ردينم شما از كي چيه» «عروجل باهللا الظن حسني هو و اال
  . 2»دردا ظن حسنتعالي 

 نقـل  گفته، نيچن كه را يكس سخن »/« يهقيب كه يوقت خاطر نيهم به و] 56[
 از را يو بتوانـد  كـه  اسـت  بيمـي  او منظـور  و«: اسـت  گفتـه  آن حيتوضـ  در كرده،
 بـه  مـرگ  كـه  يوقت تا دارد، وا و عبادت وي، طاعت برداشته  باز يتعال اهللا تيمعص
 و حـرص  و شـود،  يمـ  اديـ ز يتعـال  هللا بـه  دشيـ ام وقت درآن كه د،يآ يم او سراغ
 شيافـزا  دارد، يتعال اهللا ي وعده به كه ياعتماد بخاطر يتعال اهللا احسان به شيآزمند

  .1»ابدي يم
 و ظـن  مـار يب«: است كرده باز عنوان نيا تحت را يباب »داباآل« كتاب در و] 57[

                                                                                                                      
  !شود يم حاصل زود چه شيگشا و فرج .رميگ يم شيپ در بايز يصبر
  .كند يم دايپ نجات باشد، راست رو خدا با امور در كه كس هر
  .رسد ينم او به يتياذ چيه بترسد خدا از كه كس هر
 .شد خواهد است، بسته ديام آنطوركه است، بسته ديام خدا به كه كس هر

 .ديآ يم 267ي  صفحه در شاءاهللا ان كه آنچه به :نگاه.  1

 و خدا، به ظن حسن ه داشتنب دستور باب الجنه، كتاب ،209ص 17ج مسلم از تيروا.  2
 كتاب ،484ص 3ج سنن در ابوداود از تيروا و 293ص 3ج شمسند در احمد از تيروا

 ابن و م،يباش داشته مرگ هنگام در كه است مستحب ظن حسن از كه آنچه باب الجنائز،
 .    نيقي و توكل باب الزهد، كتاب ،1395ص 2ج ماجه ابن سنن در ماجه

 . 7ص 2ج مانياال شعب.  1
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 و. »دگـرد  يمـ  دواريـ ام خدا رحمت به و كند يم خوب خدا به نسبت را خود گمان
 حسـن ي هو و اال احدكم موتنيال«: است كرده تيروا را ثيحد نيا آن، انيب يبرا

 ظـن  حسـن  يتعـال  اهللا به نسبتدر حاليكه  مگر ردينم شما از كي چيه» «باهللا الظن
  .1»رددا

 اسـت،  داشـته  ابـراز  ديـ ام و بيم نيب جمع ي درباره كه يسخن از بعد يغزال] 58[
 بـه  ظـن  حسن و ديام ي جنبه كه است نيا تر سبانم مرگ وقت در اما« :است گفته
 كه رديگ يم قرار يا انهيتاز آن يجا به خوف وبيم  رايز شود، دادهغلبه  يتعال يخدا

) مـرگ  هنگـام  در( كـه  آن حـال  و است، عملبه ) روي آوردن(ساز و باعث  انگيزه
 اسـت،  گرفتـه  قـرار  مـرگ  ي آسـتانه  در كـه  يكسـ  و است، شده يسپر عمل وقت

 تحمل واندت ينم را خوف عوامل و اسباب نيا از گذشته دهد، انجام عمل تواند ينم
 ياريـ  را يو مـرگش  ليـ تعج بـر  و كنـد،  يمـ  پـاره  را قلبش خوف نيا رايز د،ينما
 نظـر  در را پروردگـارش  ي، بلكهقو را قلبش تنها نه يدواريام ي هيروح اما. دهد يم
 تـرك  را ايـ دن يكس دينبا و است، دشيام تنها كه ييخدا همان سازد، يم محبوب او
 ؛باشـد  عالقمند يتعال هللا با داريد به تا باشد؛ يتعال اهللا دار دوست كه نيا مگر ديگو
 او بـا   داريـ د هـم  يتعـال  اهللا باشد، داشته دوست را يتعال اهللا با داريد كه يكس رايز

  .2»دارد رادوست
 به ظن حسنداشتن  و ديام مخصوص كه گشوده را يباب يمنذر كه يهنگام] 59[
  .3»مرگ هنگام در خصوص به«:است گفته است، يتعال اهللا
 در خـدا اهللا تعالي را  به ظن حسن داشتن سبب استحباب عبدالسالم بن عز] 60[

 شـده  مشـروع  ترس و خوف ليدل نيا به فقط رايز« :گفته و كرده انيب ،مرگ هنگام
 ،فـرا رسـيد   مـرگ  كـه  يامهنگ و است يسركش و انيعص از كننده منع يا لهيوس كه

از آنهـا اسـت،    مانع و بازدارنده كه يترس و خوف آن لذا گردند، يم قطع ها تيمعص

                                                 
 . 398ص داباآل.  1

 .175-174 ص 4ج نيالد علوم اءياح.  2

 .267 ص 4ج بيالتره و بيالترغ.  3



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾295﴿

 

 

  .1»ظن حسن خالف بر گردد، يم ساقط و رود يم نيب از
 را ديـ ام شـود،  كيـ نزد مـرگ  يها نشانه كه يهنگام پس« :است گفته ينوو] 61[
 از كشيدن دست وخوف ترس از صودمق رايز ،پردازد خاصتاً به آن مي اي دهد مي غلبه
 اعمـال  و طاعات دادن انجام يبرا كوشش و عالقهايجاد  و زشتيهاست و ها تيمعص

 آنهـا  شـتر يب ايـ  كارهـا  نيـ ا ،وضـعيت  نيا در كه است يحال در نيا و. است شتريب
 بيـانگر خوب كردن ظن مستحب شده است، بطوريكـه   لذا گردد، يم سخت دشوارو

  .2»باشد او به نهادن گردن و يلتعا اهللا به يازمندين
 حيتصـر  ،مـرگ  هنگام در ديام به صرف پرداختن بهنووي در جايي ديگر  و] 62[
 است نيا ،صحتش حالرد ، بنده يبرا مورد انتخاب شده كه بدان« :است گفته ،كرده
 يمـار يب حالـت  در و باشـد،  برابر هم با اميدش و بيم و باشد، دواريام و ناك بيم كه

 سـنت  و كتـاب  نصوص و متون از شرع قواعد و. دهد اهتمام مي يدواريام به صرفاً
  .3»باشند يم نيا به ليقا مشتركاً) ص(امبريپ

 شـخص  كـه  مـادام « :ديگو يم كه كرده نقل را 4اضيع بن ليفض قول ي،ذهب] 63[
 ي آسـتانه  در او كه يوقت پس است، بهتر و افضل ديام از بيم است، تندرست و سالم
 نيا« :است گفته آن تيتثب و دييتأ در و. »است برتر و افضل ديام فت،گر قرار مرگ

 بهدر حاليكه نسبت  مگر ردينم شما از يكي: است فرموده) ص(امبريپ چون گفتم را
 و شود، يم نادتاس حيصح ثيحد نيا به نجايا در كه نيا. 1»رددا ظن حسن يتعال اهللا
 ي جنبـه  يذهب كه دهد يم نشان) امر( نيا رد،يگ يم قرار منقول سخن آن دييتأ يمبنا
  .مرگ هنگام در بخصوص است، داده  حيترج يغالب صورت به را ديام

 گرفـت،  قـرار  مـرگ  ي آستانه در) بنده( كه يوقت پس«: است گفته ريكث ابن] 64[
                                                 

 .230ص 1ج قواعدالكالم.  1

 .210ص 17 ج مسلم حيصح شرح.  2

 .207- 206ص نيالصالح اضير.  3

 معروف زاهد و حرم خيش. باشد يم يمروز يميتم اضيع بن ليفض يعل ابو مشهور امام او.  4
 ابن و است كرده تيروا آنها ي طبقه و عبدالرحمن بن نيحص و سائب بن عطاء از. است
 وفات 187 سال در. اند كرده تيروا او از گريد يجماعت و يبشرالحاف و يشافع و مبارك

 .246- 245ص 1ج يذهب اظفحال  ةتذكر به :نگاه. افتي

 .432ص 8ج النبالء االعالم ريس . 1
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 گونـه  نيـ ا كـه  كنـد  ثابت كه نيا يبرا و. »بدهد اهتمام» ديام« ي جنبه به شتريب ديبا
 در كـه  آن حـال  شـد  وارد او بـر ) ص(امبريـ پ كـه  را يمـرد  نآ ثيحـد  باشد، ديبا

 كـرده  نقـل  ،. . .  1ابم؟يـ  يمـ  چگونـه  تورا: فرمود) ص(امبريپ و بود، مرگ ي آستانه
  . است
 خـدا  بـه در حاليكه نسبت  مگر ردينم شما از يكي«  ثيحد نيا به استناد ديشا و

ـ  ،كـرده  ذكـر  ريثك ابن كه يثيحد رايز. باشد سزاوارتر و بهتر» رددا ظن حسن  و ميب
 نيـ ا بـه  يجمـاعت  كـه  است خاطر نيهم به و است؛ كرده جمع هم با كجاي را ديام

 الزم رد،يـ گ يمـ  قـرار  مرگ ي آستانه در كه يشخص اند، گفته و  كرده استناد ثيحد
 و حـول  بـه  چـه  چنـان . ندهد قرار اهمال مورد هم را خوفبيم و  ي جنبه كه است
  .آمد خواهد حجر ابن نسخ در مطلب نيا ياله ي قوه
 مـن « يقدسـ  ثيحد نيا از علما از يبعض كه ساخته نشان خاطر حجر ابن] 65[
 ديـ ام ي جنبـه  كه اند كرده برداشت نيچن. »هستم خودم، به نسبت بنده گمان نزد در
 نيـ ا و« :است گفته مطلب نيا حيتوض در و. شود داده حيترج خوف ي جنبه بر ديبا

كـه در  اسـت  كسي  به محدود و ديمق اند، گفته علم اهل كه گونه همان دادن حيترج
در حاليكـه   مگـر نميـرد   شـما  از يكـ ي«  ثيحد و ،حالت احتضار قرار گرفته است

  . 2كند يم دييتأ را مورد نيا» رددا ظن حسن خدانسبت به 
 بـا  و داده، نسـبت  محقـق  يعلمـا  بـه  را مرگ هنگام در ديام حيترج يو نيبنابرا

  .است داده قرار دييتأ مورد را آن مزبور ثيحد
 يجمـاعت  مـرگ،  ي آسـتانه  در گرفتن قرار هنگام در اما و« :است گفته زين و] 66[
فقـر و   ي رنـده يدربرگ ديـ ام نيـ ا چون اند، دانسته مستحب را »ديام« بر كردن ارصتقا
 و هـا   تيمعصـ  آن گـر، يد يسـو  از و باشـد،  يمـ  يتعال و تبارك يخدا به يازمندين

 شـود،  يمـ  آنهـا  از كـردن  يخـوددار  موجب خوف و بيم كه يا شده ممنوع يكارها
 حسـن  لذا ست،ين آنها دادن انجام به قادر احتضار حال در صشخ و رديگ ينم انجام
 مـوتن ي ال« ثيحـد  و. گـردد  يمـ  نيـي تع يو مغفـرت  و عفو به ديام با خدا به ظن

                                                 
 .47ص 4ج ميعظ قرآن ريتفس.  1

 .163ص 28ج يالبار فتح.  2
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 گـر يد يجمـاعت  و ،. .  . ديـ نما يمـ  دييتأ را آن» باهللا الظن حسني هو و اال احدكم
 دايـ پ نيقـ ي كـه  يطـور  به ،رديگ قرار اهمال مورد اصالً خوف ي جنبه دينبا اند، گفته
 از يترمـذ  كـه  يثيحـد  و. اسـت  امان در او و كند ينم ديتهد را يو يعذاب كه كند
 كـه  آنسـت  ث،يحـد  آن و. كنـد  يمـ  دييـ تأ را تـرس  نيا وجود كرده، تيروا انس

  .1». . . . بود مرگ ي آستانه در او كه يحال در شد، وارد يجوان بر) ص(امبريپ
                                                 

 كه يزيچ نيا و. گذشت 232 ي صفحه در ثيحد نيا جيتخر و ،88ص 24ج يالبار فتح.  1
 درست اند، كرده دييتأ و ثابت گرفته قرار مرگ شرف در كه يكس مورد در يشافع يعلما
 هنگام در يمزن. است داده يرو ـ هيعل اهللا رضوان ـ يشافع امام يبرا كه است يزيچ همان

 يحال در: گفت ؟يرساند صبح به را شب چگونه: ديپرسشافعي از وي  مامامرگ  يماريب
 با و م،يگو يم ترك را برادرانم و كنم يم كوچ ايدن از دارم كه رساندم صبح به را شب
 خدا به و نوشم، يم را مرگ جام و. شوم يم وارد خدا بر و كنم، يم داريد بدم يكارها

 تا رود يم آتش يسو به اي ميبگو شادباش او به تا رود يم بهشت به روحم ايآ كه دانم ينم
  :خواند يم را اشعار نيا سپس! م؟يبگو تيتسل او به

  

ــذاهبي    ــاقت م ــي و ض ــا قلب ــا قس  فَلَم
جلْــعجــارَالّ ت ينِّــم لوِفــعــ كمالَّس 

ــاظمن ــ يتعــ ــفل يذنبــ ــرْقَ امــ  هنتُــ
 عظمــااّ عفــوك كــان يربــ بعفــوك

  تـزل  لـم  الـذنب  عـن  عفـو  ذا تلْزِ ما و
ــود ــو و تجــ ــِم تعفــ ــاًرُّكَتَ و ةًنَّــ  مــ

ــو و ــا الك ل ــي م ــابل يوِقْ ــد سيب  عاب
ــفك ــد و في ــ ايواغْــ ق يِّفصك ــآدام 
ــ ــتَ نْإِف عــ ف ــتَ يعن عــ ف نْع ــتَم رِّمد 

ــومٍ ــغَ ظلــ ــا ومٍشُــ ــمأ زاليمــ  اًثمــ
 سĤيبـــ فلســـت يمنـــ تنـــتقم ان و
ــ و ــخَداُ ولَ ــفْنَ تلَ ــ يس ــنَهج يبجرم  ام
ــجفَ ــ يرم ــن ميعظ ــد م ــادث و مٍيق  ح
ــوع و ــ كف ــوٍذَ اي ــعا العف ــجأَ و يل سام 

 

  

 را تو بخشش و عفو به يدواريام ،دهيگرد تنگ ميها راه و شد سخت قلبم كه يوقت پس: ترجمه
 و عفو با را آن كه يوقت! پروردگارا اما. مافتي بزرگ را گناهم. دادم قرار ينردبان عنوان به

 يدارا گناهان به نسبت همچنان و! بود تر بزرگ تو بخشش و عفو ،مكرد سهيمقا تو بخشش
 و يكن يم عفو و ييبخشا يم خودت كرم و لطف و منت يرو از همچنان و ،يهست بخشش

  .كند يداريپا و متمقاو سيابل مقابل در توانست ينم يخداپرست و عابد چيه ،ينبود تو اگر
 ،يدرگذر من از اگر پس! زد؟ گول را آدم تو پاك ي بنده سيابل كه يحال در تواند يم چگونه    
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 سـخنان  كـه  ديـ آ يم نظر به نيچن ده،ينورز تأمل و شهياندكه  يكس يبرا احتماالً
  ؛است حيناصح يپندار نيا كه البته و دارد، تناقض هم با يشافع يعلما ي گفته شيپ

 همـه  كـه  ردب يم يپ نكته نيا به دهد، قرار هم كنار در را آنها اقوال كه يكس رايز
 و اهمـال  عدم و هم، با همراه د،يام و ميب نيب جمع لزوم و جابيا به ليقا متفقاً آنها

 از يكـ ي بـه  تيـ عنا و توجه دينبا كه نديگو يم و باشند، يم آنها، با رابطه در تساهل
  .باشدآمده  يگريد حسابآنها به 

 حيتـرج  صـحت  حالـت  در رابـيم   ي جنبـه  آنهـا،  از يگروهـ  مينـ يب يم كه اگر و
 بلكـه  و ،ندينما يپوش چشم» ديام« از نديايب آنها كه ستين يمعن نيا به نيا. دهند يم

  .گرداند يم جمع هم كنار در را ديام و ميب كه بوده يحالت منظورشان
 باشـد،  يمـ  رجـا  از شـتر يب حالـت،  آن در ميب كه ميكن انعاذ نكته نيا به ديبا يول

 داده اهتمـام  ديـ ام ي مسـأله  بـه  فقـط  مرگ گامهن در ديبا اند گفته كه يكسان چنانكه
 و اسـباب  گـر يد حالـت  آن در كـه  اسـت  يبخصوصـ  حالـت  كي منظورشان شود،
 حالـت،  آن الوصـف  مع و اند، رفته نيب از هستند، خوفبيم و  مستوجب كه يعوامل

 علـتش  بـا  نبـود  و بـود  لحـاظ  بـه  حكـم  و اسـت،  حالت احتضار وقت به محدود
  .گردد يم

ـ ا انيم جمع ي مسأله انيب با رابطه در يشافع يعلما كه ستا يحال در نيا  ني
 آن ضـد  و عكـس  از شـدت  به اند آمده كه آنجا اند گذاشته تمام سنگ مقام دو
ـ  كـه  يكس به نسبت شدت به و اند، داشته برحذر )يعني مبالغه در آنها( ـ آ يم  دي

ـ  اغـراق  آن در و دهد يم حيترج  را ديام و رجا جنبه  بنـد ياپ آن بـه  و كنـد  يم
                                                                                                                      

 است، گناهكار همچنان كه ستمگر و ظالم و سركش و متمرد يشخص از كه ميبگو ديبا
 خاطر به چه اگر شوم، ينم وسيمأ و ديناام هم باز ،يريبگ انتقام من از اگر و يا درگذشته

  .مرا به جهنم وارد كني وگناهم  جرم
 صاحب يا تو شيبخشا عفو و هست، و بوده بزرگ من گناه ديجد و ميقد از كه ميبگو ديبا    

 يها تيروا كردم، نقل را آن بنده كه كالم و اقيس نيا و !است بزرگتر و باالتر ش،يبخشا
 293 ،112 تا 111 ص 2 ج يفعشا مناقب در را است آمده ماجرا نيا با رابطه در كه يهقيب
 ج ريالس در را داستان نيا يذهب كه است يحال در نيا و. كند يم جمع هم كنار در 294 تا

: است گفته يذهب پسس ،يمزن حدثنا: گفته و كرده نقل مهيخز ابن از 76 تا 75 ص 10
 .»است ثابت او از آن اسناد«
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 را خوف ي جنبه ديآ يم برعكس اي و كند، ينم خوف و ميب به يتوجه و شود يم
ـ  يتوجه ديام ي جنبه به و دهد، يم قرار اهتمام مورد يليخ  اعتـراض  كنـد،  ينم

  .اند كرده
 و يتعـال  اهللا عـذاب  از خـود  دانستن امان در يسو به را بنده اي كار نيا رايز

ـ  باعث نكهيا اي دهد يم سوق غفلت در استمرار  و رحمـت  از يو كـه  شـود  يم
 امـان  در يالهـ  عذاب از را خود كه يلذاكس. گردد ديناام و وسيمأ يتعال اهللا لطف

 يگسـتاخ  پروردگـارش  بـر  تنهـا  نهـ  خدا از ترس گرفتن دهيناد خاطر بهـ  ند،يب يم
  .است آورده يرو او اتيمنه به، گفته ترك را يو نيفرام و اوامر كه كرده
 نـه ــ   خدا به ديام گرفتن دهيناد خاطر بهـ  است ديناام خدا رحمت از كه يكس و
 قطـع  يو رحمت به كردن نگاه از كه دارد خود يخدا به نسبت بد ظن و گمان تنها
 از يكلـ  بـه  كـه  اسـت  هنگـام  نيا در و ،شود مي زده غم و زده حسرت و كرده ديام

 دو نيا از كي هر با امور آهنگ كردن كه است يهيبد و .ديشو يم دست كردن عمل
  .است ناپسند و مذموم دگاه،يد

و  ديـ ام در كـردن  مبالغـه  از »/« حبـان  ابـن  كـه  اسـت  خـاطر  نيهمـ  به] 67[
 از كـه  آنچـه  بـه  نسـبت  اخبار ذكر«: است گفته و ،داشته حذر بر ،ميب كردن در مبالغه
 اگرـ   يو عيوس رحمت به اتكاء ترك با همراه عزوجل يخدا رحمت از سأي ترك
  .1»است واجب مسلمان انسان بر ـ باشند اديز اعمالش چه
 يگاه رايز است، كرده ذكر مخصوصاً را ديامي  وسيله به خوردگان بيفر و] 68[
 يو. خورنـد  يمـ  گول است، آمده طاعتها ليفضا باب در كه ييتهايروا علت به آنها
 هـا  طاعـت  ي  دربـاره  كـه  يليفضاي  به وسيله خوردن بيفر از منع ذكر« :است گفته
  .  2»اند شده تيروا مسلمان انسان يبرا
 نيا آن و باشد زملتم يدان صواب به كه است الزم مسلمان انسان بر نيبنابرا] 69[

 كـه  است خاطر نيهم به و. بكند تيرعا را امراين  در اعتدال و يرو انهيم كه است

                                                 
 . 56ص 2ج حبان ابن ابن حيصح بيتقر يف االحسان.  1

 . 57ص 2ج سابق مرجع.  2
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 اتكـا  ترك و ،1كارها در داني صواب تيرعا به امر ذكر«:است گفته حبان ابن هم باز
  .2»طاعتها به

ـ  بـه  را ديام ياريبس يجاها در كه است يمعن نيا خاطر به و] 70[  داده ونـد يپ ميب
 كنـد  يم عمل كه است يكس يواقع و نيراست دواريام ،كند انيب را نكته نيا تا. است

  .3است افتهي امان كند يم فكر كه كس آن نه
 ياعتقـاد  از ،اسـت  الزم لمانبرمسـ  كـرده  ذكـر  آنكه از عدب »/«  يمزن و] 71[
 ورزد، اجتنـاب  حـرام  يكارهـا  از و دهد انجام را ضيفرا و باشد برخوردار نيراست
 تيهدا نيد به نسبت كه ميبگوئ ديبا د،ينما عمل نگونهيبتواندا كه يكس«: است گفته

 كـه  يكسـ  يعني. 1»داشته استبر گام» ديام«ي واد در رحمت، به نسبت و كرده، دايپ
 اجتنـاب  يو اتيـ منه از و سـازد  يمـ  يعملـ  را آن و ،كنـد  يم اطاعت خدا فرمان از
 دنبال به كه يكس اما است، دواريام پروردگارش نسبت كه است يكس همان ورزد، يم

 و خـواب  و آرزوها و غرور از شيب يزيچ يو ديام افتاده، شيخو نفس وهوس هوا
  .ستين نيدروغ يالهايخ

 3و 2»بـاهللا  الظن حسني هو و اال احدكم موتني ال« را ثيحـد  نيا يخطاب] 72[
 كـه  دارد خـوب  ظـن  خـدا  به يكس تنها: مويگ مي« :گفته و كرده حمل يمعن نيا بر

 تـا  ديـ كن كوين و خوب را اعمالتان« :فرموده) ص(امبريپ ييگو است، خوب عملش

                                                 
 . 352ص 2ج رياث ابن اثر هيالنها. ك.ر.  1

 آمده نيچن متن اصل در يبند عنوان و 60ص 2ج حبان ابن حيصح بيتقر يف االحسان.  2
 ثابت ما كه است يآن حيصح و است، اشتباه نيا كه البته و» يريگ سخت به امر ذكر«:است
 اهللا نكهيا مگر من، نه و«... دارد داللت آن بر شده،بندي  عنوان ثيحد نيا خود لفظ و. ميكرد
 انجام درست يكارها و ديكن يشياند كين شما اما بپوشاند، فرو خود رحمت به مرا يتعال
 .   »ديده

 403و 380، 305، 301، 297، 296، 294 ،267 ، 82، 76 ص 2ج االحسان به مثال بعنوان.  3
 .  ديكن نگاه

 و« :كرده اشاره آن به ي،پاورق در نسخه كي در ،و 91ص يمزن راث السنه شرح ي رساله.  1
 اجتماع كتاب در ميق ابن كه است يزيچ همان اين و. »است دواريامي رحمان خدا به نسبت

 . است نوشته است، كرده نقل را يمزن سخن نيا كه هنگام ،آن 138ص هياالسالم وشجيال

 .دارد ظن حسن خدا هبكه نسبت  در حالي مگر ردينم شما از يكس«.  2

 .گذشت ثيحد نيا جيتخر 258 ي صفحه در.  3
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 بـد  مهـ  ظـنش  اسـت،  بـد  عملش كه يكس رايز ؛شود خوب خدا به نسبت گمانتان
 عفـو  كـردن  آرزو و يدواريـ ام ي هيـ ناح از خـدا  بـه  ظـن  حسن يگاه زين و است،

  .   1»است ميكر و بخشنده يتعال اهللا و رديگ يم او،صورت وبخشش
 تحقق كه ييآرزو( تمنا و ديام انيم كه يتفاوت«: است گفته يريقش ابوالقاسم] 73[
 صـاحبش  يپـرور  تن و يتنبل موجب تمنا كه است نيا دارد وجود) است محال آن
 امـا  رد،ينگ شيپ در را كوشش و زحمت و تالش راه او كه كند يم يكار و ،شود يم

  . 2»كند يم عمل نيا عكس بر است، دواريام كه يكس
 هـدف  به تا كند يم عمل تالشمندانه دوار،يام شخص كه است خاطر نيا به نيا و
 شـخص  امـا  دهد، يم خرج به كار پشت آن آوردن بدست يبرا و برسد، مطلوبش و

  .ستين گونه نيا تنبل
 بـد  كار دارم حاال من اگر«: شده ديام ي فتهيفر كه را يكس سخن نيا يميحل] 74[

 بـه » !ام داده انجـام  يخـوب  يكارهـا  گذشـته  در چون) ندارد ياشكال( دهم، يم انجام
 خـدا  بـه  تنهـا  حكـم  رايـ ز اسـت،  آورده حسـاب  به يو گناهان 1نيبزرگتر« عنوان

 را يگـر يد زيـ چ و داده، دستور يكين به فقط را او خدا و. بنده به نه اردد اختصاص
 بـد  آن ريـ درغ كـه  نـدارد  حق كرد، عمل خوب يزيچ در اگر پس.نداده اجازه او به

 و كنـد  صـادر  حكـم  خـود،  يبـرا  كه شود يم تر ميوخ آنجا مسأله سپس كند، عمل
 ايـ  حسـنه  مقـدار  به يعلم چيهاينكه  بدون دهد قرار اش يخوب برابر با در را شيبد
  .2»او ريغ نه خداست نزد در فقط مسأله نيا علم بلكه. ي داشته باشدا ئهيس مقدار به

 در كه است الزم هم، با همزمان صورت به ديام و ميب كه داده حيتوض يهقيب] 75[
 قـرار  نيبد نيا و. نكنند تجاوز مرز و حد آن پشت به و گردند متوقف يمرز و حد

                                                 
 . 262ص 1ج السنن معالم.  1

 . 62ص الرساله. 2

 ،گناهان نيبزرگتر رايز» باشد يم گناهانش نيبزرگتر از« شود گفته كه است نيا درست.  1
 انيب يبعد باب در يشافععلماي  سخنان در ياله ي قوه و حول به كه گونه همان است شرك

 رايز. باشد شده ساقط نيچ حروف توسط» از« حرف كه ستين ديبع و. آمد خواهد آن
 .ماند ينم دهيپوش او بر يزيچ نيچن يميحل

 .22ص 2ج مانياال شعب يف المنهاج.  2
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 رحمـت  از را او كه باشد يا اندازه به ترسش دينبا« بنده كه نموده انيب يو كه است
 خدا مكر از كه باشد يا اندازه به دشيام دينبا كه چنان گرداند، ديناام و وسيمأ خدا
  .1»بپردازد خدا ينافرمان و تيمعص به كه دهد جرأت او به اي بماند امان در

 و رحمـت  ي دربـاره  كـه  يصوصـ ن به دينبا گناهكار شخص كه كرده انيب و] 76[
هـا   رحمت آن كثرت باشد، محرومان ي جمله از يو اگر«: كند اتكا اند، آمده شفاعت

 ديـ ناام رايـ ز شـود،  ديـ ناام هم دينبا و. داشت نخواهد او حال به ينفع گرانيد يبرا
  .2»است رهيكب گناهان ي جمله از كنندگان شفاعت شفاعت و رحمت از شدن
 يدارا ،ورزنـد  يمـ  قصـور  فيتكـال  انجام در كه يكسان ،ودهنم انيب يماورد] 77[

 در كـه  كـرده  ذكـر  كسـي را  حال حاالت، نيا ي جمله از كه باشند، يم چند يحاالت
 آن، از گذشـت  و عفـو  بـه  ديـ ام و آن ي دربـاره  يريگ آسان به« شيكوتاه و ريتقص

 و جهـل  بـه  خـورده  بيـ فر عقلـش ) كه است يكس( يشخص نيچن.گردد يم مفتون
 عنوان به را» ديام«و توشه عنوان به را» ظن« آمده رايز است، شده مغرور خود يداننا

 زاد بدون را يسفر كه است يكس بمانند يشخص نيچن. است داده قرار ساز و برگ
 و. ديـ نما يمـ  دايـ پ خشـك  يهـا  ابـان يب در را آن كه برد يم گمان كرده، يط توشه و

  .1»ردب يم هالكت يواد به اورا ظن نيا آخر دست
. باشـد  سـببي  يدارا ديـ با حتماً بودن محبوب انتظار در كه كرده انيب يغزال] 78[
 صـدق  آن بـر  ديـ ام نـام  پس ،بخاطر حصول اكثر اسباب آن باشد انتظار نآ اگر پس
 نـام  باشـد،  همـراه  آنهـا  آشـفتگي  و آن اسـباب  تعادل عدم با انتظار اگر اما. كنند يم

 آب بـا  و پاشد، مي را مانيا بذر كه يكس پس. است تر صادق آن بر حماقت و اغفال
از رحمـت و فضـل اهللا تعـالي انتظـار      و د،نـ ك مـي  ياريآب را آن ها عبادت و طاعات

 نيچن انتظار كه ميبگو ديبا ثابت قدم نمايد،) در اين راه(بكشد كه تا دم مرگ او را 
 مانيا اسباب يمقتضا به شخص گردد يم باعث كه است پسند مورد يديام يشخص

 هـا  عبـادت  و هـا  طاعـت  آب با را اش يدگيرس مانيا بذر از كه يكس اما. دينما اميق

                                                 
 .520ص 1ج مانياال شعب.  1

 .447ص اآلداب كتاب.  2

 نيالد و ايالدن ادب.  1
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 بـه  مغفـرت  انتظار در سپس نهاده، وا ياخالق ليرذا از ماالمال را قلب و ،كرده قطع
 يكسـ  حال مانند و است غرور و حماقت يو انتظار كه مييبگو ديبا است، برده سر

 با آن تيرعا و يدگيرس كه كرده عزم و ده،ياشپ بذر شور يمرداب نيزم در كه است
  .1ديگو ترك را ياريآب

 داراي و هـا  يكوتـاه  يدارا تـرس  و خـوف  كـه  شـده  ادآوري نكته نيا به و] 79[
 يرو انـه يم و اعتـدال  اسـت  پسـند  مـورد  كه آنچه و است، اعتدالداراي  و ها افراط
 بـه  اسـت،  ندپسـ  مـورد  اسـت،  ترس كه آنچه ي همه برد گمان كه يكس پس است،
 اشـتباه  قـت يحق در !است پسندتر مورد و بهتر باشد، تر يقو كه اندازه هر كه يطور
  .2است كرده
 كـرده،  ذكـر  را مـان يا اهـل  حال كه يهنگام يبغو كه است خاطر نيهم به] 80[

 بـه  و افتـد  يمـ  لـرزه  بـه  بدنشان پوست عذاب، اتيذكرآ هنگام به كه يكسان همان
 از يتعدادبه ذكر  آمده ،بحث نيا ي دنباله در گردد، يم نرم رحمت اتيآ ذكر هنگام
 ازخـوف   در كه را يكسان آن عملكرد صالح سلف ،آنها در كهپرداخته  ييها تيروا
 انـد،  شـده  يدگيـ پر عقـل  و يهوشيب دچار كه ييجا تا اند، رفته فراتر آن معمول حد
 يبغـو  و. است طانيش ملع از برآمده كار، نيا كه اند كرده انيب قرارداده، انكار مورد

 خـروج  ينوع به اندازه نيا كه كند اشاره نكته نيا به خواهد يم ها تيروا نيا نقل با
بـيم و   شـأن  دراهللا تعـالي  كـه   استي مرز و حد گذاشتن پا ريز و اعتدال حالت از

  .1است كرده نييتع خوف
ـ  و تنهـا  خشـونت  و قـدرت  ي مسـأله  اگـر  ،كـرده  ذكر عبدالسالم بن عز] 81[  هب

 بـه  منجـر  كـه  رفت يم آن ميب شد يم ذكر قرآن اتيآ در جداگانه و مستقل صورت
 و مسـتقل  صـورت  بـه  رحمـت  اگـر  و بشـود،  خـدا  رحمت از شدن ديناام و أسي

 احسـان  به شدن نمفتو به كه رفت يم آن ميب رفت، يم كار به قرآن اتيآ در جداگانه

                                                 
 .151-150ص 4ج نيالد علوم اءياح.  1

 .165ص 4ج سابق مرجع.  2

 .116- 115ص 7ج ليالتنز معالم.  1
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 كـه  يكسـ  يبرا است يحجت هم، با آنها كردن جمع يعني. 1گردد يمنته خدا كرم و
 و ديـ ناام شـخص  رايـ ز. خـورده  بيـ فر و شده مغرور كه يكس يبرا و شده، ديناام
 ذكـر  هـم  رحمـت  آن بـا  همراه كند، احتجاج خشونت و قدرت ذكر به اگر وسيمأ

 كـه  نـد يب يم ،كند احتجاج رحمت ذكر به خورده بيفر شخص آن اگر و است شده
 در كـه  يروشـ  در آنها از كي چيه پس ده،ش ذكر آن با همراه هم عقاب و خشونت

  .ندارد دست در يليدل و حجت است، گرفته شيپ
 حاصـل  يتعـال  يخدا به كينزد يزمان تنها« كه داشته انيب وضوح به ينوو] 82[
 داده دسـتور  كـه  باشـد  آنچـه  حسب بر كه رديپذ يم صورت او از ترس و گردد يم

 آنهـا  بـه  يتعـال  اهللا كـه  ياعمال تقبلتكليف و  و روان يها يشياند اليخ با نه است،
 آنچـه  بـا  مطابق يتعال اهللا از خوف كه است خاطر بدان نيا و. 2»است نداده دستور

 پـر  اعمـال ا ملزم سـاختن نفـوس بـه انجـام     ب نه رد،يپذ يم صورت كرده، نييتع كه
 تيخش دارند كه بهانه نيا به پسندند، يم را هاآن سونف كه يدرآورد خود و زحمت

  .شوند و به خوف و بيم از او پايبند مي سازند يم يعمل را اخد از
 و رجـا  ديـ ام در اغـراق  و مبالغه جهينت كه شده ادآوري نكته نيا به حجر ابن] 83[
 خـوف  وبـيم   در مبالغـه  جهينت و شود يم داده سوق مكر يسو به بنده كه است نيا
 مـذموم  دو نيـ ا زا كيـ  هر و شود يم داده سوق يديناام يسو به فرد كه است نيا

  .1است
 اسـت  نيا دارد وجود مذموم روش دو نيا از ماندن امان در يبرا كه يراه تنها و
 خـود  شـود،  ينمـ  كامـل  آن ي لهيوس به جز واجب كه آنچه و ،شوند جمع هم با كه

 ذكـر  حجـر  ابن سخن ي درباره شتريپ ما كه را آنچه نيا و. كند يم دايپ واجب حكم
ـ  جمع در يو كه ياستحباب نيا كه ميگفت و ميكرد  داشـته  اعمـال  مقـام  دو نيـ ا نيب

 او سـخن  مفهـوم  چنانكـه  و. ديـ نما يمـ  ديتأك است، عبارت در حتسام ينوع است،
  . است ضرورت و جابيا مقام نجا،يا در مقام د،ينما يم داللت

                                                 
 .21 ص 1ج قواعداالحكام.  1

 .107 ص 15 ج مسلم حيصح شرح. 2

 .88 ص 24 ج يالبار فتح.  1
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 ي دربـاره « ):ط( بـالل  به) ص( امبريپ سخن اين با رابطه در حجر ابن] 84-85[
 و«: اسـت  گفتـه . »1!بگو سخن ميبرا يا داده انجام اسالم در كه يعمل نيرت انهدواريام

. 2»اسـت  فراخوان بـه سـوي آن   ديام كه است خاطر نيا به ديام به عمل كردن اضافه
 را او كـه  اسـت  يزيـ چ همان است، پروردگارش نزد در كه آنچه به بنده ديام يعني

وار ديـ ام و شـده،  غرق يافرمانن و تيمعص در كه يكس اما و«. كند يم عمل به وادار
 عقـاب  و مؤاخذه مورد ها، تيمعص آن از دنيكش دست بدون و يمانيپش بدون است
 خـوردگي  حماقـت و فريـب   بـاتالق  در يشخصـ  نيچن كه مييبگو ديبا رد،ينگ قرار

  .1»زند يم پا و دست
 لْقُفَ وكبذَّكَ نْافَ( :يتعال اهللا سخن نيا كه شده ادآوري نكته نيا به يزركش] 86[
ركُبذُ ميدارا: گفـت  يمـ  اگـر  نكـه يا از پردازد يم ديتهد به رساتر 2)ٍةَعواِس ِةَمْحَر و 

 بيـ فر مردم تا گفت را سخن نيا ليدل نيا به يتعال اهللا رايز. است يديشد عقوبت
. نكننـد  دايـ پ جـرأت  هـا  تيمعص انجام يبرا نتيجتاً و نخورند را خدا عيوس رحمت

 همراه اغفال نيا كه چرا د،ينشو اغفال خدا رحمت وسعت به هك است نيا شيمعنا
  .3رنديگ ينم را او عذاب يجلو رحمت، آن با

ـ  و(: اسـت  نيا آيه ي هيبق كه است ليدل آن به نيا و ـ  الَ رَيـ  د بأسـ  ه ـ اْل نِع مٍ وقَ
   )نَيمرِجمالْ

  . »شود ينم داشته باز گناهكار جماعت از عذابش و«: ترجمه
 آنچه با رابطه در يكاف يانيب ياله ي قوه و حول به م،يذكركرد را آنها كه ياقوال در
 در دو آن كـردن  جمـع  و ديـ ام و خوف ساختن يعمل وجوب از يشافع يعلما كه

                                                 
 و روز، و شب در وضو يلتفض باب شب در تهجد  باب در 48 ص 2 ج يبخار از تيروا.  1

 بالل و بالل، و ميسل ام ليفضا ابب الصحابه، ليفضا كتاب ،13 ص 16 ج مسلم از تيروا
 يساعت هر كه است نيا ام داده انجام كه يعمل نيتر دوارانهيام«: فرمود) ص( امبريپ جواب در
 نماز است، شده نوشته يبرا كه آنچه و ام آمده وضو آن با ام، گرفته وضو كه روز اي شب از

 .»ام خوانده

 .41 ص 6 ج يالبار فتح.  2

 .88 ص 24 ج سابق مرجع.  1

 .»است يعيوس رحمت يدارا شما پروردگار كه بگو پس كردند بيتكذ را تو اگر«.  2

 .66ص 4ج القرآن علوم يف البرهان.  3
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 حسـن  عنـوان  به مرگ هنگام در آن به صرف پرداختن اي ديام دادن غلبه و هم، كنار
 ياريـ  طلـب  خداونـد  واز. اردد وجـود  انـد،  كرده تيتثب او، به اعتماد و خدا به ظن
  .ميكن يم
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  توكل : سوم ي مسأله

 بـا  را آن و اسـت،  كرده ذكر زشيعز كتاب از ياريبس يجاها در را توكل يتعال اهللا

`  c  b  a  (: اسـت  فرمـوده  يو اسـت؛  كرده فيرد هم عبادت
j  i  h                g    f  e  d( ]123آيه :هود[   

 بـاز  او بـه  شـئونات  ي همـه  و اسـت  يتعـال  اهللا ازآن نيزم و ها آسمان بيغ و« :ترجمـه 
  »!نما توكل او بر و كن عبادت را او پس گردد، يم

È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ    Í  Ì  Ë  Ê(: فرمـــوده و 
Ð  Ï  Î( ]10آيه :يشور [  

 نيـ ا. اسـت  يتعال اهللا يسو به ان حكم پس د،يكرد دايپ اختالف يزيچ در اگر« :ترجمه
   .»گردم يم باز او يسو به و كردم توكل او بر من، پروردگار است اهللا

  ] 5آيه :فاتحه[ )U  T  S  R  ( :مييبگو كه داده دستور ما به و
  .»ميكن يم ياري و كمك طلب تو از فقط و ميپرست يم را تو فقط ايخدا« :ترجمه

  .1گردد يم باز ميعظ يمعنا دو نيا به نيد ي همه و 
 و مفسـر  نيبهتـر با قول و فعل و تقريـرش  ) ص( امبريپ كه است يحال در نيا و
: فرموده و داده دستور او به را توكل پروردگارش رايز. باشد مي ميعظ مقام نيا نيمب

)[  Z   Y   X  W   V( ]58آيه  :فرقان [  
  . »رديم ينم كه كن توكل يا زنده نآ بر و« :ترجمه

 انيـ ب يبـرا  ــ  يشافععلماي  اقوال خالل از ـ آن ذكر كه يزيچ نيمهمتر ديشا و
  :است ريز مورد دو است، واجب و الزم عبادت از ميعظ نوع نيا

  توكل قتيحق انيب ـ1
  توكل با اسباب ونديپ ـ2

                                                 
 .428ص 2وج 25ص 1ج ريكث ابن ريتفس.  ك.ر.  1
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  توكل قتيحق انيب: اوالً
 توكل قتيحق كه يلفظ كردن مشخص با رابطه در يشافع يعلما جمالت و عبارتها

 يرو بر عبارتها نيا و. است بوده گونگونا و متنوع شود، يم فيتوص آن ي لهيوس به
 قـت يحق نيـ ا انيـ ب به ميبخواه اگر كه اند دهيگرد ريدا بهم كينزد ييها واژه و الفاظ
 كيـ  بـه ــ   مـل أت هنگام به ـ  الفاظ نيا يمعنا و. ميستين ازين يب آنها ذكر از م،يبپرداز
ـ تك و اعتمـاد  از عبارتست كه گردد، يبرم جامع يمعنا  و يلتعـا  بـراهللا  قلـب  هي

 يمساو هم با آنها ليطو و فشرده يعبارتها رابطه نيا در. يو به امورات يواگذار
 حيتشـر  بـه  زيـ چ هـر  از قبـل  قـت يحق نيا انيب يبرا آنها ييگو ليتفص رايز است،
  .است هيشب فشرده يعبارتها

 و سـاخت،  پـاك  را امبرشيـ پ يتعال اهللا«: ديگو يم »/« يشافع باره نيا در] 1[

W   V  (: فرمـود  و داد ادب و ميتعلـ  را يو و بـرد،  بـاال  را يو منزلت و قدر
[  Z   Y   X( ]58آيه :فرقان[   

  . »رديم ينم كه كن توكل يا زنده يخدا آن بر و« :ترجمه
 برنـد،  يم بسر يگوناگون اوضاع و حاالت در مردمان كه است خاطر نيا به نيا و
 بـر  ايـ  برپادشـاه  ايـ  خـود،  راعـت ز بر اي مال بر اي دارند، اتكا خود نفس بر يا عده

 بـر  ايـ  رد،يـ م يم و است زنده كه هستند يمتك يكس به نهايا ي همه و. مردم بخشش
خود را قطـع  ) عطاي( كه است كينزد و شود فنا مي كه كنند يم توكل و اتكا يزيچ

 يخـدا  آن بـر  كـه  داد فرمـان  او بـه  و سـاخت  پـاك  را امبرشيپ يتعال اهللا لذا .كند
  . 1»دينما اتكا و توكل رد،يم يمن كه يا زنده
ـ  كـه  يكس به شدن يمتك از عبارتست توكل كه است نيا سخن نيا مفاد و  وار ب

 همان رد،يم ينم هرگز كه باشد يا زنده يخدا آن به اتكا نيا اگر پس. شود يم توكل
 و. اسـت  داده فرمان) ص( امبرشيپ هب را آن يتعال اهللا كه استمورد پسندي  توكل
 قلب اهتمام و اعتماد رايز است، وناپسند مذموم باشد، يتعال اهللا ريازغ يزيچ به اگر

                                                 
 . 180ص 2ج القران احكام در يهقيب از تيروا.  1
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 خداست، ريغ كه آنچه اما.  باشد است، كيشر يب و گانهي كه يتعال اهللا بر جز دينبا
 قلـب،  بـا  نـه  اسـت  اعضـاء  بـا  آن ارتبـاط  و تعلـق  كـه  است اسباب از يسب صرفاً
  .ديآ يم ياله ي قوه و حول به مطلب نيا انيب كه گونه همان

 قطـع  از عبارتسـت  توكـل «: اسـت  گفته حبان ابن كه است خاطر نيهم به و] 2[
 يازمندين به آن  كردن اضافه و مخلوقات، ي كنار نهادن بوسيله ها رابطه از قلب كردن

) زيـ آم توكـل ( روابط قطع و مخلوقات زدن كنار نيبنابرا. 1»حاالت ي دهنده رييتغ به
 نيـ ا رايـ ز. ديـ نما اتكا و اعتماد يتعال اهللا ريغ به دينبا هك است، قلب جهت از صرفا
 يانيـ ز از توانـد  ينمـ  او جـز  بـه  يكسـ  اوسـت،  بدست امور زمام كه است اهللا فقط

 و اعتمـاد  نكـه يا يبـرا  بنـده  لـذا . و دگرگوني بوجـود آورد  رييتغ اي ،كند ييرازگشا
 در و كنـد،  يمـ  ميتسـل  او رابـه  امـوراتش ي  همه د،ينما ثابت خدا به را خود ياتكا
 خودش حيصح از تقوا و توكل باب در »/« حبان ابن چنانكه. گذارد يم او ارياخت

 اءياشـ  كـردن  ميتسل و كردن واگذار او از آنچه به نسبت اخبار ذكر«: است گفته] 3[
  .   2»است واجب مسلمان انسان بر يتعال يبار يخدا به

 اسـم  نياقت يحقذكر كرده  كه يهنگام  كرده مالحظه را يمعن نيا يخطاب و] 4[
 ارتباط در مستقالً كه است يزيچ همان« كه است نيا »ليوك« يتعال و تبارك يخدا
 نيـ ا اسـت  توكـل  نيـ ا از و. كنـد  يمـ  تصرف است، شده واگذار او به كه يامور با

 نيبهتر يعني. است ليوك نيبهتر او و است يكاف ما يبرا يتعال اهللا: مسلمانان سخن
 بر آنها توكل قتيحق يعني. 3»!باشد يم ما شئونات اندركار دست و ليكف و سرپرست

 ي نـه يزم در او بـه  كـردن  نـان ياطم و يو به كردن اعتماد از عبارتست سبحان يخدا
  .است شده ضيتفو او به كه يامور انجام

) از عبارتسـت ( توكـل  بطـور كلـي   و: است گفته يميحل كه جاست نيهم از] 5[
 بـدان  كه آنچه ي درباره 4نظر حسن با همراه اعتماد و ثقه و يالتع اهللا به امر ضيتفو

                                                 
 در تقوا و توكل باب در آن مانند يتيروا به :نگاه و ، 266ص ء الفضال ةنزه و العقالء ةروض.  1

 . 509ص 2ج حبان ابن حيصح بيتقر يف االحسان

 . 505ص 2ج االحسان.  2

 . 77ص الدعا شان.  3

 .است نگونهيا اصل در.  4
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  .1است نموده مباح و كرده امر
 و قلـب  آرامـش «): ديـ بگو( توكـل ) فيـ تعر( در كـه  دهيبرگز نيچن يهقيب و] 6[

 از فيـ تعر نيـ ا و ،2»باشـد  يم يتعال اهللا ي وعده به نسبت آن يجمع خاطر و اعتماد
 نكـه يا مگر ابدي ينم نانياطم و آرامش قلب رايز ؛ودر ينم فراتر شد، ميتقد كه آنچه
 نيـ ا در كنـد،  نـان ياطم و اعتمـاد  اوست، دست در امورات ي همه زمام كه يكس به

  .كند يم اعتبار خود ليوك بعنوان را او و ،واگذار او به را خود امر كه است هنگام
 يعنـ ي« وكلت:) بگويد( كه كرده انتخاب گريد ييجا در يهقيب خاطر نيهم به] 7[

 بـدان  نجـا يا در ما كه را آنچه نيا و 3»او به كردن اعتماد و يتعال اهللا به امر يواگذار
  .دينما يم دييتا م،يشد ليقا

: اسـت  داشـته  نظر مد را آن سخنش نيا با يريقش كه است يزيچ همان نيا] 8[
 و اعتماد در كه است قلب كار توكل يعني 4»است قلب گاهشيجا توكل كه بدان و«

 در نـه  اسـت  قلـب  در فقـط  توكـل  نيوا. است انگرينما يتعال اهللا به كردن نانياطم
 شياعضـا  كه اگر ستين متوكل بر يگناه و رجح آنجا در خاطر، نيهم به و. اعضاء

 ي قـوه  و حـول  بـه  او ريـ وغ يريقش سخن در كه گونه همان. بستند تعلق اسباب به
  .آمد خواهد ياله

 توكـل «: اسـت  گفته او. است كرده حيتصر بدان يغزال كه است يزيچ نيا و] 9[
  .5»ليوك بر قلب صرف اعتماد از عبارتست

 خـدا  بـه  اعتماد و ثقه از عبارتست توكل«: است گفته يسمعان مظفر ابو] 10-11[
 كتـاب  در توكـل  اتيآ از يتعداد كه است فيتعر نيا پرتو در و. 6»امور ي همه در

  .7است نموده ريتفس را خدا

                                                 
 . 5ص 2ج مانياال شعب يف المنهاج.  1

 . 90ص االداب كتاب.  2

 . 57ص 2ج مانياال شعب.  3

 . 76ص يةريالقش ةالرسال.  4

 . 276ص 4ج نيالد علوم اءياح.  5

 . 248ص 2ج آن مانند و 399ص 2ج يسمعان ابوالمظفر ريتفس.  6

 .  462ص 5ج زين و 93، 48ص 3ج زين و ، 452، 436، 363، 271ص 2ج او ريتفس به :نگاه.  7
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 ابـو  ـ  ميگفتـ  شتريپ كه گونه همان ـ  است قلب اعتماد نيا گاهيجا كه نجاآ از] 12[
 كـرده  ارائـه  اسباب به بدنها ازين و اضطرار ي درباره كه يسخناز  بعد يسمعان مظفر
  .1»دارند ازين اسباب مسبب به تنها كه مييبگو ديبا قلبها اما و«: است گفته است،

 يخـدا  به امور ي همه ضيتفو از ستعبارت خدا بر توكل«: است گفته يراز] 13[
  .2»حاالت ي همه در او بر اعتماد و يتعال
 پـس «: اسـت  گفتـه  و داده ارجـاع  نيا به را) ليوك( يتعال اهللا اسم يمعنا و] 14[
 شـده  واگـذار  او بـه  كـه  يكسيعني [موكل اليه  يمعنا به يتعال اهللا صفات در ليوك

 بـه  و نمـوده  واگـذار  او بـه  را خود حمصال و منافع بندگان واقع در. باشد مي] است
 كـه  معنـا  نيـ ا بـه «اسـت  ليوك يتعال يخدا پس ،»اند كرده اعتماد يو احسان] 15[

 سـخن  نيـ ا از مراد همان نيا و اند نموده واگذار او به را خود يها مصلحت بندگان

   3]58آيه :فرقان[ )Z   Y   X  W   V  ](: است يتعال يخدا
  .»رديم ينم كه يا زنده) يخدا( آن بر كن توكل و« :ترجمه

 ذكـر  بـا  رابطـه  در كـه  انفـال  ي سـوره  2 ي هيآ در شده وارد توكل يبغو و] 16[

 يعنـ ي«: اسـت  كـرده  ريتفسـ  نيچنـ  )g   f  e(: اسـت  مومنان صفات
 دواريـ ام او ريـ غ به و ندينما يم اعتماد او به و كنند يم واگذار او به را خود امورات

 بـر  واقـع  در ديـ ام و ميب يعني رياخ صفت دو و. 4»ترسند يمن او ريغ از و شوند، ينم
 او به را امورشان«: هكرد ذكر نيچن را آن يبغو كه هستند يتوكل قتيحق آن از آمده
شوند، و از غير او  و به غير او اميدوار نمي ندينما يم اعتماد او به و كنند، يم ضيتفو
برآمـده از حقيقـت آن تـوكلي     و اين دو صنف اخير يعني بـيم و اميـد،   »ترسند نمي

كنند، و بـه او   امورشان را به او تفويض مي«: هستند، كه آن را چنين ذكر كرده است
                                                 

 كرده نقل 52ص 2ج ةمحجـال انيب يف ةحجـال كتاب در ياصفهان ي السنه قوام را مطلب نيا.  1
 .است

 . 152ص 17ج ريكب ريفست.  2

 يتعال يخدا اسمبراي  ريجر ابن ريتفس به :نگاه و ،294تا293ص يالحسن اهللا اسماء شرح.  3
 يف الرحمن ميالكر ريسيت در يسعد زيون ، 119تا118ص 4و3ج انيالب جامع در» ليوك«

 . 230ص المنان كالم ريتفس

 . 326ص 3ج ليالتنز معالم.  4
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  .»نمايند اعتماد مي
 واگذار او به را امورشان« :هيآ نيا ريتفس در يضاويب سخن است آن مانند و] 17[
  .1»شوند يم دواريام او به فقط و ترسند يم او از فقط و ند،ينما يم

ـ  اتيآ در شده ذكر توكل يبغو و] 18[  و ثقـه  كـه  كـرده  ريتفسـ  نيچنـ  را يقرآن
  .2باشد يم يتعال اهللا بر اعتماد

 امبريپ سخن نيا آمده كه يهنگام نموده ريتفس يواگذار به را توكل ينوو و] 19[
 در ايخـدا » «3توكلت كيعل و آمنت بك و اسلمت لك اللهم«: اسـت  داده شرح را

 ي جملـه  كه يطور به» كردم توكل تو بر و آوردم مانيا تو به و شدم ميتسل تو برابر
  .4»كردم واگذار تو به را كارم يعني«: است  كرده ريتفس نيچن را رياخ

 داده ارائه يقيدق شرح توكل يمعنا با ارتباط در هم  »/« ديالع 5قيدق ابن] 20[
 كـه  اسـت  يامهنگـ  نيـ ا و. نـدارد  »/« ارانشيـ  ي مقولـه  با يتفاوت كه يطور به

 آمـده  تيوصـ  آن در و اسـت  داده شرح را )ط( عباس ابن به) ص( امبريپ تيوص
 طلـب  اگـر  و كـن  مسـألت تبارك و تعالي  يخدا از فقط ،يكرد مسألت اگر«: است
: اسـت  گفتـه  جملـه  نيـ ا شرح در يو. 6»!كن كمك طلب يتعال اهللا از فقط ،يكرد

 يو رازيـ غ بـه  كـه  نيـ ا و ش،يمـوال  بـر  كـردن  توكل به را عباس ابن) ص( امبريپ«

                                                 
 .41ص 3ج ليالتنز انوار.  1

 6ج زين ،و318-258- 183-146ص 4ج زين و ،374ص 3ج ليالتنز معالم به :نگاه.  2
 .255ص 8زجين و121ص 7ج زين و 252،316ص

 .گذشت آن جيتخر 48 ي صفحه در.  3

 .39ص 17ج مسلم شرح.  4

 علوم در باشد، يم يريقش عيمطدر حديث  بن وهب بن يعل بن محمد ابوالفتح حافظ او.  5
 داده شرح را يمقدس ي العمره كتاب ث،يحد علم در خصوص به است، فتهاي مهارت ياديز

 شرح را آن» االمام« كتاب در و. است نوشته را» اإللمام« كتاب ثيحد با رابطه در و. است
 وفات 702 سال در.اوست اثر ن،يالعالم رب عن ةيالروا يف نياالربع كتاب و. است داده

 و ،يذهب شاگردش اثر ،1483تا1481ص 4ج اظفالح ةتذكر در يو حال شرح. است افتهي
 موجود آن ريوغ 86تا84ص 3ج شهبه يقاض ابن طبقات و 249تا207 ص 9ج يسبك طبقات

 .باشد يم

 رجب ابن و) 320- 319ص 9ج ياالحوذ ضةعار(ي ترمذ و ،293ص 1ج احمد از تيروا.  6
 .است گفته سخن آن الفاظ و قيطر ي درباره 762-459ص 1ج الحكم و العلوم جامع در
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 نكنـد،  دايـ پ تعلق او ريغ به اديز چهو  كم چه امورش ي درهمه و رد،ينگ بر يمعبود

ــده فــرا  )z  y  x  w  }  |(: اســت فرمــوده يتعــال اهللا. اســت خوان
   ]3آيه :طالق[

  »است يكاف او، پس كند توكل يتعال اهللا بر كه كس هر و« :ترجمه
به غيـر اهللا تعـالي    ش،يآرزو با اي قلبش با اي طلبش اب شخص كه يا اندازه به پس.

 او بـه  يضرر و نفع كه يكس خاطر به قتيحق درآورد و تمايل پيدا نمايد،  روي مي
  .1»است برتافته يرو يتعال اهللا از رساند، ينم
 و اجمـال  آن از است، شده ذكر توكل مفهوم ي درباره كه يحيتوض و ليتفص نيا

 دهد، يم دهيفا يتعال پروردگار به آن يواگذار و قلب اعتماد ي كلمه كه ييگو فشرده
 آنهـا  حيتوضـ  و ليتفصـ  ميگفتـ  شـتر يپ كـه  اسـت  خاطر نيهم به و. رود ينم فراتر
 طـور  بـه  كـه  چـه  آن يبـرا  است يشرح مثابه به صرفاً توكل قتيحق انيب ي درباره
  .اند كرده انيب اجمال

 ريـ كث ابـن  كـه  اسـت  نيـ ا كند يم انيب را نيا كه ييزهايچ ي جمله از و] 22ـ21[

y  x      w  v  ( :يتعـال  اهللا ي گفتـه  نيـ ا ريتفس در آمده كه يهنگام  »/«
}   |  {  z( ]49آيه: انفال [  

   .»است كاردان و ريناپذ شكست يتعال اهللا كند، توكل خدا بر كه يكس و« :ترجمه
 ،2سـت ستانه درگاه اوو توكل برآ اعتماد از عبارت كه كرده ريتفس نيا به را توكل

 )g   f  e  (: هيـ آ نيـ ا بـا  درارتبـاط  سـوره،  همان از گريد ييجا در و
   ]2آيه :انفال[

  »كنند يم توكل پروردگارشان بر و« :ترجمه
 را او ريـ غ و شـوند،  ينمـ  دواريام او ريغ به يعني«: است داده ليتفص نيچن را آن 

 او از جـز  را هـا  حاجـت  و ازهاين و برند، يم پناهآستانة او  به فقط و كنند، ينم قصد
 چـه  هـر  او كـه  داننـد  يمـ  و كنند، ينم دايپ رغبت او يسو به جز و كنند، ينم طلب

                                                 
 .55ص هيالنوو نياالربع شرح.  1

 .319ص 2ج ريكث ابن ريتفس.  2
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 در كننـده  تصرف او و شود، ينم موجود نخواهد چه هر و شود، يم موجود بخواهد،
 وا و نـدارد  حكمـش  يبـرا  يا كننـده  بيتعق چيه و ندارد يكيشر چيه است، ملك
  .1»تاس الحساب عيسر
 گرفتـه  صـورت  سـابق  فيـ تعر در كـه  است ياجمال انيب يبرا صرفاً ليتفص نيا

 اعتمـاد  يتعـال  اهللا بـر  ديشا و ديبا گونه به كه يكس است، خاطر نيا به نيا و.است
 او يسـو  بـه  جـز  و كنـد،  ينم قصد را او جز و شود، ينم دواريام او ريغ به كند، يم

 در يزيـ چ چيهـ  كه نيا و دارد، مانيا خدا قدرت كمال به رايز كند، ينم دايپ رغبت
 و ثقـه  يسـو  بـه  ،ميعظـ  معرفت نيا جهينت در شود، ينم خارج او ي اراده از يهست

 كـه  اسـت  خـاطر  نيبـد  نيا و. كند يم ييراهنما ك،يشر يب يخدا به صرف اعتماد
 تفـرد  معرفـت  و شـناخت  از« :ديگو يم عبدالسالم بن عز كه گونه همان] 23[ توكل
 عطـاء  و ،كردن فرادست و كردن فرودست رساني و نفعرساني و ضرر به يتعال يخدا
 يناشـ  كـردن  كـم  و كـردن  اديـ ز و كردن ليذل و كردن زيعز و ،نمودن منع و كردن

  .2»شود  يم
 قـت يحق آمـده  كـه  يهنگـام  كـرده  جمـع  را مسأله نيا انيب »/« يزيمقر] 24[

 يزيـ چ همـان  تاسـتعان «: اسـت  گفته و است كرده ذكر يعمل لحاظ به را تاستعان
 معرفـت  از كـه  اسـت  قلب يبرا يحالت آن و شود، يم ريتعب توكل به آن از كه است
 و ،يرسـان  و نفـع  ضرر و ريتدب و فرمان و خلق به يو تفرد و يتعال و تبارك يخدا

 نشـده  موجـود  نخواسـته  او كه چه آن و شده، موجود خواسته او كه چه آن كه نيا
 يواگـذار  و خـدا،  بـر  را ياعتمـاد  ،ايـن توكـل   جـه ينت در و رد،يگ يم نشأت است،

  .3»سازد يم واجب را او به ثقه داشتن و او، به را امورات
 بـه  خـدا،  كتـاب  از يا هيـ آ بـه  توكـل  يمعنـا  دادن ارجاع با آنها از يكي يگاه و
 داشـتن  بـه  كند يم شهياند آن در كه را يكس ه،يآ آن كه كند يم اشاره توكل قتيحق
 كه است يكار همان نيا و. كند يم ييراهنما و تيهدا پروردگارش بر اعتماد و ثقه

                                                 
 .286ص 2ج ريكث ابن ريتفس.  1

 .207- 206ص 1ج در آن مانند و 213ص 2ج االحكام قواعد.  2

 .37- 36ص ديالتوح ديتجر.  3
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 اسـت  يزيـ چ به اعتقاد توكل، از مراد و«:گفته كه يهنگام] 25[ داده انجام حجر ابن

 :هـود [ )J  I  H    G  F  E  D  C  B( :باشـد  يم آن انگريب هيآ نيا كه
   ]6آيه

   1»خداست بر آن زقر كه نيا مگر ستين نيزم در يجاندار چيه و« :ترجمه
 نهيزم نيا كه هستند ييزهايچ نيبزرگتر از آن امثال و هيآ نيا كه ستين دهيپوش و
 ثقـه  او بـه  و دهد رتباطا پروردگارش به را قلبش او كه كند يم فراهم مؤمن يبرا را
  .باشد داشته اعتماد تينها و

 در را اسـتفتاح  ليطو ثيحد در شده وارد توكل حجر ابن كه جاست نيهم از و
 كارم يعني« :است كرده ريتفس نيچن» 2كردم توكل تو بر و« ] 26[ جمله نيا با رابطه

  .3»وانهادم را يعاد اسباب در دنيشياند كردم،و توواگذار به را
 يخـدا  بـه  اعتمـاد  و ثقـه  داشـتن  بـه  چند ييجاها در را توكل يوطيس] 27-28[

 بـه ) امور( يواگذار و ثقه شتندا به را آن يمحل چنانكه است، نموده ريتفس 4سبحان
  . 5است كرده ريتفس يتعال و تبارك يخدا
 را بنده توكل قتيحق يشافع يعلما كه ميرس يم جهينت نيا به گفته شيپ مطالب از و
 ي همـه  يواگـذار  و او، بـه  صـرف  ياتكـا  و پروردگـار  بـه  او قلـب  ي ثقه و اعتماد در

 يتعـال  يخـدا  بـه  نسبت را خود باور و قهث كار نيا با بنده تا اند دانسته يو به امورات
  . ارامديب او پناه در و دهد نشان

                                                 
 .94ص 24ج يالبار فتح.  1

 نماز كتاب ،55-54ص 6ج مسلم و شب، در تهجد ،باب41ص 2ج يبخار از تيروا.  2
 .شب در يو يدعا و) ص(امبريپ نماز باب مسافران،

 .5- 4ص 6ج يالبار فتح.  3

 . 319، 308 ، 272، 234، 94ص نيجالل ريتفس.  4

 . 612، 560، 508، 498ص سابق مرجع.  5
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  توكل با اسباب ونديپ: ايثان
 آنها نهيزم نيا دراهللا تعالي  كه ياسباب است، مرتبط قلب با توكل قتيحق كه آنجا از
 كـه يحال دري ـ  تعـال  اهللا رايز.  دارند سروكار اعضا و اندام با است، آورده بوجود را

قـرار داده كـه بنـدگان     يامـر  بعنـوان  را اسـباب  نيـ اـ   اوسـت  آن از بالغه متحك
 اسـباب  يجسـتجو  تيشـرع  بر يريكث ونصوص ومتون .توانند از آنها بگريزند نمي
 در يتعـال  اهللا كـه ييجا تا اند، كرده داللت ،يتنبل و يكاريب و يسست وانهادن و توكل

يعنـي  ( مبـاح  سـبب  يجوجسـت  حـج  موسـم  يعني عبادت ميعظ يها موسم از يكي
c  (: اسـت  فرمـوده  شانيا. است نموده مشروع بندگانش يبرا را) كسب و كار

j  i  h  g   f  e  d( ]1]198آيه :بقره   
ـ  در كـه  ستين يگناه شما بر« :ترجمه  پروردگارتـان  ي هيـ ناح از يفضـل  يجسـتجو  يپ

  .»ديبرآئ
 و داشـته،  انيـ ب وضـوح  بـه  را قتيحق نيا يشافع يعلما كه است يحال در نيا 

 كـرده،  اعتـراض  داًيشد هستند، اسباباين  يكل يليتعط به ليقا كه يكسان به نسبت
 ايدن شئون در يبزرگ منكرات بروز به تنها نه سخن نيا :اند گفته و اند شده آنها منكر

و منكرات  گذارد، يم ريتاث هم با همزمان بطور يويدن و ينيد شئون در كه انجامد يم
 بـه  كـردن  نگـاه  در يرو مبالغه از آنها حال نعي در و كند آنها ايجاد ميبزرگي را در 

  . اند داشته حذر بر بشدت آنها، به نسبت يقلب ليتما كردن دايپ اي اسباب
 دييـ تا يراسـتا  در شـد،  ذكر توكل قتيحق ي درباره شتريب كه »/« يشافع كالم

 يرو كـار  و كسـب  به كه يكس كه شود يم احساس سخن آن در. است قتيحق نيا
 خـاطر  نيـ ااين به  و. است مذموم د،يآ ينم بر مباح سبب يجستجو در و آورد، ينم

 ي زمـره  در ،2كنـد  يمـ  توكـل  مـردم  يبخششـها  به كه را يكس يشافع امام كه است
 نيچن مفهوم و. ندينما يم اتكا و توكل يتعال اهللا ريغ بر كه است كرده قلمداد يكسان
 كـار  و كسـب  از كـه  اسـت  يكسـان  ي همه شامل است، يتعال اهللا ريغ بر كه يتوكل

                                                 
 مراد كه مطلب نيا انيب يبرا 240-293ص 1ج رشيتفس در ريكث ابن حافظ كه آنچه به :نگاه.  1

 .است كرده وارد است، حج موسم در خدا فضل كسب هيآ نيا از

 .است شده ذكر او سخن كل 270 ي صفحه در.  2
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 آن اگـر  رايـ ز. انـد  دوخته چشم مردم يبخششها و ايعطا به لزوماً و اند دهيكش دست
 اسـت  خاطر نيهم به و. 1داشت نخواهند هالكت جز يسرنوشت نرسد، آنها به ايعطا
 كند، يم اعتماد و توكل مردم يايعطا بر كه يكس با ارتباط در »/« يشافع امام كه

 از اي حال ـ بكشد دست كار و كسب از كه يكس هر رازي. است نكرده ييگو ليتفص
 و ايـ عطا بـه  لزومـاً  ــ  يخـور  مفـت  ي زهيـ انگ بـه  ايـ  گرانيد به توكل و اتكا يرو

 چنانكه باشد، نداشته كار نيا به يليم چه اگر داشت، خواهد چشم مردم يبخششها
 نگردد، مشغول يا حرفه به و نديبنش كه كس هر«: است گفته »/« حنبل بن احمد
 در و. 2»خواند يم فرا است، مردم دست در كه آنچه به دوختن چشم به را او نفسش

 زراعـت  بـر  ايـ  مـال  بر اي سلطان بر اي خود نفس بر كه را يكسان آمد يشافع نكهيا
 كننـد،  يمـ  توكـل  يتعـال  اهللا ريغ بر كه داد قرار يكسان شمار در كنند، يم توكل خود
 كرده اعتماد سبب به تنها كه دارد وجود يكس به نسبت يظاهر ذم و نكوهش ينوع
  .  است شده غافل سبحان پروردگار از و

 بـرود،  جمعه به اگر كه بترسد نيا از يمرد«اگر كه كرده حيتصر »/« يو] 29[
 زيـ ن و. نـرود  جمعـه  به تواند يم يشخص نيچن كند، يم ريدستگ ناحق به را او حاكم
 خاطر نيهم به و بدهد را طلبكارش طلب كه شود ينم سريم شيبرا نكهيا ليبدل اگر
 از توانـد  يمـ ) نـد يبب را او برود جمعه به اگر ترسد يم( و كند يم پنهان او از را خود
 آن و هراسـان  شـخص  آن يبـرا  يشـافع  امام نجايا در. 3»بورزد تخلف كردن جمعه

                                                 
 شود، اعتراض باره نيا در ،اهللا اءياول عادت خرق بحث دنيكش شيپ با كه ستين سزاوار.  1

 با مخالف موارد و بوده، بنديپا او شرع به كه ابندي يم دست يتعال اهللا تيوال به يكسان رايز
 اهللا اءياول و است يول فرد كه[ بهانه نيا به كار و كسب كردن ترك و اندازند، مي دور را نآ
 راياست،ز تر سست است، دهيتن عنكبوت كه يا رشته از] هستند برخوردار يا ژهيو يايمزا از
 در آنها حال نيا با بود، شده داده امبرانيپ به ييباال رده العاده خارق يكارها كه ميدان يم

 نگفتند ترك را) كار و كسب( سبب باشند، يم بزرگتر اءياول از مسلمانان اجماع به بنا كهيلحا
 يدارا مردم ي همه از كه يكسان است، كرداربزرگمنشانه ينوع سبب ترك كه باشد قرار اگر و

 آنان و. باشند يم سعادتمندتر مراتب به آنها ي همه از آن، به نسبت هستند، يبزرگتر خوارق
 .)ي آنها باد درود و سالم خدا بر همه( امبرانيپ جز ستندين يكس

 گريد و احمد از يجوز ابن و كرده، نقل 58ص 24ج يالبار فتح در حجر ابن را مطلب نيا.  2
 . 285-283ص سيابل سيتلب. است كرده نقل را وهيش نيا به يسخن علم اهل

 . 189ص 1ج االم.  3



  
  
  

    ﴾318 ﴿              انواع عبادت و شروط صحت آنها 
 

 

 يبـرا  بلكه نكرده، مباح را ببس به اقدام تنها است، دست يته كه يبدهكار شخص
 حضور ترك آن آثار و امدهايپ از يكي كه كرده مباح را يسبب به تمسك و اقدام آنها
  .باشد يم يتعال اهللا بزرگ ضيفرا از يكي در

 دانسـته،  حـرام  را وكارها كسب كه را يكس تنها نه »/« فيخف بن محمد] 30[
 جمله از و«: است گفته يو. است واندهخ مبتدع و گمراه را او كه گرفته انتقاد باد به
 و كارهـا  و كسـب  يتعـال  اهللا ،كـه  اسـت  نيـ ا ميـ دار اعتقـاد  آنها به ما كه ييزهايچ

 حرام را ظلم و يكالهبردار تنها يتعال اهللا و. است كرده مباح را صنعتها و ها تجارت
 راهگمـ  و گمراه باشند، يم حرام كارها و كسب نيا گفته كه يكس اما و است، نموده
 و هـا  تجـارت  از ييبـو  يكالهبـردار  و ظلم و فساد رايز است، گذار بدعت و هكنند

 و كسـب  نـه  اند كرده حرام را فساد صرفاً امبرشيپ و يتعال اهللا و. اند نبرده ها صنعت
 روز تـا  سـنت  و كتـاب  اصـل  بـه  توجـه  با كار و كسب و معامله. را تجارتها و كار
 بـه  ديـ آ ينمـ  يتعـال  اهللا كـه  است نيا ما تقاداتاع از يكي و. باشند يم زيجا امتيق

 ي همـه  از را حالل مال آن به دنيرس راه سپس دهد، دستور حالل) مال( از خوردن
 روز تـا  اسـت،  نمـوده  مطالبـه  ها را بـدان آن كه آنچه رايز. ببندد آنها يرو به جهات

 و اسـت  يخـال  حـالل  از نيزمـ  كه است معتقد كه يكس و. باشد يم موجود امتيق
  .  »1است گمراه و مبتدع زنند، يم پا و دست حرام گرداب در مردم
 بـه  اخبـار  ذكـر «: اسـت  گفتـه  ،حشيصحاز  توكل و تقوا باب در حبان ابن] 31[
 ضـد  بر اعضاء، توكل از قلب، توكل با همراه كه است واجب مسلمان برانسان نكهيا

  .»دينما يخوددار است، دانسته مكروه را آن كه يكس سخن
ــوم آن »/«وي  ]32[ ــب مرح ــرده اني ــه ك ــال اهللا« ك ــ يتع ــرص تيخاص  و ح

 رايـ ز نشـود،  خـراب  ايدن تا است نهاده عهيود به بشر وجود در را ايدن به يعالقمند
 آذوقـه  كسب و مومنان يبردار توشه گاهيجا و انيمتق آوردگاه ره و كانين يسرا ا،يدن
 افتـاده  تيفعال از شدند، يم يته آن به يمند عالقه از مردم اگر است،و صالحان يبرا
 در را او كه ابديب را يا توشه و زاد توانست ينم مومن گريد و نهاد، يم يتباه به رو و

                                                 
 اعتقاد«يعني فيخف ابن كتاب از 81ص 5ج يالفتاو در هيميت بن العباس ابو را مطلب نيا.  1

 .است كرده نقل» الصفات و السماء باثبات ديالتوح
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 ن،يـ ا بـر  مـازاد  بخواهـد  نكـه يا به رسد چه ،دينما كمك ياله ضيفرا يادا يراستا
  . 1»؟!بخورد آخرتش درد به كه كند كسب را يزيچ

 جملـه  از اسـباب  اخـذ  بـه  حـرص  و يمنـد  عالقـه  اصـل  كه است نيا منظورش
 كـار  نيـ ا رايـ ز اسـت،  شـده  نهـاده  عتيود به انسان سرشت در كه است ييزهايچ

 مـردم  يكلـ  صـورت  به اگر و. دينما يم مراعات هم با راهمزمان ايدن و نيد مصالح
 يتبـاه  و فساد) بروز( موجب كار نيا ند،ينما ترك را تالش و كار و كسب و نديايب

 انجـام  را يالهـ  ضيفـرا  تواننـد  ينم گريد مردم آن، موجب به كه شود يم يدار دامنه
  .دهند
 داده هشـدار  طمـع  و حرص در اغراق به نسبت آن، با همزمان مرحوم آن و] 33[
 باشد داشته يتينها شيآرزو و خواهش ،است  الزم عاقل شخص بر كه كرده انيب و
 هـا  تيبمصـ  و بالهـا  نيماشـ  ي راننده طمع و حرص رايز. گردد باز نهايت آن به كه
 بـا  نيـ ا از گذشته و. است مذموم ايدن دو درهر صيحر و طماع شخص و باشد، يم

ـ  يناراحت  كنـار  را افـراط  يو اگـر  و گـردد،  يمـ  مواجـه  يجسـم  يخسـتگ  و يروان
 بـه  او كـه  كـرد  يم يكار يتعال اهللا ناًيقي كرد، يم توكل آسمان خالق به و گذاشت يم
 گـردد  ظفرمنـد  يزيچ به نسبت و برسد، ،هنكرد يشتال آن يسو به اصالً كه يزيچ
 آن بـه  توانسـت  ينمـ  هم باز افتاد، يم آن دنبال به دارد كه يحرص همه آن با اگر كه

  .2برسد
 3زده طـاعون  نيسـرزم  به شدن وارد از) ص(امبريپ يازنه »/« يخطاب و] 34[

                                                 
 .211ص العقالءروضة.  1

 .224- 222ص سابق مرجع.  2

در  مسلم و شود، يم ذكر طاعون ي درباره كه چه آن باب الطب، كتاب ،21ص 7جدر  يبخار.  3
ي  كه درباره عوف بن عبدالرحمنمرفوع  ثيحد ره،يط و طاعون باب ،211-208ص 14ج

 :فرموده طاعون ي درباره) ص(امبريپ: )حديث اين است(اند  روايت كردهرا طاعون است، 
 افتاد ينيسرزم در اگر و د،ينشو نيسرزم آن وارد پس دارد، وجود ينيسرزم در ديديشن اگر«

 عمر حضرت كه يهنگام و» !دينشو خارج جا، آن از فرار عنوان به د،يهست آن در شما كه
 صحابه با آنگاه و است، افتاده آن در وبا كه دادند خبر او به شد، رونيب شام يسو به )ط(

 و كرد خدا حمد او آنگاه خواند، شيبرا را ثيحد نيا عوف بن عبدالرحمن و كرد، مشورت
 .بازگشت
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ت كـرده  را برداشـ  1»دادن قـرار  هالكت معرض در را خود از ينه و اطياحت اثبات«
 داد، اصـحاب  به كردن عمل ي درباره خدا رسول كه يفرمان از كه گونه همان .است

 انيـ پا كه] 35[ هستند ييزهايچ ي جمله از اعمال كه داد خبر آنها به حال نيع در و
 ي مثابـه  بـه  كه را يسبب آن«) ص(امبريپ كه كرده برداشت و اقتباس نيچن ،2اند افتهي

 از يكـ ي و نكرده، باطل دارد، را اصل حكم آني  برا كه است يعلت آن برابر در فرع
 سـخن «:اسـت  گفتـه  كـه  ييجـا  تـا . »است نكرده ترك ،يگريد يبرا را امر دو نيا

 يامـر  اصـالتاً  كـه  يحـال  در ـ كار و كسب با آن خواستن ي زهيانگ و رزق ي درباره
 يبـرا  كـه  ياجل و مهلت و عمر ي مسأله و. است گونه نيهم زين ـ است افتهي انياپ

s  r  ( :يتعـال  اهللا ي گفتـه  نيـ ا در اسـت،  گونـه  نيهم زين است، شده نييتع آن
w  v  u  tx  z   y( ]34آيه :اعراف [  

 يا لحظـه  و كننـد  ينم ريتأخ آن از يا لحظه رسد، يم فرا آنها اجل كه يوقت پس« :ترجمه
  .»رنديگ ينم شيپ

 كـه  اسـت  يحـال  در نيـ ا و. آمد آمد، كه چه آن درمان و طب با ارتباط در سپس
 آنكـه  بـا  انـد  داده قـرار  اسـتعمال  مـورد  را آن خلف و سلف از اعم نيد اهل عموم

 ي لهيوسـ  بـه  كـردن  مـداوا  اسـت،  زده رقـم  ريتقد دست را آنچه هر كه دانستند يم
  .» رديبگ را آن يجلو تواند ينم هيادو و ياهيگ يداروها
 ريتقـد  نكـه يا بـه  توجـه  بـا «:ديگو يم كه را يكس سخن گزارش، نيا با يخطاب و
 سـخن  و كـرده  رد» ميباشـ  نداشـته  اسـباب  بـه  يكـار  ديـ با اسـت  افتهي انيپا يامر
 دسـت  يمعنا به آنها از قدر گرفتن سبقت نكهيا و اعمال، با رابطه در را) ص(امبريپ

 بـاب  در هم را نكته نيا و. است داده قرار خود استناد يمبنا ست،ين آنها از برداشتن
 انيـ ب حال نيع در و. است نموده تيتثب كار و كسب با آن خواستن ي زهيگان و رزق
 در كـه  را آنچـه  قطعـاً  ريتقـد  دسـت  دانستند يم آنكه وجود با سلف كه است كرده

                                                 
 .261ص 1ج السنن معالم.  1

 در و 198-197ص 16ج مسلم حيصح در هعن اهللا يرض مالك بن سراقه ثيحد به :نگاه.  2
 يمورد چه در امروز پس« كه ديپرس) ص(امبريپ از كه آنجا 293ص 3ج احمد امام مسند
» !اند؟ شده روان آن به قدرها و اند نوشته را آن اقالم كه ييزهايچ با رابطه در ايآ م؟يكن عمل

 .دارد يفراوان رينظا ث،يحد نيا و
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 تـرك  را زا تيـ عاف عوامـل  يجستجو و خود يمداوا و معالجه آورد، يم دارد ريتقد
  .اند نكرده

 و ميكنـ  اضـافه  اسباب به صرفاً را رامو ديبا د،يگو يم كه يكس بر يو سپس] 36[
 و تهختا م،يندان ياله قدر و قضا با مرتبط را وآن م،يبدان آنها در هم را حوادث منشأ

 است اديز آن ي درباره مردم شكوك كه است ييزهايچ ي جمله از نيا كه كرده انيب
 ليـ دل انعنـو  به خدا كتاب از را ياتيآ و. رود يم خطا به آن ي درباره شانيها گمان و
  .1است داده قرار تفكر روش و مسلك نيا بطالن بر

 سـنت  و كتاب با را ستد و داد بودن حالل معامالت، كتاب لاو در يماورد] 37[
: اسـت  گفتـه  سـپس . اسـت  داده ارائـه  مورد نيا بر را يليدال و نموده ذكر اجماع و
 اگر. است كردهن انكار را آن ي،جملگ و است روشن كامالً باره نيا در امت اجماع«

 داد صـحابه  بزرگان كه ييجا تا. اند شده اختالف دچار آن فيتوص يچگونگ در چه
 آنجـا  تـا . »بودند گماشته آن يبرا را خود و داده قرار خود كار ي سرلوحه را ستد و
 از بعـد  و هجـرت  از قبـل  صـحابه  اوضاع و احوال اساس نيا بر و«: است گفته كه

 آنهـا  از يجنسـ  بـه  يطورانحصـار  بـه  آنهـا  از يا عـده . اسـت  گشته يجار هجرت
  .2»است داشته دست عيب صنوف ي همه در گريد يا عده و اند، پرداخته

 كـرده  رد نيچنـ  نيـ ا اسـت،  مكروه عيب ديگو يم كه را يكس سخن يماورد] 38[
 خداوند كه باشد مكروه يزيچ است حيصح چگونه است، غلط و اشتباه نيا« :است
  .3»!است؟ كرده حيتصر نآ تيحالل به كتابش در

 ديـ با« :نديگو يم كه را يكسان يپراكن شبه و ينصوص ليدال آمده هم يميحل] 39[
 اسـباب  مـورد  در كـه  يشـبهات  به توجه با توكل رايز ؛ميباش نداشته اسباب به يكار

 ذكـر  »م،يبـدان  يتهـ  اسباب از را آن مييايب كه نيا مگر شود، ينم محقق دارد، وجود
 آنهـا  ضـد  بـر  را آنهـا  نصوص استدالل و. است داده آنها به يليوط جواب و كرده،

 يكسـ  همـان  يتعـال  اهللا: است گفته آنها جواب ي خالصه در سپس نموده، معكوس

                                                 
 . 203-202ص 4ج السنن معالم.  1

 .5- 3ص 5رجيالكب يالحاو.  2

 .12ص 5ج سلبق مرجع.  3
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 هيـ ادو و است دانسته  مباح را آنها و داده قرار مردم يبرا را كارها و كسب كه است
 ييراهنمـا  آن يسـو  بـه  و داده ميتعل رادرمان و معالجه  و است، دهيآفر را دواها و

 گردانـد،  يمـ  يرو اسباب از كه يكس پس است، نموده مباح را طبابت و است كرده
  .»رديپذ ينم را آنها و دهد يم پس باز خدا به را شده مشروع يها راه

ي آنهـا   ـ درود و سالم خدا بـر همـه   امبرانيپ سرگذشت به ارتباط نيا در يميحل
: گفـت  پسـرانش  بـه  او كه هنگام آن عقوب،ي داستان در چنانكه كند، يم استنادباد ـ  

)s  r    q  p  o( ]67آيه :وسفي[.  
   »دينشو وارد در كي از« :ترجمه

 كـرد  ميترسـ  را يروشـ  زخم چشم از احتراز و شدن دور جهتـ  آنهاي برا يو
 زيـ ن و. اسـت  نـداده  انجـام  مسـتقل  صورت به را توكل آنكه حال كرد، توكل سپس
 قومش به او كه يهنگام گفته باز يموس ي درباره خداوند كه آنچه است گونه نيهم

¿  Á  À  (: يالهـ  ي گفتـه  قسمت نيا تا )ةََسدمقَالُ االرض واخلُداُ( :گفت
É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â( ]23 :مائده[   

 بـود،  داده نعمت آنها به خداوند و دنديترس يم خدا از كه يمردان از نفر دو يول« :ترجمه
  .»!ديشو آنان شهر ي دروازه وارد شما: ندگفت
 خود يثنا و فيتعر مورد گفتند، را سخن نيا كه را يكسان يتعال اهللا كه مينيب يم 
ل و ايـن داللـت بـر آن دارد كـه توكـ     . است نموده بازگو ما يبرا را آن و داده، قرار

 وكند  نميباح يا واجبي نباشد، دردي را درمان صرف اگر به همراه انگيزة خواستن م
 كـه  سازند يم نشان خاطر را نكته نيا كه نموده استناد ياديز ثياحاد به يميحل زين
 اسـت،  كـرده  تمسـك  اسـباب  بـه  ـ است متوكالن ساالر كه يحال در ـ) ص(امبريپ

 داشته اجماع آنها بر مسلمانان كه است نموده احتجاج يمسائل به آخر دست چنانكه
 در را خـود  توكـل  ي بهانه به ندارد حق مسلمان سانان كه هستند مورد نيا انگريب و

  .1»دهد قرار هالكت معرض
 د،يـ نما اشاره سبب بر صرف اعتماد از ممانعت به كه نرفته ادشي از يميحل] 40[
 يگرفتـار  و يآرامـ  نـا  و يشـان يپر در همواره ،دارد ديشد حرص كه يكس ديبگو و

                                                 
 .18- 4ص 2ج مانياال شعب يف المنهاج.  1
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 كـه  را يزيچ و بدهد، دست از دارد ارياخت در كه را آنچه ترسد يم رايز برد، يم بسر
  .1است توكل برخالف نيا و اورد،ين بدست ندارد، دست در

 آنكـه  از بعـد  ست،ين يقلب توكل يمناف يظاهر حركت«: است گفته يريقش] 41[
 اگـر  و اسـت رقـم خـورده    يتعـال  اهللا طرف از ريتقد كه شد مطمئن و برد يپ بنده
 در پـس  شـده،  محقـق  يزيچ اگر و ده،بو او ريتقد به است،پس نشده فراهم يزيچ

  .2»است بوده او يساز آسان و كردن فراهم پرتو
 سبب برگرفتن و اطياحت بر دال متون و نصوص از يبعض يهقيب كه يهنگام] 42[
 است نيا آن و است، باب نيا در اصل همان نيا و«: است گفته است، كرده ذكر را
 داده اجـازه  آنهـا  اخـذ  به و داشته انيب نشبندگا يبرا يتعال اهللا كه را ياسباب نيا كه

 همـان  ياصـل  مسـبب  كه باشد معتقد حال نيع در و دهد قرار استعمال مورد است،
 ريتقـد  بـه  آنهـم  كند، يم مشاهده آنها استعمال ازكه پس  را يمنفعت. است يتعال اهللا
ـ   سـبب  آن استعمال رغم يعل ـ بخواهد، او اگر نكهيا و است، بوده عزوجل يخدا
 سـبب،  يريكـارگ  بـه  نيعـ  در لـذا  د،ينما يم محروم منفعت آن از را بنده ،تواند مي

 كـه  اوسـت  فقـط ـ همراه بـا وجـود سـبب ـ      نكهيا در است اهللا به اش ثقه و اعتماد
  .3»دهد سوق او يسو به را منفعت آن تواند يم

 و شود؛ يم گفته مسأله نيا ي درباره كه است يسخن نيتر جامع از نيا و] 43-45[
 كننـد،  يم رد را اسباب كه يكسان ينصوص  مستندات كه شده ادآوري نكته نيا به لذا
 روش آمـده  كـه  بخصوص. 4كنند رد را او يها گفته دنبتوان كه ستندين يحد آن در

 قـرار  ذم و نكـوهش  مـورد  كننـد،  يمـ  مبالغه 5اسباب به نگاه و اخذ در كه را يكسان
 مبـاح  را آن يتعـال  اهللا كه است ييزهايچ ملهج از» سبب« كه گرفته شرط به و داده،

                                                 
 .11- 9ص 2ج سابق مرجع.  1

 اگر پس«:است كرده نقل گونه نيا 91ص 3ج مسلم شرح در را آن ينوو و ،76ص الرساله.  2
 بوده او دنكر آسان با پس شد، آسان اگر و بوده، خدا ريتقد به پس شد، دشوار يزيچ

 .است كرده نقل 220ص 4ج يالبار فتح در حجر ابن را مانندآن و. »است

 كتاب و مانياال شعب كتاب از 77ص 2ج در را يعني نيا و ،79ص 2ج مانياال شعب.  3
 .ديكن اهگن 189ص اآلداب

 .75ص 2ج مانياال شعب.  4

 .66،70،72ص2ج مانياال شعب.  5
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  .1است نموده
 و كـرد  يريـ گ سـخت  ريـ وز 2الملـك  نظـام  بـه  نسبت ينيجو كه يهنگام و] 46[

 نيچنـ  آن ي خالصـه  كـه  گفـت  او به را يمطالب رفت،ينپذ مقامش از را او ياستعفا
 سبحان يخدا رتدق به خالصانه كس هر: گفت و كرد اعتراض يمتظاهر اگر است

 يمـ  يروز و رزق را او ييجـا  از و كنـد  يم تيكفا را يو يتعال اهللا گردد، مسكمت
 امـت، يق اميـ ق تـا  يتعـال  اهللا گـر، يد يسو از و كند، ينم هم را فكرش اصالً كه دهد
 خـدا  يبخشـ   تيـ كفا بـه  و مييايب ما كه نيا و است نموده ضمانت را نشيد حفظ

 و. ميشـو  يمتكـ  اسـباب  بـه  كه تاس نيا از سزاوارتر و بهتر نيقي به م،يكن تمسك
 يخانمانسـوز  يبالهـا  و هايبدبخت از يكي نيا«: داد پاسخ نيچن باره نيا در ينيجو

 سـوق  يآورد ره بـه  را كاوشـگر آن و د،يـ آ ينمـ  بدست آن از يا دهيفا چيه كه است
 مـا  اگـر  و اسـت،  شـده  داده قـرار  نظر مد باطل آن با كه است يحق دهد،سخن ينم
 بـه  خـود  به خود م،يده قرار خود كار ي لوحه سر را ييبتهايمص و اباله نيچن مييايب

 دهيكشـ  ريـ خ عوامـل  و اسـباب  نمـودن  قطـع  و آور قربـت  يكارهـا  كردن متوقف
 نخواهنـد  هم با يتفاوت چيه منكر يكارها و طاعتها گريد اساس نيا بر و م،يشو يم

 آنهـا  متوجـه  دادهايـ رو انـواع  و شـود  يمـ  رونق يب و باطل عتهايشر قواعد و داشت
 نهـادن  كنـار  علـت  و سـبب  عنـوان  بـه  رضتـ عم فرد آن كه را آنچه و شد، خواهد
 آمـده  در هـا  زيدسـتاو  و ها بهانه نيتر يقو از يكي عنوان به ،است كرده انيب 3اسباب

                                                 
 .414ص ابواآلد91-90ص يالصغر االربعون.  1

 است، هينظام به معروف كه بغداد مشهور ي مدرسه مؤسس يطوس يعل بن الحسن يابوعل او.  2
 نظر از و ،يشافع ،مذهب نظر از است بوده ارسالن آلپ سلطان ريوز سال 20 مدت. باشد يم
 او485 سال در يصوف كي ي افهيق و شكل در يباطن شخص كي. است بوده ياشعر ده،يعق
 2ج ريكث ابن طبقات و 96- 94ص 19ج يذهب ريالس به يو حال شرح يبرا. كشت را

 .ديكن مراجعه 450- 436ص 1ج صالح ابن طبقات و ،480- 478ص

 در كه كرده اشاره نسخه دو به شارح و] است آمده...  به سبب ما يعني[ است نيچن اصل در.  3
 ودر] دهيكش زبانه كه آنچه[» شب ما«: است شده نوشته نگونهيا موضوع نيا نهاآ از يكي
 نجايا در ييمعنا چيه كلمه سه نيا از كه بنده يبرا و. است شده نوشته» ماشبت«يگريد

 فيتحر» بسبماس« از كلمه نيا كه ميبگوئ كه باشد نيا بهتر ديشا و است، امدهين بدست
. آنست يبمعنا هم» بسبس« و باشد، يم ابانيب و ريكو يبمعنا سبسب واقع در. است شده
 لياباط به جمله آن از و. است آمده 334ص 2،ج 126ص 1ج رياث ابن ي هينها در انكهچن
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 و ريـ خ اسـباب  بـه ) تمسـك ( انـد،  كـرده  ابالغ رسوالن كه آنچه مضمون پس. است
 دنيآشـام  و ،يريسـ  ، سـبب خـوردن  سـپس . شدبا يم آور انيز يها زهيانگ از زيپره

دلپـذير و   اي انگيز نفرت كه زيچ هر است منوال نيبد و. باشد يم شدن رابيس سبب
 بـه  را خلـق  امـر  و مسئله رد اند، گرفته شيپ در نهايا كه يروند و. است مورد پسند
 هـر  دادن ياريـ  از كـردن  نظـر  صرف و معروف به امر از دنيكش دست و خالقشان

 از ييگروههـا  كـه  است لياباط و ترهات نيا با و. دينما يم الزم را ،يگرفتار انسان
 كـردن  يوراج و شدن ور غوطه به و. اند نهاده كنار را اسباب ها، دهيرس دوران به تازه
 يشياند مسلك و برسد يافتگي راه به تواند يم يكس اما. اند شده اغفال انيهذ نيا به
 دهـد،  انجـام  خـوب  است، شده مكلف بدان كه را ياسباب كه ابديب را يدان صواب و

  . »1است ارباب رب حكم به نجاتش و فوز باشد معتقد سپس
 كـه  را يضـ يتفو و آمده كه يكس بر ،يابوالمعال د،يكرد مالحظه كه گونه همان لذا
 داده قـرار  اسـباب  يريبكـارگ  از يمـانع  بعنـوان  دهد، يم انجام امرش به نسبت بنده

ـ  يرا نيـ ا كـه  كـرده  انيـ ب حـال  نيع در و تاخته است،  از يكـ ي ميعقـ  و رونـق  يب
 اگـر  خواند، يم فرا ييايدن و ينيد مصالح كردن ليتعط به كه است يعوامل نيبزرگتر

 راه و اسـت،  شـده  خواسـته  آن بـا  باطـل  كه شود گفته يحق انيجر و ريمس در چه
 رب بـه  را قلب و ميكن تمسك اسباب نيا به ما كه است نيا در فقط و فقط يافتگي

  .مينمائ موكول ارباب
 تـرك  يعنـ ي توكـل  يمعنـا  كه شود يم برده گمان يگاه«: است گفته يغزال] 47[

 نيزمـ  بـر  افتـادن  و سقوط و قلب، ي لهيبوس  شهياند وانهادن و بدن، با كار و كسب
 سـاطور  ريـ ز ي كنـده  يرو بـر  كـه  يگوشـت ي انداخته شده و همانند  پارچه همانند

                                                                                                                      
 با( 201ص 2ج قاموس در و 460ص 1ج العرب لسان در چنانكه بسابس ترهات :اند گفته
 سبسب درست و صواب نكهيا اي ،يخال و خشك ابانيب البسبس :است آمده) تصرف يكم

 1ج طيالوس معجم به ديكن نگاه و. شد طل،تمامبا ي اضافه به و بسباس، ترهات و است،
 ادامه در ينيجو كه است نيا كند يم تيتقو را احتمال نيا كه يزيچ كه بسا و 314، 55ص
 كنار را اسباب دهايرس دوران به تازه از يگروهها لياباط و ترهات نيا با و«: است گفته
 .و اهللا اعلم »...اند نهاده

 . 267- 266ص لظلما اثيالت يف مأمـال اثيغ.  1
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 شـرع  در كـار  نيـ ا رايز است، جاهالن گمان نيا البته و. است شده گذاشته يقصاب
 چگونـه  پـس . اسـت  فرسـتاده  ثنـا  كنند، يم توكل كه يكسان بر شرع و است، حرام

 دسـت  نيد نيا مقامات از يكي به يشرع ي شده ممنوع يكارها از يكي با ميتوان يم
 حركت در فقط توكل ريتاث: ميگوئ يم و ميدار يبرم آن يرو از را نقاب بلكه! م؟يابيب

 تـالش  و يسع و شود، يم گر جلوه اهدافش به دنيرس يبرا او آگاهانه تالش و بنده
 ماننـد  نـدارد  اريـ اخت در فعـال  كـه  است نافع يامر كسب منظور به اي بنده داوطلبانه

 رهيـ ذخ ماننـد  دارد اريـ اخت در را آن كـه  است نافع يامر حفظ يبرا اي كار، و كسب
 صـائل  دفـع  مانند است دهينرس او به كه است آور انيز يامر عدف جهت به اي كردن،

 را او كــه اســت آور انيــز يامــر بــردن نيبــ از يبــرا ايــ درنــده، و دزد و] راهــزن[
 انجام بنده كه ييحركتها هدف و مقصود لذا، ،يماريب يمداوا مانند است دهيدرنورد

  .   »1رود ينم فراتر چهارگانه فنون نيا از دهد، يم
. دارنـد  ازين اسباب به وستهيپ طور به يهمگ بدنها پس«: است گفته يعانسم] 48[
 مجبـور  را آنهـا  ي همه يتعال اهللا. كند يم صدق نيزم و آسمانها اهل در قاعده نيا و

 و كثـرت  و قلت لحاظ به آن يصورتها و وجوه چه اگر است نموده اسباب به اخذ
  .»2كند يم تفاوت نقصان و ادتيز

                                                 
 عنوان را بجا و درست سخن نيا آنكه وجود با يغزال و ، 282ص 4ج نيالد علوم اءياح.  1

 كه دانسته زيجا كند، يم ينفسان اضتير و مجاهدت كه يكس يبرا و است آمده است، كرده
 ادعا نيا به. است بوده نيچن او امثال و خواص ميابراه ي قهيطر چنانكه كند سفر زاد بدون
 شيپ تصادفا كه يپست اءياش به شدن هيتغذ بر بتواند فرد كه شود يم باعث كار نيا كه
 بر در يا دهيفا چيه كه يليدال گريد و شود، يقو و كند حاصل يبرتر و تفوق ند،يآ يم

 خط كه دارند وجود يفراوان ونصوص. است گفته يغزال خيش ينيجو كه همانگونه ندارند،
 ولو ند،ينما يم انكار هستند، هم نيا از كمتركه  را آنچه بلكه كشند، يم هينظر نيا بر بطالن

 و«: ترجمه ]197آيه :بقره[ )Z  Y  ]  \  [(: نباشد هيآ نيا در جز انكار نيا
  »تقواست توشه و زاد نيبهتر كه ديكن جمع توشه و زاد

 بسنده توكل به طفق و كردند يم حج توشه بدون كه شد نازل يبامردمان ارتباط در هيآ نيا     
 نگاه) 239-238ص 1ج ريكث ابن ريتفس در را نزول سبب نيا به مربوط اتيروا. (كردند يم
 توكل قصد به كه يكس درباره 7ص 2ج المنهاج در يميحل كه آنچه به ديكن نگاه و. ديكن

 . است گفته شود، يم هيباد وارد زاد بدون

 كرده نقل 52ص 2ج جةمـال انيب يف ةحجـال كتاب در السنه قوام شاگردش را مطلب نيا.  2
 .است
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 عمـل  و و رزق ي مسـاله  ي درباره سابقاً كه يميحل سخن انندبم يسخن يو] 49[
 افتـه ي انيـ پا يامـر  ريتقد لحاظ به يروز و رزق نكهيا رغم بهـ  بنده بر شده واجب
: است گفته اسباب يوججست ةمسال انيب مقام در سپس است، گفته شد، ذكرـ   است

 ،يفكـر  يها لهنح و دگاهيد لحاظ به آنها يطبقات اختالف برغم كه ينيب يم را مردم«
 يبـرا  و شوند يم متوسل آنها يمداوا و معالجه و طب به هايماريب شيدايپ هنگام به
 مسـئله  آن  و نشـد،  موفق درمان اگر پس. رنديگ يم الفت نآ به و آورند يم ليدل آن
 و قضاء برابر در و است، نيهم خدا ئتيمش و قدر: نديگو يم ساخت، ناتوان را آنها
 را يپزشك چيه دهند،و يدرم تن آن فرمان به و آورند يم فرود ميتسل سر خدا ريتقد
 هـر  و. داننـد  ينمـ  بيـ مع را يـي دوا چيه و دهند، ينم قرار نكوهش و مواخذه مورد
 و درمـان  و رديـ نگ را اطيـ احت جانب و كند، مخالفت آنها با دگاهيد نيا در كه يكس
 و سرزنش مورد ديبا يشخص نينچ آنها اكثر نزد در ندهد، قرار استفاده مورد را دوا

  .  1»رديگ قرار نكوهش
 بـه  قلـب  اگـر « كـه  شده ادآوري نكته نيا به ابوالمظفر نها،يا يتمام وجود با] 50[

 اسـت،  كرده دايپ ليتما آنها به نسبت كه يا اندازه به كند، دايپ شيگرا اسباب جانب
 محـروم  يتعـال  اهللا تيـ حما و معونـت  از انـدازه  همان به و شود، يم واگذار نهاآ به
  .2»گردد يم

 انيب آنها در كه كرده وارد را يابواب از يتعداد 3الرقاق كتاب ضمن در يبغو] 51[
 و اسـت،  آمـده  بنـده،  توسـط  ،كم به قناعت و آرزو كردن كوتاه تيلزوم و ايدن حال
 نها،يا ضمن در الوصف مع و هستند كتاب نيا ياصل موضوع كه يابواب از نهايا مانند
 وارد» ريـ خ يبرا مال يتمنا و طاعت يبرا عمر طول استحباب باب« بعنوان را يباب

 صـالح  عبـد  يبرا را صالح مال كه كرده وارد را يثياحاد از يبعض زين و ،است كرده
 نيـ ا ماننـد  اسـت  كـرده  ذكر رابطه نيا در را سلف از يبعض اقوال و كنند، يم مدح

                                                 
 . 56- 54ص 2ج سابق مرجع.  1

 . 53ص 2ج سابق مرجع.  2

 . 291-287ص 14ج السنه شرح.  3
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 دنـد،پس يقاپ يم يدست دست را ما امدارانزم آن نبودند، نارهايد نيا اگر«: 1يثور قول
 زمانـه،  نيـ ا رايـ ز رد،يبگ خدمت به مصالح يراستا در را آن دارد، يمال كه كس هر
ـ  بشود، محتاج كه كس هر كه است يزمان  را نشيـ د كـه  بـود  خواهـد  يكسـ  نياول
 بـه  شـروع،  ي وهيشـ  بـه  ثروت و مال كسب به كه ياقوال از نهايا مانند و. »بخشد يم

  . اند نموده قيتشو مردم، از يازين يب لبط منظور
 اشـاره  مطلـب  نيـ ا به خواهد يم الرقاق كتاب در باب نيا راديا با يبغو ييگو و
 امـا  نكنـد،  ياخواهيدن اديز و كند شهيپ زهد ايدن در ديبا مومنكه  است درست :كند

 آبـرو  حفـظ  و وتعفـف  رزق كسـب  موجب كه را ياسباب كه ستين يمعن نيبد نيا
 در را يو كـه  اسـت  يعـوامل  از يكي اسباب، نيا كردن جستجو رايوانهد،ز هستند،
  .  رسانند يم مدد و كمك آخرت، يبرا ياندوز توشه و نشيد بر يقدم ثابت يراستا

g  f  (: ديـ گو يمـ  كه نساء ي سوره 71ي هيآ ريتفس با رابطه در يراز] 52[

j  i  h( 2 كـه  يزيـ چ نيا«: ديبگو كه دارد حق يكس، كرده ذكر 
 نيـ ا د،يـ ايب حتمـا  كه است قرار اگر است داده دستور آن از كردن حذر به يتعال اهللا

 حذر به يازين د،يايب كه ستين قرار اگر و داشت، نخواهد ينفع چيه اطياحت و حذر
 يكـار  اطيـ احت و حـذر  بـه  دسـتور  ر،يتقد دو هر به توجه با پس ست،ين اطياحت و
 حيصح سخن نيا اگر«: است گفته ان جواب در يراز و. 3»است جهت يب و خود يب

 گفتـه ) نشيـ ب نيـ ا بـه  توجـه  با( رايز م،يبخوان ديبا را عتهايشر ي فاتحه گريد باشد،

                                                 
 محارب از و پدرش از باشد، يم مسروق بن ديسع بن انيسف ابوعبداهللا قدم ثابت حافظ او.  1

 بوده شوايپ و امام تقوا و درعلم .است كرده تيروا ثيحد نها،آ ي طبقه از و دثار ابن
 را آن يذهب و است كرده فيتال را ليطو يكتاب ،او ليفضا ي نهيزم در يجوز ابن.است

 افتهي وفات 161سال در. است كرده ذكر را او خيتار در بايز يا جمله و. است نموده مختصر
 .207-203ص 1ج يذهب اظفح ي تذكره به ديكن نگاه است،

 .»ديريبرگ را زيپره و اطياحت جانب د،يا وردهآ مانيا كه يكسان يا«.  2

 عبارت در آشكار تكلف ينوع» ديبگو كه دارد حق يكس« كالمش اول در يراز سخن.  3
: ديبگو كه بود الزم يراز بر و د،يبگو را يزيچ نيچن قطعا كه ندارد حق يكس رايز. است

 شود، يم ذكر كه است حضم راديا يبرا فقط جمله نيا» آخر تا...  كه يزيچ شود گفته اگر«
 يسخنان نيچن راديا در علم اهل روش چنانكه. شود داده پس باز قائلش به و شود بيتكذ تا
 . ندينما باطل را آنها ديبا كه نديبب ازين كه يوقت يعني است، نگونهيا
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 پـس  اسـت،  سـعادت  اهـل  ي زمره از انسان خداوند ريتقد و قضاء در اگر: شود يم
 و شـقاوت  اهـل  جزو او كه زده رقم نيچن ريتقد دست اگر و ستين مانيا به يازين

 سـقوط  بـه  منجـر  هـم  نيا رسانند،كه ينم او به ينفع طاعت و مانيا گردد، يتبدبخ
 آنجا از كه ميبگوئ ديبا سخن نيا جواب در كه است مسلم و. گردد يم فيتكل يكل
 هـم  حـذر  و اطيـ احت اخـذ  بـه  دسـتور  دارند، قرار ريتقد دست الشعاع تحت همه كه

 و يكـار  اطياحت در يا دهيفا هچ: ديگو يم ندهيگو نكهيا لذا و. است ريتقد در داخل
 حـذر  نيا كه يهنگام رايز ،است كرده ارائه متناقض كامال يكالم دارد؟ وجود حذر
 ،اسـت  رفتـه  نشـانه  را يكار اطياحت و حذر كه يسوال نيا پس است شده مقدر هم
  .1»!دربردارد؟ يا دهيفا چه
 معتبـر  هـان ج نيـ ا در كـه  ي رااسـباب  اسـت،  الزم انسـان  بر كه كرده انيب و] 53[
 به و د،ينما زيپره مضر يغذاها و آور هالكت اءياش از مثال د،ينما مراعات باشند، يم

 تـالش  و يسـع  آور انيـ ز امـور  دفع و منافع كسب جهت دارد توان در كه يا اندازه
 شيبرا يتعال اهللا كه رسد يم او به يزيچ تنها باشد داشته نيقي حال نيع در و دينما

 كـرده  اراده يتعـال  اهللا كه آنچه مگر شود ينم حاصل يزيچ يتهس در و كرده، مقدر
r    q  p  o    ( :گفـت  پسـرانش  بـه  عقـوب ي كه است خاطر نيهم به و. است

w     v  u  t  s( ]67آيه :وسفي[  
   .»ديشو وارد يمختلف و پراكنده يدرها از بلكه دينشو وارد در كي از« :ترجمه

 تيـ رعا ديـ با معتبـر  اسـباب  كه كند اشاره نيا به خواست يم گفته نيا با عقوبي

   )z  y  }  |  {  ~  �(: گفت و شوند،
   »كنم دفع شما از است، يحتم خدا يسو از كه را يا حادثه توانم ينم من« :ترجمه

 يتـوجه  اسـباب  به دينبا كه كند اشاره نكته نيا به خواهد يم گفته نيا با عقوبي
  .2نمود برائت زابرا ديبا اهللا ريغ يزيچ هر از و كرد
 قـرار  معتبـر  ياسـباب  يمبنـا  بـر  فيتكـال  ي همـه « كـرده  ذكر عبدالسالم ابن] 54[

 ايـ  و اورنديب ارمغان به را ومنافع مصلحتها تواند ينم ييتنها به اسباب نيا. اند گرفته
                                                 

 . 183ص 10 ج ريكب ريتفس.  1

 . 179-178 ص 18ج ريكب ريتفس.  2
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 مصـالح  يبـرا  و احكام يبرا يكار ساعات اسباب قتيحق در. ندينما دفع را مفاسد
 ارمغـان  بـه  را منـافع  و مصـلحتها  كـه  است يكس تنها يتعال اهللا و. باشند يم 1احكام

 نيـ ا و ساخته، يجار را خود عادت يتعال اهللا اما د،ينما يم دفع را مفاسد و آورد يم
 گريكـد ي يبـرا  تواننـد  يمـ  مخلوقـات  كه است داده قرار يكل ي قاعده كي را سنت
 كـه  كنـد  آشـنا  نكتـه  نيا با را بندگانش تا باشند، داشته بدنبال يياستنتاجها و منافع
 هنگـام  در را منفعـت  و ريـ خ آن ديبا آنان لذا و است، ريخ ي هيما اسباب يريبكارگ
 آنها، وقوع و بروز هنگام به كه يشر از و. ندينما جستجو اسباب آن وجود و وقوع
  . 2ندينما اجتناب شود، يم تبمتر
 از قلـب  بـودن  يخال از عبارتست يزيچ با ارتباط در زهد كه شده آور ادي و] 55[
 كـه  سـت ين شـرط  نيـ ا البتـه . آن يسو به ليم عدم با همراه آن به يدلبستگ و تعلق

 يبـرا  باشـد،  نداشـته  اريـ اخت در را آن ييدارا بعنوان و باشد يته زيچ آن از دستش
 نخـل  و آب يدارا است محلي نام[فدك كه كرد وفات يحال در سوالنر ساالر مثال
 نصـف  و]. بـود  كـرده  واگذار )عليها السالم( فاطمه به را آن خدا امبريپ كه بريخ در
 نيزمـ  در )و داود( مانيسـل  و. گذاشـت  يجـا  بـر  را بريخ از سهمش و يالقر يواد

 بـه  آنهـا  كه شد آن از مانع به اهللا تعالي بزرگوار دو آن يمشغول دل و ،ندشد پادشاه
  .دنببند دل خود ملكيما

 بـاز  شـام  از بودنـد،  او بـا  كه يافراد و )ط( عمر نكهيا كرده ذكر ينوو و] 56[ 
 بـاز  داشـته  اعتقـاد  يو كه ستين يمعن نيا به«  بود، زده آن به 3طاعون چون گشتند
 كه است نيا شيمعنا بلكه د،ينما رد را ياله ي مقدورشده] ي حادثه[ تواند يم گشتن

ـ  يمـ  هالكت باعث كه ياسباب از يخوددار و اطياحت به امر يتعال اهللا  نمـوده  د،گردن
 يجاهـا  از اجتنـاب   تحصـن  دشـمن  سـالح  مقابل در و به يتعال اهللا چنانكه است،

                                                 
 است يزيچ نيا و باشد،» انسانها يمصلحتها يبرا« صواب و درست ديشا و است، نينچنيا.  1

 نام را آن عبدالسالم ابن كه يكتاب موضوع خود بلكه شود، يم احساس كالم اقيس از كه
 در علم و. باشد يم» االنام مصالح يف االحكام قواعد« كتاب نام. فهماند يم ما به نيچن نهاده،
 .  باشد يم خدا نزد

 .  1،223ج سابق مرجع.  2

 .گذشت حيصح در ثيحد نيا گاهيجا 283ي  صفحه در.  3
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 و قضا از گرفته هيما دهد، يم يرو كه يا حادثه هر چه اگر. است داده دستور آور مهلكه
  .1»است داشته وجود يو علم در قبالً كه است يريتقد
 بـه  يانيـ ز كار نيا و است زيجا خانواده يبرا كردن رهيذخ« كه كرده انيب و] 57[

 انسـان  كـه  كرده نقل مورد نيا بر را علما اجماع حال نيع در يو» رساند ينم توكل
  .2دينما رهيذخ دهد، يم قرار استفاده مورد كه را يقوت تواند يم

 در كـه  يعـوامل  گـر يد و هـا  زره و كالخود، دنيپوش« كرده انيب چنانكه] 58-59[
 مانند و. 3»رساند ينم يبيآس توكل به و است، نتس كنند، يم حفاظت را انسان جنگ

 نيعـ  در و است، داده انجام را آن) ص(امبريپ رايز ،زخم ي معالجه و مداوا است آن

X  W   V   (: اسـت  داده قرار خود كار ي سرلوحه را خدا ي فرموده نيا حال
[  Z   Y( ]زهرگـ « كـه  يا زنده يخدا برآن كن توكل و«: ترجمه ]58آيه :فرقان «

  .4»رديم ينم
 سـت، ين اسـباب  بـه  كـردن  عمل يمناف«توكل كه كرده ذكر »/« حجر ابن] 60[
 هيـ پا نيـ ا بـر  و. 5»اسـت  بدن عمل اسباب به تمسك و است، قلب عمل توكل رايز

 به و مييگو ترك را خواستن ي زهيانگ و تسبب مييايب ما«كه ستين يمعن نيا به توكل
 يتـوكل  ضد به كار نيا رايز م،يينما اتكا و تماداع د،يآ يم مخلوقان طرف از كه آنچه
  .6»انجامد يم است، كرده اراده كه

 توكـل  بـه  يا لطمـه  و بيآس كار و كسبخواستن  ي زهيانگ كه  كرده انيبو ] 61[
 نْاَ من راًيخ قط طعاماً احد لَكَاَ ام«: است كرده استناد ثيحد نيا به و رساند، ينم
 و عمـل  از كـه  نخـورده  نيا از بهتر يطعام هرگز سهيچ ك« ،7»دهي عمل من أكلَي

                                                 
 .211ص 14ج مسلم شرح.  1

 .70ص 12 ج سابق مرجع.  2

 .148ص 12ج مسلم شرح.  3

 .149-148ص 12 ج سابق مرجع.  4

 يپاسدار و حراست باب بر يحيتوض يراستا در را سخن نيا يو 36ص 12ج يالبار فتح.  5
 .است كرده ارائه ،يبخار حيصح از الجهاد تبك در اهللا، ليسب يف جهاد در

 .94ص 24ج يالبار فتح.  6

 مرد كسب باب وعيالب كتاب ،9ص 3ج در يبخار را ثيحد نيا و ،154ص 9ج سابق مرجع.  7
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 انجـام  اسـت،  شده مكلف بدان كه را يسبب بنده نيبنابرا« ،» بخورد خودش دسترنج
 مثـال  يبـرا  كنـد،  يمـ  توكل خدا بر است، خارج قدرتش از كه يزيچ در و دهد يم
بـاران  و بارانـدن   آن انـدن يرو يبـرا  و اندازد يم آن در را دانه و شكافد يم را نيزم

 دسـت  بـه  را ييكـاال  مـثالً  ايـ  و. كنـد  يمـ  توكل يتعال و تبارك يخدا بر ،براي آن
 كـاالرا  آن چشـمش  و شـود  دايپ يكس كه نيا يبرا و كند، يم نقل را آن و آورد، يم
 واجـب  كار و كسب بسا چه بلكه. دينما يم توكل يتعال اهللا بر بخرد، را آن و رد،يبگ

 و خـرج  بـه  اش خـانواده  آنكـه  حال است كار و سبك بر قادر كه يكس مانند باشد،
 كه مييبگو ديبا وانهد، را كار و كسب شخص نيا كه وقت هر لذا دارد، ازين مخارج

  .1»است نافرمان و يعاص او
 نظر در توكل قتيحق هب م،يكرد نقل يشافع يعلما از كه يمطالب به توجه با 
 قطعـاً  اسباب به تمسك كه اند هكرد دييتأ و حيتصر آنها اينكه و ميبر يم يپ آنان
  . باشند مشروع ياسباب اسباب، آن كه مادام ،ستين قتيحق نيا يمناف
ـ ا بـه  زدن چنگ كه شوند يم ادآوري نكته نيا به آنها و  ياتكـا  و اسـباب  ني

 و اسـت  تناقض در توكل با كه است ييزهايچ نيتر بزرگ از يكي آنها به صرف
 و ميعظـ  يگمراه تنها نه اسباب، يكل نهادن ركنا كه كنند يم انيب آن با همزمان

 را آن ينـدار يد عنـوان  بـه  كه چند هر ـ را صاحبش كه است خطرناك يبدعت
  .دهد يم سوق ،ايدن و نيد همزمان ي فتنه يسو به ـ باشد داده انجام

                                                                                                                      
 ماجه ابن سنن در آن مانند به را يلفظ ماجه ابن و. است كرده تيروا دستش، با عمل و
 .است كرده تيروا كار، و كسب رب قيتشو باب التجارات، كتاب در 723ص2ج

 ـ) ص(امبريپ عملكرد از كه آنجا ،359ص 21ج به :نگاه و 221- 220ص 24ج يالبار فتح . 1
 و توكل روش دو او كه كرده برداشت نيچن ـ كرد سحر را او يهودي نفر كي كه يهنگام
 .در پيش گرفته است را اسباب به تمسك و رشيپذ و يواگذار
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  صبر : چهارم ي مسأله

 دسـتور  آن بـه  كـه  يمتنـوع  و فـراوان  متـون  و نصـوص  و است، ميعظ يمقام صبر
ـ  پـاداش  صابران يبرا و كنند، يم ينه يناصبر از و دهند، يم واجـب   را يحسـاب  يب

 صـابران  در محصـور  را هـا  سرمشـق  و هـا  عبـرت  و اتيـ آ از اسـتفاده  و د نساز مي
  .ندينما يم داللت صبر عظمت بر همه و همه ،1ايمزا انواع گريد و نند،يب يم

 مـن  اوسـع  و راًيخ اءعط احد ياعط وما«: است فرموده) ص(امبريپ كه ييجا تا
 و. »اسـت  نشده داده صبر از عتريوس و بهتر يونعمت بخشش كس چيه وبه« 2»الصبر
  .3»!ميافتي صبر پناه در را خود يزندگ نيبهتر«: است فرموده) ط(عمر
 دو در محصـور  يشـافع  يعلمـا  سـخنان  يال البـه  از مسـأله  نيا انيب شاءاهللا ان و

  :بود رخواهديز ياساس ي مسأله
  صبر ياصطالح يمعن :اوالً

  صبر انواع: اًيثان 

                                                 
 .ديكن مراجعه 155- 153ص 2ج يجوز ميق ابن نيالسالك مدارج به مزبور عانوا ليتفص يبرا.  1

 7ج مسلم از تيروا و ،ييگدا از يخوددار باب ،ةالزكا كتاب ،129ص 2ج يبخار از تيروا.  2
 .صبر و تعفف فضل باب ،ةالزكا كتاب ،145ص

 به را نآ يبخار و ،50ص 1ج هيالحل در مينع ابو و ،147ص الزهد در احمد از تيروا.  3
 و صبر باب الرقاق، كتاب ،183ص 7ج يالبخار حيصح. (است كرده تيروا معلق صورت

 نيا احمد«) 91ص24ج يالبار فتح( است گفته حجر ابن). ياله يها حرام برابر در ييبايشك
 هيالحل در هم مينع ابو و. است داده ونديپ مجاهد از يحيصح سند به زهد كتاب در را سخن

 به زهد، كتاب در مبارك بن عبدالرحمن و است، كرده استخراج نيچن را نآ احمد، قيطر از
 از مجاهد تيروا از را آن هم حاكم و. است كرده تيروا مجاهد از را آن يگريد قيطر
 .»است كرده استخراج عمر از بيمس بن ديسع
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  صبر ياصطالح يمعن: اوالً
 و حـبس  را يزيـ چ كـه  يكس هر پس باشد، يم حبس از عبارت لغت در صبر اصل
 سـخن،  بافـت  و اقيس با مطابق و. 1است كرده صبر را آن قتيحق در د،ينما فيتوق
 كـه  اسـت  نيـ ا قتل بر روح صبر مثالً. شود يم مشخص و معلوم حبس نيا تينوع

 يسـوگند  همان صبر، سوگند و. 2رديم يم كه نيا تا شود انداخته دور و شود حبس
 سوگند نكهيا تا گردد يم ملزم بدان و شود، يم كرده حبس آن بر صاحبش كه است

  . . . منوال نيهم به و. 3خورد يم
 صبر، ياصطالح يمعنا كه اند داشته انيب يشافع يعلما كه است يحال در نيا
 يحبسـ  آن بـه  كـه  تفـاوت  نيبـاا  باشـد،  يم» حبس«يعني آن يلغت يمعنا نيع

  .ستين يحبس هر شامل و است، پسند مورد يشرع لحاظ به كه افتهي اختصاص
 صـبر  كـه  كـرد  انيب برخاست، جئهمر با مناقشه به كه يهنگام نصر بن محمد] 1[
 در يو .ميكنـ  حـبس  يالعـ ت يخدا خاطر به را خودمان نفس مييايب ما كه است نيا

 اگـر  پـس « :گفـت  داشـت،  آنهـا  بـا  مـان يا موضـوع  با رابطه در كه يا مجادله ياثنا
 او بـر  ايـ آ شـدند،  عـارض  براو باطل اهل ياستنادها اي يطانيش نيآفر شك عوارض

 و د،يـ نما حـبس  مـانش يا بـر  را نفسـش  و كنـد  دفع را عوارض نيا كه است الزم
 يسـو  بـه  و دشـمن  ي شـده  سـته آرا و مغرورانه ليدل و حجت به قلبش كه نگذارد

 صـبر  مـانش يا بـر  و كنـد،  دايپ ليتما دهد، يم انجام طانيش كه ييساز بايز و نييتز
  »رد؟يگ

 يمـ  اطـالق  مـان يا ينگهدار و امساك بر صبر، اصل پس«: است گفته كه آنجا تا
 كفـر  همـان  كه آن عوض و بدل و است، مانيا وانهادن] يناصبر[ صبر ضد و گردد،
  .4»ندينش يم آن يبجا است،

 هـم  نمـاز  در آمـده  كرده، ذكر مانيا با رابطه در را معنا نيا آمده چنانكه يو] 2[
                                                 

 .438ص 4ج منظور ابن العرب لسان.  1

 .438ص 4ج العرب لسان و ،66ص 2ج يآباد روزيف ط،يالمح القاموس.  2

 .66ص 2ج القاموس در آن مانند و ،438ص 4ج العرب لسان.  3

 .803-802ص 2ج ةالصال قدر ميتعظ.  4
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 سـپس  رد،يپـذ  ينم صورت صبر با جزنماز  كرده ذكر كه يطور به. است كرده انيب
 نيـ ا اسـت  مطـرح  نمـاز  در كه يصبر و«: است داده حيتوض گونه نيا را مقوله نيا

 ون سـخ  از آن ريـ غ يسـو  بـه  نماز از شدن خارج از را انداممان و اعضاء كه است
 علما نيب در و. باشد يم شينمازها جزو كار، نيا چه. ميدار باز دن،يآشام و خوردن
 سـخن  و آن، بـه  كردن پشت وانهادن و قبله، به كردن رو كه ستين نيا در ياختالف
 نمازش زا نكند، صبر موارد نيا بر اگر و است، شينمازها از يبخش نماز، در نگفتن
  .1»شود يم خارج

 اظهـار  تـرك  بـر  نفـس  كـردن  وادار از عبارتست صبر« كه كرده ذكر 2قفال و] 3[
  .3»فزع و جزع و ييبايناشك
 ندارد، آن به يليم كه يزيچ بر نفس كردن حبس با مگر رديپذ ينم صورت نيا و
 كـه  يخشـم  و ماللـت  و يخسـتگ  بـا  كـه  يسـخت  امر انجام بر آن كردن وادار با و
  .است مخالف كند، آشكار را آن خواهد يم

 صـفت  عنـوان  بـه  كـه  صـبر  يمعنـا  ي دربـاره  كـه  آنجا هم عبدالسالم عزبن] 4[
 ماننـد  يسـخن  اسـت،  داده سخن داد است، شده مطرح عصر ي سوره در داران مانيا

                                                 
 .803ص 2ج سابق مرجع.  1

 بن يعل بن محمد ابوبكر آنها از يكي گردد، يم اطالق يشافع يعلما از نفر دو بر لقب نيا.  2
 دو نيا ريغ و ريجر ابن و مهيخز ابن از كه دباش يم ـ ريتفس ي سندهينو ـ يشاش لياسماع

. اند دهيشن] حديث[ او از گرانيد و يميوحل حاكم و همند ابن و است دهيشن] حديث[
 ماوراءالنهر در او يها تيفعال ي لهيوس به يشافع مذهب و داده شرح را يشافع ي رساله
 16ج يذهب ريس در يو حال شرح به ديكن نگاه. است افتهي وفات 365 سال در. افتي انتشار
 نقل يسبك طبقات از يگراف ويب نيا و ،222-200ص 3ج سبكي طبقات و 285- 283ص
  .است شده

 عبداهللا بن احمد بن عبداهللا ابوبكر جز ستين يكس اند، گفته قفال او به كه دوم مرد اما     
. باشد يم او شاگردان نيمشهورتر از ،مشهور مذهب يشافع هيفق همان نيحس يقاض. يمروز

 نيا. شود يم گفته» مهذّبه« آن به كه است يا قهيطر يدارا يشافع مذهب در  قفال نيا و
 به ديكن نگاه. است افتهي وفات 417 سال در. است شده فيق،توصيتحق و متانت به قهيطر

 البته ،56-53ص 5ج يسبك طبقات و 407-405ص 17ج يذهب ريالس در يو حال شرح
 قفال يدوم به و ر،يكب قفال ياول به كه اند شده ليقا زيتما قفال دو نيا انيم روش نيا اب علما
 .283-282ص 2ج ينوو اثر اللغات، و االسماء بيتهذ به ديكن نگاه. اند گفته ريصغ

 .است كرده اونقل از 169ص 4ج ريالكب ريتفس در يراز را مطلب نيا.  3
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 فزع و جزع برابر در را نفس نكهيا از عبارتست صبر اما«: كه داشته انيب و گفته قفال
  .1»ميكن حبس
 آن ياصـطالح  نظر از صبر ي كلمه كه را يحبس يمعنا آمده يسمعان مظفر ابو اما
 خـاطر  به ها دل كه داده قرار يزيچ هر بر شامل را آن و داده، ميتعم دهد يم دهيفا را
 )~  �(: يالهـ  ي گفتـه  نيـ ا انيـ ب مقـام  در يو. زنـد يخ يبرم منازعه به آن
 و« :اسـت  گفتـه ] 5[ اسـت،  كـرده  تيحكا عقوبي امبرشيپ از كه ]83آيه :وسفي[

 كلنجـار  بـه  آن بـا  كـه  يزيـ چ هـر  از نفـس  يريجلـوگ  و حـبس  از عبارتست صبر
 است، برخاسته منازعه به آن يسو به كه آنچه از نفس حبس كه آنجا از و. 2»رود يم
 نيچنـ  نيـ ا را صـبر  آمـده  يوطيسـ ] 6[ اسـت،  آن يهـا  يناخوش نيبزرگتر از يكي

 و. 3»دارد يمـ  نـاخوش  را آن كـه  آنچه به نسبتاست  سنف حبس كه «: كرده فيتعر
  .ستين فراتر ،يسمعان ابومظفر سخن از ييمعنا لحاظ به سخن نيا

 آنها خاطر به كه ييزهايچ مقابل در را نفس ديبا نديگو يم كه نيا از منظورشان و
 را نفـس  كه است نيا م،يكن حبس د،ينما صبر آنها بر ندارد دوست و كند يم منازعه

 ماننـد  كند عمل آزادانه آنها در ستين زيجا كه ميكن فيتوق و حبس] 7[ يموارد در
 يضـاو يب كـه  اسـت  خاطر نيهم به و ل،يرذ  و پست يكارها انجام اي ليفضا ترك

 آن فيـ توق و حـبس  و ليرذ يكارها انجام از يريجلوگ شامل صبر كه شده ادآوري
  .4باشد يم ل،يفضا و ها ارزش سر بر

 نيا است شده عنوان صبر ي درباره كه يفيتوص نيبهتر«: است تهگف حجر ابن] 8[
 از زبـان  بسـتن  و مكـروه،  از نفس داشت باز و فيتوق از عبارتست صبر«: كه است
  .5»شيگشا و فرج انتظار خاطر به و آن تحمل خاطر به يدردكش و ه،يگال و شكوا

 در يسـپاه  يداريـ پا و ثبـات  از عبارتسـت  صـبر «: ساخته نشان خاطر يغزال] 9[
 و مطالبــات رايــز اســت، داده يرو يريــدرگ آنهــا انيــم كــه گــريد يســپاه مقابــل

                                                 
 .222ص 2ج االحكام قواعد.  1

 .57ص 3ج يسمعان ريتفس.  2

 .10ص نيجالم ريتفس.  3

 .8ص 2ج ليالتنز انوار.  4

 .91ص 24ج يالبار فتح.  5
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  .1»نديآ ينم در جور هم با و. است متفاوت هم با آنها يها خواسته
 چگونـه  نكـه يا و پرداختـه،  سـپاه  دو آن از كيـ  هـر  صـفت  انيب به يغزال سپس

 صـبرمورد  اسـت  انستهتو دو، آن يريدرگ دنبال به انسان كه] 10[ كرد حكم توان يم
 ياسـتوار  و ثبـات  از عبارتسـت  صـبر «: اسـت  گفته يو. زدسا يعمل را يشرع نظر
 اسـتوارانه  و ثابـت  ينيد ي زهيانگ اگر پس ،يشهوان ي زهيانگ مقابل در ينيد ي زهيانگ
 زهيـ انگ آن بـا  وسـته يپ و دهـد،  شكسـت  را يشـهوان  ي زهيـ انگ توانست و ماند يباق

 كـاروان  بـه  يشخص نيچن و شده، روزيپ خدا حزب كه مييبگو ديبا نمود، مخالفت
  .»است شده ملحق صابران

 ديـ ايب بنـده  كـه  كنـد  يم دايپ غلبه يشهوان ي زهيانگ بر يزمان تنها ينيد ي زهيانگ و
 يده غلبه به را يو بشدت نفس رايز. دهد شكست را آن و كند حبس را خود نفس

 شدت به نشود، يلمع ها خواسته ي ههم اگر ن،يا از گذشته و خواند، يم فرا شهوات
 بـا  مخالفـت  و فيتكـال  انجام در فقط ينيد ي زهيانگ آنكه حال كند، يم فزع و جزع
  .ورزد يم اصرار نفوس ناپسند و مذموم التيتما

 اورد،يـ ب فـرود  ميتسـل  سـر  ميعظـ  ي زهيـ انگ نيا مقابل در بتواند بنده گاه هر پس
  !يكردن حبس چه آنهم است ردهك حبس خدا يبرا را نفسش كه گفت توان يم

 صـبر «: گفتـه  يو كـرده،  ذكـر  يراز كـه  است يمطلب ي،غزال قول نيا رينظ] 11[
 و منازعه وقوع هنگام به شهوت فراخوان بر حكمت يرگيچ و الءياست از عبارتست

 رايز ؛گردد يبرم شد، عنوان شتريپ هك ييمعنا به هم مطلب نيا و. 2»آنها نيب يريدرگ
 و حـبس  نفـس  كـه  يهنگـام  مگـر  رديپذ ينم صورت شهوت راخوانف به يده غلبه
  .شود فيتوق
 صـبر  كـه  داشـته  انيـ ب گـر يد ييجـا  در يراز كـه  اسـت  خـاطر  نيهم به و] 12[

 و ،يتعال و تبارك يخدا راه در هايسخت تحمل بر نفس ساختن مجبور از عبارتست«
  .3»عفز و جزع و ييبايناشك از اجتناب و مشقتها تحمل به آن يده عادت

                                                 
 .66ص4ج نيالد علوم اءياح.  1

 . 352ص يالحسن اهللا اسماء شرح.  2

 . 160ص 4ج ريكب ريتفس.  3
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  .1»است حبس صبر، اصل« كه است خاطر نيا به نيا و] 13[
 شـده  يگـذار  نـام  صـبر  روزه چـرا  كـرده  انيب كه آنجا يخطاب مانيسل ابو و] 14[

 ليـ دل نيـ ا بـه  روزه«: اسـت  گفتـه  يو. است نداشته دور نظر از را يمعن نيا است،
 از نفـس  و. ودش يم داشته باز طعام خوردن از نفس آن در كه است شده دهينام صبر

 جمـاع  و زشيـ آم زنان با رمضان مبارك ماه يروزها در بخواهد كه شود يم منع نيا
  .»2دينما
 مانيسـل  ابـو  مانند كرده، ذكر را يگذار نام نيا سبب كه يهنگام هم رياث ابن] 15[
 اهللا شـاء  ان شـد،  ذكر كههايي  نقل قول و تهايروا. 3است گفته را يمطلب نيچن يخطاب
  . باشد مي يكاف يشافع يعلما نزد در صبر ياصطالح يعنام انيب جهت

  صبر انواع: ايثان
 دادن حيتوض با را انيب نيا اند، داشته انيب را صبر يمعناي شافععلماي  كه يهنگام
 فشـرده  و اجمـال  بطـور  انـد  آمـده  كـه  يهنگام آنها اند، ساخته كامل آن انواع
 كـه  يهنگام و اند كرده اشاره دوگانه قسمت كي به اند گفته سخن صبر ي درباره
 اشـاره  صبر، يبرا گانه سه قسمت كي به اند گفته سخن آن ي درباره مفصل بطور
 بـر  صـبر  و ،اي سه نـوع اسـت  دار صبر: اند گفته آنها كه ثيح نيا از. اند نموده

 كه قدر، و قضاء بر صبر و ،]كشيدن از معصيت دست[=صبر از معصيت  طاعت،
 يدارا صـبر : اند گفته ييگو فشرده و اجمال هنگام در و .ستا ليتفص ي هيپا بر نيا

 و طاعـات  مفهـوم  در رايـ ز. طاعات اي فيتكال بر صبر و قدر، بر صبر: است نوع دو
 اهللا كـه  را آنچـه  يتمام و كرده مشروع را نآ انجام يتعال اهللا كه را آنچه هر عبادات،

 مينـ يب يمـ  نكـه يا امـا  و ند،شو يم وارد است، كرده مشروع را آن ندادن انجام يتعال
 را گنـاه  ازنظر كردن  فصر صبر و و نوع كي بعنوان را طاعت بر صبر نهاآ از يبعض
 مشـهود  فـوق  ي گانـه  سـه  ميتقس در چنانكه ـ دهند يم قرار گريد نوع كي عنوان به

                                                 
 . 116ص 21ج سابق مرجع.  1

 . 112ص 2ج السنن معالم.  2

 . 7ص 3ج ثيالحد بيغر يف هيالنها.  3
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ــ اســت ــاب از صــرفاً ـ ــيتب ب ــا حيتوضــ و ني ــار ني ــد، داده انجــام را ك ــهوگر ان  ن
 در شـتر يپ چنانكـه  اسـت،  طاعـت  در داخل ،يشك چيه يب ه،گنا از كردن نظر صرف

  .شد ذكر مطلب، نيا به حيتصر سابق فصل در عبادت فيتعر ياثنا
ـ  كه ستين نيا از فراتر صبر، كه ميبگوئ ميتوان يم كل در  احكـام  بـر  صـبر  اي

 يتعـال  اهللا كـه  يا يهسـت  احكام بر صبر اي و است، اتيمنه و اوامر از اعم ينيد
 ي همـه  وباشـد   مـي  دهد، يم قرار شيآزما ي بوته در را بندگانش نهاآ ي لهيبوس

 يجـا  در ياله ي قوه و حول به چنانكه روند، ينم فراتر نيا از صبر انواع تعداد
  .آمد خواهد آن انيب خودش

 و طاعـت  بر صبر به ان،يباغ احكام ي درباره سخنش ياثنا در »/«ي شافع] 16[
 يقاضـ  كه كرده انيب آنكه از پس يو كند، يم شارها گناه از نظر كردن  فصر صبر و
 رد دريـ نگ يبـاغ  دسـت  از آنهـا  ريغ و يباغ ريغ مسلمانان يبرا را حق اگر ،ها باغي
 يقاضـ  كه بهانه نيا به ندارد، حق عدل اهل يقاض«: است گفته. است ظالمان شمار
 از لعـد  اهـل  درنـزد  را يبغـ  اهـل  و ديـ ايب اسـت،  نـداده  را مسلمانان حق ها يباغ

 رد،يـ گ يم را ذمهاهل  و حرب اهل حق ،عدل اهل از نيهمچن و. كند منع حقوقشان
 نيسـزاوارتر  و. پـردازد  يم مبارزه به نهاآ با گرفتند، را حق يجلو حرب اهل اگر و

از اين ديـن   سنت اهل حق،ايستادگي براي صبر و  يبرا خدا، نيد اهل از مردم
 اسـت،  كـرده  اشـاره  نآ بـه  يشافع امام كه يميعظ صبر نيا و. 1»باشند يم تعالي اهللا

 نگونـه يا بـه  نيا و دهد، يم قرار خود الشعاع تحت هم را گناهپوشي از  و چشم صبر
 شـود،  يخـوددار  انـد،  كـرده  سـتم  و ظلم كه يدشمنان آن به كردن ظلم از كه است

، چنانكـه شـامل تحمـل    باشـند  نهـا آ بـه  كردن ظلم به مشتاق نفسها اكثر كه هرچند
 نيا نكهيا برغم شود داده آنها مستحق به حق كه، صورت نيبد. باشد هم مي طاعت

  .2ديآ يم گران و زحمت دلها اكثر بر كار

                                                 
 . 221ص 4ج االم.  1

 از دارد، يم اكراه را او كه زنش با مرد خوب معاشرت هنگام به يتعال اهللا كه يريكث ريخ و.  2
 به حق يادا بر صبر در پاداش«: جمله از است شده حمل چند يامور به است، كرده ادي آن
 . 215ص 1ج يهقيب نآالقر احكام. »دارد يم اكراه را او كه يكس
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 يهنگام يشافع] 17[ است، قدر برو بردباري  صبر همان كه صبر از سوم نوع اما 
 سـتن يگر به و«:است گفته و ،كرده اشاره آن به كرده، منع را مرده بر ييسرا نوحه كه
 باعـث  ييسرا نوحه رايز. باشد ييسرا نوحه و يسوگوار بدون ديبا اما دهم يم جازها
 گرفتـه  هـم  و بردباري صبر يجلو و شود، دوباره مرده دادن ازدست غم كه شود يم

  .1»شود
 هـر «:  گفتـه  و كـرده  اشاره صبر انواع به جامع يعبارات با نصر بن محمد اما ]18[
  . 2»است مانيا آن، پس باشد، طاعت خدا يبرا كه يصبر
 يهسـت  و ينـ يد احكـام  بـر  همزمان صبر بر شامل ف،يتعر نيا كه ستين يشك و
 قربـت  و طاعت آن ي لهيوس به كه است يقربت و طاعت اصل در صبر رايز باشد، يم
  .شود يم كرده توسل يتعال اهللا به
 دو بـه  سـخن  درآن يو. شـد  عنوان 3صبر فيتعر ي درباره نصر ابن سخن شتريپ
 نظـر كـردن از   صـرف  و برصـ  ؛طاعت بر صبر از عبارتند كه كرده اشاره صبر از نوع
 كـرده  اشـاره  يكـار  به مسلمان انسان ونماز مانيا با ارتباط در كه يهنگام يو. گناه
 هم طاعت بر صبر به آمده دهد، انجام را آن دو، آن صحت جهت است الزم يو كه

 كـه  يزيـ چ يعنـ ي كرده ذكر را ألهمس نيا ضد كه يهنگام يو كه چنان كرده، اشاره
 واجـب منـع و حـبس نفـس را از آن     و اسـت  نماز و مانيا ينابود و ابطال موجب
  .است كرده اشاره هم) نظر كردن از گناه صرف( گناه مقابل در صبر به ،دانسته

 و گناهـان  مقابـل  در صبر:  است قسم سه يدارا صبر«: است گفته حبان ابن] 19[
. 4»ها بتيمص و ها يسخت هنگام به صبر و ها، طاعت بر ردباريو ب صبر و ها، تيمعص

  .است يليصتف ميتقس همان نيا و
 بنده يبرا كه يزيچ بر صبر:است ياقسام يدارا صبر«: است گفته يريقش و] 20[
 كسـب  زيـ چ بـر  صبر پس. ستين كسب قابل كه يزيچ بر صبر و است كسب قابل

                                                 
 .39ص يمزن مختصر.  1

 .285ص ةقدرالصال ميعظت.  2

 .185ي صفحه به :نگاه.  3

 .275ص الفضالء هةنز و العقالء ضةرو.  4
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 صـبر  و داده، دسـتور  آن بـه  يتعـال  اهللا كـه  يزيـ چ بـر  صبر: است قسم دو بر شده
 سـت، ين بنـده  آورد ره كـه  يزيـ چ بـر  صـبر  اما و. است كرده ينه آن از كه يزيبرچ

 در رسـد،  يمـ  او بـه  خـدا  حكم ي هيناح از كه ييها يسخت بر يو صبر از عبارتست
  .1»ماية مشقت آفريني براي اوست كه آنچه
را مـد   بنـده  كسـب  آن در يريقش كه تفاوت نيا با است، يقبل ميتقس نيع نيا و

  .است نظر قرار داده
 بـه  ميكنـ  دقـت  خوب اگر كه كرده، ميتقس قسمت شش به را صبر يماورد] 21[
 تثـال ما بر صبر در را اول قسم يو. گردد يم باز گرفت، قرار اشاره مورد كه يميتقس
 آنچـه  از دنيكشـ  دست و داده، دستور آن به خدا كه آنچه به نسبت يريپذ فرمان و
 كـه  ييها بتيمص و حوادث بر كردن صبر در را دوم قسم و داده، قرار كرده، ينه كه
 را سـوم  قسـم  و داده، قرار ،شوند يم حاصل او يبرا اوقاتش و زمان يمقتضا به بنا
 آنچـه  در را چهارم قسم و داده، قرار برسد، آن به نتوانسته كه آنچه بر صبركردن در
 ينعمتـ  و آرزو بـر  كردن صبر در را پنجم قسم و داده، قرار دهد، يرو ترسد يم كه
 قسـم  و اسـت،  داده قـرار  اسـت،  دوخته ديام چشم آن به و كشد يم را انتظارش كه

 قـرار  اسـت،  شـده  حاصـل  كه يخوفناك اي نديناخوشا امر بر كردن صبر در را ششم
 آن در آن اول قسـم  رايـ ز ؛رود ينم فراتر يقبل ماتيتقس از اقسام نيا و. 2است داده

 سه ميتقس آن در و است، شده بازگو طاعت، اي فيتكال بر صبر يعني دوگانه ميقست
 ريـ تعب اول قسـم  آن از گنـاه از  )نظر كـردن  صرفو ( صبر و طاعت بر صبر با گانه،
 سـتند، ين فراتر يتعال اهللا يقدرها بر كردن صبر از هم گريد اقسام ي هيبق. است شده
 يرو انتظـار  كـه  آنچـه  و ،است داده يرو كه آنچه كند ينم يتفاوت باره نيا در حال
 قرار آرزو و ديام مورد كه يزيچ و محبوب و مكروه باره نيا در و رود، يم آن دادن
 در هـا  ة ايـن هم و هستند يمساو هم با است، ترس و ميب ي هيما كه يزيچ و گرفته
  .شوند يم داخل يوتعال تبارك يخدا ريتقد ي حوزه
 اسـت،  داده ارائـه  صـبر  يبـرا  »/« يميحل كه يميتقس ي درباره يمطلب نيوچن

                                                 
 .85ص هيريالقش لةالرسا.  1

 .280-277ص نيدال و ايالدن ادب.  2



  
  
  

    ﴾342 ﴿              انواع عبادت و شروط صحت آنها 
 

 

  .رود ينم فراتر يقبل ماتيتقس از اقسام نيا و. شود يم گفته
 و« :است گفته كرده، ذكر را صبر به مربوط اتيآ از يتعداد آنكه از بعد يو] 22[
 بـر  صـبر  آنها از يكي: آورد يدرم نظم ي رشته به را مفهوم نيچند اتيآ نيا در صبر

 صبر يگريد و. شود يم حاصل عبادت يادا هنگام به كه است يمشقات و اه يناراحت
 از كـه  اسـت  يآزار و تيـ اذ بر صبر يسوم و است، دردناك يها بتيمص و بربالها

 و مجاهـده  و شـهوات  بـر  صـبر  يچهارم و. . . رسد، يم مخالفان و دشمنان ي هيناح
 و آن، حـرام  ايـ  لحـال  كنـد،  يمـ  را آن قصـد  نفـس  كه آنچه دفع در نفس با مبارزه
 احسـاس  بـدان  يضـرورت  چيهـ  كه يشهوت مقابل در صبر نكهيا مورد نيا ي خالصه

  .1»شود ينم
 بـر  صـبر  كـه  آن قسم نياول رايز. ستين خارج گفته شيپ موارد از هم ميتقس نيا

 شـامل  كـه  شـود  يمـ  گفته شود، يم حاصل عبادات ي هيناح از كه است ييها مشقت
 در هـم،  بـا  دو، نيـ ا نكـه يا به توجه با ـ طاعات انجام و حرام يكارها از يخوددار
 آن از مـراد  كـه  شـود  يمـ  گفته يگاه و. باشد يم ـ دارند قرار يشرع فيتكال ضمن
 در صـبر  از يمـ يحل مقصـد  حسـاب،  نيا يرو باشد، يم عبادات انجام بر صبر فقط

  . است طاعت بر صبر تنها نجا،يا
ـ  بـر  صبر در است، كرده اشاره دانب يميحل كه ياقسام يسوم و دوم نوع اما  ردقَ
 كـه  يزيـ چ اسـت،  شهوات بر صبر همان كه ،يميحل چهارم قسم اما هستند، داخل
 آن نكـه يا بـه  توجه اب گردد يبرم عبادات يها مشقت بر صبر به است، مشروع ازآنها

 را شهوات] 23[ آمده يميحل كه بخصوص است، طاعات از يطاعت شروعم شهوت
 بـر  صـبر  و اسـت،  واجـب  حرام بر صبر پس حرام، و حالل«: داده قرار قسم دو بر

 هـم  او. 2»اسـت  مستحب شود، ينم احساس آن به يضرورت چيه كه يحالل شهوت
 از يطـاعت  رد،يـ گ يمـ  انجـام  مشـروع  شـهوات  برابـر  در كه يصبر كه كند يم ديتأك

 ستين زيجا حالل، شهوات به نسبت صبر واقع در است، مستحب اي واجب طاعات
 هستند، مشروع كه يشهواتاز  صبر بلكه گردد، وارد تيصعماز  صبر ي حوزه در كه
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 صـبر  هسـتند،  حـرام  كه يشهوات عكس، بر و گردد، يم طاعت بر صبر ي حوزه وارد
 تيمعصـ از  كـردن  صـبر  ي رهيـ دا وارد ،]نظـر كـردن از آنهـا    صرف=[ آنها از كردن

 شـهوات  از پوشـي  و چشـم  صـبر  كه است بهتر ل،يتفص نيا خاطر به پس گردد، يم
  .شود داده قرار عبادت يها مشقت بر صبر عنوان به حالل،

 شـده  ذكـر  عصـر  ي سـوره  در كـه  يصبر كه كرده انيب عبدالسالم بن عز و] 24[
چشـم  [ صـبر  صـورت  نيـ ا در كـه  باشد، طاعات بر صبر آن از مراد احتماالً« است
 دوگانـه  ميتقسـ  همـان  نيوا 1»شوند يم آن وارد هم طاعت بر صبر و گناهاز  ]پوشي
 نگـاه  طاعـت  بـه  شمولگرا و جامع ينگاه با ميتقس نيا در م،يگفت هم قبال كه است
 سـپس . دهد يم قرار خود الشعاع تحت راو عدم انجام  انجام كهيبطور شود يم كرده
 و باشـد  بالها و بتهايمص بر صبر آن، از منظور احتماالً و«:است گفته عبداالسالم ابن
چشـم  [صـبر   و طاعتها، و بالها بر صبر آن از منظور كه دارد وجود هم لاحتما نيا

 يمبنـا  كـه  است گانه سه ميتقس همان نيا و.  2»باشد مخالفتها و تهايمعصاز  ]پوشي
  . است ييگو ليتفص آن

 بپـردازد،  صـبر  از مقصود انيب به خواسته رشيتفس در كه يهنگام هم يبغو] 25[

æ   å     (: يتعـال  اهللا ي فرمـوده  نيـ ا با رابطه در يو. است كرده اشاره انواع نيا به
ê  é  è  ç( ]10آيه :زمر [  

  . »دارند يم افتيدر حساب بدون را خود پاداش و اجر صابران صرفاً«: ترجمه
: اسـت  گفته يو. سازد يم مشخص را صابران نيا كه كرده ذكر را يجامع عبارت

 آن شـدند  يمـ  متحمل كه يآزار و تياذ بخاطر و كردند صبر نشانيد بر كه يكسان«
 بـر  صبر ن،يد بر صبر پس است، ينه و امر نيد كه ستين دهيپوش. 3»نگفتند ترك را

 اشـاره  بدان كه يتياذ احتمال چنانكه. است تيمعص پوشي از و چشم صبر و طاعت
  . است قدر و قضاء بر صبر جنس از ،هكرد
 قـرار  شيآزمـا  ي بوتـه  در ديـ با لزومـا  كند، يم صبر نشيد بر كه يكس رايز] 26[
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 با رابطه در كه است خاطر نيهم به. باشد داشته قدر بر صبر ديبا جه،ينت در و رد،يگ

o  n    m  l  k  j  (: ديـ گو يمـ  كـه  سجده ي سوره 24ي هيآ
p( 1 »مصـر  در دشمنشـان  ي هيـ ناح از كه ييبال بر و نيد بر كه يهنگام يعني 

  .2»كردند صبر آمد، يم آنها سر بر
 ماننـد  كنـد  يمـ  اشاره يگريد اتيآ در صبر گريد انواع از يبعض به يگاه و] 27[

w  v  u  (. اسـت  كـرده  انسان ي سوره 12ي هيآ با رابطه در كه يكار نيهم
y  x(3 از اجتنـاب  و يتعـال  اهللا طاعـت  بـر « نجايا در را صبر آمده كهيبطور 

  . 4»است داده قرار يو تيمعص

n  m  l  k(5(: يتعال اهللا ي گفته نيا با ارتباط در و] 28[
 :حـج [  

  .6»است داده قرار بتهايمص و بال بر« نجايا در را صبر ]35آيه
 را كـار  نيهمـ  است، كرده ارائه صبر اتيآ يبرا كه يريتفس در هم يسمعان] 29[

 ]12آيـه  :انسـان [ )w  v  u(: يتعـال  اهللا ي گفته نيا نزد در يو است، كرده
  .7»كردند صبر يهن و امر بر«: است گفته

ــتا در و] 30[ ــتاو يراس ــا لي ــخن ني ــد س «  ¼  ½  ¾  (: خداون
Á       À  ¿(8  ]كـه  يصبر از مقصود انيب مقام در ]120آيه :عمران آل 

 يانتخـاب  و. 9»اسـت  يسخت بالو بر صبر منظورش«: است گفته است، آمده نجايا در
                                                 

 و ييبايشك چون كردند، يم تيهدا را) مردم( ما فرمان به كه ميداد قرار يامامان آنان از و«.  1
 .»كردند شهيپ صبر

 . 309ص 6ج ليالتنز معالم.  2

 .»داد پاداش آنها به را شميابر) لباس( و بهشت گرفتند، شيپ در كه يصبر بخاطر و«  . 3

 . 295ص 8ج ليالتنز معالم.  4

 .»كنند يم صبر كرده، اصابت آنها به كه ييزهايچ بر كه يكسان و«.  5

 . 386ص 5ج ليالتنز معالم.  6

 . 117ص 6ج يسمعان ريتفس.  7

 .»رساند ينم يضرر چيه شما به آنها حقه و ديك د،ينمائ تقوا و ديكن صبر اگر و«.  8
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 بر است، داده انجام ـ صبر يمعنا انيب هنگام به ـ كه يصبر انواع نييتع به نسبت كه
 ميكن جمع را اقوالش اگر و. است شده ذكر آن در هيآ كه است يبافتسياق و  حسب

  . شود يم ميتقس انواع نيا به او، نزد در صبر كه ميابي يدرم
 بـر  كـه  اسـت  نيـ ا آنهـا  اول: اسـت  يانـواع  يدارا صبر«: است گفته يراز] 31[

 عدل و ديتوح شناخت يراستا در كه ياللاستد و كردن نگاه از كه يمشقت و زحمت
 شـبهات  بـه  جـواب  اسـتنباط  يبرا كه يمشقت زين و شود، يم حاصل معاد و نبوت و

 از كـه  يزحمتـ  و مشقت بر كه است نيا يدوم و. دينما صبر كند، يم بروز نمخالفا
 مشـقت  بر كه است نيا يسوم و د،ينما صبر شود، يم حاصل سنتها و واجبات يادا
 و ايدن يهايسخت بر كه است نيا يچهارم و ،دينما صبر ينواه از اجتناب يناراحت و

 ميتقس نيا. 1»دينما صبر ترس و طيحق و فقر و يماريب مانند آن يها بيآس و آفات
 همـان  ر،يـ اخ ي گانـه  سـه  انـواع  واقـع  در. شود ينم خارج ،گفته شيپ ميتقس از هم
 امـا . دهنـد  يمـ  قرار خود الشعاع تحت را نهيزم نيا در يليتفص هر كه هستند يانواع
 اهللا يبسـو  آنهـا ي  لهيبوسـ  شـدن  كينزد كه است ييزهايچ ي جمله از اي اول نوع
 نگونـه يا نكـه يا ايـ  شـود،  يم وارد طاعت بر صبر بر جهينت در كه است حيصح يتعال
 پسـند  مورد صبر به يارتباط چيه جهينت در و ندارند، عبادت به يربط اصال و ستين

  . شتدا نخواهند
 اصول با كه يجواب و شرع با ،نصوص در به رؤمام نگاه ازكه  آنچه است مسلم و
 مـوارد  بر صبر و ،ستا طاعت جنس از است، مطابق باشد، آن چيز سازگار عتيشر

 بـر  صـبر  سـت، ين نيآفـر  مشـقت  كه آنچه و. است طاعت بر صبر آن، نيآفر مشقت
  .باشد ينم طاعت

k  j  i  (: شـده  عنوان هيآ نيا در كه يصبر كرده، ذكر يراز و] 32[
m  l(  ]22آيه :رعد[   
  »كردند صبر پروردگارشان تيرضا كسب بخاطر كه يكسان«: ترجمه

 و هــا انــدوه و آفتهــا، و هــايماريب ينيســنگ بــر صــبر و عبادتهــا انجــام بــر صــبر«
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 صـبر بـر   و تهايمعصـ  ترك بر صبر خالصه وها خواسته ترك بر صبر و ها، يافسردگ
  . 1»شود يم آن وارد تها،طاع يادا
 كـه  اسـت  نيا نآ و دينما يم دييتا م،يكرد نشان خاطر قبال ما كه را يمطلب ،نيا و
 آن معـروف  ميتقسـ  با آن ظاهر كه داده ليتفص يا گونه به را صبر انواع كه كس هر

 ميتقسـ  نيـ ا بـه  كـه  مينـ يب يمـ  ميكنـ  دقـت  لشيتفصـ  در خوب اگر است، مخالف
  .شود ينم جخار آن از و گردد يبرم
 طاعـت،  بر صبر در را صبر اقسام آمده حجر ابن كه يوقت خاطر، نيهم به و] 33[
 نقـل  آنها از يبعض از است، كرده منحصر بال بر صبر و گناه از پوشي و چشم صبر و

 برابـر  در ياول. رديگ يم صورت خدا كمك به كباري و خدا رايب كباري صبر كه كرده
 بـه  كننـده  واگـذار  يدومـ  و است تشيمعص ازصابر  و طاعتش بر صابر خدا، فرمان
 بـه  را آن و كنـد  برائـت  ابـراز  خـود  تـوان  و قـدرت  از كـه  گونه نيبد ،است خدا

 اضـافه  را يسـوم  قسـم  آنهـا  از يبعض كه كرده ذكر سپس ،نسبت دهد پروردگارش
 مقـدر  كـه  آنچـه  به نسبت يخشنود و تيرضا يعني ـ  اهللا بر صبر همان كه اند كرده
 دو به يسوم ق،يدق عبارت به«:است گفته آن حيتوض در حجر ابن و. باشد يم ـ  شده
 اوامـر  همان كه خداوند ينيد احكام بر صبر از ا) سومي( ريز گردد، يم باز اول قسم

 خـارج  اوسـت،  يهسـت  احكام همان كه يو يابتال بر صبر از و هستند، او ينواه و
  .2»باشد ينم

l  k  j  (: را يتعـال  اهللا ي گفته نيا در شده ذكر صبر ريكث ابن] 34[
p  o  n    m( ]تـرك  و يتعـال  اهللا اوامـر  بـر  صبر به ]24آيه :سجده 

 بـر  خـدا  سـالم  و درود كهـ   آنها از كردن يرويپ و امبرانشيپ قيتصد و او، اتيمنه
  .3است كرده ريتفسـ  باد آنها
 يعنـ ي«:تاسـ  كـرده  ريتفس نيچن عصررا ي سوره در شده وارد صبر چنانكه] 35[

                                                 
 . 49- 48ص 19ج ريكب ريتفس.  1

 . 93ص 24ج يالبار فتح.  2

 . 463ص 3ج ميعظ قران ريتفس.  3
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 نيا در يو كالم نيبنابرا. 1»كند يم تياذ كه يكس تياذ و رهادقَ و بتهايمص بر صبر
  .است داده قرار الشعاع تحت را ييايدن و ينيد احكام بر صبر موضوع، دو

 )n  m  l  k(: يتعـال  اهللا ي فرمـوده  نيا ريتفس در يضاويب] 36[
 مشـقتها  برابـر  در صبر« :است گفته كهيبطور كرده، اشاره صبر انواع به ]35آيه :حج[
  .2»بتهايمص و

¢  (: فرقـان  ي سوره 75ي هيآ نزد در و است، دوگانه يميتقس نيا و] 37[

¦     ¥    ¤   £  (  
 پـاداش  عنـوان  بـه  را) بهشـت  قصـر (اتاق آن كردند، صبر كه آنچه بخاطر آنها«: ترجمه

  . »كنند يم افتيدر
 بـر  آنهـا  صـبر  خـاطر  بـه « :است گفته كهيربطو كرده، اشاره گانه سه ميتقس آن به

 تحمــل و) حــرام( شــهوات نهــادن كنــار و طاعــات درد و فشــار از كــه ييمشــقتها
  .3»كند را دريافت مي) قصر بهشت(، آن است شده يناش تالشها و مجاهدتها

: عصـر  ي سـوره  3ي هيـ آ بـا  رابطـه  در اوسـت  سـخن  مطلـب،  نيـ ا مانند و] 38[

)P  O( ايـ  گناهان از پوشي و چشم صبر به را گريكدي«: است گفته رايز 
 د،يـ آزما يمـ  را بنـدگانش  آن ي لهيوسـ  بـه  يتعـال  اهللا كه يزيچ بر اي حق بر صبر به

  .4»دنكن يم سفارش
 صـبر « از عبارتست شرع در پسند مورد و محبوب صبر كه كرده انيب ينوو] 39[
 بـر  صـبر  زيـ ن و ،يو تيمعصـ  اجتناب ازپوشي  و چشم صبر و يتعال اهللا طاعت بر

  .5»ايدن يها يناخوش و ها يسخت انواع و بالها

                                                 
ß  Þ  ( :انسان ي سوره 24 ي هيآ ليتاو ياثنا در 458ص 4،ج 548 ص 4ج سابق مرجع.  1

à(. 

 . 55ص 4ج ليالتنز انوار.  2

 . 100ص ليالتنز انوار.  3

 .194ص 5ج ليزالتن انوار.   4

 .101ص 3ج مسلم شرح.  5
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  .1است كرده نقل را ينوو سخن نيا د،ييتأ مقام در ديالع قيدق بن ا] 40[

¼  ( :ديـ گو يمـ  كـه  عمـران  آلي  سـوره  200ي هيـ آ نـزد  در يوطيس] 41[

¿  ¾  ½(   
  . »ديكن صبر د،يا آورده مانيا كه يكسان يا«: ترجمه
 ازصـبر   و بتهايمصـ  و طاعات بر صبر«: گفته و كرده خالصه را گانه سه انواع ذكر
  .2»تهايمعص
 و طاعـت  بـر «را صـبر  و كـرده  عمـل  نيچنـ  هم ديحف يناازتتف نسان،يبد و] 42[

  .3»است داده قرار تهايمعص از اجتناب بر و ها يناخوش
 كـه  كـرده،  انيب متفرقه بصورت را صبر انواع ذكر چند، ييجاها در يمحل و] 43[
 از اجتنـاب و  صـبر  و شـوند،  يمـ  شيآزمـا  بـدان  كه آنچه و طاعت بر صبر آنها، در

  . 4است كرده ذكر را تيمعص
 يشـافع  يعلمـا  سخن كه ميشو آور ادي نكته نيا به كه است بهتر انيپا در و

ـ ناح از آن صـدور  جهت از صرفاً قدر بر صبر ي درباره  يتعـال  پروردگـار  ي هي
 صـبر  هـم  قـدرش  بر كند، يم صبر خدا شرع بر كه گونه همان بنده لذا. باشد يم
قضا بوسـيلة   كه يزيچ اما است، قدر و قضا خود بر صرفاً صبر نيا و د،ينما يم

ـ  باعث كار نيا رايز شود، ينم كرده صبر آنبر  شهيهم ،گرفته انجامآن   شـود  يم
 شـر  چـه  اگر كند حبس رسد، يم نآ به كه يزيچ هر بر را خود نفس انسان كه

  .باشد فصر و خالص
 دانسـته  مكـروه  باشـد،  تياگرمعصـ  ،قضاي صورت گرفتـه  اساس نيا بر و] 44[
 آن عبدالسـالم  بـن  عز چنانكه گردد يم واقع پسند مورد باشد، طاعت اگر و شود يم
  .5است كرده انيب را

                                                 
 .62ص هيالنوو نياالربع شرح.  1

 . 331ص آن مانند و ،101 ص نيجالل ريتفس.   2

 . 92ص ديضنال الدر.  3

 . آن ريغ و 810، 779، 608ص نيالجالل ريتفس.  4

 . 222ص 2ج آن نحو و 221ص 1ج االحكام قواعد.  5
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 ي حقـه  و مكـر  ايـ  باشـد،  يظـالم  ظلـم  اگـر  شـده  انجام كه يزيچ چنانكه] 45[
ـ  از بلكـه  .شـود  نمـي  واجـب  صـبر  باز، لهيح يشخص  اسـت،  واجـب  آن بـردن  نيب

 هـر  بلكـه . 1كـرده  انيب يراز چنانكه گردد، يبرم گرانيد به كه يضرر در بخصوص
 داده دسـتور  آن بر كردن صبر به باشد، آن ي ازاله  و دفع به قادر] 48[ بنده كه ييبال
 نآ دنبر نيب از يبرا يراه چيه هدبن كه شود انجام مي يدرد بر صبر بلكه شود، ينم

  .2است كرده ذكر يغزال چنانكه ندارد،
 و دائـم  يبـال  كـه  شده آور ادي نكته نيا به يخطاب كه است خاطر نيهم وبه] 47[
 آن از لـذا  شـود،  مفتون نشيد در انسان كه شود يم باعث يگاه فراوان، و يشگيهم
 و توسـل  او به آن كردن متوقف جهت و شود، يم برده پناه يتعال و تبارك يخدا به
 كه ميرس يم جهينت نيا به يشافع يعلما گفته شيپ مطالب از. 3شود يم جسته پناه
ـ توق و حـبس  از عبارتسـت  است، پسند مورد آنها نزد در كه يصبر  نفـس  في

 ي لهيبوسـ  اسـت  فرموده مقدر را آن راًيتقد و شرعاً يتعال اهللا كه آنچه به نسبت
 ينافرمـان  و تيمعص از دنيكش دست و يخوددار و طاعتش بر يداريپا و ثبات

ـ ا و اسـت،  كرده حكم آن به كه يوقدر قضاء بر صبر و يو  يصـبر  همـان  ني
ـ تما امـا  اسـت،  داده وعده را يفراوان پاداش آن بخاطر يتعال اهللا كه است  و لي
 اهللا حكـم  بـر  صبر ي بهانه به ،ياتفاق هر هنگام در يتحرك يب و يتنبل به شيگرا
  .باشد ينم آنان نزد در پسند مورد صبر آن يشك چيه يب ،يتعال

                                                 
 . 168ص 4ج در ديكن نگاه آن ينامع به زيون ، 106ص 17ج ريكب ريتفس.  1

 . 133ص 4ج نيالد علوم ء اياح.  2

 . 172ص الدعا شان.  3
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  توبه : ي پنجم مسأله

علماي شافعي مذهب، در رابطه با اين مسأله، دو مسلك و روش مـوازي و همسـو   
ي  اند، كه يكي از آنها بر اساس فشرده گويي و ديگري بـر پايـه   با هم در پيش گرفته

اصل و اسـاس   معناي توبه و) اند آمده(گويي استوار است؛ به طوري كه آنها  تفصيل
، سـپس آن كيفيتـي را كـه بـراي      اي كه مرجع توبه است را اجماالً بيان نموده شرعي

كند، بيـان و تفصـيل    ي تحقق پيدا نمي هيچ كس جز از خالل آن، وصف توبه جامه
گـويي مختلـف و    هاي آنان براي ايـن تفصـيل   و روش. اند داشته، در آن مبالغه كرده

الف تنـوع و گونـاگوني اسـت نـه اخـتالف تضـاد و       متفاوت بوده است؛ البته اخـت 
اين بدين خاطر است كه بعضي از آنها، اين معني را در قالـب شـروطي   . ناسازگاري

اند كه اگر آن شروط فراهم آمدند، توبه هم فراهم آمده اسـت   تفصيل و تشريح داده
ن شـروط  از آن تعبير كرده، حقيقت توبه را در اجتمـاع آ » حقيقت«اي هم با نام  عده

اند كـه سـاختمان    تعبير نموده يو بعضي از ايشان از اين معني، با اركان. اند قرار داده
  .شود توبه فقط و فقط بر روي آنها استوار مي

زيرا آنچه معتبـر اسـت   . چنان كه پوشيده نيست اختالف در اين مورد اندك است
اي را كه  كه آن توبه شود، امري است كه اگر بنده آن را انجام دهد، براي او حكم مي

خواه اين عملي سـاختن در قالـب   . به او دستور داده شده است، عملي ساخته است
زيرا آنچه معتبر . از آن تعبير گردد» حقيقت«شروط يا اركاني قرار داده شود يا با نام 

  .ها جاي بحث نخواهند بود گذاري شاءاهللا اين مفاهيم و نام است مضمون است، و ان
مـا    انتخاب خواهيم كرد كه به گمان» روندي«براي توضيح اين مسأله  و به زودي

و (كند، و از سوي ديگر، بيشتر تر بيان مي از يك سو مقصود علماي شافعي را واضح
  .ي آنها را جمع آوري نمايد تواند سخنان پراكنده مي) بهتر

  :و آن هم از البه الي دو مطلب زير است
  هبيان معناي شرعي توب:  اوالً
  بيان شروط توبه  : ثانياً
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  بيان معناي شرعي توبه: اوالً 
، 1باشد باز گشتن و رجوع كردن مي اوبةتوبه و ) ةواژ(از آنجا كه در لغت مقصود از 

اين رجوع و بازگشت در شرع فقط زماني معنا داشته كه به سوي خداوند تبـارك و  
نواع عباداتي است كه تنها براي هم با توجه به اينكه توبه نوعي از آن ا تعالي باشد آن

باشد،  پس اگر اين توبه بازگشت از كفر . گيرد شريك صورت مي خداوند يگانه و بي
و اگـر از گنـاهي كمتـر از كفـر     . باشـد  توان گفت كه توبه بازگشت به اسالم مي مي

باشد، توبه به منظور اطاعت كردن از فرمان رواي داور روز جزا، بازگشتن و دسـت  
و البته علماي شافعيه، در رابطه با بيـان ايـن مطلـب    . ز آن گناه خواهد بودكشيدن ا

  .اند سنگ تمام گذاشته
و ] ظالمـان و بيـدادگران  [ي باغيـان   تعالي آن هنگام كه درباره »/«شافعي ] 1[

ي  موارد مربوط به بازگشت ايشـان از جرمشـان داد سـخن سـر داده، ايـن فرمـوده      

x   w  v     (: مورد گروه باغي وظـالم ذكـر كـرده   خداوند تبارك و تعالي را در 
}  |     {  z  y(  ]9آيه: حجرات[   

  . »پس با گروه متجاوز پيكار نمائيد تا به فرمان خدا باز گردد«: ترجمه
باز گشتن از قتال با شكسـت يـا توبـه يـا غيـر      ) يعني( 2وفيء«: سپس گفته است

  ... اينها
بازگشـتن از معصـيت اهللا تعـالي بـه     ) است ازعبارت (وفيء يا باز گشتن از قتال 

از آنچـه كـه اهللا تعـالي حـرام نمـوده      ] خـودداري كـردن  =  3والكف[سوي طاعتش 

                                                 
 219 – 217ص  1، و لسان العرب ابن منظور ج40، 36ص 1به قاموس فيروزآبادي ج: نگاه.  1

  .233ص 1و نيز ج
اين در  .گونه كه دانستي همان  باشد، ء همان رجوعي است كه همان معناي توبه مي  اصل في.  2

داراي سه معني » ء في«حالي است كه صاحب لسان العرب نقل كرده كه در كتاب اهللا تعالي 
. ك.ر. باشد ي آنها يك اصل است كه همان رجوع و بازگشتن مي باشد كه مرجع همه مي

  .127ـ  124ص 1لسان العرب، ابن منظور ج
براي تصحيح آن از احكام  باشد و مي) في الكف(است ) كتاب(آنچه كه در نسخه اصلي .  3

  .  ، هنگامي كه اين عبارت شافعي را ذكر كرده، استفاده شده است 291ص 1قرآن بيهقي ج
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  .1»است
كـه بازگشـتن از   ) اي قـرار داده  به گونه(ي باغيان و متجاوزان را  بنابراين وي توبه

  .معصيت اهللا تعالي و در عوض روكردن به طاعت و عبادت او را در بر بگيرد
و از آنجا كه ارتداد، ترك ايمان اسـت، در واقـع بازگشـت مجـدد مرتـد بـه       ] 2[

اگـر دو  «: گويد در اين ارتباط شافعي مي. شود ايمانش، به اين اعتبار، توبه قلمداد مي
در ايـن  (نفر شهادت بدهند كه، مردي يا زني از ايمان برگشته و مرتد شـده اسـت،   

ر آن دو شاهد را تكذيب كردند به آنهـا گفتـه   كه اگ. از آنها سؤال خواهد شد) مورد
گواهي دهيد كه هيچ معبودي جز اهللا تعالي وجود ندارد و ايـن كـه محمـد    : شود مي

  !ي خداست، و از ادياني كه مخالف با اسالم است تبري جوئيد فرستاده) ص(
ين اگر آنها به اين موارد اقرار كردند، ديگر بيشتر از آنها باز پرسي نخواهد شد و ا

  .   2»ي آنها قلمداد خواهد شد به عنوان توبه
شـود، و   اگر باز گشت، سخنش پذيرفتـه مـي  «: در ارتباط با زنديق گفته است] 3[

توبه را به معنايش كه همان رجوع و بازگشـتن  ) در اينجا هم(وي . 3»شود كشته نمي
  .است، تعبير كرده است

كنـد كـه آنهـا     دينه نقـل مـي  عثمان دارمي هم پس از آنكه از بعضي فقهاي م] 4[
معتقد به كشتن زنديق و عدم توبه خواهي از او هستند، با شافعي هم سـخن شـده،   

شـود، و بازگشـتش مـورد     در نزد علماي شافعي، از مرتد طلب توبه مـي «: گويد مي
كنـد، بـه    و اين بدين خاطر است كه مرتد هنگامي كه توبه مي. 4»گردد قبول واقع مي

                                                 
  .214ص  4االم ج.  1
  .159ص 6االم ج.  2
الرد علي . ك.ر. عثمان دارمي اين سخن را از شافعي از طريق بويطي روايت كرده است.  3

  . ـ  355در ضمن كتاب عقايد سلف ص   الجهميه ـ
اند؛  ، و معنايش اين است كه آنها ميان زنديق و مرتد تفاوت قائل شده354مرجع سابق ص .   4

قابل قبول است و امام ) مرتد(پذيرفتني نيست ولي بازگشت دومي  )زنديق(بازگشت اولي 
ي مرتدان قايل  ديدگاه امام مالك را كه به لحاظ قبول توبه 167ـ164ص 6شافعي در االم ج

فكيك آنهاست، مورد مناقشه قرار داده، و مفصالً مذهب و ديدگاه وي را و ديدگاه اهل به ت
اش، سخن ربيع بن  مدينه را در اين مسأله مورد انتقاد قرار داده است و در پايان مناقشه

شود، عنوان شده  سليمان وجود دارد كه جهت بيان اصطالحي از شافعي كه در االم تكرار مي
بعضي از : ها هستند، و اگر گفت بعضي از مردم، منظورش مشرقي: گفت اگر شافعي«: است
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گردد كه از آن دست كشيده است، و باطلي را كـه در آغـوش    يسوي آن حقي باز م
را كه » و اتوب اليك«ي  و ازهري جمله. راند كند و از خود مي كشيده است طرد مي

يعنـي  «: ، اين گونه معني و تفسير نمـوده اسـت   استفتاح وارد شده 1در حديث طويل
ائب كسي است كـه  و ت. نمايم گردم،وبه سوي تو انابت مي به سوي طاعت تو باز مي

بعد از معصيت و نافرماني خدا و انجام گناه و خطا، به سـوي طاعـت پروردگـارش    
   .2»باز گردد

معناي توبه عبـارت اسـت از بازگشـت بنـده بـه      «: و خطابي گفته است] 7ـ   6[ 
بازگشـتن و دسـت   «: و اواب را چنـين تفسـير نمـوده كـه     3»طاعت بعد از معصيت

 :اسراء ي سوره 25ي  فرموده خداوند تبارك و تعالي در آيهشستن از گناه، مانند اين 

كه زياد  پس براستي كه خداوند براي كساني«: ترجمه )«  ¼  ½      ¾(
   .»كنند، آمرزنده است بازگشت مي

E    (: ص   ي سـوره   17ي  در آيـه   ي خداوند تبارك و تعالي و مانند اين فرموده
I  H  G  FJ  L    K(   

  . »خاطر بياور بنده ما داوود صاحب قدرت را، كه او بسيار توبه كننده بودو ب«: ترجمه
  .4»گردد اواب يعني كسي كه فراوان به سوي اهللا تعالي باز مي«: اند گفته

و  5توبه در حق بنـده، عبـارت اسـت از عـودت    «رازي خاطرنشان ساخته كه ] 8[

                                                                                                                      
ا، منظورش مالك است و به اقوال ذكر شده در اين زمينه، در م ياران يا بعضي از اهل بلد

  .  دار الكتب العلميه ـ نگاه كنيد ـ  115 ـ  114ص  11كتاب العزيز رافعي ج
و اين حديث يكي از . كند روايت مي) ص(مبر آن را از پيا) ط(و آن حديثي است كه علي .  1

ـ  57ص 6روايت از مسلم كتاب نماز مسافران ج. استفتاح نماز است) ادعيه(انواع معروف 
و  95 ـ  94ص 1، باب نماز پيامبر و دعايش در شب، و روايت از احمد در مسندش ج60

استفتاح در ) ي ادعيه(اع به انو: و نيز نگاه. اند البته اين حديث را ديگران هم روايت كرده
  .و غير اينها 205 ـ 202ص  1، و زادالمعاد ابن قيم ج52ـ  32ص 2سنن كبراي بيهقي ج

  .226اثر ماوردي ص  ي كتاب الحاوي، الزاهر في غريب الفاظ الشافعي، در ضمن مقدمه.  2
  .90شأن الدعا ص .  3
  .179شأن الدعا ص .  4

  

  . و بسا كه درست آن عوده يعني بازگشتن او باشد، عودةو بدين سان با تاء آمده .  5
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  .1»بازگشتن به خدمت و بندگي كردن
اصل و اساس توبه، بازگشتن است، پس اگر بنده بـا  «: ستبيضاوي نيز گفته ا] 9[

  .2»آن توصيف شود، اين يعني كه او از معصيت دست برداشته و باز گشته است
اما درباره توبه بايد « : حليمي هم دامنه اين بحث را افزايش داده، گفته است] 10[

ا توبه كرد، به سوي خد) فالني(بگويم كه توبه همان رجعت است، و معناي اين كه 
يعني به سوي خدا بازگشت، گويي شخص گناهكار به خاطر اينكه طاعت و عبادت 
اهللا تعالي را ترك گفته و از امر و فرمانش سرپيچي نموده است، در حال رفـتن ، يـا   

پس هنگامي كه لباس گنـاه  و معصـيت را از تـن خـود بـدر      . از خدا گريزان است
عبادت اهللا تعالي سر به خـاك نهـد، هماننـد آن     درگاه طاعت و ي آورد، و بر آستانه

بنـابراين دسـت كشـيدن از گنـاه  و     . اي است كه به سوي آقايش بـاز ميگـردد   بنده
را به گلستان طاعـت و عبـادت، بعنـوان رجعـت     ) آن شخص(معصيت و بازگشت 

  .3»تلقي كرده، و از آن رجعت، به توبه تعبير كرده است
كه استادش قفال كبير گفته است، آنجا كـه  سخن حليمي شبيه سخني است ] 11[
اي است كه رب و بنده در آن مشترك هستند، پس هنگامي كـه   توبه واژه«: گويد مي

اين بـدين معنـي اسـت كـه او بـه      ) يعني بگويد توبه كرده(بنده با آن توصيف شود 
ي نافرمانان و سرپيچان بـه نـوعي از    زيرا همه. سوي پروردگار خود باز گشته است

وردگارشان گريزانند، پس هنگامي كه توبه كنند، در واقع از فرار خـود بـه سـوي    پر
  .4»اند به سوي خدايشان توبه كرده: شود اند، لذا گفته مي پروردگارشان باز گشته

توبه يعني بازگشتن و دست كشيدن از هر آنچه كـه در  «: قشيري گفته است] 12[
شرع مورد پسند و سـتايش قـرار    شرع مذموم و نكوهيده است به سوي آنچه كه در

  .5»گرفته است
توبـه  «: ي توبـه، بيـان نمـوده كـه     جويني پس از نقل سـخنان مـردم دربـاره   ] 13[

                                                 
  . 336شرح االسماء الحسني  ص .  1
  .144ص 1انوار التنزيل ج.  2
  .121ص 3المنهاج في شعب االيمان ج.  3
  .، نقل كرده است24ص 3رازي اين سخن را در تفسير كبير ج.  4
  .45القشيريه  ص الرسالة.  5
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وقتـي شـخص عـارف    «و اين سخن را اين گونه توضيح داده است » گشتن است باز
گـردد و دلبسـته شـهوات     كند، اغفال و سرگشتگي دامنگير او مي گناه و نافرماني مي

پس وقتي فروغ معرفتش باز گشت و به صورت هميشگي تابيـدن گرفـت،    .شود مي
توبـه  «: سـپس گفتـه اسـت   . »گوئيم او بازگشته و توبه كـرده اسـت   اينجاست كه مي

  .1»رجوع وبازگشت دوباره بنده است به حقيقت حضور ذهن در معرفت
اهللا  از راهي كـه وي را از ) فرد(معناي توبه اين است كه «: غزالي گفته است] 14[

سپس بعد از آنكه آنچه . »نمايد، بازگردد سازد، و به شيطان نزديك مي تعالي دور مي
شهوت حرام و باز گردانيدن سرشت به سوي عبـادت اسـت     كه مربوط به سركوبي
و آن همـان بازگشـتن از   . توبه فقط و فقط اين معني را دارد«: ذكر كرده، گفته است

هبان و پاسبانش شيطان است به سوي راهي راهي است كه راهنمايش شهوت، و نگ
  .2»كه به اهللا تعالي ختم مي شود

اگر به بندگان اضافه شود، مراد از آن «توضيح داده كه توبه  3ابو سعيد متولي] 15[
  .4»باشد ها و پشيمان شدن از آنها مي ها و معصيت بازگشت از لغزش

شخصـي اسـت كـه بـه     : وابا« ابن االثير، اواب را اينگونه تعريف كرده كه ] 16[
  .5»گردد وسيله توبه فراوان به سوي خدا باز مي

بازگشتن به سوي خدا به : انابت«: گونه كه در تعريف انابت گفته است همان] 17[

                                                 
  .93النظاميه ص  العقيدة.  1
  .11ص 4به ج: ، و نيز نگاه10ص 4حياء علوم الدين جا.  2
در . باشد نظران مذهب شافعي مي او عبدالرحمان بن مأمون نيشابوري يكي از صاحب.  3

  ي بغداد، بعد از شيخ ابو اسحاق شيرازي تدريس كرده و از قاضي حسين فقه آموخته نظاميه
او به وسيله . االبانه است تتمة آنها هايي چند را تأليف كرده است كه مشهورترين كتاب. است

ي فوراني، كه آن را تكميل نكرده بود و تا حدودي پيش رفته بود،  اين كتاب، كتاب االبانه
توان  هايي را جمع كرده كه مي وي در اين كتاب مسائل عجيب و غريب و جنبه. تمام كرد

در سال  گويد خلكان مي گونه كه ابن شوند، همان هاي ديگر يافت نمي گفت تقريباً در كتاب
، و 134-133ص 3ج» وفيات االعيان«براي شرح حال وي به كتاب . وفات يافته است 478

  .مراجعه كنيد 464ص 2و طبقات ابن كثير ج 585ص 18السير ذهبي ج
  .175الغنيه في اصول دين، ص.  4
  .79ص 1النهايه في غريب الحديث ج.  5
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  .1»وسيله توبه
مراد از توبه در اينجـا  «: نووي دراول كتاب توبه در صحيح مسلم گفته است] 18[

و از همين جاسـت كـه اسـالم آوردن    . 2»است بازگشتن و دست برداشتن از گناهان
شخص كافر، توبه تلقي شده است؛ زيرا او از گناه اكبر كه همان كفر اسـت، رجـوع   

  . برگشت كرده استو 
نتيجه و محصولي كه از اسـالم آوردن كـافر   «: گونه كه ابن صالح گفته همان] 19[

  .3»شود، توبه كردن از شرك است عايد مي
اهللا تعـالي  «: اصل را تأييد و تثبيت كرده آنجا كه گفته است حليمي هم اين] 20[ 

. »به ما خبر داده كه توبه كردن از شرك همان مسلمان شـدن و اسـالم آوردن اسـت   
ي مشـركان   ي توبه استدالل كرده كـه در آن اهللا تعـالي دربـاره    سوره 5ي  وي به آيه

   )¨  ©  ª  »     ¬  ®  ¯  °(: فرمايد مي
را دادنـد، پـس   ) مالشان(ي كردند و زكات  ر توبه كردند و نماز را اقامهپس اگ«: ترجمه

  . »كاري به آنها نداشته باشيد
روشن است كه اقامه نماز ودادن زكات جـز بعـد از مسـلمان شـدن     «: گويد و مي

يعني اگر » اگر توبه كردند«نخواهد بود پس صحيح است كه معناي اين فرموده خدا 
پشيمان شدن از كفـر، موجـب پايـان    «و حليمي بيان كرده كه . »اسالم آوردند، باشد

پـس ايـن صـحيح    . دهد شود، بلكه اين اسالم است كه به آن پايان مي يافتن آن نمي
  .4»است كه بگوئيم توبه كافر اسالم آوردنش است

بدين سان ابن حجر هم اين نظريه را پذيرفتـه، و توضـيح داده كـه مـراد از     ] 21[
  .5»باشد باز گشتن از كفر به سوي توحيد و يكتاپرستي مي«ور هماني مزب توبه در آيه

ي انسان مسـلمان را بـه بازگشـتن و دسـت      لذا سيوطي در چندين جا توبه] 22-23[

                                                 
  .123ص 5مرجع سابق ج.  1
  .59ص 17مسلم، نووي، جشرح صحيح .  2
  .186-1فتاوي و مسائل ابن الصالح .  3
  .125ص 3المنهاج في شعب االيمان ج.  4
  .138ص 1فتح الباري ج.  5
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ي كافر را به باز گشتن به  تفسير و معني كرده است، همان گونه كه توبه 1كشيدن از گناه
  .2اسالم تفسير كرده است

ي روم به كـار   سوره 41ي  وع و باز گشتي را كه در آيهسمعاني و محلّي رج] 24[

Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð  ( :آيـه ايـن اسـت   . 3اند رفته است، به توبه تفسير كرده
Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×               Ö  Õ(   

اند، آشـكار شـده    فساد در خشكي و دريا به خاطر كارهايي كه مردم انجام داده«: ترجمه
ي بعضي از اعمالشان را به آنها بچشاند، شايد بـه سـوي حـق     خواهد نتيجه خدا مي: است

  .»بازگردند
شود كه معناي شرعي توبه عبارت است از بازگشتن بـه   و بدين ترتيب روشن مي

سوي خداوند تبارك و تعالي، و اينكه نوعيت اين بازگشت، بسـتگي بـه نـوع گنـاه     
  .دارد

ناي شرعي و عـام و كلـي توبـه اسـت، كـه در      و اين همان گونه كه گذشت ـ مع 
  . ي الهي تفصيل اين معني خواهد آمد حول و قوه فصل آتي به

  بيان شروط توبه: ثانياً
اند كه اگـر   علماي شافعي بيان حقيقت توبه را با ذكر شروطي تفصيل و تشريح داده

ه مـورد  اي انجـام داده كـ   توان گفت توبه شخص تائب به آن شرايط پايبند باشد، مي
  :ي زير تقسيم كنيم توان اين شروط را به نحوه و مي. باشد پسند اهللا تعالي مي

  ـ شروط مربوط به گناه و خطا1
  توبه ـ شروط متعلّق به زمان 2

ي الهي، با رعايت ترتيب مذكور به توضيح و تبيين آنهـا   و در اينجا به حول و قوه
  .خواهيم پرداخت

                                                 
  .223و 177، 149، 32تفسير الجاللين ص.  1
  .251، 249مرجع سابق، ص .  2
  .539، و تفسير الجاللين، ص217ص 4تفسير سمعاني ج.  3
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  ـ شروط مربوط به گناه و خطا1
گناهي كه ميـان خـدا و   : اند علماي شافعي گناه و معصيت را به دو قسم تقسيم كرده

  .اش است و گناهي كه ميان او و مردم است بنده
علمـا  ] يعني حـق اهللا اسـت  [در رابطه با گناهي كه ميان بنده و پروردگارش است

، شـود  براي توبه كردن از آن سه شرط، و براي گناهي كه به حقّ مـردم مربـوط مـي   
پس اگر يكي از آنها عنوان كرد كـه شـرايط توبـه سـه تـا      . اند چهار شرط قايل شده

است، منظورش توبه از آن گناهي است كه نسبت به حق اهللا تعالي صـورت گرفتـه   
  .ي گناهان است، نه همه

ي سخن را قبل از هر چيز بـه امـام نـووي     حال براي بيان اين شروط، رشته] 25[
  : گفته است »/«او . در اين باره جامع و فشرده است) وسخن ا(دهيم چرا كه  مي
اگر معصيت در بين بنده و اهللا تعالي باشـد و بـه   . توبه از هر گناهي واجب است«

  :ي آن سه شرط الزم است حق هيچ انساني مربوط نشود، براي توبه
  .ـ از معصيت دست بردارد1
 .ـ به خاطر انجام دادن آن پشيمان شود2

 .د كه هرگز به سوي آن باز نگرددـ تصميم بگير3

اش صحيح نيسـت، و اگـر آن    پس اگر يكي از اين سه شرط از دست رفت، توبه
سـه شـرط   : شد، داراي چهـار شـرط اسـت    زادي مربوط مي آدمي) حقّ(معصيت به 

سپس، امام نـووي، بـا ذكـر    . »قبلي، و اين كه خود را از حقّ صاحب آن، پاك سازد
  .1گي برائت از حقّ او را بيان نموده استهايي كيفيت و چگون مثال

تـوانيم از آنهـا    ي آن چه كه مازاد بر اين شروط متعلّق به گنـاه باشـد، مـي    و همه
شـود ـ و بـه حـول و      نيازي نمائيم ـ در رابطه با آن چه كه ترجيح داده مي  طلب بي

ن مطلب ي الهي بعد از نقل كامل سخنان علما در رابطه با توضيح اين شروط، اي قوه
  .را بيان خواهيم كرد

                                                 
، 56ص 17و نيز ج 45ص 2به شرح صحيح مسلم ج: و نگاه 38- 37رياض الصالحين ص .  1

  .طوري كه در اين دو موضوع از آن به اسم اركان نام برده است به
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توبه عبارت است از قطع كردن فـوري   و تعريف حد«: و حليمي گفته است] 26[
معصيت اگر دائمي باشد، و پشيمان شدن بر آنچه كه از آن سـپري شـده، وتصـميم    

و اگر معصيت دائمـي  . گرفتن بر ترك آن به منظور تعبد و تقرب به سوي اهللا تعالي
رآنچه كه گذشته، و عزم بر ترك بازگشتن به سوي آن، كـافي  نباشد، پس پشيماني ب

: شود، ذكر كرده و گفته اسـت  سپس آنچه را كه به مظالم بندگان مربوط مي. 1»است
و اگر گناه از جمله مظالم بندگان باشد، توبه از آن صحيح نيست مگر بـا ادا كـردن   «

هايي بيان كـرده   مثالو اين مورد را با » حال عين باشد يا قرض) حق مظلوم(واجب 
  .2است

و صرفاً به اين دليل حليمي شرط اقالع و دست كشيدن از معصيت غير دائمـي را  
؛ در واقع اين شرط فقط در حال اقدام به گنـاه   ذكر نكرده، كه احتياجي به آن نيست

مورد نياز است، و اما در وقت خـودداري كـردن از آن، در ارتبـاط بـا آن، شـخص      
  .پشيماني و عزم بر ترك بازگشتن به آن گناه، نياز دارد كار فقط به توبه
اما ايـن كـه تـرك كـردن     «: قفال كبير شروط توبه را شرح داده و گفته است] 27[

الزم است، به اين دليل است كه اگر او آن را ترك نكرده باشد، انجام دهنـده  ) گناه(
  .آن خواهد بود پس تائب نخواهد شد

رور است كه اگر او پشيمان نشده باشد، يقيناً به اينكه و اما پشيماني بدان علت ض
و كسـي كـه بـه آن چيـز راضـي      . انجام دهنده آن معصيت باشد، راضي خواهد بود

كـار از آن   دهد، و كسي كه آن چيز را انجام دهد، توبه است، احتماالً آن را انجام مي
ن علت الزم است كه و اما عزم بر اينكه به چنين گناهي باز نگردد، بدي. نخواهد شد

  .3»باشد انجام دادن آن معصيت است، و عزم بر انجام معصيت، معصيت مي

                                                 
  .121ص 3المنهاج في شعب االيمان ج.  1
  .122ص 3مرجع سابق ج.  2
ي آنچه كه به  نقل كرده است و علما درباره 23ص 3اين سخن را رازي در تفسير الكبير ج.  3

گيرد يا  شود و اينكه آيا انسان به خاطر آن عزم مورد مؤاخذه قرار مي بر گناه مربوط ميعزم 
آنگاه كه  -115ص 24الباري ابن حجر ج بيان اين مطلب را در فتح. اند نه، مفصالً سخن گفته

پرداخته، و » اي اي كند يا سيئه باب كسي كه قصد حسنه« -به سخن بخاري در كتاب الرقاق 
  !  اب را شرح داده است، نگاه كنيدحديث اين ب
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غزالي در تشريح اين شروط مفصالً سخن گفته و بيان داشته كه حاصـل آن  ] 28[
هاي بزرگ گناهانش موجبات تألم قلبش را فـراهم   آگاهي بنده از زيان«: چنين است

و . شـود  و حاصل شده است، پشـيماني ناميـده مـي   آنگاه آن تألم كه براي ا. آورد مي
آنگاه كه اين درد و ناراحتي بر قلب سطيره پيدا كند، وضعيت و حالتي از آن پديدار 

توانيم آن را اراده و قصدي بناميم كه فرد را به سوي انجـام واكنشـي    شود كه مي مي
ـ   . خواند در قبال گذشته، حال و آينده فرا مي ا زمـان حـال   اين واكـنش در ارتبـاط ب

كند، و در رابطه با آينده چنـين اسـت    اينگونه است كه فرد را وادار به ترك گناه مي
گيرد براي هميشه و تا آخر عمر آن گناه را ترك نمايد، و دربـاره   كه فرد تصميم مي

كند آنچه را كه از دست داده، از طريق جبـران   گذشته اينگونه است كه فرد سعي مي
  ».اگر قابليت جبران را داشته باشد ـ جبران نمايدكردن و قضا كردن ـ 

و بيان كرده كه در مظالم بندگان نوعي معصيت و جنايت بر حق اهللا تعـالي  ] 29[
وجود دارد؛ چه اهللا تعالي از ظلم كردن به بندگان نهي كرده است، پس آن دسـته از  

تحسـر و تـرك   شوند، ميتـوان بـا پشـيماني و     ها كه به حق اهللا تعالي مربوط مي ظلم
سپس . باشند، تالفي و جبران كرد ها مي كردن در آينده، و آوردن حسناتي كه ضد آن

گان بيـرون  اگر همه اين كارها را انجام دهد، مادام از زيربار مظالم بنـد «: گفته است
ها يـا   ها يا مال ومظالم بندگان يا در ارتباط با جان. كند ت نمينيامده است، او را كفاي

سـپس  . »باشـد  باشد؛ منظورم از آن اذيـت كـردن محـض مـي     ها مي يا دلها  ناموس
  .1كيفيت خروج از زير بار اين مظالم را توضيح و تفصيل داده است

شرط صحت توبـه  : اند ارباب اصول از اهل سنت گفته«: قشيري گفته است] 30[ 
، و هايي كـه انجـام داده اسـت    ها و نافرماني پشيمان شدن از مخالفت: سه چيز است

هـايي كـه انجـام     ترك فوري گناه و لغزش، و عزم بر اينكه به سوي چنين معصـيت 
اش صـحيح و درسـت از آب در    بنابراين، بـراي اينكـه توبـه   . داده است، باز نگردد

  .2»باشد بيايد، اين اركان ضروري مي
و چيـزي از اينهـا بـرايش    «: سپس، وي، بعد از شرح اين شروط گفته است] 31[

                                                 
  .39 ـ  38ص 4احياء علوم الدين ج.  1
  .45رساله ص .  2
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بيـرون   ارضاي دشمنانش از زير بار مظـالم آنهـا   اينكه بعد از مگر شد تمام نخواهد
كـه بـر آنهـا     بيايد؛ چه اولين مقام و منزلت توبه عبارت است از راضي كردن كساني
  .1»دهد ستم روا داشته دشمنان با آنچه كه اين امكان و توانايي را به تائب مي

شروط توبه انجام داده و بدين ترتيب روشن شد حصري كه قشيري در ارتباط با 
اي اسـت كـه    آنها را از سه شرط فراتر نبرده است، فقط و فقط در ارتبـاط بـا توبـه   

  .گيرد نسبت به كوتاهي در حقوق اهللا تعالي صورت مي
اللكائي هم كه سخنش در مقدمـه توبـه ذكـر شـد، مـواردي را خاطرنشـان       ] 32[

شود؛  از دشمن مربوط مي ساخته كه به پشيماني و عدم بازگشت و حالليت خواهي
  .2آورده استرا و در راستاي بيان آنها، تعدادي از نصوص و آثار 

كشـيدن   كه دسـت   شده استو در شرح حال ديگري، يادآور عدم اصراري ] 33[
  .3آيد از گناه از آن الزم مي

بابي براي توبه باز كرده، و در مقام بيان آن احـاديثي   4بيهقي در كتاب آداب] 34[
پشـيماني؛  : انـد از  دارد كـه عبـارت   گانه آن را بيان مـي  وايت كرده كه شروط سهرا ر

  .كشيدن از گناه؛ عزم بر ترك آن دست
: و شرط تحلل از حق آدمي را در كتاب اربعين بيـان نمـوده و گفتـه اسـت    ] 35[

  .5»باب سوم در راضي كردن دشمن، و راضي ساختن دشمن از شرايط توبه است«
كنند، به شرط  تشويق و ترغيب مي 6ر احاديثي كه به توبه كردنمنذري با ذك] 36[

  .كشيدن از گناه، اشاره كرده است پشيماني و عزم بر دست
: گويـد  پس از آنكه به صورت فشرده و مجمل معناي توبه را ذكر كرده، مـي ] 37[

 و اين حالت ناگزير پشيماني و عزم و باز كردن گرَه اصرار بر گناه و حزن و انـدوه «

                                                 
  .46مرجع سابق ص .  1
  .1051ـ  1049، 1045 ـ  1044ص 6شرح اصول اعتقاد اهل سنّت ج.  2
  .1056ص 6مرجع سابق ج.  3
  .448ـ 443ص .  4
ت كه مورد ظلم واقع شده، نه هر ، در اينجا مراد از دشمن، آن دشمن و مخالفي اس24ص .  5

  .گونه كه در كالم قشيري گذشت دشمني، همان
  .98ـ 97  ،91ص 4ترغيب و الترهيب ج.  6
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و تأسف بر آنچه كه سپري شده، و آرزوي اينكه كاش كه آن را انجام نداده بـود، را  
  .1»سازد واجب مي

توبه عبارت است از پشيمان شدن بـر آنچـه كـه سـپري     «: رازي گفته است] 38[
البتـه ايـن بـدين معنـي نيسـت كـه اقـالع و        . 2»شده، و عزم بـر تـرك آن در آينـده   

ارنگيرد؛ چرا كه عزم همراه بـا اصـرار بـر گنـاه و     كشيدن از گناه شرط توبه قر دست
باشند؛ براي اينكه  نكشيدن از آن، از جمله چيزهايي هستند كه قابل تصور نمي دست

  .پشيماني همراه با آن سودي در بر نخواهد داشت
كشيدن از گنـاه اسـت، سـخن     و آنچه كه بيانگر اهتمام و اعتبار رازي براي دست

در مقام بيـان اسـتغفار بـر آمـده     ] 39[به اينجا، آنگاه كه خود اوست در جايي شبيه 
مراد از استغفار آوردن توبه بر وجه صحيح است، و آن، پشـيماني بـر انجـام    «: است

پس ايـن  . چيزي است كه گذشته است، همراه با عزم بر ترك چنين چيزي در آينده
گنـاه نـدارد،    ي ولي استغفار صرف زباني تأثيري در ازالـه . همان حقيقت توبه است

بلكه اظهار كردن اين استغفار واجب است؛ تـا از يـك سـو آن تهمـت از او زدوده     
  ..»شود و از سوي ديگر معلوم شود كه تائب به سوي اهللا تعالي روي آورده است

كشـيدن   و اظهار استغفاري كه همراه با آن تهمت از او زايل ميگردد، جز با دسـت 
ناگفته پيداست كه پشيماني و عزم بر ترك گنـاه   ظاهري و آشكار نخواهد بود، زيرا

  .باشد از اعمال قلوب مي
بينيم كه ابومظفر سمعاني هم به شيوه رازي عمل كـرده، چـه، در    عالوه بر اين مي

پردازد، و اين بدين معني نيسـت   جاهايي چند فقط به ذكر بعضي از شروط توبه مي
يـرا كـه وي در جـايي توبـه را     كه وي براي ساير شروط توبه ارزشي قايل نيست، ز

قـرار داده، و در جـايي   ) خاص بر ترك گناه( 3اي پشيماني و اراده) يك نوع(بعنوان 
كند، سپس در جايي  يكسره از گناه تعبير مي 4كشيدن ديگر از آن به پشيماني و دست

                                                 
  .93النظاميه ص  ةعقيد.  1
  .4ص 10تفسير كبير ج.  2
  .37ص 2تفسير ابو المظفر ج.  3
  .93ص 3مرجع سابق ج.  4
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عنـوان   آنها را در كنار هم جمع كرده، و اجتماع شروط مزبور را بـه ] 41ـ  40[ ديگر
توبه عبارت اسـت از پشـيمان شـدن بـر     «: گويد وي مي. كند نصوح معرفي ميتوبه 

كشيدن فوري از گناه، و تصميم گرفتن بر ترك بازگشتن به  آنچه كه گذشته، و دست
  . »آن، و اين همان معناي نصوحي است كه مقارن با توبه آمده است

به معناي توبه، ابن كثير هم مسلك ابوالمظفر را در قرار دادن تحقق شروط مزبور 
  .طي كرده است

ي نصوح اين است كـه   توبه«: وي به نقل از علماي امت اسالمي گفته است] 42[
الحال از گناه دست بردارد، و به خـاطر آنچـه كـه درگذشـته از وي سـرزده       فرد في

است، نادم و پشيمان گردد، و عزم كند كه در آينده چنين كـاري را انجـام ندهـد، و    
  .1»شد، بايد، آن حق را به او باز پس دهد  بوط به حق انساني مياگر آن گناه مر

كثير و ابوالمظفر عمل كرده، آنجا كه در مقام توصـيف   بيضاوي هم مانند ابن] 43[
اعتراف كردن به گناه، و پشيمان شدن بر آن، و عزم بر عدم تكـرار  «: توبه گفته است

انـد كـه اگـر آن     ود توبه قرار دادهو آنها بدين خاطر شروط توبه را خ. 2»باشد آن، مي
و اما سـخن بيضـاوي كـه    . نمايد شرط محقق شود، مشروط هم جامه تحقق پيدا مي

منظور از آن اعترافي است كه مثمر ثمر باشد، و آن » اعتراف كردن به گناه«: گويد مي
موجـب  همان اعترافي است كه دست كشيدن از گنـاه و خـودداري كـردن از آن را    

كشيدن از گناه منتهي نشود، قطعاً توبه را  ه، صرف اعترافي كه به دستچ] 44. [شود
بخشد، و به همين خاطر است كه ايـن فرمـوده خداونـد تبـارك و      جامه تحقق نمي

« : را چنين تفسير نموده است] 135: آل عمران[ )q  p   o  n  m(تعالي 
  .3»اند و بدون استغفار بر گناهانشان پافشاري نكرده

فان العبد اذا اعترف بذنبـه  «) ص(ي پيامبر  حجر در تشريح اين فرموده ابن] 45[
بنده اگر به گناهش اعتراف كند، سپس بـه سـوي   « 4»ثم تاب الي اهللا، تاب اهللا عليه

                                                 
  .392ص 4تفسير القرآن العظيم ج.  1
  .143ص 1ج انوار التنزيل.  2
  .43ص 2انوار التنزيل ج.  3
، دختر )ط(ي افك آن را به عايشه  در ارتباط با حادثه) ص(اين سخني است كه پيامبر .  4
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در ايـن  «: گفته اسـت . »پذيرد خدا باز گردد و توبه كند، خداوند تعالي توبه او را مي
اينكـه توبـه از شخصـي كـه اعتـراف      شـود، و   فرموده، مشروعيت توبه مالحظه مي

) كنـد  توبـه مـي  (دارد و خالصـانه   كند و در عين حال از گناه خود دست بـر مـي   مي
  .1»شود و اعتراف صرف، براي توبه كافي نيست پذيرفته مي

هاي بندگان را به دو قسم معروف و شناخته  آنجا كه ابوسعد متولي معصيت] 46[
هاي متعلق به حق خداوند تبـارك و تعـالي    يتبينيم كه معص كند، مي شده تقسيم مي

  نمايد؛  را هم به دو قسمت تقسيم مي
كـردن از ايـن    باشد، او براي توبه ارتكاب عملي حرام و قدغن شده مي: ها اول آن

پشـيماني و عـزم بـر عـدم تكـرار و      : اند از كار، دو شرط قرار داده است كه عبارت 
  .بازگشت به آن

كردن از آن سه شرط قـرار داده   باشد؛ كه براي توبه ميترك كردن مأموري : دومي
پشيمان شدن و قضا كردن آنچه كه ترك كرده و بيرون آمدن : اند از است كه عبارت

زاد، بـراي   و اما در ارتباط با حـق آدمـي  . از آن، و عزم كردن بر عدم بازگشت به آن
مـدن از زيـر بـار حـق     بيرون آ: اند از توبه كردن از آن سه شرط قرار داده كه عبارت

  .2»وي، پشيماني، و تصميم گرفتن براي ترك بازگشتن به آن
شود  گونه كه مالحظه كرديد، ابوسعد آنچه را كه به حق اهللا تعالي مربوط مي همان

به اين دو قسمت تقسيم كرد، و اينگونه آن را توضيح و تفصيل داد، كه از مضـمون  
ه وي در ارتباط با ارتكاب عمل حـرام، بـه   و اما اينك. مطالب پيش گفته فراتر نيست

دست كشيدن از آن اشاره نكرد، دليل بر اين نيست كه وي اين شرط را مورد غفلت 
ي صـادق فقـط و    قرار داده است، زيرا پيشتر بيان كرديم كه پشيماني و عـزم و اراده 

                                                                                                                      
ي  در كتاب تفسير، سوره 9ـ5ص 6صديق، فرمود اين حادثه را بخاري در چندين جا مانند ج

روايت كرده، و  )نات بأنفسهم خيراًلَوال اذْ سمعتُموه ظَنَّ المؤمنونَ و المؤم(نور باب 
، باب حديث افك روايت كرده كه لفظ 117ـ  102ص 17مسلم هم آن را در كتاب التوبه ج

  .آن از بخاري است
  .90ص 18فتح الباري ج.  1
  .176ـ  175الغنيه في اصول الدين ص .  2
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  . 1آيند فقط بعد از دست كشيدن از گناه فراهم مي
چرا كـه تائـب بـه     ؛ير دائمي را در نظر داشته استغو شايد ابو سعد آن معصيت 

اقالع و دست كشيدن از آن احتياج ندارد، در ارتباط با آنچـه كـه اگـر آن را انجـام     
و عـزبن  ] 47. [2نداده باشد، چنانكـه بيـان ايـن مطلـب در كـالم حليمـي گذشـت       

ن بـه  يكي از آنها پشـيمان  شـد  : بيان كرده كه توبه داراي سه ركن است  سالملا بدع
باشد؛ دومي عزم بر اينكه در آينده به چنـين معصـيتي    خاطر معصيت و مخالفت مي

  .3»برنگردد؛ سومي دست كشيدن فوري از آن معصيت
ابن صالح بيان كرده كه پشيمان  شدن و عزم كردن بر عدم تكـرار گنـاه دو   ] 48[

ي  ز جملـه ا  براي صحت توبه هستند و تداوم گناه و اسـتمرار عـزم،  ) اساسي(شرط 
  .4»باشد اضداد آن مي

كننـده   از خطـاي غيبـت   ؛شـده  اگـر شـخص غيبـت   كه و با بيان اين مطلب ] 49[
، چرا كه غيبت حرام، 5ماند ي آن، همچنان بر او باقي مي درنگذرد، مسئوليت و نتيجه

، به شرط تحلل و رهايي از ظلمي كه كرده اسـت،  6نوعي تجاوز به حق انسان است
  .اشاره نموده است

: بــدان كــه توبــه داراي ســه شــرط اســت« : العيــد گفتــه اســت  ابــن دقيــق] 50[

                                                 
1  .ي الهي، به  هشخص عاجز و ناتوان از بعضي از شروط توبه مستثني است و به حول و قو

  .و مابعد آن خواهد آمد 18زودي توضيح اين مطلب در صفحه 
ذكر كرده كه استغفار زباني بدون دست كشيدن  »/«نگاه كنيد و منذري   324به صفحه .  2

و ابن حجر بيان كرده . 91ص 4الترغيب و الترهيب ج(باشد  دروغگويان مي ي هاز گناه توب
فتح الباري، . جام دادن گناه همچون بازي كردن با خداوند استكه استغفار با زبان همراه با ان

  .115ص 23ج
: ، با اين تفاوت كه در اينجا ، گفته است223ص 2ج: ، و نيز نگاه220ص 1قواعد االحكام ج.  3

تر  و آنچه را كه ما نقل كرديم، در اينجا درست» پشيمان  شدن بر طاعاتي كه فوت شده«
  . ها است و هم ارتكاب معصيت ادن طاعتد است زيرا هم شامل از دست

  .149 - 148ص 1فتاوي و مسائل ابن صالح ج.  4
  .191 -190ص 1مرجع سابق ج.  5
شده  كننده از شخص غيبت در چنين صورتي ميان علما اختالف نظري هست، كه آيا غيبت.  6

راي كند؟ ب كند؟ و اگر ترس ازدياد مفسده را داشته باشد چه كار مي طلب حالليت مي
  .مراجعه كنيد 291 -289ص 1توضيح مفصل اين مطلب به مدارج السالكين ابن قيم ج
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كشيدن از معصيت، پشيمان شدن به خاطر آنچه كـه از دسـت رفتـه؛ تصـميم      دست
و اگر توبه مربوط به حق انساني باشد، بايد تائـب  . گشتن به آن گرفتن براي عدم باز

  .1»اقدام نمايدفوراً به ادا كردن حق او و حالل كردن خود از او، 
هـاي پيشـين    ي تفاوت توبه مسلمانان با توبه امـت  ابن حجر آنجا كه درباره] 51[

ي آنها با كشتن خودشان بـوده اسـت، حـال     توبه. . . « : گويد دهد، مي داد سخن مي
  .2»باشد كشيدن از گناه، و عزم و پشيماني مي ي اين امت با دست آنكه توبه

صرف پشيماني توبه نيست، چه توبـه صـرفاً زمـاني    «انصاري بيان كرده كه ] 52[
شود كه فرد دست از گناه بردارد، و تصميم بگيـرد كـه بـه سـراغ آن بـاز       محقق مي

يعنـي  . 3»نگردد، و آنچه را كه امكان جبران و تالفـي دارد، جبـران و تالفـي نمايـد    
  . عالوه بر پشيماني، بايد اين كارها را انجام دهد

باشند، هم جامع و فراگير هستند و هم مانع  ه مربوط ميو اين شروط كه به گنا
اند كه  و بعضي از علما شروطي را به اين شروط اضافه كرده. و پيشگيري كننده

گونه كه پيشتر اشاره كـرديم؛ يـا    نيازي كنيم همان توانيم از ذكر آنها طلب بي مي
ستند، يا بدين خاطر كه آن شروط در هر عبادتي عام هستند و مخصوص توبه ني

بـه طـوري كـه نيـازي نيسـت      . كه در بر گيرنده شروط توبه هستندبدين علت 
  .باشند بگوييم آنها شروطي مستقل مي

بعضي از آنها وجود اخالص براي خـدا در توبـه را شـرط گرفتـه، و آن را     ] 53[
و ناگفته پيداست كه اين شرط نه تنها به توبـه  . 4اند براي اهداف ديگر منتفي  دانسته

ها زمـاني   عبادتعام و كلي است و آن ها  عبادت در سير انواع تصاص ندارد بلكهاخ
آنهـا از قبيـل اخـالص و    صـحت و درسـتي   ي  قابل قبول هستند كه شـروط الزمـه  

                                                 
  .110شرح االربعين ص .  1
هاي پيشين توبه از  ، و منظورش ـ اهللا اعلم ـ اين است كه توبه امت164ص 1فتح الباري ج.  2

  .ي گناهان گناه بخصوصي بوده ، نه توبه از همه
  .245س في القرآن ص فتح الرحمن بكشف ما يلتب.  3
، ابن حجر در فتح الباري 208ص 16و ج 184ص 4اين سخن را رازي در تفسير كبير ج. 4

  .بيان كرده است 121ص 23ج
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  .باشد ي شروط توبه مي فراهم آيند، و سخن در اين جا خاصتاً درباره 1متابعت
ر هم به شـروط توبـه افـزوده،    اي در ارتباط با آنچه كه قفال كبي چنين مقوله] 54[

و »  :چون، وي بعد از ذكر وجوب اقالع و پشيماني و عزم گفته اسـت : شود گفته مي
و در جهـت توجيـه و   . »ها، اشفاق و بيم و هراس ضـرورت دارد  در بين تمامي اين
اي  يقين حاصل كند توبه تائبهيچ راهي نيست كه : گويد ي خود مي تعليل اين گفته
از همين روي بايد همواره در ترس و خوف : از او خواسته شده است انجام داده كه

  .2باشد
 3ها عام و كلّـي اسـت   ي عبادت و بديهي است كه وجود خوف و دغدغه در همه

  .گونه كه پيشتر ذكر كرديم، و تنها به توبه اختصاص ندارد همان
ه با جبران اندكه تائب بايستي آن چه را كه از دست داد و بعضي از آنها شرط كرده
  .4گونه كه در كالم غزالي گذشت و قضا كردن تالفي كند همان

: اش به شروط توبه بيان كرده و گفتـه  حليمي هم اين مورد را در اثناي اشاره] 55[
اگـر  . كنيم خواهيم از آن توبه كنيم، نگاه مي سپس به گناهي كه صورت گرفته و مي«

ح نيسـت مگـر زمـاني كـه قضـاي      توبه از آن صـحي ) صرف(ترك نماز بوده باشد، 
گونه است اگر آن گنـاه   ي توبه و پشيماني گردد و همين هاي فوت شده ضميمه نماز

  .5». . .ترك روزه بوده باشد 
ابو سعد متولي هم ـ آن گاه كه شروط توبه را تفصيل داده ـ ايـن مطلـب را     ] 56[

و نيـز ابـن دقيـق     6»و قضا كردن آن چه كه ترك كرده« : اين گونه خاطر نشان كرده
اگر گناهش در بين او و اهللا تعالي باشد و كفاره به آن تعلّق بگيرد، بايد « : العيد گفته

  . 7»باشد عمل مربوط به آن كفاره انجام شود، و اين شرط چهارم مي

                                                 
  .ي الهي بيان اين مطلب در مبحث سوم اين فصل خواهد آمد به حول و قوه.  1
  .نقل كرده است 23ص 3اين سخن را رازي در تفسير كبير ج.  2
  .دوم در اين مبحث نگاه كنيد ي به مسأله.  3
  .325به ص: نگاه.  4
  .121ص 3جالمنهاج في شعب االيمان . 6
  .ذكر اين مطلب رفت327ي  در صحفه.  6
  .110شرح االربعين ص .  7
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و تالفي كـردن آن  «:گويد چنان كه انصاري هم اين مطلب را ذكر كرده آنجا كه مي
  .1»رود ن ميچه كه امكان تالفي كردن آ

ي مقـوالتي را كـه ايـن علمـا      ي توبه همه واقعيت اين است كه شروط پيش گفته
گيرد، چرا كه اگر اين شروط عملي شوند، ضرورتاً، تائب را  اند،  در بر مي ذكر كرده

در حقيقـت  . دهنـد  هايش سـوق مـي   ها و كاستي به سوي رفع نواقص و بستن خلل
ادق شـود و از گنـاه دسـت بشـويد و     اش بـزرگ و عـزمش صـ    كسي كه پشـيماني 

نماياند كـه بيايـد بـه جبـران و      خودداري نمايد، ديگر برايش زحمت و سنگين نمي
هايي بپردازد كه تماميت توبه و شستشـوي گنـاهش بـدان بسـتگي دارد،      تالفي چيز

شـود، چگونـه    اي باشد كه ادا كرده مـي  يا كفاره 2شود خواه فرضي باشد كه قضا مي
اش است كه بعد از آن آثاري  اشد در حالي كه اين كار از مستلزمات توبهاين گونه نب

  .3!خواه و رضايت خود بدان اقدام كرده است؟ كه از آن آشكار شده، به دل
انـد كـه    توبه ذكر كرده) اصلي(علما كساني را كه مواردي را مازاد بر شروط 

رنـد، بـه بـاد انتقـاد     گي از آن نيستند يا به نوعي تحت الشعاع آن شرايط قرار مي
  .اند گرفته

                                                 
  .329پيشتر ذكر شد ص .  1
عالوه بر اين ميان علما اختالف مشهوري است در ارتباط با كسي كه نماز را از روي تنبلي .  2

شود يا خير؟ و اگر قرار است كشته شود، آيا  كند و بدان ايمان دارد كه آيا كشته مي يترك م
شود يا كفر؟ براي توضيح و تفصيل اين اختالف به كتاب  به عنوان حد شرعي كشته مي

و بر اين اساس، كسي كه معتقد به كفر تارك . نگاه كنيد 527-525ص 2الحاوي ماوردي ج
زيرا به هنگام ترك . آيد ها او را الزم نمي توبه كند، قضا كردن نمازالصاله باشد، وقتي كه او 

شود، در نزد جمهور علما آن چه را كه  و مرتد هنگامي كه مسلمان مي. آنها مرتد بوده است
اند كه مرتدان در دوران  كند و آنها به اين استدالل كرده در حال رده ترك كرده، قضا نمي

مأمور نشدند كه آنچه را كه در دوران ارتدادشان ) ط(كر و در دوران ابوب) ص(پيامبر 
 22و در ج 103، 47- 46ص 22نگاه كنيد به فتاواي ابن تيميه ج. ترك كرده بودند، قضا كنند

  .كند شش حالت را ذكر كرده كه از وجوب قضا كردن واجب و ترك حرام منع مي 23ص
سازند كه شرعاً به  ا به مواردي ملزم ميشوند كه خود ر بلكه در ميان تائبين كساني يافت مي.  3

ها بر  كنند حدود مترتب بر بعضي از معصيت رعايت آن ملزم نيستند، تا جايي كه اصرار مي
بين خود و خدايشان كافي است،  اش فيما آنها پياده شود در حالي كه در  بعضي حاالت توبه

اي كه بدان ملزم است يا  اش، بعد از اين، در فرضيه بنابراين آيا شخص صادق در توبه
  دهد؟ شود، تردد به خود راه مي اي كه به او ملحق مي كفاره
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مانند انتقاد حليمي از كسي كه به شرط گرفته شخص تائب به خاطر گناهي ] 57[
. غمگين شـود   كند، كه قبالً از آن خوشحال شده است، و اكنون به خاطر آن توبه مي

چه، حليمي بيان كرده كه اگر پشيماني در كار باشد، نيازي به غم نيست، و از آنجـا  
ضد پشيماني است، هرگز و ابدا در ] از كاري كه قبالً انجام داده است[سندي كه خر

امكـان    شوند و اگر پشـيماني مخلصـانه صـورت گرفـت،     يك قلب با هم جمع نمي
  .1ندارد كه خوشحالي با آن همراه باشد، پس ذكر غم و اندوه تكلفي بيش نيست

توبـه  «: گويـد  ست كه مـي و شبيه اين قول كه حليمي آن را نقد كرده، قول رازي ا
  : شود تنها در صورت حصول چهار امر حاصل مي

اول سوزش فوري قلب به خاطر سرزدن آن معصيت از او، دومي پشـيمان شـدن   
تراق و سـوزش قلبـي كـه    در واقع اح» . . .چه كه سپري شده وي است به خاطر آن

  .2رازي ذكر كرده، همان خود پشيماني است
معناي توبه نصـوح،   ٔها درباره اره كرده كه سخنان صوفيابن حجر به اين اش] 58[

باشند كـه از جملـه شـرايط صـحت      عباراتي مختلف و مفاهيمي گردآوري شده مي
  .3باشند آيند، بلكه از مكمالت توبه مي توبه به شمار نمي

در جايي ديگربه اين اشاره كرده كه بعضي از آنها ترك گفتن مكان معصيت ] 59[
گونه  همان. اند و بيان كرده كه اين مستحب است نه شرط قلمداد كردهرا شرط توبه 

انـد،   كه اشاره كرده به اينكه بعضي از آنها عدم بازگشت به گناه را شرط توبه دانسته
بـه  حجـر، ايـن سـخن را     شود و ابن اش باطل مي توبه  و اگر كسي به گناه باز گردد،

  .4)است و آن را نپذيرفته(، باز پس داده اش گوينده
كاران داراي صـفات   قشيري ـ بعد از ذكر شروط توبه ـ روشن كرده كه توبه  ] 60[

                                                 
  .137ص 3المنهاج في شعب االيمان ج.  1
مقصود از توبه يا قلب است يا «، و رازي شخصاً مقرّر كرده كه 208ص 16تفسير كبير ج.  2

بر حصول پشيماني در زبان، اما قلب، پس پشيماني است و اما زبان، پس ذكر لفظي است كه 
، بر اين اساس نيازي نيست كه پشيماني را جدا از 97ص 3تفسير كبير ج. »قلب داللت كند

  .سوزش قلب قرار دهيم، چرا كه اين سوزش تنها توصيفي براي حالت پشيماني است
  .122ص 23فتح الباري ج.  3
  .121ص 23مرجع سابق ج.  4
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باشند، و حال آنكه آن خصال در جملة  و حاالتي هستند كه از جملة خصال آنها مي
باشـند، نـه بـدين علـت كـه آن       كاران مـي  اند؛ چون از صفات توبه توبه قلمداد شده

  .1كند هاي صوفيه به اين اشاره مي گفتهصفات قسمتي از شرط توبه هستند، و 
و قشيري بعد از ذكر سه شرط توبه، تمايل خود را به ترجيح اين سخن كه توبـه  
همان پشيماني است، پنهان نكرده است؛ با توجه به اينكه پشـيماني راسـتين هـر دو    

  .گيرد شرط ديگر را در برمي
در ميان اهـل تحقيـق    و«: پس نيازي به ذكر آنها نيست، و اين سخن اوست] 61[

سازي اين شروط كافي اسـت؛ زيـرا    پشيماني براي محقق: اند كساني هستند كه گفته
كشد، چه محـال اسـت تصـور     پشيماني آن دو ركن ديگر را به دنبال خود يدك مي

كردن اين مطلب كه تائب بر چيزي نادم و پشيمان باشد كه اصرار بر انجام مثـل آن  
  .2»مثل آن را بياوردرا دارد يا عازم است كه 

و چه بسيار نام توبه بر معناي پشيماني صـرف اطـالق   «: و غزالي گفته است] 62[
پيشتاز و جلودار،  و ترك به منزلة ثمره و تـابعي كـه ديرتـر     ٔشود، و علم به مثابه مي
: فرمـوده اسـت  ) ص(شود و به ايـن اعتبـار اسـت كـه پيـامبر       قرار داده مي  آيد، مي

در اين صورت، پشيماني از علمي كه آن را واجب كـرده، و  . 3»است پشيماني، توبه«
در . آيـد و تـابعش اسـت، خـالي نيسـت      پديد آورده، و از عزمي كه به دنبال آن مي

  .4»ه شده است، احاط]عزم و علم[با هر دو گوشه  نتيجه پشيماني،
ها تنها يك صـنف از   علماي شافعي از محقق سازي بعضي از اين شرط] 63[
ها هم صـحيح   اند كه استثناء و جداكردن آنها از ساير عبادت م را جدا كردهمرد

                                                 
  .46الرساله ص.  1
  .46مرجع سابق ص .  2
، كتاب زهد،باب ذكر توبه، 1420ص 2و ابن ماجه ج 376ص 1روايت از احمد در مسند ج.  3

: ي اين حديث گفته است درباره 445و سخاوي در المقاصد الحسنه ص. و روايت از ديگران
و اين در حالي است كه آقاي شعيب األرناؤوط كه اين . »در سند آن اختالف فراواني هست«

ي اين  صحيح دانسته است، دامنه 40- 37ص 6مسند احمد جحديث را در تحقيقش بر 
  .اختالف را بسط داده، و در مورد آن سخن را به درازا كشانده است

  .4ص 4االحياء ج.  4
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و در ايـن بـاره حليمـي در مقـام     . و آن صنف، همان عاجز و ناتوان است. باشد مي
شخص عـاجز و نـاتوان از گنـاه، عـزم بـر تـرك       «پاسخگويي به اين سخن گوينده 

گر عزم بر ترك بازگشتن از ا«: گويد مي. »بازگشت به گناه از ناحيه او صحيح نيست
ي او صحيح نباشد، پس نيازي به اين عزم ندارد، زيرا ايـن عـزم بـدين علـت      ناحيه

پس اگر ناتواني و عجز نسبت به انجـام دادن  . مورد نياز است كه گناه از او سر نزند
گناه واقع شود، در حقيقت نيازي به عـزم و اراده نيسـت، و آن وقـت پشـيماني بـه      

  .1»است تنهايي توبه
هاي خداوند تبارك و تعالي بر بندگانش  توبه يكي از فرض«و بيان كرده كه ] 64[
قطعـاً نـاتواني از انجـام يكـي از آن       باشد، و هر عبادتي به اركاني تقسـيم شـود،   مي

  .2»سازد اركان، انجام ديگر اركان را كه در توان مكلف است، ساقط نمي
بعـد از ذكـر شـروط      تأييد و تثبيت كرده، و اين مطلب را عز بن عبدالسالم] 65[

گاهي، توبه نسبت به كسي كـه از عـزم و اقـالع و دسـت كشـيدن      «:توبه گفته است
ي معجـوز عنـه سـاقط     ناتوان است، تنها پشيماني است، پس مقدور عليه به وسـيله 

به خـاطر آن    تواند انجام دهد، گونه كه آنچه را كه از اركان نماز مي شود، همان نمي
ي شـخص كـور    شود و اين ماننـد توبـه   ه كه از انجام آن ناتوان است، ساقط نميچ

چه آن شخص كور و آن مرد . . .  از زنا  3است از نگاه حرام و مرد آلت بريده شده
آلت بريده شده قادر بر پشيمان  شدن هستند ولي از عزم و اقالع و دسـت كشـيدن   

  .4»باشند از گناه عاجز و ناتوان مي
]66 [د بن نصر، پشيماني و عزم را بر ترك منهيات و انجام دادن واجبات اما محم

هـا، بـه    اي كه از سائر كار ي بنده وي درباره. در حقّ شخص عاجز شرط كرده است
ولـي عقلـش ثابـت و پـا بـر جـا اسـت،        « :گويد گردد، مي خاطر عجزش، معاف مي

و آن اين است كـه بـه   نصيحت كردن خدا محورانه با قلبش از او ساقط نشده است 
                                                 

  .127- 136ص 3المنهاج في شعب االيمان ج.  1
  .128ص 3مرجع سابق ج.  2
تناسليش  قطع  و آن كسي است كه آلت) است» محبوب«اصطالح عربي آلت بريده شده . (  3

  .34المصباح المنير، فيومي ص :نگاه. شده باشد
  .220ص 1قواعد االحكام ج.  4
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خاطر گناهانش پشيمان  شود و نيت كند كه اگر بهبـود يابـد فـرايض اهللا تعـالي را     
  .1»انجام دهد و از منهيات او اجتناب ورزد

ي  و قشيري بعد از آن كه شرط حالليـت خـواهي از دشـمنان را بـا وسـيله     ] 67[
بگيـرد كـه در    در غيـر ايـن صـورت، قلبـاً تصـميم     « :گويد كند، مي مقدور، ذكر مي

و ايـن بـدان خـاطر اسـت كـه      . 2»صورت امكان، از زير بار حقوق آنها بيـرون آيـد  
يابد، پس بايد عزم كند كـه اگـر قـدرت و توانـايي      شخص عاجز گاهي توانايي مي

بيابد، آن چه را كه از حقوق اهللا تعـالي و حقـوق بنـدگانش بـر گـردنش اسـت، ادا       
  .نمايد

  ـ شروط متعلّق به زمان توبه2
. گـردد  خداي تعالي براي توبه مهلتي تعيين كرده كه در طول آن، توبـه پذيرفتـه مـي   

و ايـن  . شـود  پس وقتي كه آن مهلت سپري شد، از هيچ كسـي توبـه پذيرفتـه نمـي    
  :مهلت خاص و مهلت عام : مهلت بر دو نوع است

باشد، و مهلـت عـام آن    مهلت خاص آن، مهلتي است كه قبل از حضور مرگ مي
و توضـيح    باشـد، و ادلّـه   ست كه قبل از طلوع كردن خورشيد از مغرب مـي مهلتي ا

  .ي الهي در كالم علماي شافعي خواهد آمد ها به حول و قوه اين
كـاران   پذيرفتن توبه براي هر يك از گنـاه « :گويد  و در اين رابطه حليمي مي] 68[

چـه از  » شده اسـت تا زماني است كه امري از امور آخرتي براي او هويدا و آشكار ن
  3»ان اهللا يقبل توبة العبد مـادام لــم يغرغـر   «: انـد  پيامبر نقل شده كه ايشان فرموده

پذيرد مادامي كه او به حالـت خـر    ي خويش را مي خداوند تبارك وتعالي توبه بنده«
بـه سـر گلـويش برسـد و آن وقـت       يعنـي روحـش  » نرسيده باشـد ] دم مرگ[خر 

                                                 
  .629ص 2ج ةتعظيم قدر الصال.  1
  .46الرساله ص.  2
، كتاب زهد، باب ذكر توبه،و 1420ص 2و ابن ماجه ج132ص 2روايت از احمد در مسند ج.3

، بسط داده، 464-463ص 1تفسيرش ج روايت از غير آنها، و ابن كثير طرق روايت آن را در
و غر غره . آن را صحيح دانسته است 1903ي شماره 386ص 1و آلباني در صحيح الجامع ج

آيد كه مريض به  ي چيزي در مي عبارت است از رسيدن روح به حلقوم، در نتيجه به منزله
  .ه استخاطر نشان كرد 360ص 3اين نكته را ابن االثير در النهايه ج.كند آن خرخر مي
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كند، و  جايگاهش را در بهشت يا در دوزخ مالحظه مياست كه در آن   1اي  مصادفه
و حقيقتـاً شايسـته اسـت    . . .   ي مرگ ديدار كنـد   چه بسا كه در آن برهه با فرشته

تـر   تـر و شـبيه   كه از اين آشـكارتر و واضـح  [ ي اهللا تعالي  وقت توبه  با اين فرموده

`  d  c      b  a  ( ] :محدد و تعيـين شـود   2است
 h  g   f  e m  l  k  j      i( ]18آيه :نساء [  

دهند تا وقتي كه مـرگ يكـي    و توبه براي كساني نيست كه گناهان را انجام مي«: ترجمه
   ».من اكنون توبه كردم: بگويد) آنگاه(رسد  از آنها فرا مي

هـايي كـه    گردد تا زماني كـه انگيـزه   توبه پذيرفته مي«  :3آن اين است كه بگويدو 
. خواننـد، از كـار نيفتـاده باشـند     ها فرا مـي  را به انجام دادن معصيت هاي زنده انسان

هـا و   ها با تحليل رفتن نيروها و از بين رفـتن شـهوت   بنابراين هنگامي كه آن انگيزه
سر تسليم فرود آوردن در مقابل وداع كردن با زندگي، از كـار بيفتنـد، ديگـر وقـت     

  .4»توبه به سر آمده است
نام » مهلت تعيين شده براي همگان«ا ذكر نموده، و آن را سپس مهلت عام ر] 69[

S  R  Q  P  (: آورده است ي انعام براي آن دليل  سوره 158ي  نهاده، و با آيه
b    a  `         _  ^  ]  \  [  Z  Y        X  W  V  U  T(   

افـرادي  اما آن روز كه بعضي از آيات پروردگارت تحقق پذيرد، ايمـان آوردن  «: ترجمه
انـد، سـودي بـه حالشـان      اند، يا در ايمانشان عمل نيكي انجام نـداده  كه قبالً ايمان نياورده

                                                 
هنگامي كه كالم  396ص 5ي اصلي چنين است و در شعب االيمان بيهقي ج در نسخه.  1

ي  كه كلمه» و اهللا اعلم«آيد  وارد شده، و چنين بر مي» ازةفالـم«حليمي را نقل كرده، با لفظ 
مشهور است و  ي اين حالت گونه كه آن در تسميه صحيح باشد همان» ديدار كردن= معاينه «

  .كند سخن حليمي بدان اشاره ميونه كه بقية گ همان 
نقل شده است  396ص 5بين دو قالب قرار دارد، از شعب االيمان بيهقي ج آن چه كه ما.  2

رسد  اما عبارت اصل كتاب خيلي آشفته به نظر مي. آنگاه كه او سخن حليمي را آورده است
ي حليمي داراي  چاپ شده ي توضيح داديم كه نسخه 1ي  پاورقي شماره 215ي  و در صفحه

  .اغالط و اشتباهات زيادي است
  .ي معلوم بهتر باشد ي مجهول، از صيغه عبارت با صيغه» گفته مي شود«شايد .  3
  .143ص 3المنهاج، حليمي ج.  4
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  » .نخواهد داشت
و مقوالتي را از سنت آورده كه داللت بر اين دارند كه مراد از آن، طلوع خورشيد 

دارد كه مردم در آن وقت، به لحاظ از بـين رفـتن    ي مغرب است، و بيان مي از ناحيه
هاي معصيت خواه، با كسي كه در شرف مرگ قرار گرفته است، هيچ تفـاوتي   انگيزه

باشد، همان گونـه   اش پذيرفتني نمي ندارند، و كسي كه از ميان آنها توبه نمايد، توبه
  .1شود ي شخص در حال احتضار قبول نمي كه توبه

تائب با ل و بخشش خداي تعالي بر بيان فضذكر و «: و ابن حبان گفته است] 70[
قـرار   هاش هر زمان كه باز گـردد، مـادام در حالـت مـرگ و غرغـر      قبول كردن توبه

  .2»نگرفته باشد
ي تائـب   توبـه ذكر بيان بـه اينكـه   «: بندي ديگري گفته است سپس در عنوان] 71[

گردد كه قبل از طلوع خورشيد از مغرب صـورت گرفتـه    صرفاً هنگامي پذيرفته مي
  .3»باشد نه بعد از آن

l  k  j  (: گويـد  ي نساء كه مـي  سوره 17ي  رازي در ارتباط با آيه] 72[
u  t  s  r           q   p  o  n  m(  

پذيرش توبه از سوي خدا، تنها براي كسـاني اسـت كـه كـار بـدي را از روي      «: ترجمه
  »  كنند دهند سپس زود توبه مي جهالت انجام مي

ه مـراد از ايـن نزديكـي، حضـور زمـان      اند ك علما بر اين اجماع بسته«: گفته است
  .4»هاي وحشت آور آن است ي صحنه مرگ و مشاهده

و بيان نموده كه نزديك شدن به مرگ و افزايش دردها و رنج هاي آن، مانع ] 73[
آور  هاي سرسـام  ي احوال و صحنه و فقط مشاهده  شود، بلكه فقط پذيرفتن توبه نمي

زيـرا  . شـوند  سازند، مانع قبولي آن مـي  و وحشتناكي كه  شناخت خدا را واجب مي

                                                 
  .135ص 3المنهاج  ج.  1
  394.6ص 2االحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج.  2
  .396ص 2مرجع سابق ج.  3
  .6ص 10ج تفسير كبير.  4
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  .1گردد شناخت خدا اگر ضروري و اجتناب ناپذير شود، تكليف ساقط مي

S  R  Q  P  (: گويـد  ي انعام كـه مـي   سوره158ي  و در ارتباط با آيه] 74[
\  [  Z  Y        X  W  V  U  T(   

ان آوردن افرادي كـه  اما آن روز كه بعضي آيات پروردگارت تحقق پذيرد، ايم«: ترجمه
  ».اند، بر ايشان سودي در بر نخواهد داشت قبالً ايمان نياورده

هـاي قيامـت    علما متفقاً بر اين باورند كه مراد از ايـن آيـات، نشـانه   : گفته است 
قيامـت هويـدا گـردد، در آن     2هـاي  باشند و معنايشان اين است كه وقتي عالمت مي

اگر كسي بخواهد در آن وقت ايمان بياورد، آن رود، و  وقت، زمان تكليف از بين مي
ايمان هيچ سودي به حال او نخواهد داشت زيرا او قبالً ايمـان نيـاورده، و ايمـانش    

  3».قبالً چيزي را براي او كسب نكرده است
: ي اهللا تعـالي  و در ارتباط با اين آيه سمعاني بيان داشته كه مراد از اين گفتـه ] 75[

) T  S  R  Q  P( باشـد،   ن طلوع كردن خورشيد از جانب مغرب مـي هما
در اين هنگام توبه كردن كافر كه با ايمان آوردن است، و توبه كردن فاسـق كـه بـاز    

                                                 
  .9- 8ص 10مرجع سابق ج.  1
باب  195ص 9باشند بخاري در صحيح خود در كتاب التفسير ج ها مشخص مي اين عالمت.  2

ي انعام روايت كرده كه  در ارتباط با تفسير سوره» رساند ايمانش به انساني سود نمي« اين كه
اذا رآها الناس آمن ال تقوم الساعه حتي تطلع الشمس من مغربها، ف«: فرمود) ص(پيامبر

قيامت بر پا «: ترجمه »من عليها ، فذاك حين ال ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل
پس هنگامي كه مردمان آن را ببينند، . كند  شود تا وقتي كه خورشيد از مغرب طلوع مي نمي
ه باشد، ايمان آورند، و آن وقتي است كه اگر انساني قبالً ايمان نياورد ي آنها ايمان مي همه

، 194ص 2و مسلم آن را در كتاب االيمان ج. »آوردنش سودي برايش  در بر نخواهد داشت
و مسلم در جاي مزبور . شود، روايت كرده است باب بيان زماني كه در آن ايمان قبول نمي

ثالث اذا خرجن ال ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت «: فرمود) ص(روايت كرده كه پيامبر 
» االرض دابةبل او كسبت في ايمانها خيراً، طلوع الشمس من مغربها و الدجال و من ق

سه چيز هستند كه اگر بيرون بيايند اگر نفسي قبالً ايمان نياورده باشد، ايمان آوردنش، نفعي  «
دابة  و خروج - 3ـ ظهور دجال 2ـ طلوع خورشيد از مغرب 1: به حال آن نخواهد داشت

  .مراجعه كنيد 195- 193ص 2هاي بيشتر به تفسير ابن كثير ج روايت وبراي دانستن. »االرض
  8ص 14تفسير كبير ج.  ٣
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  1.گردد گشتن از فسق و فجور است، پذيرفته نمي

g   f  e  (: گويـد  ي نسـاء كـه مـي    سـوره  18ي  و در ارتباط بـا آيـه  ] 76[
m  l  k  j      i  h( منظورش حالـت مـرگ اسـت،    «: گفته است

كند، و صورت اين  شود، توبه مي هنگامي كه جهان به طرف مرگ و آخرت برده مي
ايمـان آوردم  : كه غرق شدن او را دريافت، گفـت   ي فرعون است هنگامي مانند توبه

  اسرائيل بـه آن ايمـان آورده   به اينكه هيچ خدايي وجود ندارد مگر آن خدايي كه بني
  2. »اي نيست براي اينها هيچ توبه«د كه گوي خدا مي. است
بغوي در تفسيرش مطالبي شبيه بـه مطـالبي كـه سـمعاني در رابطـه بـا       ] 77-78[

گر اين مهم را در بـابي كـه    و نصوص بيان. بيان كرده، گفته است 3معناي اين دو آيه
  .4ذكر نموده است) در كتاب شرح السنه(آن را براي توبه گشوده 

اصفهاني بيان اين دو اجل تعيين شده براي توبه را فشرده كرده  و قوام السنه] 79[
ي  و توبه تا زماني كه شخص به خرخر دم مرگ نرسيده، و آفتاب از ناحيـه « :و گفته

  .5»باشد مغرب طلوع نكرده، قابل قبول مي
كسي كه قبل از طلوع آفتاب از مغرب توبه كند، اهللا «و نووي در رابطه با حديث  

اين حد و مرزي است كـه  : به نقل از علما گفته است. 6»پذيرد ي او را مي تعالي توبه
  .»براي قبولي توبه تعيين شده است

ي مغـرب طلـوع كـرد، ديگـر بـراي       كند كه اگر آفتاب از ناحيه وي بيان مي] 80[

                                                 
  160تا  159ص 2تفسير سمعاني ج.  ١
  409ص 1تفسير سمعاني ج.  ٢
  .207ص 3و ج 185ص 2معالم التنزيل ج.  3
 3، و نيز نصوص مهلت عام را در معالم التنزيل ج91ـ  90،  83ـ  82ص 5به ج: نگاه.  4

  .ذكر كرده است 208ـ  207ص
  .508ص 2الحجه في بيان المحجه ج.  5
، كتاب ذكر و دعا و توبه، باب توبه، و روايت از احمد در مسند 25ص 17روايت از مسلم ج.  6

هاي فراواني روايت شده است و ابن كثير  ، و اين حديث به طرق و شيوه395ص 2ج
هل ينْظُرون الَّا (: فرمايد سوره انعام كه مي 158ها را در هنگام بيان آيه  تعدادي از آن روايت

 ميهذكر نموده است 195ـ  193ص 2در تفسير خود ج. )َمالِئکَةٌـالانَ تْأت.  
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و توبـه  «: باشد، سپس گفته است كسي كه قبالً توبه نكرده است، توبه پذيرفتني نمي
و غر غـره را  . »ي است و آن اين است كه قبل از غر غره توبه كندداراي شرط ديگر

  .1به حالت احتضار و سكرات موت تفسير كرده است
نزد ابوطالب آمد و توحيـد را بـر او عرضـه    ) ص(آور شده كه پيامبر  و ياد] 81[

، ولي قبل از حالـت احتضـار و   2كرد و اين عمل هنگامي بود كه وفاتش نزديك بود
چه اگر در حالت مشاهده و احتضار . بوده است» ي مرگ فرشته«ي  اهدهمعاينه و مش

داشت؛ زيرا كه اهللا تعالي فرمـوده   بود، ايمان آوردن هيچ نفعي براي او در پي نمي مي

`  h  g   f  e  d  c      b  a  (: است
m  l  k  j      i (]18آيه :نساء[  

دهند، تا وقتي كـه يكـي از    انجام مي و توبه براي كساني نيست كه كارهاي بد« : ترجمه
  .»كنم من هم اينك توبه مي: گيرد، بگويد آنها در شرف مرگ قرار مي

در حـال گفتگـو بـا    ) ملك المـوت (ي  و دليل آورده كه ابوطالب قبل از مشاهده 
  .و كفّار قريش بوده است) ص(پيامبر

انجـام   كسي كـه هـيچ كـار خيـري    : گويد و ابن حجر از اين حديث كه مي] 82[
نداده، اگر عمرش با شهادتين ختم شود و قلبش همـراه بـا نطقـش حضـور داشـته      
باشد، چنين اقتباس كرده كه اين عمل، در نزد اهللا تعالي بـراي آن شـخص سـودمند    

                                                 
از اين شرح بيان كرده كه علماء متفقاً بر قبول  45ص  2و درج  25ص 17شرح مسلم ج.  1

  .ي بنده مادام كه به غرغره نرسيده است، اجماع دارند توبه
كتاب تفسير قرآن، سوره  18ـ17صفحه  6و اين داستان در خبري است كه بخاري در جلد .  2

، كتاب االيمان باب  دليل بر اينكه اسالم 215تا  213، صفحه 1قصص، و مسلم در جلد 
آوردن كسي كه در شرف مرگ قرار گرفته و هنوز به حالت احتضار در نيامده است، صحيح 

و در اين حديث آمده . اند مسيب از پدرش، آن را روايت كرده است، از طريق سعيد بن
توحيد را به ابوطالب عرضه كرد، ابوجهل و عبداهللا بن اميه به ) ص(است كه وقتي كه پيامبر

گيري؟ و آخرين مطلبي كه ابوطالب بر زبان  آيا از دين عبدالمطلب كناره مي: ابوطالب گفتند
اين خبر اين قول  و در آغاز و ابتداي. المطلب استدين عبداين بود كه او بر سر : آورد

بنابراين » وقتي كه ابوطالب در شرف مرگ قرار گرفت«: گويد خورد كه مي راوي به چشم مي
هاي وفات است و اين قبل از ديدار  نووي يادآور شده كه مراد از اين، فراهم شدن نشانه

  .فرشته مرگ است



  
  
  

    ﴾378 ﴿              انواع عبادت و شروط صحت آنها 
 

 

، و 1است به شرطي كه فرد اميد و آرزوي خود به زنـدگي را از دسـت نـداده باشـد    
اگـر خطـاب را نفهمـد و نتوانـد      چـه . خطاب را خوب بفهمد و بتواند پاسخ بدهد

و اهللا تعالي در . آور مرگ است ي احوال سرسام جواب دهد اين ديگر وقت مشاهده

`  b  a      ( :كنـد  ي نساء به اين مطلب اشـاره مـي   سوره 18ي  آيه
m  l  k  j      i  h  g   f  e  d  c(نســاء[ ٢ :

  ].18آيه
كنـد كـه از    ه را تنها از كسي قبـول مـي  اهللا تعالي توب« :و ابن كثير گفته است] 83[

ي  ي فرشـته  كند، و اگر بعـد از مشـاهده   روي جهالت كار بدي كرده، سپس توبه مي
اش پذيرفتـه   توبـه  ،كنـد، قبـل از غرغـره توبـه كنـد      مرگ كه روحش را قـبض مـي  

  3».شود مي
                                                 

ي  است و اين قطعاً اشتباه است به دليل بقيه» اينكه باشدبه شرط «آنچه در اصل كتاب آمده .  1
ً  به اين نكته قبال 1ي  پاورقي شماره 101ي  چنانكه در صفحه. سخن و استدالل به اين آيه

  .ايم اشاره كرده
  121ص 18فتح الباري ج.  ٢

ره ي مرگ و وقت غرغ ، در اينجا ابن كثير ميان وقت مشاهده463ص  1تفسير قرآن عظيم ج.  3
اما او بعد از ذكر تعدادي از احاديثي كه بر عدم قبول توبه در هنگام . تفاوت قايل شده است

اين احاديث داللت بر آن دارند كه كسي «: گفته است 464ص  1غرغره داللت دارند، در ج 
اما وقتي كه ... باشد  اش قابل قبول مي كه اميد به زندگي دارد، و به سوي خدا توبه كند، توبه

ز زندگي قطع اميد كند، و فرشته مرگ را ببيند، و روح در حلق خارج شود، وسينه به خاطر ا
آن تنگ گردد و به حلقوم برسد و نفس خرخر كند و در گلوها باال رود، در اين هنگام توبه 

ص  1و در جلد . چنين مطلبي را گفته است 90ـ 89ص  4و در جلد » .پذيرفتني نيست
آورد چون چيزهايي برايش  كند شخص در حال احتضار ايمان مي ن ميبعد از اينكه بيا 577

گردد كه قبالً به آنها آگاه نبوده است اما اين آن ايماني نخوهد شد كه براي او  متبلور مي
گونه كه اهللا تعالي در اول اين  همان. ي مرگ را ديده است سودمند باشد، آن هنگام كه فرشته

b  a  `    h  g   f  e  d  c    (: سوره گفته است
m  l  k  j      i( ي مرگ،  فهميم كه در  هنگام ديدار با فرشته بنابراين چنين مي

Y  X  W  (الفرقان ي سوره 22ي  شود به خصوص كه در ارتباط با آيه توبه قطع مي
]  \  [   Z( بينند كه برايشان  يعني آنها ماليكه را در روزي نمي«: گفته است

و . بينند بشارتي در آن روز براي آنها نيست اشد، بلكه در روزي كه آنها را ميي خير ب مايه
كند آن هنگام كه ماليكه آنها را به آتش خوشخبري  اين در وقت احتضار صدق مي
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: ي اهللا تعـالي  و بعد از اين كه تعدادي از احاديثي كه مقصـود از ايـن گفتـه   ] 84[

)T  S  R  Q  P( ]گويـد   كند، مـي  دارند، ذكر مي را بيان مي] 158آيه: انعام

Z  Y        X  W  V  U  ]  \  (: ي خداونــد تبــارك و تعــالي ايــن گفتــه« :
گردد، اما اگـر   يعني اگر كافر در آن روز ايماني پديد آورد، از او پذيرفته نمي )[

باشد، خير عظيمي را نصيب خود  كسي قبل از آن مؤمن باشد، اگر در كارش مصلح
اش  خواه نبوده باشد، و در آن هنگـام توبـه كنـد توبـه     سازد، و اگر مصلح و خير مي

  .1»اند شود، همان گونه كه احاديث پيش گفته بر آن داللت كرده مقبول واقع نمي
وپس از آن كه بيضاوي آن چه را كه مربوط به عـدم قبـول توبـه در هنگـام     ] 85[

 :گويـد  ي نسـاء كـه مـي    سـوره  18ي  رده، در مقام بيان مقصـود از آيـه  غرغره ذكر ك

)  h  g   f  e  d  c      b  a  `
m  l  k  j      i( اهللا تعالي «: گويد مي) ميـان كسـاني كـه    ) در اين آيـه

توبه را تا وقت مرگ به تأخير مي اندازند اعم از فاسقان و كافران و ميان كساني كه 
ر عدم پذيرش توبه مساوات برقرار كرده است، تا مبالغـه در عـدم   اند، د بر كفر مرده

ي  ي اينان و توبه توبه: توجه به توبه در اين حالت را نشان دهد، و گويي گفته است
  .2»نان يكي است و تفاوتي با هم نداردآ

: ي انعـام آمـده   سـوره  158ي  ي اهللا تعالي را كه در آيـه  بيضاوي اين فرموده] 86[

»)R  Q  P  T  S( و در عين حـال  3هاي قيامت كرده است حمل بر نشانه ،
بيان كرده كه ايمان آوردن در آن حالت بي ارزش و بي فايده است مانند اين كـه آن  
شخص در حال احتضار باشد  آن هنگـام كـه مسـأله عيـان شـده و ايمـان برهـاني        

                                                                                                                      
به تفصيل اقوال مفسرين در ارتباط با اين : و نگاه 313ص 3ابن كثير ج تفسير. »...دهند مي

     .205ـ  204، ص  4و ج 3مسأله در جامع البيان طبري ج
  .195ص  2تفسير قرآن عظيم ج.  1
  .74ص 2انوار التنزيل ج.  2
  .، نگاه كنيد3ي  ، پاورقي شماره339ـ338ي كالم رازي، ص  به تذكر پيش گفته درباره.  3
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  .1»گردد
مهلت خاص و عامي  ي توبه و وقت و خواهد درباره بيهقي وقتي كه مي] 87-89[

گـردد، ـ    كه براي آن تعيين شده ـ و بعد از آن دو مهلت، ديگر توبـه پذيرفتـه نمـي    
   2.كنند كند كه اين دو مهلت را بيان مي سخن بگويد، به احاديثي اشاره مي

ايـن كـار را كـرده، و جالـب آن كـه       3اين در حالي است كه قبل از وي، اللكائي
  .4مده، چنين كرده استمنذري نيز كه بعد از بيهقي آ

شايد كسي اشكال كند و بگويد مگر نه اين است كه خداونـد مبـارك وتعـالي در    

 )Î   Í  Ì(: ارتباط بـا قـوم صـالح عليـه السـالم فرمـوده اسـت       
  ] 157آيه: شعراء[

   »آن شتر را پي كردند، سپس پشيمان شدند«: ترجمه
ند، آنهـا را عـذاب داده   حال چگونه است كه خداوند بعد از آنكه آنها پشيمان شد

  5!.؟»توبه پشيماني است: است، آخر مگر پيامبر نفرمود
آنهـا وقتـي پشـيمان شـدند كـه      «: انصاري به اين توهم جواب داده و گفته اسـت 

عذاب را مشاهده كردند، حال آن كه، آن وقت، وقت توبه نيست همان گونه كـه اهللا  

: ء نسا[ d  c      b  a  `( 6(: تعالي فرموده است
  ] 18آيه

                                                 
  .215ص 2انوار التنزيل ج.  1
  .444ـ  442و آداب ص  401ـ  396ص 5شعب االيمان ج.  2
  .1048ـ  1046ص 6اهل سنت جشرح اصول اعتقاد .  3
  .93، 89ـ   88ص 4الترغيب و الترهيب ج.  4
  .تخريج اين حديث گذشت 333ي  در صفحه.  5
و سخن ديگري ابراز داشته و آن اين است كه پشيماني آنها از ترس . 459فتح الرحمن ص .  6

. رساندپس اين  پشيماني  سودي به حالشان ن. عقاب زودرس بوده، نه از سر توبه كردن
كردند،  خداوند تبارك و تعالي خبر داده كه آنها وقتي شتر صالح را پي مي: گويم مي

و اين . را به مبارزه طلبيدند و خواستار نزول زودرس عذاب شدند» صالح«پيامبرشان 
~  _  `  g  f  e  d  c   b   a  (: ي اهللا تعالي است فرموده

l     k           j   i  h( ]تفسير و معني اين آيه را در جامع البيان ] 77هآي :اعراف
  . بنگريد 164ص  8و ج 5طبري ج
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  ». . . .كنند و توبه براي كساني نيست كه كارهاي بد مي«: ترجمه

r  (ي نسـاء   سوره 17ي  در آيه» نزديك= قريب « ي  و بيان كرده كه واژه] 90[ 
u  t  s(  چـه حكـم هـر دو    »مقابل دور نيست«مراد از آن ،)  قريـب و

يعنـي   )u  t(دا ي خـ  در اين جا يكي است، بلكه منظور از اين فرمـوده ) بعيد
  (: ي اهللا تعـالي  ي اين فرمـوده  به قرينه. باشد قبل از ديدار با فرشته و عامل مرگ مي

m  l  k  j      i  h  g   f  e( ]18آيه: نساء [  
من هم اكنون : بگويد) آنگاه(تا وقتي كه يكي از آنها در شرف مرگ قرار گيرد، «: ترجمه
  . 1»توبه كردم

مزبور وارد شده، حمـل بـر    يه كه حضور مرگ كه در آيهسيوطي بيان كرد] 91[
: شود و سخن او كه در اين آيه آمـده اسـت   مي) هاي مرگ و سختي(حالت احتضار 

)m  l  k(  در وقتي است كه در آن)آور مـرگ  فرشته مرگ و احوال سرسام (
به همين خاطر، اين توبه سودي به حال او نخواهـد داشـت، و از   . كند رامشاهده مي

  . 2گردد او پذيرفته نمي
ي غافر، ذكـر شـده    سوره 85بيان كرده، مقصود از سنتي كه در آيه و محلي ] 92[

      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½Ä  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    Å(3(: است
ايمان آوردن به وقت نزول عذاب سودي براي آنها در بر نخواهـد  «: اين است كه

رسيم كه در نظر علماي شافعي توبـه   مي به اين نتيجه پيشيناز مطالب  .4»داشت
يعني بازگشت بنده به سـوي خداونـد تبـارك و تعـالي، و دسـت برداشـتن از       

شده است، و اين توبه جهت قبولي آن، داراي شـروطي   گناهاني كه مرتكب مي
است كه به لحاظ دست برداشتن، و پشيمان شدن و عدم تكرار بـه خـود گنـاه    

                                                 
  .221ـ  220فتح الرحمن ص .  1
  .106تفسير جاللين ص .  2
  630تا  629تفسير جاللين ص .  ٣
اين سنت خداوند است كه . گاه كه عذاب ما را ديدند ايمانشان به آنها سودي نبخشيد آن«.  4

  .»گانش اجرا شده استهمواره در ميان بند
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، اگر گناه در حق انسـاني صـورت گرفتـه باشـد،     عالوه بر اين. شود مربوط مي
عالوه بر شروط مزبور، بايد از اين شخص ستم ديده حالليت خواهي شود و از 

ها سودي در بر نخواهد داشت مگر آنكـه   همه مهمتر اينكه هيچ يك از اين توبه
در آن وقتي صورت بگيرد كه اهللا تعالي آن را براي پذيرش توبه بنـدگان تعـين   

. پس اگر از آن وقت تجاوز كرد، توبه سودي در بر نخواهد داشـت . تكرده اس
   .واهللا اعلم



 

  
  اعمال ظاهري: مبحث دوم

  
  :كه در آن مسائل زير وجود دارد

  

  ذكر؛         : مسأله اول
  دعا؛            : مسأله دوم
  ذبح؛             : مسأله سوم

  نذر؛         : مسأله چهارم
  .طواف: مسأله پنجم

  
  
  ذكر: مسأله اول

در فصل گذشته، معناي عبادت را خاطر نشان كرديم، و با توجه به معنايي كـه دارد،  
ديديم كه همه طاعات بندگان چه ظاهري و چه باطني راتحـت الشـعاع خـود قـرار     

و موضوع  اين ذكري كه در مقابل ما قرار دارد، به واقع، اين مفهوم بـه  . دهد مي
وشن، در آن تحقق پيدا كـرده اسـت؛ چـه ذكـر شـامل      شيوه كامالً آفتابي و ر

باشد، و هر زمان كه بنـده ايـن اعضـاء را در     طاعات زبان و قلب و اعضاء مي
و بـدين   .نهـد  راستاي طاعات اهللا تعالي به خدمت بگيرد، در وادي ذكر قدم مي

علت ذكر جزو مسائل عبادت ظاهري به شمار رفته كه غالباً بر ذكـر زبـاني اطـالق    
، هرچند ذكر ـ طبق سخنان علماي شافعيه كه به حول و قوه الهـي آنهـا را    1گردد مي

                                                 
في غريب  يةبه آنچه كه ابن اثير در ارتباط با معناي ذكر گفته، آنجا كه وي در النها: نگاه.  1

ذكر در حديث تكرار شده و مراد از آن تمجيد و تقديس و «: گويد مي 163ص 2الحديث ج
ان چيزي و اين هم» باشد ي محامدش مي تسبيح و تهليل و ثنا كردن خداوند تعالي با همه

تا جايي كه به .  يابد شود، به ذهن انسان رسوخ مي بيان مي» ذكر«ي  است كه وقتي كلمه
  .شود مانند ذكر قلب و ذكر اعضا كلمات دبگر هم اضافه مي
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  .ذكر خواهيم كرد ـ هم شامل ذكر زباني است و هم شامل ديگر اذكار
به همين خاطر، به اذن خداي تعالي سخن درباره مسأله ذكر كوتاه خواهد بود؛ تـا  

  . ايم، دوباره تكرار نكنيم آنچه را كه در هنگام تعريف عبادت تفصيل و توضيح داده
اند؛ زيرا  بسياري از علماي شافعي روي ذكر قلب و ذكر زبان اهتمام و تركيز كرده

باشند و از ميان اين دو نيز افضـل و بهتـر آنهـا را     اين دو، مشهورترين انواع ذكر مي
دو اند كه ذكر اعضا و اندام انسـان بـا ايـن     آور شده و گروه ديگري ياد. اند بيان كرده

باشد كه اگر اين دو ذكر با هم جمع شوند، لزوم پايبنـدي   نوع از ذكر، در ارتباط مي
  . زبان و اندامش در حال ذكر خواهد بودبنده با قلب ودهند، و به عبادت را نتيجه مي

ذكر دو نوع دارد، ذكر زبان و ذكـر قلـب، بـا    «: گويد در اين رابطه قشيري مي] 1[
واند به دوام دادن به ذكر قلب برسد، و آنچه كه در ايـن  ت ذكر زبان است كه بنده مي

باشد، پس اگر بنده هم بـا زبـان و    گذار و تحول آفرين است ذكر قلب مي ميان تأثير
هم با قلبش ذاكر باشد، چنين شخصي به لحاظ وصف و به لحاظ سلوكي و رفتاري 

  . 1»به نقطه كمال رسيده است
تنها ذكر زباني نيسـت، بلكـه ذكـر زبـاني و      مراد از ذكر،«: حليمي گفته است] 2[

گيرد، و ذكر با قلب افضل و بهتر است، چرا كه ذكر با زبان، انسان  قلبي را در بر مي
هـا و   كردن درباره طاعت دارد، حال آنكه ذكر با قلب، از كوتاهي را از چيزي باز نمي

چه كه قشـيري ذكـر   و آن. 2»نمايد ها پيشگيري مي درافتادن در باتالق معصيتها و بدي
اگـر بـا هـم جمـع     . باشد، چه ذكر هم با زبان است و هم با قلـب   تر مي كرده دقيق

شود، اما اگر تنها يكي از آنها صورت بگيرد، ذكر قلب افضل  تر مي شدند، بنده كامل
  .باشد و بهتر مي

ذكـر هـم بـا قلـب     «: به همين خاطر است كه ابومظفر سـمعاني گفتـه اسـت   ] 3[
  .3»د و هم با زبانگير صورت مي

گيـرد، و در ايـن ميـان     ذكر با قلب و با زبان صـورت مـي  «: نووي گفته است] 4[

                                                 
  .101الرساله القشيريه ص .  1
  .503ص 1المنهاج في شعب االيمان ج.  2
  .70ص 1تفسير سمعاني ج.  3



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾385﴿

 

 

صـورت بگيـرد،   ) يعني بـاهم (آنچه كه افضل و بهتر است اين است كه قلباً و زباناً 
نمايـد، ذكـر قلبـي افضـل و     واست بر يكي از اين دو ذكر اقتصار خ) ذاكر(پس اگر 
  .1»باشد بهتر مي

يكي از كارها و اعمال قلبي اين، است كه «: بن عبد السالم بيان داشته كهعز ] 5[ 
ما با قلبهايمان، زياد ذكر خداوند تعالي بكنيم؛ زيرا ذكر قلبـي در نـزد اهللا تعـالي بـه     

 2]بيشـتر [از ذكـر زبـاني   ) بنـده (لحاظ ثمربخشي و تأثيرگذاري بر شرايط و حاالت 
  .3»كارآيي دارد

. 4»ذكر دل، از ذكر زبان افضل و بهتر است«فهوم است كه و به خاطر همين م] 6[
گونه كه پيشـتر اشـاره كـرديم، در حـالتي اسـت كـه شـخص         و اين افضليت همان

  . بخواهد يكي از آن دو ذكر را انجام دهد
گيـرد و نـاطق آن،    ذكر گاهي با زبان صـورت مـي  «ابن حجر توضيح داده كه ] 7[

رط نيست كه فرد حتماً معنـاي ذكـر را متصـور    در اين نوع ذكر، ش. گردد مأجور مي
و اگـر ذكـر   . نمايد، ولي اين شرط است كه نبايد هدفي غيراز معناي آن داشته باشد

تر است و اگر در اين حالت، فرد  قلبي هم بر ذكر زباني اضافه گردد، اين ديگر كامل
امل اسـت،  معناي ذكر و آنچه را كه از تعظيم خدا و منتفي دانستن نقايص از او، شـ 

  . 5»يابد مجسم و متصور كند، كمال بيشتري مي

Î  Í  Ì  (: گويـد  ي احزاب كه مي سوره 41غوي در ارتباط با آيه ب] 8[
Ò  Ñ  Ð  Ï(   

                                                 
  .60االذكار ص .  1
اي در اينجا حذف شده باشد، چه معنا با اين سياق ناقص است، و شايد اين  كلمه شايد.  2

  ) مترجم. كه ما آن را در متن قرار داديم. (كلمه، بيشتر يا نحو آن باشد
  .225ص 2قواعد االحكام ج.  3
  .201ص 2مرجع سابق ج.  4
ل غزالي نقل الباري، از قو فتح 37، ص 1، و ابن حجر در ج 245ص 23فتح الباري ج.  5

چرا كه اين . حركت زبان به ذكر در عين غفلت از آن، موجب تحصيل ثواب است«: كند مي
باشد  بلكه مطلقاً از سكوت بهتر مي. نوع ذكر، از حركت زبان به غيبت و بدگويي بهتر است

و ابن حجر اين كالم غزالي را تأييد كرده، حال آنكه . »ي صرف بهتر است يعني از انديشه
  . آن را در كتاب اذكار احياء، نيافتم بنده
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يعنـي در  «: گفته است! »ايد خداوند را بسيار ياد كنيد اي كساني كه ايمان آورده«: ترجمه
ر آشكارا و نهان، ذكر و يـاد خـدا   شب و روز در خشكي و دريا، در تندرستي و بيماري د

  . 1!»كنيد

j      i  h  g  f  e  (و ابــن كثيــر بيــان داشــته كــه     ] 9[
k(  

هـا و ضـميرها و    كساني هستند كه در همه حاالت و اوضاع با نيت« ]191آيه: آل عمران[ 
  .2»كنند زبانهايشان ذكر و ياد خداوند متعال را قطع نمي

ــ ] 10[ ــا آي ــاط ب ــوره 35 ي هو بيضــاوي در ارتب ــي  ي س ــه م ــزاب ك ــد اح : فرماي

)ª                ©  ¨  §( »  ــالي را ــه اهللا تع ــاني ك ــردان و زن م
يعني با قلبها و زبانهايشـان ذكـر خداونـد را بسـيار     «: گفته است» كنند بسيار ياد مي

و از آنجا كه اجتماع دو ذكر زباني و قلبي پايبندي و التـزام بـه طاعـت و    . 3»كنند مي
گونه كه پيشتر ذكر كرديم ـ با قلـب    بخشد و در نتيجه بنده ـ همان  ثمر مي عبادت را

  خواهـد شـد؛ رازي ذكـر را بـه سـه قسـم تقسـيم كـرده؛         » ذاكـر «و زبان و اندامش 
باشد، ذكر با زبان و ذكـر بـا قلـب     بدان كه ذكر داراي سه قسم مي«: وي گفته] 11[

باشـد كـه    بـان، همـان الفـاظي مـي    سپس بيان كرده كه ذكر ز. »وذكر با اعضا و اندام
باشـند، و ذكـر زبـان عبـارت اسـت از       بيانگر تحميد و تسبيح خداونـد متعـال مـي   

ورزي فرد دربـاره دالئلـي كـه بيـانگر ذات اهللا و صـفات وي هسـتند ونيـز         انديشه
وامـا ذكـر   . ها و دالئل تكاليف و اسـرار مخلوقـات   ورزي او در ارتباط با پيام انديشه

بدين گونه است كه آنها در مسير طاعات و عبادات به كارگرفته شوند، اعضا و اندام 
و با اين تفسير و معني است كه اهللا تعالي «: رازي گفته. و از منهيات باز داشته شوند

  ] 9آيه :جمعه[ )M  L  K  J  (: نماز را ذكر نام نهاده و فرموده است
  ! »و به سوي ذكر و ياد اهللا تعالي بشتابيد«: ترجمه

                                                 
  .360ص 6معالم التنزيل ج.  1
  .438ص 1تفسير القرآن العظيم ج.  2
  .163ص 4انوار التنزيل ج.  3
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گفتـه   ايـن    كه   ميداني   باشي،  فهميده  خوب  كرديم،  ذكر  ما   را كه اگر آنچه   بنابراين

، اين مسأله را با همه طاعات و عبادات ]152آيه: بقره[ )«   ¼( تعالي  اهللا  
ـ   را گروهي از علماي شافعي اين معناي عام و فراگير از ذكرو . 1»گيرد در بر مي
  .شود ـ يادآور شدند ات را شامل ميي انواع طاع كه همه

بدان كه فضيلت ذكر بـه تسـبيح و   «: ي در ارتباط با ذكر گفته استونو] 12[
شـود، بلكـه هـر كـس كـه       تهليل و تحميد و تكبير و مانند اينها منحصر نمـي 

گوييم كـه ذكـر كننـده اهللا تعـالي      دهد، مي خالصانه براي خدا طاعتي انجام مي
: گفته اسـت 3و عطاء . اند و ديگر علماء گفته 2سعيد بن جبير گونه كه ، همانباشد مي
باشد؛ چگونه داد و سـتد كنـي، نمـاز     مجالس ذكر همان مجالس حالل و حرام مي« 

و » ها بخواني و روزه بگيري، و ازدواج كني و طالق دهي، و حج نمائي و نظاير اين
: گويـد  ره است كه ميبق ي سوره 152 ي آنچه كه سعيد عنوان كرده، همان تأويل آيه

با طاعتم مرا ياد كنيد، تا مـن  «: وي در مقام بيان معناي آن گفته )«   ¼(
اين تأويل كـه از پـر دامنـه بـودن مفهـوم ذكـر خبـر        و . 4»با مغفرتم شما را ياد كنم

قـرار گرفتـه    -ري از علماي شافعيه ـ چه لفظاً و چـه معنـاً   دهد، مورد پسند بسيا مي
  .است

                                                 
  .160- 159ص 4، و مانند آن در تفسير كبيرج49- 48شرح االسماء الحسني ص .  1
مر و گروهي ديگر حديث از ابن عباس و ابن ع. باشد او امام حجت سعيد بن جبير والبي مي.  2

، حجاج بن يوسف اورا 95در سال . شنيده است ودر تعبد و اتباع ضرب المثل بوده است
  . 77ـ  76ص 1ظ ذهبي جفاالح ةنگاه كنيد به شرح حال وي در تذكر. كشت

از سعيد بن مسيب و عطاء بن . منظورش عطاء بن ابي مسلم خراساني محدث و واعظ است.  3
ابن معين و دارقطني او را موثق . رده، و از جمله پارسايان بوده استابي رباح روايت ك

از : ولي ترمذي گفته است. اند، اما بخاري او را از جهت حفظ ضعيف دانسته است دانسته
ـ  140ص 6به السير، ذهبي ج: نگاه. ام كه درباره او سخن گفته باشد كسي از متقدمين نشنيده

 1جن عطاء را خطيب بغدادي در كتاب الفقيه و المتفقه ، و اين سخ7االذكار ص ) 3( 141
به طور مختصر روايت كرده، و ابن  195ص 5االولياء ج حلية، و ابو نعيم اصفهاني در 94ص

در قسمت شرح حال عطاء بن ابي رباح وارد  307ص 9كثير آن را در البدايه و النهايه ج
  .وي سر زده است آيد كه اين كار از روي غفلت از كرده، و چنين بر مي

آن را  360ص 1، و سيوطي در دارالمنثور ج23ص 2روايت از ابن جرير در جامع البيان ج.  4
  .به عبد بن حميد نسبت داده است
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گويد، اين تأويل را عيناً از ابن عياض  قي وقتي درباره ذكر سخن ميمثالً بيه] 13[
كنـد ماننـد    بينيم كه شبيه اين قول را از ديگر سلف نقل مي نقل كرده است و نيز مي

 ان و هر ذكـر ذكر؛ دو ذكر است، يكي ذكر خدا با زب: گويد از آنها كه مي يكيسخن 
و . صـيت كـه ايـن بهتـر اسـت     زيباي ديگر؛ و ديگري ذكري به هنگام طاعـت و مع 

اگر نماز خواندي،  پس آن نماز از جنس ذكـر  : گويد از آنها كه مي يكي ديگرسخن 
از جنس ذكر اهللا تعـالي اسـت، و    هاهللا تعالي است، و اگر روزه گرفتي، پس آن روز

 1]شـري [باشد، و هر  هر خيري كه انجام دهي، جزو ذكر خداوند تبارك و تعالي مي
  . 2باشد ورزي بخشي از ذكر خداوند متعال مي ب ميكه از آن اجتنا

و بغوي پس از ذكر نصوص قرآني، سخنش را درباره ذكر بـا سـخن سـعيد    ] 14[
ذكر، طاعـت اهللا تعـالي اسـت، كسـي كـه از اهللا      « : گويد ابن جبير آغاز كرده كه مي

شد، تعالي اطاعت كند، در حقيقت او را ذكر كرده، و كسي كه از او اطاعت نكرده با
  .3»ذاكر نيست اگر چه تسبيح و تالوت قرآن زيادي انجام دهد

«   (ي بقــره  ســوره 152ي  بيضــاوي هــم ذكــر عنــوان شــده در آيــه] 15[ 
  .4ي سعيد، تفسير نموده است را همچون تفسير پيش گفته )¼

آنها  5ابن حجر بيان كرده، مقصود از ذكر خدا ـ به عالوه دو معنايي كه نقل ] 16[ 
مواظبت و پايداري بر عملي كه واجب يا سنت «شت ـ عبارت اسـت از   پيشتر گذ

                                                 
نقل شده  100ص  20و ج 10رار دارد، از جامع بيان طبري جآنچه كه مابين دو قالب ق.  1

و درست ان شاء اهللا همان است و صواب » چيزي«است و لفظ بيهقي در نسخه چاپ شده 
چرا كه اجتناب كردن از همه چيز در شرع نه تنها مورد . است كه در جامع البيان آمده است

و اجتنابي مورد پسند است كه از چيزي . باشد پسند نيست كه عقالً هم ممكن نمي
و هر شري كه از آن «با لفظ  468ص 6و سيوطي در الدارالمنثور ج. انگيز باشد شرارت

شايد آنچه كه در نسخه . اين اثر را بيهقي و ابن جرير نسبت داده است. »كني تناب مياج
  .چاپ شده بيهقي است، به لحاظ اماليي غلط باشد

، و 100ص  20ص 10به جامع البيان طبري ج: و نيز نگاه 453ـ  452ص 1شعب االيمان ج.  2
  .486ص 6الدار المنثور ج

سعيد را ابو نعيم اصفهاني با سندش كه به سعيد ، و اين سخن 10ص 5شرح السنه ج.  3
  .روايت كرده است 276ص 4االولياء ج حليةرسد، در  مي

  . 201ص 1انوار التنزيل ج.  4
  . 346به كالم منقول وي در ص : نگاه.  5
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دانـش و خوانـدن   علـم و است مانند تالوت قرآن و مطالعه حديث و مدارسـه  
  1. سپس كالم پيشين رازي را نقل كرده است. »هاي سنت نماز
را نقل كرده كه  2ابن ابي جمره ي ابن حجر ـ بر سبيل تأييد و اقرار ـ مقوله  ]  17[
و نيز با امتثال اوامـر  . ذكر با زبان و قلب، و هر دو صورت خواهد گرفت«: گويد مي

  .3»گيرد و اجتناب نواهي صورت مي
مالئکـة يطوفـون يف الطريـق     لِهان ِل«: گويد ودر ارتباط با اين حديث كه مي] 18[

  »يلتمسون اهل الذکر
نـد تـا اهـل ذكـر را     گرد هـا مـي   خداوند متعال فرشتگاني دارد كـه آنهـا در راه  «: ترجمه

 4كنـد، تـرجيح   ابن حجر پس از آن كه الفاظ اين حديث را جمع مي .»جستجو نمايند
دهد كه مراد از مجالس ذكر، مجالسي است كه شامل ذكر خداوند هستند با انواع  مي

هـا ونيـز شـامل تـالوت     ر و غيـر اين اذكاري كه وارد شده است، مانند تسبيح و تكبي
عاي خير براي دنيا و آخرت ـ بـه غيـر از مجـالس علـم ـ       كتاب خداوند متعال و د

ي دانـش و منـاظره    ي حـديث و مدارسـه   و اگر چه مطالعـه «: سپس گفته. باشند مي
ابـن  . 5»ي آن، از جمله چيزهايي هستند كه داخل مفهوم ذكر اهللا تعالي هستند درباره

اص شـوند ولـي اختصـ    حجر معتقد است كه مجالس علم در مفهوم ذكر داخل مـي 
ها از ذاكرين متعلق به مجـالس ذكـر    يافتن پوشش و حضور ماليكه و جستجوي آن

  . 6باشد ديگري مي
                                                 

  .ذكر شده است 348 و كالم رازي در ص 245ص 23باري جفتح ال.  ١
باشد كتاب جمع النهايه را به منظور مختصر  ي مياو ابو محمد عبدهللا بن سعد ازدي مالك.  2

و كتاب مرائي االحسان و غير اين دو كتاب، متعلق . كردن صحيح بخاري تأليف كرده است
براي دانستن شرح حال او به البدايه و . وفات يافته است 695در سال . باشند به وي مي

، و االعالم 243ص 2ا كحاله ج، و معجم المؤلفين، اثر عمر رض346ص 13النهايه ابن كثير ج
  .نگاه كنيد 89ص 4زركلي ج

  .163ص 28فتح الباري ج.  3
، 14ص 17، كتاب الدعوات، باب فضل تسبيح، و مسلم ج168ص 7روايت از بخاري ج.  4

كتاب ذكر و دعا، باب فضل مجالس ذكر، و لفظ مزبور كه نقل شده است، متعلق به لفظ 
  .بخاري است

  .250ـ  249ص 23فتح الباري ج.  5
در رابطه با  92ـ  88ص 1آنچه را كه خطيب بغدادي در كتاب الفقيه و المتفقه ج: نگاه.  6
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به همين خاطر است كه تالوت قـرآن و مطالعـه حـديث نبـوي و مشـغول      ] 19[
آن ي چيزهايي قرار داده اسـت كـه داخـل مفهـوم      شدن به دانش شرعي را از جمله

  .1شود پريده، و بيدار شده، مشروع مي شوند كه براي كسي كه از خواب مي يذكر
گويـد ـ كـه     ي اذكار و اوراد سـخن مـي   ه غزالي مقرر كرده ـ آنجا كه دربار ]  20[

ترتيب آنها براي عالم، باترتيب آنها براي عابد تفاوت دارد؛ چرا كه عالم به مطالعه و 
راسـتا  ي اوقات خـود را در ايـن    و اگر توانست همه. تأليف و تدريس احتياج دارد

مصرف نمايد، اين كار بهترين عبادتي است كه بعد از فرايض و رواتـب آن، انجـام   
و چگونه اينگونه نباشد در حالي كه در اشتغال به علـم،  «: سپس گفته است. دهد مي

  . ؟2»مواظبت و پايداري بر ذكر خداوند متعال وجود دارد
زمت بر ذكر خداوند متعال بنابراين ايشان اشتغال به علم را به مثابه مواظبت و مال

قرار داده، بدين خاطر كه علم اعضاي انسان را مشغول تحصيل علوم و كوشـش در  
سازد، و قلب را به انديشيدن در علم و فهميدن آنچـه كـه    آن، سرگرم و مشغول مي
در آن مشـغول   3كند، و زبان را با بيان كردن و مباحثه كردن در آن است، مشغول مي

چـرا كـه   . مين خاطر، اشتغال به علم بر اوراد و اذكار مقدم شده استبه ه. نمايد مي
  .دهد ي انواع ذكر را تحت الشعاع خود قرار مي همه
ي جمعه كـه   سوره 9ي  ابو مظفر سمعاني ترجيح داده كه مراد از ذكر، درآيه] 21[

   )M  L  K  J      I  H  G  F  E    D  (: گويد مي
اذان گفته شد، به سوي ذكـر خـدا   ) جمعه( معه براي نماز وقتي كه در روز ج«: ترجمه

                                                                                                                      
از اخبار و  96ـ  93ص 1ت مجالس فقه بر مجالس ذكر بيان نموده، و آنچه كه در جيبرتر

و منذري . هاي بهشت هستند هاي فقه همان باغچه گويند حلقه هاي ذكر كرده كه مي روايت
احاديث متعلق به پوشش دادن ماليكه  107ـ  92ص 1ب الترغيب و الترهيب جدر كتا

دهد كه او مايل است مجالس علم  ذاكرين را در ضمن كتاب علم وارد كرده، و اين نشان مي
باشند و ماليكه آن  آن مجالس وارد كند كه مورد جستجوي ماليكه مي) چهارچوب(را در 

  . پوشانند هايشان مي مجالس را با بال
  .190ص 1و نهايه ابن اثير ج 34ص 6فتح الباري ج.  1
  .413 – 412ص 1احياء علوم الدين، ج.  2
  .كند بقيه سخن او را در احياء نگاه كنيد كه اشاراتي به اين مطلب مي.  3
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  .1باشد نماز مي »!بشتابيد
و اين در حالي است كه پيشتر خاطر نشان كـرديم، رازي بعـد از آن كـه روشـن     

گيري آنها در طاعـات و پرهيـز دادن آنهـا از     كرده، ذكر اندام عبارت است از به كار
ه اهللا تعالي نماز را ذكر نام نهـاده اسـت و   با اين تفسير است ك«: منهيات، گفته است

  .M  L  K  J(«2(: فرموده
اي است كه  ي معناي ذكر ترجيح داده، همان مقوله آن چه كه سمعاني درباره] 22[

ي آن،  ذكر موجود در اين آيه را تفسـير كـرده، و غيـر از آن، قـول      محلّيِ به وسيله
  . 3ديگري را ذكر نكرده است

ي منـافقون   سـوره  9ي  ي در رابطه با تفسير آن ذكري كـه در آيـه  اما بيضاو] 23[

   )w  v  u  t  s  r        q   p(: آمده است
  .»!ها و فرزندانتان شما را از ذكر خدا مشغول نسازد مال«: ترجمه

هايي كه موجـب   مانند نماز و ساير عبادت«: اين چنين براي آن مثال آورده است 
  .4»وندش به ياد آوردن معبود مي

قـرار داده، چـرا كـه آن      ها ـ نه فقط نماز ـ را مقصود اين آيـه     ي عبادت وي همه
  .اندازند ها بنده را به ياد معبودش مي عبادت

رسيم كـه ذكـر بـيش از هـر چيـز       از خالل آنچه كه گذشت به اين نتيجه مي
و بـاطني عبـادت در    اهريدف عبادت شبيه است چرا كه انواع ظديگري، به مرا

شوند تا جايي كه نماز كه بعد از شهادتين بزرگترين اركـان   وم ذكر وارد ميمفه
گونـه   ها هـم همـين   دين است، در مفهوم ذكر داخل است، و ساير انواع عبادت

واهللا  .اندازنـد  ي آنها به نوعي بنده را به ياد معبود متعال مـي  هستند؛ چرا كه همه
  .اعلم

                                                 
  .435ص 5تفسير سمعاني ج.  1
  .348ـ 347گفته در ص  به مطالب پيش: نگاه.  2
  .736تفسير الجاللين ص .  3
  .134ص 5انوار التنزيل ج.  4



  
  
  

    ﴾392 ﴿              انواع عبادت و شروط صحت آنها 
 

 

  

  دعا: مسأله دوم

ذكري كه قبالً گفتيم بـيش  . رود به شمار مي 1يكي از انواع ذكر دعا در نزد اهل علم 
  .معناي عبادت و شبيه آن استمرادف از هر چيز، معنايش 

اي از مردم در ارتباط با امر دعا از اين جهت كه با عبادت در ارتباط  متأسفانه عده
است و عبادت هم حق خالص خداوند متعـال اسـت، دچـار آشـفتگي و آميختگـي      

شود، زيرا تخليط و  كه اين جنبه كامالً روشنلذا، الزم بود . اند و غريبي شدهعجيب 
آورد، و اگر انسان گمـان بـرد كـه     آشفتگي در اين زمينه، خسارت فراواني به بار مي

آيـد كـه بـه مبـاح      ي بزرگي پديد مـي  ي عبادت خارج است، مفسده دعا از محدوده
از عبادت بـراي غيـر خداونـد متعـال     انجام دادن و اختصاص دادن نوعي و دانستن 

لذا الزم است جهت دفع اين اشتباه فاحش بيان كنيم كه دعا، عبادتي . شود منتهي مي
است كه انجام دادن آن جز براي اهللا تعالي، براي احدي درست نيست و ايـن تبيـين   

  :گيرد ي زير انجام مي ي الهي در دو فقره به حول و قوه
   .بيان حقيقت دعا :اوالً
  .2نص بر اين كه دعا، عبادت است :ثانياً

                                                 
ي پيشين، به اين مطلب اشاره شده و كسي كه به  در سخن ابن حجر در آخرين مسأله.  1

بيند كه مصنفان آنها در ضمن اين  كند، مي هاي تأليف شده در رابطه با اذكار نگاه  كتاب
ز انواع ذكر اند و اين تنها به اين دليل است كه دعا، نوعي ا هايي وارد كرده ها ادعيه كتاب
اثر ابن » عمل اليوم و الليله«براي بيان اين مسأله در تأليفات علماي شافعي به كتاب . است

نووي » االذكار«به كتاب : نگاه... و  302، 293، 292، 280، 273، 272، 264، 262سني ص
 532ص 1ج» المنهاج في شعب االيمان«، كتاب الدعوات، و حليمي در كتاب 346- 333ص

شود، پس مانند تالوت قرآن و  دعا ذكري است كه با آن عبادت قصد مي«: تگفته اس
 205ي  در ارتباط با آيه 40ص 3جو بيضاوي در انوار التنزيل . »خواندن اذان و خطبه است

́    µ  ¶(: گويد ي اعراف كه مي سوره و در روانت پروردگارت را « :ترجمه )³ 
با اذكار مانند قرائت و دعا و غير اينها عام ومطلق اين آيه در رابطه «: گفته است .»!ياد كن
  .»است

باشد، و  اي وجود دارد كه داراي اهميت خاصي است، و آن جنبه آداب دعا مي در آنجا جنبه.  2
كنيم كه ارتباط تنگاتنگي با دو فقره فوق  از سخنان آنها درباره اين آداب مواردي را نقل مي

اي هم به گونه  اند و عده اي تفصيلي تقسيم كرده ب را به گونهاي از آنها، اين آدا عده. دارند
و اين آداب جداً . اند شماري از اين انواع را تحت يك جنس درآورده. اجمالي عمل كرده
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  بيان حقيقت دعا : اوالً
كننـد، ـ دقـت كنـد،      ي حقيقت دعا ايراد مي كسي كه در سخنان شافعيه ـ كه درباره 

ي انواع عبادت اسـت، و   ي دعا، مانند سخنانشان درباره بيند كه سخن آنها درباره مي
  .در هيچ چيزي با آن تفاوت ندارد

انـد، خـواهيم آورد؛    چه را كه آنها در بيان حقيقت دعا ذكـر كـرده   ما به زودي آن
اي كه اين بيان بر آنهـا شـامل اسـت، كـار را      سپس با توضيح دادن مفاهيم  و معاني

  .ندك اشاره مي ي عظيم بين دعا و عبادت دنبال خواهيم كرد؛ مفاهيمي كه بر رابطه
راخواني او پروردگـارش را،  خطابي آن گاه كه به بيان حقيقت دعاي بنده و ف] 1[
حقيقت دعا، اظهار نيازمندي بـه او، تبـري جسـتن از حـول و     «: گويد پردازد، مي مي

گيري از حس ذلّـت   ي بندگي و بهره است، و اين عالمت و مشخّصه] غير او[قوت 
  .1»باشد زاد مي آدمي
وي تحقق اين وصف را به هنگام ذكر شرايط صحت دعا مالحظه كرده، چـه  ] 2[

اظهـار فقـر و بيچـارگي    ) فـرد («: يكي از شرايط صحت دعا را چنين برشـمرده كـه  
ي  حليمي هم به شـرح مسـأله  . 2»نمايد، و با حال التماس و فروتني آن را انجام دهد

دعا خيلي اهتمام داده، و در رابطه با وصـف حقيقـت آن، سـخن را طـوالني كـرده      

                                                                                                                      
جانبه آنها  باشند و بررسي همه اي مستحب مي اي از آنها واجب و عده عده. باشند فراوان مي

كننده آنها، توضيح و دليل آنها را  گيرد اگر دنبال ها صفحه بلكه بيشتر را هم دربرمي ده
هاي شافعيه تسميه آنها متنوع شده است، به كتاب  براي اين آداب، كه در كتاب. بخواهد

، و ترغيب و ترهيب 19-16-13، و شأن الدعا، خطابي ص539-522ص 1المنهاج حليمي ج
 1احياء غزالي ج ، و121- 120، و الرساله قشيري، ص490-488، 485، 478 2منذري ج

-154، 151- 150ص 3به االحسان ج :و نگاه. ، و صحيح ابن حبان نگاه كنيد366- 361ص
و شرح مسلم  198ص 1و فتاواي ابن صالح ج 256-259، 199- 198، 164، 160، 157

، و فتح الباري ابن حجر 475-474و نيز رياض الصالحين ص 52، 17/41توسط نووي 
به سهام االصابه اثر سيوطي  :و نگاه. 166- 165، 164، 163، 112ص 23، و نيز ج6/38

و محمد بن محمد بن همام شافعي معروف به ابن امام در كتابش سالح  48- 47، 45- 35ص
، جداً در رابطه با ذكر اين آداب سخن را طوالني 175-97الذكر و الدعا صفحه  المؤمن في
  .  كرده است

  .4شأن الدعا ص.  1
  .13مرجع سابق ص.  2
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  . است
دعـا بخشـي از   «: آن گفته، اين اسـت كـه  و از جمله چيزهايي كه در رابطه با ] 3[

چـرا كـه هـر كـس كـه      . بودن و كوچك شماري خـود اسـت   پذيري و فروتن فرمان
مسألت و راز و نيايش كرده، نيازمندي و تهيدستي خـود را آشـكار و هويـدا كـرده     

خواند، به ذلت و فقر و  است، و در برابر كسي كه از او مسألت كرده، و او را فرا مي
بنابراين اين دعا، براي بنده، نظير عبادتهايي است . ود اعتراف كرده استنيازمندي خ
  .1»شود ي آنها به اهللا تعالي نزديك مي كه به وسيله

آور شده كه صحيح نيست بنده بقصـد آزمـايش خداونـد متعـال دعـا و       و ياد] 4[
بلكـه دعـا، نـوعي طلـب و درخواسـت موفقيـت و       «: نيايش كند، سپس گفته است

  .2»است، پس هر چيزي كه از اين دو خالي باشد، دعا نيستسربلندي 
درخواست و طلب است، خالص كردن اين طلب واجـب  «از آنجا كه دعا ] 5[

تـر   هاي مخلصانه از دعايي كه فاقد اخالص باشـد خاشـعانه  عااست؛ چرا كه د
تـر   است؛ در واقع اگر طلب و درخواست فروتنانه باشد، هرچه كه از آن خالص

  .4»تر است و فروتني در آن شديد 3تر باشد، تذلل ر و واضحت و روشن
اگـر كسـي بـا وجـود     «باشد  از آنجا كه دعا داراي كيفيت و توصيف فوق مي] 6[

بگوئيم او حق بنـدگي  پيدايش نياز، از اين درخواست و مسألت اعراض كند، بايد 
  .5»را ادا نكرده است

مقـام دعـا و خـواهش از خداونـد     بر بنده الزم است كه در «و بر اين اساس ] 7[ 
برآورده سازد، چه، وي اگر اين كار را انجام ندهد،  را هايش متعال برآيد تا نيازمندي

و هـر  . بزرگ پندار خواه و خود يا بدين خاطر است كه نااميد و مأيوس است يا خود
دوي ايــن صــفات موجبــات خشــم و غضــب خداونــد تبــارك و تعــالي را فــراهم 

                                                 
  .517ص 1المنهاج في شعب االيمان ج . 1
  .529ص 1مرجع سابق ج.  2
شاءاهللا درست است كه  است و اين اشتباه است و آنچه كه من ثابت كردم ان» تدلل«در اصل .  3

  .نمايد ما بعدش بر آن داللت مي
  .532ص 1المنهاج ج.  4
  .525ص 1مرجع سابق ج.  5
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  .1»آورند مي
گـاه نيازمنـدان و پناهگـاه      استراحت«: قشيري در رابطه با شأن دعا گفته است ]8[

  2.»باشد گاه ارباب مقاصد مي درماندگان و تنفس
قلـب را متضـرعانه و   «غزالي اشاره كرده به اينكه دعا همان چيزي است كـه  ] 9[

اسـت   به همـين خـاطر  . گرداند پذيرانه به سوي اهللا تعالي بازمي رضايتمندانه و سلطه
امثـل و  كه بال و امتحان در مرحله اول شامل پيامبران، و سپس اولياء و سپس افـراد  

قلـب را  ) شـود  كه براي بهبـودي گرفتـاري ذكـر مـي    (چرا كه دعا . مثل شده استا
گردانـد و از فرامـوش كـردن او     نيازمندانه و فروتنانه بـه سـوي اهللا تعـالي بـاز مـي     

  .3»كند پيشگيري مي
صد تأييد و تثبيت ـ سخن پيشـين خطـابي را در    نكه رازي ـ به ق و بعد از آ] 10[

مورد حقيقت دعا نقل كرده، بيان نموده كه مقصود از دعا همان اظهار بندگي و ذلت 
و شكستگي و اعتراف كردن به اين نكته اسـت كـه، همـه از خداينـد، و بازگشـت      

  .4»به سوي خداوند تبارك و تعالي است گيهم
ي بيان استعاذه  آيد، سخنش را درباره ه بحث استعاذه پيش ميو رازي آنجا ك] 11[

استعاذه شامل اموري اسـت  : گويد ـ كه يكي از انواع دعاست ـ طوالني ساخته و مي 
كننده از عجز خود از جلب منفعت و دفع مضرت آگاه است و  دهند دعا كه نشان مي

ز ايـن احسـاس نـوعي،    اش را به خدا واگذار نمايـد كـه ا   بايد تأمين نياز و خواسته
آيد كه از آن به تضرع به سوي خدا و خشـوع بـراي    ي پديد ميعشكستگي و تواض

آيـد و نيـايش    زبـان بـه حركـت درمـي     كـه  شود، و در آن هنگام است او، تعبير مي
. و با توجه به اين حقيقت كه دعا شامل اين همه معـاني بـزرگ اسـت   . 5الخ. كند مي

رابطه با بيان فضيلت دعا، تنها به دستور دادن به اجـراي  در «در واقع اهللا تعالي ] 12[
آن اكتفا نكرده است، بلكه در آيه ديگري بيان كـرده كـه اگـر از او مسـألت نشـود،      

                                                 
  .119الرساله ص .  1
  540ص 1المنهاج ج.  ٢
  .390ص 1احياء علوم الدين ج.  3
  .آمده است 87، شرح االسماء الحسني ص 108ص 5مجموع سخنانش در تفسير كبير ج.  4
  .75ـ 72ص 1به تفسير كبير ج: نگاه.  5
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«  ¼   ½  ¾  ¿  Á  À  (: و فرموده اسـت . گردد خشمگين مي

È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã    Â( 1 ]43: انعام[  
تضرع نكردند؟ بلكه دلهاي ) خضوع(ها رسيد چرا هنگامي كه مجازات ما به آن«: ترجمه

  . »كردند، در نظرشان زينت داد آنان قساوت پيدا كرد؛ و شيطان هر كاري را كه مي
يكي اين كه دعا، : و ابن اثير يادآور شده كه دعا شامل دو مسئله عظيم است] 13[

P  O  ( :باشـد، زيـرا او فرمـوده اسـت     در راستاي اجراي فرمان الهي مي
Q( ]60آيه :افرغ [  

  .»را استجاب كنم) دعايتان(مرا بخوانيد تا «: ترجمه
كنـد و تنهـا از او    كننده از غير اهللا تعالي قطع اميـد مـي   و ديگري اين است كه دعا

  . 2نمايد نيازهايش را ميسازي  برآوردهطلب 
: گويـد  و مثل اين يادآوري ابن اثير، يادآوري ابن حجـر اسـت كـه مـي    ] 14-17[

و اگـر  . 3»باشد، چون حاوي فروتني و احساس نياز اسـت  جمله عبادت ميدعا، از «
گـردن نهـاده، و   ) خود به خـود («شخص پيوسته طلب كند و از اجابت نااميد نشود 
اش ايـن اسـت كـه     و فائده. 4»سازد تسليم شده، و فقر و نيازمندي خود را هويدا مي

و با امتثال دستور «. 5»كند يبنده، نياز و تضرع خود به سوي پروردگارش را اظهار م«
  .6»نمايد خدا، كسب ثواب مي

سويدي در اثناي سخني كه درباره معناي عبادت و انـواع آن ابـراز داشـته،    ] 18[ 
كنـد كـه قلـبش سرشـار از ذلـت و       و از آنجا كه غالباً كسـي دعـا مـي   «گفته است؛ 

ه در گونـه كـ   احساس نياز باشد، بخصوص در حالت و شكستگي و مجبوري، همان

                                                 
  .86شرح االسماء الحسني ص .  1
  .305ص 4النهايه في غريب الحديث ج.  2
  .112ص 23فتح الباري ج.  3
  .166ص 23مرجع سابق ج.  4
  .175ص 23مرجع سابق ج.  5
  .112ص 23مرجع سابق ج.  6
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و كسي كه توفيـق آن را بيابـد، بـه او    . 1باشد حديث آمده است، دعا مغز عبادت مي
داده شده است و اين مطلبي را كـه بنـده   ) ديدار اهللا تعالي(و زياده ) بهشت(حسني 

اند به دور از لجاجـت   ذكر كردم، چكيده مقوالتي است كه محققان به آن اشاره كرده
از نظر و سخنان علما درباره توصيف حقيقـت دعـا   و حال كه  2»و خالي از احتجاج

آگاه شدي، از جمله چيزهايي كه نبايد در آن شك كني اين اسـت كـه دعـا در نـزد     
ي انواع عبادات قلمداد شده است، به اين علت كه رو كـردن قلـب و    آنان، از جمله

التي آكنـده از  هم با ح  گيرد، آن مي بر خواند، را در استقبال او از كسي كه او را فرا مي
و از سوي ديگر، دعـا در  . تذلل شديد و خضوع كامل و اعتراف به عجز و نيازمندي

ورزي از  بري ظاهري از دستور خـدا، و اجتنـاب   برابر پروردگار مهربان نوعي فرمان
زيرا اهللا تعالي در چندين جا از كتابش به دعا كـردن دسـتور داده، و از   . 3نهي اوست
 ي سوره 60 ي گونه كه در آيه همان. ت به آن، نهي كرده استپنداري نسب خود بزرگ

Q  P  O  N  MR     U  T   S(: غافر فرموده اسـت 
Z    Y  X  W  V(   

شما را بپذيرم كساني كـه از  ) دعاي(مرا بخوانيد تا : و پرودگار شما گفته است«: ترجمه
  .»شوند ورزند، بزودي با ذلت وارد دوزخ مي عبادت من تكبر مي

كننده به وسيله دعايش از پرودگارش، در راستاي اجراي فرمان  بدين ترتيب دعا و
  .او، و اجتناب از نهي او، گام برداشته است

و دليل آشكار بر اينكه در نزد آنها دعا، نوعي از انواع عبادت است، چيزي اسـت  
  .آيد ي آتي مي ي الهي در فقره كه تفصيل آن به حول و قوه

                                                 
  .خواهد آمد 366ي  ان شاء اهللا تخريج آن در صفحه.  1
  .72العقد الثمين ص .  2
  . ي آنچه كه گذشت، مراجعه كنيد به كالم حليمي و رازي و ابن اثير و ابن حجر درباره.  3
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  ينكه دعا عبادت استنص بر ا: ياًثان
اند كه بيايند حقيقت دعا را توصـيف كننـد و    علماي شافعيه فقط به اين اكتفا نكرده

اند  باشد، بلكه تأكيد كرده ها مي توضيح دهند كه دعا همسنگ و همتاي ديگر عبادت
آنهـا  . باشـد  مي» عبادت«ترين انواع  كه دعا به لحاظ منزلت و رتبه مهمترين و بزرگ

ان «: انـد كـه   احتجاج كـرده ) ص(اين مطلب خود، به اين حديث پيامبر  براي اثبات
: اين آيـه را خوانـد  ) ص(سپس پيامبر . »دعا، همان عبادت است» «ةالدعا هو العباد

   1)يتبادع نْع رونَبِكْتَسي ينَذالَّ نَّا مكُلَ بجِتَسني اَوِعداُ(
كسـاني كـه از عبـادت    . شما استجابت فرمايمرا براي ) دعايتان(مرا بخوانيد تا «: ترجمه

  »...ورزند من تكبر مي
ها، دعـا، ذكـر شـده     هاي قرآني را كه در آن آنها تعداد زيادي از نصوص و عبارت

باشـد، و ايـن بـدين     ها عبادت مي اند كه مقصود از آن حمل بر اين كردهاسـت،  
  .خاطر است كه ميان دعا و عبادت رابطه تنگاتنگي وجود دارد

و در ايـن ارتبـاط كـه دعـا مهمتـرين نـوع عبـادت اسـت، رازي آنجـا كـه           ] 19[
 ي تـوده «: گويد فايده است، پاسخ دهد، مي دعا بي: گويند خواهد به افرادي كه مي مي

 باشـد،  هاي عبادت مي ترين و مهمترين مقام دعا بزرگ: اند اعظم انديشمندان گفته
را ذكر كرده كـه   دليلسپس پنج » ارندو البته كه داليلي چند، بر اين مطلب داللت د

  .باشند بيانگر اين نكته مي
آميز خود قرار  و در مقام پاسخگويي به كساني كه دعا را آماج حمالت طعنه] 20[
دهد،  پس ثابت شد كه دعا نزديك شدن به اهللا تعالي را ثمر مي«: اند، گفته است داده

                                                 
ص  2ايت از ابوداود ج واين لفظ اوست و رو  ،267ص  4روايت از احمد در مسند ج .  1

ص 12االحوذي ج  ضةبه عار: نگاه(، در كتاب الصاله، باب دعا، و روايت از ترمذي 161
: گفته است 333نووي در االذكار ص . اند و غير اينها هم اين حديث را روايت كرده) 267

و ابن . »دعا همان عبادت است«: ايم كه او فرمود روايت كرده) ص(با اسناد صحيح از پيامبر 
اين حديث را اصحاب سنن با سند عالي «: گفته است 100ص  1حجر در فتح الباري ج 

  .»اند استخراج كرده
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  .1»باشد به همين خاطر دعا افضل عبادات مي
ي كه در كتاب دعـا از صـحيح خـود،    يها بندي و ابن حبان در يكي از عنوان] 21[

دعاي انسان در همه حـاالت و اوضـاع   ذكر بيان به اينكه «: گويد دهد، مي ارائه مي
سپس ايـن  . »شود ، كه به وسيله اين عبادت، به اهللا تعالي نزديك ميباشد عبادت مي

دعا، همان عبادت «  2»ةدعا هو العبادال«: دهد حديث را مبناي استدالل خود قرار مي
  » است
و قَـالَ  (: گويـد  غافر كه مي ي سوره ي سمعاني در رابطه با اين آيه  ابو مظفر] 22[

وني اَسعاد كُمبتَجِر بعالوه بر اين حديث، اين مطلب را هم نقل كـرده كـه    )لَكُم
بلكـه  : ت؟، گفـت آيا دعا نصف عبادت اس«: سؤال شد) ط(وقتي از مالك بن انس 

  .3»كل عبادت است
تـابي و داد   بايد با ابراز بـي ن» دعا كننده« هنگامي كه حليمي توضيح داده كه ] 23[

هها و اسباب اين مقولـه   خواند، يكي از خواستگا زده دعا  و فغان و عجوالنه و شتاب
  .4»دعا، عبادت و سر تسليم فرود آوردن است« را اين قرار داده كه

كرده كه مقصود از دعا، عبادت است بنابراين دعـا، همچـون قرائـت     و بيان] 24[
  .5قرآن و اذان و خطبه عبادت است

ي آن  دعا، محض عبادت و جوهر و خالصه و هستهابن اثير بيان كرده كه ] 25[
شـود كـه همـان     ، و هدف از دعا، عين آن هدفي است كه از عبادت قصد مـي است

  .6كسب ثواب و پاداش است
) ص(ووي پس از آنكه سخنان علما را درباره معناي اين حـديث پيـامبر  و ن] 26[

                                                 
  .107ص 5تفسير كبير ج.  1
  .172ص 3االحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج.  2
ص  24ص 11، و اين خبر امن را ابن جرير در جامع البيان ج28ص 5تفسير ابو المظفر ج.  3

  .د آن روايت كرده استبه مانن 52
  . 530، ص 1المنهاج ج.  4
همين كتاب، پاورقي  353ي  ، اين در حالي است كه قبالً در صفحه533،ص 1مرجع سابق ج.  5

  . ي اين مسأله نقل كرديم ، عبارت وي را در آغاز سخن گفتن درباره1شماره 
  .305ص 4النهايه في غريب الحديث ج.  6
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خداونـدا، خطـا و نـادانيم را    « 1»اللهم اغفرلـي خطيئتـي و جهلـي   «: فرمايـد  كه مي
مـورد  ) ص(در هر حال، گناهان اول و آخر پيامبر2«: نقل كرده، گفته است» ببخشاي

ز بـاب نشـان دادن تواضـع،    ها را ا عفو قرار گرفته است، و وي اين دعا و ديگر دعا
  .»انجام داده است، زيرا دعا، عبادت است

: گويـد  ي آل عمـران كـه مـي    سوره 194ي  شيخ زكريا انصاري در مورد آيه] 27[

)Ê  É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁË  Ï  Î  Í  Ì(   
ما و ! پروردگارا آنچه را به وسيله پيامبرانت به ما وعده فرمودي، به ما عطا كن«: ترجمه

  .»كني گاه و از وعده خود تخلف نمي زيرا تو هيچ! را در روز رستاخيز، رسوا مگردان
دانند كه خـدا خـالف    فايده دعا چيست؟ با وجود آنكه مي: اگر بگويي«: گويد مي

اش عبـادت اسـت؛ چـرا كـه دعـا، عبـادت        فايـده : گـويم  كند؟ مـي  وعده عمل نمي
اي از نصوص قرآني را كه در آنهـا   تهو به همين خاطر است كه علما، دس. 3»...است

انـد كـه مقصـود از آنهـا، خـود عبـادت        از دعا، سخن رفته است، حمل بر اين كرده
  .باشد مي

_  (: سوره انعام كه مي گويـد  71از جمله سخن رازي در مورد تأويل آيه ] 28[
h  g  f  e  d   c  b  a  `(   

كه نفع و ضـرري بـه   ) و عبادت كنيم(م بگو آيا به غير از خدا چيزي را بخواني«: ترجمه
  » !رسانند؟ ما نمي

پرسـتان اسـت، و    گويي به بـت  بدان كه مقصود از اين آيه، پاسخ«: وي گفته است
قُلْ اني نهيت اَنْ اَعبد اَلّـذيِنَ تَـدعونَ   (: باشد اين آيه در راستاي تأكيد اين آيه مي

   )منّ دونِ اهللا
جاي اهللا تعالي آنها را  ام از اينكه كساني را عبادت كه شما به همن منع شد: بگو«: ترجمه

                                                 
: گويد كه مي) ص(، كتاب الدعوات، باب اين قول پيامبر 167 ، ص7روايت از بخاري ج .  1

؛ و روايت از مسلم »گناه اول و آخر مرا ببخشاي! خدايا« »اللهم اغفرلي ما قدمت و اخرت«
  . ، كتاب ذكر و دعا، باب دعاها، و لفظ منقول در اينجا، لفظ مسلم است40ص  17ج 

  .40، ص17شرح مسلم ج.  2
  .218ا يلتبس في القرآن ص فتح الرحمن بكشف م.  3
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  .»خوانيد فرا مي
   )عوا من دون اهللاقُل اَنَد(: آنگاه فرمود

  .1»!غير از اهللا تعالي را عبادت كنيم؟ آيا به«: ترجمه
الـذكر آمـده    گونه كه مشاهده كرديد، رازي دعايي را كه در آيه فوق بنابراين، همان

  .عنوان تأكيدي براي آيه قبل از آن قرار داده استاست به 
: گويـد  اعراف كه مي ي سوره 29 ي وي باز هم اين روش را در ارتباط با آيه] 29[

)   Ä  Ã  Â  Á(   
  .»ايد كه دين را براي او خالص كرده  در حالي) عبادت كنيد(و او را بخوانيد «: ترجمه

j  i  h  (: ه اهللا تعـالي اسـت  اين شبيه ايـن فرمـود  «: گفته است كرده و طي
o  n   m  l  k( ]2]5آيه :بينه   

كه ديـن را بـراي خـدا خـالص      و به آنها دستور داده نشده مگر اينكه در حالي«: ترجمه
  .»اند، او را عبادت نمايند كرده

Ö  Õ  Ô   Ó     Ò  Ñ  (: اعراف ي سوره 37 ي آيه و در مورد] 30[
Ý  Ü  Û  Ú          Ù  Ø  × (ينـد آن   معنايش اين اسـت كجـا  « :گفته است

  .3»!كرديد؟ خوانديد و به جاي خدا عبادت مي شريكاني كه شما آنها را فرا مي
  .بنابراين، عبادت و دعا را همراه با هم تعبير نموده است

مثالً در . ابن كثير هم در مورد آيات ديگري همچون رازي عمل نموده است] 31[

   )_   `  c   b  a(: گويد طر كه ميفا ي سوره 14ي تفسير آيه
  . »شنوند اگر آنها را فرا بخوانيد، آنها دعاي شما را نمي«: ترجمه

آيات ديگري از قبيل آن را ] كه همان تفسير به مأثور است[به شيوه و روش خود 
فوق دو  ي براي تفسير آيه  از همين روي،. 1آورده، تا آنها را با يكديگر تفسير نمايند

                                                 
  .31ص13تفسير كبير ج .  1
  .62ص13تفسير كبير ج .  2
  .74ص13تفسير كبير ج.  3
گونه  هاي تفسير است، همان ترين شيوه واين از باب تفسير قرآن به قرآن است كه اين صحيح.  1
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½  ¾  ¿  Á  À  (: گوينـد  ي احقاف را آورده اسـت كـه مـي    رهآيت سو
   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â   B  A

I  H  G  F  E          D      C(   
تر است از آن كسي كه به جاي خداي تبارك و تعـالي كسـاني    چه كسي گمراه«: ترجمه

شوند، كامالً  گويند و از اينكه خوانده مي خ نميخواند كه تا روز قيامت هم به او پاس را مي
آنهـا را  ) دروغـين (شـوند، معبودهـاي    و هنگامي كه محشور مـي ! خبر هستند؟ غافل و بي

  .»نمايند انكار مي) فراخواني آنها را و (حتي عبادت   خواهند بود، آنهادشمن 
  :و نيز دو آيه از سوره مريم را ذكر كرده كه به قرار زيرند

) d  c l  k  j  i   h   g  f  em    n
o( 82 ـ 81آيات  :مريم[ ١[  

گزيدنـد تـا مايـه عزتشـان      غير از خدا، معبوداني را براي خود برمـي  و آنان به«: ترجمه 
و (منكـر عبـادت   ) آن معبودهـا (زودي  بـه !) چنين نيسـت (هرگز !) چه پندار خامي! (باشد

  .»آنها خواهند شد) فراخواني
ايـن اسـت كـه    ) 14:آيـه (ي فاطر آمـده   از دعايي كه در سورهو مقصود ابن كثير 

  .بگويد مراد از آن همان عبادتي است كه در آيات احقاف و مريم خاطرنشان شد

: گفته )È  Ç  Æ   Å  Ä(: ي انعام سوره 52ي  و در رابطه با آيه] 32[
  .2»!نندك پرستند و از او مسألت مي كساني را كه پروردگارشان را مي مكنيعني طرد «

وي، دعاي ذكر شده در آيه پيش گفتـه را همزمـان بـه عبـادت و مسـألت كـردن       
  .3گونه كه رازي در آيه قبل از آن، چنين كرده است همان. تفسير كرده است

º  ¹  ¸  ¶  µ    ( و در تفسير ايـن سـخن ابـراهيم بـه قـومش      ] 33[
بـه جـاي اهللا تعـالي    يعني از شما و خدايانتان كـه  «: گفته است] 48: مريم[  )«  ¼

                                                                                                                      
  .، ذكر كرده است3، ص1ي تفسيرش ج  كه اين را در مقدمه

  .۵۵۱ص ،۳تفسير قرآن عظيم ج.  ١

  .134، ص2تفسير قرآن عظيم ج.  2
  .ي گذشته نگاه كنيد از صفحه 30به ماده .  3
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يعني پروردگار يگانه  )«  ¼( .»نمايم كنم و ابراز بيزاري مي پرستيد، دوري مي مي
  .1»كنم شريكم را عبادت مي و بي

: گفتـه اسـت   )}  |         {  ~(جن  ي سوره 20 ي و نيز در ارتباط با آيه] 34[
و بـه او پنـاه   كـنم،   شـريكم را عبـادت مـي    يعني فقط و فقط پروردگار يگانه و بـي «

  .2»كنم جويم و بر او توكل مي مي

 )«  ¼   ½(ابـراهيم   ي سـوره  40 ي و بغوي در رابطه با آيـه ] 35[
، عبادت را دعا ناميده اسـت و  !كار و عبادتم را قبول فرما] خدايا[يعني «: گفته است

  3.4»دعا، مغز عبادت است» «مخ العبادة ءالدعا«در حديث آمده است 

اهللا «: گفته است )O  N  M(غافر  ي سوره 60 ي آيهو درباره ] 36[
  .5»تعالي از عبادت، به دعا تعبير نموده است

 )o        n  m  l  k  j(: نساء ي سوره 117 ي و در مورد آيه] 37[

N  M  (: مانند ايـن قـول خداونـد   ...] مگر[كنند،  يعني عبادت نمي«: گفته
O( ]بـه دليـل ايـن قـول خداونـد       ،!يعني مرا عبادت كنيـد ] 60آيه :غافر)      S

W  V  U  T( 1.  
ي طور كه اهللا تعـالي در آن حكايـت از    سوره 28ي  سمعاني در رابطه با آيه] 38[

                                                 
  .124، ص3كثير ج  تفسير ابن.  1
، و 212ص  2، و براي اطالع بيشتر از اين نوع جاها نگاه كنيد به ج 432ص 4تفسير ابن كثير ج .  2

  .و غير اينها20ص  4ج 
، )266ص 12به عارضه االحوذي ج: نگاه(يت كرده ي اين حديث را با اين لفظ روازمرت.  3

اين حديث از اين وجه غريب است، كه ما آن را فقط از حديث ابن « :ترمذي گفته است
و ابن لهيعه صادق است جز اينكه بعد از آنكه كتابهايش را سوزاندند، . »شناسيم لهيعه مي

  .تالتقريب ذكر شده اس 319گونه  كه در ص  همان. قاطي كرده است
  .358، ص 4معالم التنزيل ج.  4
  .156، ص 7معالم التنزيل ج.  5
و  227تا  223ص  3ج : و براي اطالع از جاهاي بيشتر نگاه كنيد 288ص  2معالم التنزيل ج.  1

  .391و  58ص  7و نيز ج  355ص  5و نيز ج  155ص  4نيز ج 
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يعنـي او را يگانـه   «: گفته است )º  «  ¼  ½   ¾(: كند اهل بهشت مي
 معنـاي توحيـد و   و دعا در اينجا بـه . كرديم دانستيم و او را عبادت و پرستش مي مي

شـود كـه، همـان     يكتاپرستي است، و اكثر مفسرين بر اين نظريه هستند، و گفته مـي 
  .1»دعاي معروف است

 )´  º  ¹  ¸  ¶  µ(و در مورد ايـن سـخن ابـراهيم    ] 39[
  (كنيد، و اين سخن خداوند  جاي اهللا عبادت مي يعني به«: گفته است] 48آيه: مريم[

½   ¾    (و اين سخن خداوند كنم،  يعني پروردگارم را عبادت مي )«  ¼
Â  Á  À  ¿(  2»باشد به معناي عبادت مي] در اينجا[دعا.    

n  m  l  k  j        (ي نسـاء   سـوره  117ي  بيضاوي در رابطه با آيه]  40[ 

o( جريان از اين قـرار بـود   . ها و مانند اين ةي الت و عزي و منانعي«: گفته است
فـالن   بنـي كردند، و آن را دختـر   آن را عبادت مي كه هر منطقه داراي بتي بودند كه

: رسـد  ي پروردگار كه در همان آيه اسـت، مـي   تا آن جا كه به اين گفته. »ناميدند مي

)t  s    r   q  p( ] .گويـد  كه مي [)q  p( ] بـا  ]  يعنـي

مگـر   )t  s    r   (كننـد   عبادت كردنش او را عبـادت و پرسـتش نمـي   
  .3»شيطاني سركش

´  µ  ¶  ¸  ¹    (ي اهللا تعالي  نين انتخاب كرده كه معناي اين گفتهو چ] 41[

»  º( ] بـود، زيـرا    اگر عبـادت شـما نمـي   «: اين با شركي ]77آيه :فرقان
  . 1»شرف و كرامت انسان در پرتو معرفت و طاعت اوست

                                                 
  .275ص  5تفسير سمعاني ج .  1
  .296، ص 3تفسير سمعاني ج .  2
كه در  179ص  5و ج  4به تفسير ابن جرير طبري ج : ، و نگاه117، ص 2انوار التنزيل ج .  3

  .اند هاي خود را دختران نام نهاده آن يادآور شده  عرب بت
، 9، 7ص  3و براي اطالع بيشتر از اين جاها نگاه كنيد به  ج  100، ص 4انوار التنزيل ج.  1

  .و غير اينها 155ص  5 ، و نيز ج72، 9ص  4و نيز ج  193، 39
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º  «  ¼  ½   (: گويـد  ي طور كه مـي  سوره 28ي  و در رابطه با آيه] 42[
خواسـتيم كـه مـا را مصـون      كـرديم يـا از او مـي    و را عبادت ميما ا«: گفته )¾
  .1»بدارد

و « : بعد از آن كه حليمي مقرّر كرده، دعا از جنس عبادت است، گفته است] 43[

P  O  N  M  (: به همين خاطر است كه اهللا تعالي فرموده است
QR   Z    Y  X  W  V  U  T   S( ]ــافر  :غـــ
  ]. 60آيه

كساني كـه از  . را اجابت كنم ) دعايتان ( مرا بخوانيد تا: ر شما گفتو پروردگا«: ترجمه
  ،».ورزند، به زودي با ذلّت وارد جهنّم خواهند شد عبادت من تكبر مي

  .2»در اين آيه خدا آشكار كرده كه دعا، عبادت است 
محلّي بسياري از آياتي كه در آن لفظ دعا وارد شده، چنين تأويل كـرده  ] 44-45[

 )Q  P  O(ي مـذكور   و در مورد اين آيـه . 3از آنها عبادت است كه مراد

T   S  (ي ما بعدش كه اين آيه اسـت   و با قرينه» !يعني مرا عبادت كنيد«: گفته
W  V  U ( 4»براي آن، دليل آورده است.  

و همان گونه كه علما در اين مواضع متعدد از كتاب اهللا تعـالي، دعـا را بـه     
گونه  هماناند،  اي از آنها عبادت را به دعا تفسير نموده  عده .1ندا عبادت تفسير نموده

V  U  T   S  (] 46[ي غـافر   سوره 60ي  كه سمعاني در ارتباط با آيه

                                                 
  .100، ص 5انوار التنزيل ج.  1
  .517ص  1المنهاج في شعب االيمان ج .  2
و غير اينها نگاه  695، 665، 627، 619، 524، 441، 407به عنوان مثال به تفسير جاللين ص .  3

  .كنيد
  .626مرجع سابق ص .  4
هاي  ر بعضي از حواشي و پاورقيبه غير از اينها جاهاي ديگري هست، كه د  و در آنجا،.  1

  .پيشين، به مقداري از آنها اشاره شده است
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W( از توحيـدم تكبـر   : شـود  و گفته مي. ورزند يعني از دعايم تكبر مي«: گفته
  . 1»ورزند مي

ي  باشد، و با صيغه ناي دعا ميبنابراين وي تأكيد كرده كه در اين جا عبادت به مع
  .»سخن را چنين آغاز كرده كه معناي آن توحيد است» شود گفته مي«تمريض 

ولي ابن كثير هر دو قول را با هم جمع كرده، در مقام بيان تفسير عبادتي كه ] 47[
يعني از دعـا و توحيـد مـن تكبـر     « : الذكر وارد شده است، گفته است ي فوق در آيه

وي ترجيح داده كه در اين مكان، معناي عبادت، همان دعا باشد و ايـن  . 2»ورزند مي
ي تنگـاتنگي ميـان عبـادت و دعـا وجـود دارد تـا        فقط بدين خاطر است كه رابطـه 

كه در بعضي مواضع ـ بدون اينكه هيچ اعتراضي صورت بگيرد ـ يكي از آنهـا     جايي
  .شود با ديگري تفسير داده مي

ي مـذكور را بـه عبـادت     ي وارد شده در آغـاز آيـه  هنگامي كه بيضاوي دعا] 48[
و اگر اين دعا به سؤال كردن و درخواست كردن تفسير «: تفسير كرده، گفته است

گيرد، به جهت مبالغه به جـاي   شود، بايد بگوييم كه تكبري كه جلوي آن را مي
بـاز هـم مشـكلي    [ نشيند، يا اگر تفسير كنيم كه مراد از عبادت، دعا است، آن مي
و رازي سر اين كه چرا عبادت بـه  . 3»زيرا دعا يكي از ابواب عبادت است] نيست

نسـاء را بـه    117ي شود، را بيان كرده، آن جا كـه دعـاي وارده در آيـه    دعا تعبير مي
]: 49: [وي گفته است )o        n  m  l  k  j(: عبادت تأويل نموده است

ا كسي كه چيـزي را عبـادت و   زير باشد؛ مي ،كنند يدعون به معناي عبادت مي«
بنابراين بيـان كـرده، علّـت    . 1»خواند در وقت احتياج به او، او را مي پرستش كند،

و . خوانـد  اطالق دعا بر عبادت اين است كه دعا كننده پيوسته معبودش را فـرا مـي  
منفعـت و   ت وي بر جلـب اين به سبب تعظيم او و اعتقادي است كه نسبت به قدر

باشد، به همين خاطر است كـه دعـا    ب وي ايجاد شده است، ميدفع مضرت، در قل
                                                 

  .28ص  5تفسير سمعاني، ج .  1
  .86ص  4تفسير سمعاني ج .  2
  .41ص  5انوار التنزيل ج .  3
  .46، ص 11تفسير كبير ج .  1
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يكي از بزرگترين داليل بر خضوع و فروتني دعا كننده است، و منزلـت عظيمـي در   
را بر اين معنـي  . 1»دعا، همان عبادت است«و علما، حديث . عبادت پيدا كرده است

  .اند حمل كرده
معناي اين حديث اين است «، خطابي در رابطه با بيان معناي آن گفته است] 50[

، ماننـد  باشـد  كه دعا، قسمت معظم و غالب عبادت است يا افضل عبـادت مـي  
خواهنـد   و مال، شـتر اسـت آنهـا مـي    . مردم بنوتميم هستند: گويند سخن آنها كه مي

يا عددشـان از همـه بيشـتر     2بهترين مردم هستند) ي بنو تميم مثالً طايفه(بگويند كه 
  .ترين آنهاست ، و شتر بهترين نوع مال و نجيب. . . . ها است و نظير اين

قسمت ] بگويد[خواهد  كه مي 3»حج، عرفه است«): ص(و مانند اين سخن پيامبر 
عظماي حج، ايستادن در عرفه است و اين به اين خاطر است كه اگر فرد بـه عرفـه   

] عـرب [ان برسد، بيم آن را ندارد كه حجش را از دست بدهد، و مانند اين، در سخن
  .4»بسيار است

رازي اين سخن خطابي را در بيش از چندين كتاب تأليف شده، تأييـد و تقريـر   ] 51[
  .1كرده است

برند ترك كردن دعا و  گويي به كساني كه گمان مي ابن حجر هم براي پاسخ] 52[
تسليم شدن به قضا و قدر بهتر است، به اين حديث متكـي شـده، و توجيـه كـردن     

                                                 
  .ذكر شد 360تخريج اين حديث در ص .  1
اما در دين خدا، . تفضيل و برتري دادن است اين شيوه و روش عرب و معيارهاي آنان در.  2

حجرات  ي سوره 13 ي گونه كه اهللا تعالي در آيه همان. برترين مردم، با تقواترين آنهاست
به احاديثي كه ابن كثير در رابطه با اين  :نگاه  و )u  t  s  r    q( : بيان  داشته

  !آورده است 218ـ  217ص  4معني در تفسيرش ج 
، كتاب المناسك، باب 486ص  2، و ابوداود ج 309ص  4ز احمد در مسند ج روايت ا.  3

و ) 127ص  2االحوذي ج  ضةعار(كسي كه به عرفه نرسيده است، و روايت از ترمذي 
ي كسي كه به نماز جماعت صبح  ، كتاب مناسك حج، درباره246ص  5روايت از نسائي ج 

اند، و اين حديث معروف  ا هم روايت كردهدر مزدلفه نرسيده است، و اين حديث را غير اينه
نگاه  258ـ  256ص  4به طرق روايت اين حديث در ارواء الغليل آلباني ج . و مشهور است

  . و شيخ آلباني اين حديث را صحيح دانسته است. كنيد
  .6-5شأن الدعا ص .  4
  .86و شرح االسماء الحسني ص  107ص  5تفسير كبير ج .  1
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» ةالدعا مخ العبـاد «اين شيوه، به جمهور علما نسبت داده، و با حديث حديث را به 
  .1آن را تأييد نموده است» عبادت استو اصل دعا مغز « 

آنجا كه دعا داشتن حضور قلـب بـا اهللا تعـالي را    غزالي توضـيح داده از  ] 53[
دعـا، مغـز عبـادت    « : گفته است) ص(، پيامبر طلبد و اين نهايت عبادات است مي
در هر حال منزلت دعا در عبادت، منزلت جداً عظيم و مهمي است، و تنهـا  . 2»تاس

باشـد، در  يـا جاهـل   كند كه بگويد، دعا از عبادت نيست كه نفهـم   كسي جرأت مي
باشـند در دعـا موجـود     اي كـه در عبـادت موجـود مـي     ي مفاهيم و معاني واقع همه

تعـالي بـا اسـم و نـام دعـا، بـه       باشند مضاف بر اين كه، در جاهايي از كتاب اهللا  مي
  .عبادت اشاره شده است

شود اين است كه، بعضي از مـردم   ترين چيزي كه در اينجا گفته مي و عجيب
شـود، سـپس    ي عبادت نمـي  اند، دعاي حاجت و مسألت وارد حوزه گمان برده
گردد، و  دعا كردن از غير اهللا تعالي جزو شرك محسوب نمي كه گيرند نتيجه مي
الـذكر علمـاي شـافعي     انديشي فاحش است كه سخنان سابق نوع خيالاين يك 

كنند به ويـژه سـخنان حليمـي، قشـيري، رازي و      قاطعانه آن را مردود اعالم مي
  .بيضاوي

ي شرك دعا در باب سوم، به حـول و   ي مسأله و به هنگام سخن گفتن درباره
عي مذهب بـر ايـن   ي علماي شاف ي الهي ردي كوبنده و قاطعانه را از ناحيه هقو

و تنهـا از خداونـد تبـارك    . انديشي مزبور مالحظه خواهيد كـرد  پندار و خيالي
  .كنيم وتعالي طلب معونت مي

                                                 
  .تخريج اين حديث گذشت 365و در صفحه  111ص 23فتح الباري ج .  1
  .390، ص 1االحياء ج.  2
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  )سر بريدن(ذبح : ي سوم مسأله

ـ ] مسأله[خداوند تبارك وتعالي در چندين جاي كتابش   اذبح و سربريدن را مقارن ب
است تا از يك سـو بـه بزرگـي و     ترين شعار و نماد دين آن نمازي ساخته كه ظاهر
ها يادآور شود، و از سوي ديگر به بندگانش اعالم بـدارد   سترگي مقام و شأن قرباني

 هايي است كـه بـه   گيرد، يكي از بزرگترين عبادت ذبحي كه تنها براي او صورت مي
اين در حالي است كه علماي شـافعي  . 1شود او حاصل مي ي آن نزديكي براي وسيله

دامنـة بحـث را گسـترش    ي جوانـب آن،   ي عظيم از همه با بيان اين مسألهدر رابطه 
توانيم آن چه را كه در اين مقام، از كالم آنها مد نظر داريم، به شكل  و ما مي. اند  داده

  :زير خالصه كنيم
  .جايگاه ذبح نسبت به عبادت: اوالً 
  .شود ذكري كه در هنگام ذبح گفته مي: ثانياً 

  ذبح نسبت به عبادتجايگاه : والً ا
ي   ي مهم مسأله شافعي و پس از وي يارانش، به تبيين اين جنبه ي ذبح اهتمام خاصـ

اند؛ چرا كه اگر اين جنبه به خوبي فهم شـود، مهمتـرين مفـاهيمي كـه در ايـن       داده
  .شود عبادت وجود دارد، فهميده مي

هـا دارد،   نيقربـا  ي اثناي سـخني كـه دربـاره   در توضيح اين جنبه، در شافعي ] 1[
ي آن، بـه سـوي    خوني هسـتند كـه بـه وسـيله     2ها صرفاً و اگر كه قرباني«: گويد مي

                                                 
  .396به انواع الدماء الواجبه و المسنونه في اللباب، اثر محاملي ص : نگاه.  1
و اذا كانت الضحايا انما «: نص عبارت امام شافعي چنين آمده است در متن عربي كتاب،. [ 2

بينيد كلمه هو  گونه كه مي و همان» ير الدماء احب اليهو دم يتقرب به الي اهللا تعالي و خ
بايد مؤنث  مذكراست و جناب شارح كتاب علت اين مذكر بودن هو را كه در اصل مي

يك علت براي مذكر بودن هو وجود دارد و آن اين است :] دهد گونه شرح مي بود، بدين مي
مانند آن چيز، يا آن امر، يا به . است شود كه، مفيد تذكير اي ارجاع داده مي كه اين هو به كلمه

ترين  و نظاير اينها و  اين   چيزي است كه در فصيح. شود ي آن نزديكي حاصل مي وسيله
نحل، چنين  ي سوره 66  ي گونه كه در سخن پروردگار، آيه كالم روي داده است و همان

ضمير در بطونه به صورت   )W   V  U  T  SX  \  [   Z  Y(: روي داد
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هـا در نـزد مـن دوسـت      شود، پـس بهتـرين خـون    خداي تعالي نزديكي حاصل مي
  .1»!تر است داشتني

و «: گفته است] حيوانات قرباني در حج[ي هدي  به هنگام سخن گفتن درباره] 2[
  .2»شوند ي آن به اهللا تعالي نزديك مي آنهاست كه به وسيله اين تنها مالي از مال

هـا و   و آنجا كه امـام شـافعي ممنوعيـت خريـد و فـروش چيـزي از قربـاني       ] 3[
معاوضه كردن آنها ـ نه خوردن و ذخيره كردن آن ـ را انتخاب نموده، توضـيح داده    

گر آنچه را گردد، م آنچه كه براي خدا خارج شده، به سوي مالك و صاحبش بازنمي
و اين مقولـه را بـه ايـن قاعـده     . اند اجازه داده) ص(كه اهللا تعالي و سپس پيامبرش 

  .3ارجاع داده است» باشد اصل قرباني اين است كه براي خدا مي«
دارد اينكه اهللا تعالي، خليلش ابراهيم را دستور فرمود، پسرش  حليمي بيان مي] 4[

اي پسـرش بـه او داد، ايـن مـورد، ثابـت      جـ  را سر ببرد، و سپس قوچي بزرگ را به
هـاي پيـامبران    كند، ريختن خون به خاطر كسب رضايت اهللا تعالي يكي از سنت مي
اعمالي است كه مـا   ي باشد ـ درود و سالم خدا بر همه آنها باد ـ و اين از جمله   مي

 سپس حليمي ذكـر كـرده، معنـاي   . مأموريم در اين راستا از آنها اقتدا و پيروي كنيم
شده از گناه به سوي خـدا آمـده    كنان و پاك اين، آن است كسي كه حج كرده و توبه

است، به او امر شده كه اين كار را مقرون به يك قرباني كنـد كـه او را بـه خداونـد     

                                                                                                                      
و از اين جمله است . شود كه به كلمه انعام ارجاع داده مي مفرد و مذكر اعاده شده، در حالي

: و نگفت )q  p  o  n       m        l    k( ]12ـ11:[سخن خداوند در سوره عبس 
گردد و از همين جمله است،  ذكرها، و اين بر پايه اين قول است كه ضمير به تذكره برمي

®  ¯   °  ±  ²  (] 56:اعراف[و تعالي در سوره  سخن خداوند تبارك
، و 7ها و شواهد بيشتر به جامع البيان ابن جرير ج  اي اطالع يافتن از مثالبر )³

آنگاه كه سبب و علت اعاده ضمير در آيه نحل مزبور، به صورت . نگاه كنيد 89ص  14ج 
آنجا كه سبب تذكير در  148 – 147ص  8و  5و نيز نگاه كنيد به ج . مفرد، را بيان كرده

را ذكر نموده است و نيز نگاه  كنيد  )®  ¯   °  ±  ²  ³(ي اعراف  آيه
  .174ص  3به فتح القدير شوكاني ج 

  .223ص  2االم ج .  1
  .217ص  2مرجع سابق ج .  2
  .285مختصر المزني ص .  3
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خـدايا مـن گناهـاني انجـام     : و گويي او مي گويـد . تبارك و تعالي نزديك مي سازد
و . كردم خودم را قرباني كنم، خودم را قرباني ميبود كه  ام كه اگر برايم جايز مي داده

جويم، پس آن را از من بپـذير و بـا    من با اين هدي و قرباني خودم، به تو تقرب مي
من نسبت به خـودت قـرار بـده     ي ت و قدرت خود آن را به عنوان فديهلطف و من

ايـن  و . گونه كه در عوض پسر ابراهيم خليلت، آن ذبـح عظـيم را فديـه دادي    همان
  .1باشد اش مي داند كه اين معنا و هدف قرباني كند و مي ها به قلبش خطور مي انديشه

  .2بيهقي در مقام تأييد و تحسين اين سخن حليمي، آن را نقل كرده است] 5[
كـردن حيـوان و    خواهـد بـا قربـاني    گويي كسي كه مي«: قفّال كبير گفته است] 6[

بجويد، در سيماي كسي متصور است كـه   ريختن خون آن به سوي اهللا تعالي تقرّب
دهـد، و گـويي آن    در عوض نفس خود، چيزي معـادل و برابـر بـا آن را فديـه مـي     

بخشد، و با اين كار از يك سو در پـي كسـب رضـايت     گوسفند را به جاي خود مي
كند كه كوتاهي و تقصيرش آن قـدر   آيد و از سوي ديگر اعتراف مي اهللا تعالي بر مي
  .3»باشد تقريباً مستحق گرفتن جانش ميزياد است كه 

ها  ي قبلي، جايگاه واال و ارزشندي را كه اين قرباني اين مطلب و مطالب نقل شده
هـا، يكـي از    كننـد كـه قربـاني    نمايند، و تأكيد مي اند، بيان مي در عبادت احراز كرده

  !باشد بزرگترين داليل خضوع انسان و فروتني وي در مقابل پروردگارش مي
  :گفته است 4از همين جاست كه رافعي] 7[
و . باشد بردن براي او مي بدان كه سربريدن براي معبود و با نام او، به منزلة سجده«

                                                 
  .140ص 3جالمنهاج في شعب االيمان .  1
  .478ـ  476ص  5شعب االيمان ج .  2
  .نقل كرده است30ص  23كبير ج رازي آن را در تفسير .  3
به   )شافعي (شناسي  مذهب. باشد او شيخ مذهب ابوالقاسم عبدالكريم بن محمد قزويني مي.  4

تأليف كرده و  را غزالي است» الوجيز«كتاب فتح العزيز كه شرح كتاب . او منتهي شده است
ت، چرا كه انباني از علم ائمه اين مذهب بوده بيشتر از همة علماي شافعي تمجيد شده اس

و او داراي شرح مسند شافعي و غير . اند و عامه فقهاي شافعي به او مراجعه كرده. است
ص  22و نگاه كنيد به سير اعالم النبالء ذهبي ج . فوت كرد 623در سال . آنهاست

ص  2هبه ج ، و طبقات ابن قاضي ش816ـ  814ص  2، و طبقات ابن كثير ج 255ـ252
407- 409.  
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باشند  هر يك از اين دو، يكي از انواع بزرگداشت و عبادت مخصوص اهللا تعالي مي
  .1»كه تنها او سزاوار عبادت است

و اما سـربريدن  «: باطني حج گفته استغزالي در اثناي سخنش دربارة اعمال ] 8[
بـري، نـوعي تقـرّب بـه سـوي       بدان كه به حكـم فرمـان  ] در حج[حيوانات قرباني 

آورده حيوانـاتي كـه بـراي قربـاني     (پـس هـدي   . باشـد  خداوند تبارك و تعالي مـي 
و اميد داشته باش كه خداوند تبارك و تعالي با هـر جـزء از   ! كامل كنرا  ) شوند مي

  .2»تو را از آتش آزاد نمايد آن، جزئي از

Ä  Ã  Â   Á   ( :گويـد  بقره كه مـي  ي سوره 196ي  غزالي در رابطه با آيه] 9[
Ç  Æ  Å( سـپس بـه قربـاني    . عبادت است] قرباني[اصل نسك  «: گفته است

هايي است كـه فـرد بـه     نسك گفته شده است، زيرا قرباني يكي از بزرگترين عبادت
  .3»شود الي نزديك ميوسيله آن به سوي اهللا تع

شـود كـه، بـه     در جايي ديگر بيان كرده، قرباني به اين دليل نسك ناميده مي] 10[
گردد، و به همين خاطر، آنچه را كه بـه منظـور    تعبد وارد مي] ي مقوله[زيرمجموعة 

  .4نامند برند، نسك نمي سر مي] معمولي[خوردن 
ه اينكه سربريدن ذبيحه توسـط  ذكر بيان ب«: و به خاطر همين ابن حبان گفته است

سپس با حـديث زيـر بـراي مطلـب     » .انسان با نام خدا و آئين اسالم، از ايمان است
  :خود دليل آورده است

شهدو ان ال اله الّـا اهللا و اَنَّ   فاذا: گويد تا آنجا كه مي... امرت ان اقاتل الناس«
وا صـالتنا فقـد حرمـت    صلمحمداً رسول اهللا و استقبلوا قبلتنا و اكلوا ذبيحتنا و 

  1»5هم و اموالهم، لهم ما للمسلمين و عليهم ما عليهمعلينا دماء

                                                 
  .ـ دار الكتب العليمه 84ص  12العزيز شرح الوجيز ج .  1
  .319ص  1الحياء ج .  2
  .165ص  5تفسير كبير ج .  3
  .70ص  4مرجع سابق ج .  4
، باب فضل استقبال قبله، ةدر كتاب الصال 103ـ  102، ص 1روايت از بخاري به مانند آن ج .  5

  .و روايت از غير اين دو 199ص  3ج و روايت از احمد در مسندش 
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پس وقتـي كـه   ... بجنگم  )مشركان(مردم به من دستور داده كه متقابالً با «: ترجمه
جز اهللا تعالي وجود ندارد و اينكـه محمـد رسـول     بحق شهادت دادند، هيچ خدايي

و از ذبيحه و قرباني ما خوردنـد، و همچـون مـا    ي ما رو كردند،  خداست  و به قبله
كـه   )حقوق و مزايـايي (  نماز خواندند، در حقيقت خون و مال آنها بر ما حرام شده،

كه بر آنهاست، بر آنـان نيـز    )تكاليفي(براي مسلمانان است، براي آنان نيز هست، و 
  .»باشد مي

الحظه كرده، آن هنگام كـه  ي مهم را م ي ذبح، اين جنبه ابن كثير در رابطه با مسأله
وي در اثناي بيان مقصود ايـن  . به ورود اين عبادت مقارن با نماز، يادآور شده است

بيـان مـراد از كـوثر     از پس]  2آيه: كوثر[ )z  }  |(ي اهللا تعالي  گفته
گونه كه ما در ايـن دنيـا و    يعني همان«: است ]11[  گفته ي قبل از آن مذكور در آيه

فراواني به تو عطا كرديم، از جمله رودي كه صـفت و خصوصـيت   در آخرت، خير 
! ات را براي پروردگارت خالص كن آن گذشت، ـ پس نماز فرض و سنّت و قرباني 

شـريك   و تنها او را عبادت كن كه هيچ شريكي ندارد ـ و با نام خداي يگانه كه بـي  

£  ¤  (: گونـه كـه خداونـد تبـارك و تعـالي گفتـه اسـت        همان! قرباني كن  است،
°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥±    ´  ³  ²

¶  µ( ] 163 – 162آيات :انعام [  
ام و زنده بودنم براي آن خدايي است كه رب العـالمين   بگو كه نمازم و قرباني«: ترجمه

  .»باشم ام و من نخستين مسلمان مي باشد، هيچ شريكي ندارد و بدين دستور داده شده مي
بـردن بـراي    سجده: يزي است كه مشركان بر سر آن بودند مانندو اين برخالف چ

  .2»غير اهللا تعالي و سر بريدن به غير نام وي
خداونـد سـبحان در   «: سويدي معناي اين سخن وي را ذكر كرده و افـزوده ] 12[

                                                                                                                      
  .215ص  13صحيح اين حبان ج .  1
، كه در 198ص  2به شبيه اين سخنش در ج : و نگاه 558ص  4تفسير القرآن العظيم ج .  2

  . )£  ¤  ¥  ¦( :ي انعام گرفته است سوره 162 ي تفسير آيه
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ها را ـ كه بـا تخصـيص دادن آنهـا بـراي خداونـد يگانـه،         قرباني 1ي شريفه اين آيه
اند، مقارن با نمازي كرده است كه همان ستون دين  ان جدا شدهيكتاپرستان از مشرك

  .2»است
ها، با نام  و ريختن خون) ها قرباني(ذبح مناسك «: بيان داشته »/«ابن كثير ] 13[

  .3»پيوسته مشروع بوده است  ي اديان خداوند، در همه

s  r  q  p  o  n   (ي اهللا تعالي  با اقتباس از اين گفته
  w  v  u  tz  y  x{  `  _   ~  }  |a     b

c( ] تي قربانگاهي قرار داديم، تا نـام خـدا را   «: ترجمه]. 34آيه:حجبراي هر ام
ايم، ببرند و خـداي شـما معبـود و     بر چهارپاياني كه به آنان روزي داده) به هنگام قرباني(

شـوندگان   تسليم شويد و بشارت ده متواضعان و تسـليم ) فرمان او(احدي است؛ در برابر 
  »را

يعنـي فقـط   «: گفته اسـت  )t   s  r  (بيضاوي در رابطه با اين آيه ] 14[
) خداونـد . (وي قرار دهنـد ) رضايت(ذكر كنند و قرباني خود را محض نام خدا را 

بيان كرده تا به اين نكته يادآور شود كه، مقصـود از  ) به نامش(علت قراردادن آن را 
  .4»ها، يادآوري معبود است قرباني

شـافعي و يـارانش     و با توجه به برجستگي و جايگاه عظيمي كه اين عبادت دارد،
اند كه فقط انسان مسلمان متولي امر سربريدن حيوانات قرباني شود و  دوست داشته

انـد، بـرخالف ديگـر حيوانـاتي كـه معمـوالً بـراي         آن را براي ديگران مكروه داشته
حيوانات را سر ببـرد،   تابي بيابد، اين قبيلواقع اگر فردي كشوند،در  خوردن ذبح مي

  .باشد در نظر شافعي و يارانش اشكالي ندارد و مكروه نمي
و سر بريدن هر كسي كه بتواند ذبح «: گويد مي »/«در اين ارتباط شافعي ] 15[

                                                 
   )£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »(ي انعام  سوره 162ي  يعني آيه.  1
  .221 - 220العقد الثمين ص .  2
  .و مرادش از ملل در اينجا اديان الهي است 221ص  3تفسير ابن كثير ج .  3
  .54ص  4انوار التنزيل ج .  4
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تـر و   را انجام دهد، اعم از زن حائض يا كودكي از مسلمانان، در نـزد مـن محبـوب   
ي هـر يـك از آنهـا     اگر چه ذبيحه  دن يهودي و نصراني است،خوشايندتر از سر بري

ولي من خوش ندارم كه مشركي چيزي از حيوانات قرباني  را سـر  . . . حالل است 
شـود، بـر دسـتان     ي آن به سوي خدا نزديكي حاصل مـي  ببرد، تا آنچه كه به وسيله

اش حـالل   هكه ذبيح پس اگر مشركي آن را سر ببريد. مسلمانان صورت گرفته باشد
  .1»دانم به داليلي كه توصيف كردم رغم كراهتم آن را جايز مي علي است؛

ي اهل كتـاب را   ي كودك مسلمان بر ذبيحه دادن ذبيحه ماوردي علّت برتري] 16[
چرا كه آن كـودك مسـلمان اسـت، و انجـام عبـادت از      «: است  گونه بيان داشته اين

ي او صـحيح   انجام عبـادت از ناحيـه   ي او صحيح است، پس او از كافري كه ناحيه
  .2»نيست، سزاوارتر است

اين چيزي كه شافعي  برگزيده، نووي آن را از مذهب شافعي  نقل كـرده، و  ] 17[
  .3نگفته كه در اين زمينه كسي از يارانش با او مخالف بوده باشد

 .باشـد  مي 4اند، شيرازي ي كساني كه بر اين مطلب تصريح كرده از جمله] 18-20[
  .اند هم مانند آن را گفته 6و بغوي 5و محاملي

و شكي نيست تخصيص مسلمانان به سر بريدن ايـن حيوانـات قربـاني، يكـي از     
باشد، تا فقط بر دسـتان   مي] و مراسم عبادي[ها  داليل عنايت و اهتمام به اين قرباني

                                                 
  .240ص  2االم ج .  1
  .92ص  15الحاوي الكبير ج .  2
  .407ص 8المجموع ج .  3
  ) 405ص  8به المجموع ج : نگاه(المهذب .  4
در نزد شيخ ابوحامد اسرافيني فقه را . باشد ن احمد بن محمد بن احمد ضبي مياو، ابوالحس.  5

خطيب بغدادي در . ي درسش او را جانشين خود ساخت آموخت و شيخ ابوحامد در حلقه
كتاب . برابر او زانوي تلمذ زده، و از او روايت كرده، و او را تعريف و تمجيد كرده است

بندي نموده است و يكي از سرشناسان بزرگ  ير آنها را طبقهالمجموع و المقنع و اللباب و غ
براي دانستن شرح حال او به كتاب . فوت كرده است 415در سال . علماي شافعي است

، و طبقات 369 - 366ص  1، و طبقات ابن صالح ج 405ـ  403ص  17ذهبي ج » السير«
مورد اشاره قرار  397 ، و سخني از او كه در كتاب اللباب ص370 - 369ص  1ابن كثير ج 

  .!گرفته، نگاه كنيد
  .42ص  8التهذيب ج .  6
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 باشـد، و اهـل   ي او صـحيح مـي   مسلماني صورت بگيرد كه، انجام عبادت از ناحيـه 
باشـد   ي آنها حالل مي كتاب هيچ تعلّق و ارتباطي بدان نداشته باشند، اگر چه ذبيحه

كسـاني بـه آن     و به اين منظور كه اين عبادت از اين دور نگاه داشته شود كه دسـت 
  .برسد كه شريك قايل شدن براي خداي تعالي آنها را آلوده ساخته است

خون حيوان كه به منظـور تقـرّب    و از آنجا كه بخش عبادي اين مسأله با ريختن
يابد، قاضي ابن سريج و جماعتي از علماي  گيرد، تحقق مي به سوي خدا صورت مي

آنهـا در  . ي گوشت قرباني را بخـورد  همه] كننده قرباني] [21[اند،  داده  شافعي اجازه
را ؛ زيـ ]خطايي نكرده[ي قرباني را بخورد  اگر همه«: اند خود گفته ي هتعليل اين گزين

شدن ثواب است با ريختن خون حيوان به نيت نزديك شـدن   ي قرباني، حاصل فايده
  .1»به خداي تبارك و تعالي

شـده، در   كـردن مشـروع   و مقصودشان اين است، معنايي كه به خـاطر آن قربـاني  
توسط قربـاني كننـده بعـد از    حقيقت حاصل شده است؛ لذا خوردن گوشت قرباني 

و از آنجـا كـه شـافعيه رو    . ي آن را  بخـورد  تّي اگر همـه ن، هيچ اشكالي ندارد، حآ
اند، به اين معنا نگريسـته، و آن   كردن حيوان به قبله را به هنگام ذبح مستحب دانسته

ذكر نصـوص بـر     ]22[  ماوردي پس از . اند را به عنوان يكي از مرجحات قرار داده
شـدن بـه خداونـد     و نزديكي قربت  يهام] ذبح[و براي اينكه «: گويد مي ،اين مسأله

و در سر بريـدن  . . . تر است، مانند نماز  تبارك و تعالي است، پس قبله بدان خالص
پس روكردن آنها به قبله سزاوارتر و   حيوانات قرباني، طاعت و نزديكي وجود دارد،

  .2»تر است اولي
  .3نظير چنين سخني را شيرازي گفته است] 23[
ا  . اي مستحب است اين در هر ذبيحه«: ا تأييد كردهنووي با اين گفته آن ر] 24[ امـ
ها و حيوانات قرباني  بيشتر مسـتحب اسـت؛ زيـرا رو كـردن بـه قبلـه در        ديدر ه

                                                 
  .نقل كرده است 416ص  8نووي اين مطلب را در المجموع ج .  1
  .95ص  15الحاوي الكبير ج .  2
  ).407ص  8به المجموع ج : نگاه(المهذب .  3
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  .1»باشد عبادات مستحب و در بعضي از آنها واجب مي
رسيم كه علماي شافعي مذهب به اين بخش  از مطالب پيش گفته به اين نتيجه مي

ي آن، بـا سـخن    انـد و سـخن گفـتن آنهـا دربـاره      زيادي دادهبزرگ عبادت، اهتمام 
باشـند، هـيچ    هاي ديگري كـه خالصـاً حـق اهللا تعـالي مـي      عبادت ي هگفتنشان دربار
  .تفاوتي ندارد

 فرمان اهللا تعالي و استشعار عظمـت  ذلت و خضوع و امتثال ازو اين فقط به دليل 
نزديـك   قرباني  بـه خـدا  ي  بوسيلهخواهد  در قلب فردي كه مي و بزرگي اوست كه

  .شود شود، ايجاد مي

  شود ه در هنگام سر بريدن گفته ميذكري ك: ثانياً
شوند، كسـي حـق    از آنجا كه حيوانات قرباني  شرعاً جز براي اهللا تعالي قرباني نمي

شريك است، آنها را ذبـح كنـد    نداشته و ندارد كه جز به نام اهللا تعالي كه يگانه و بي
  . و سر ببرد

و بيـان  نمـوده  مذهب اين نكتـه را تصـريح     ين در حالي است كه علماي شافعيا
ي ذبائح جز با نام اهللا تعالي سر بريـده   اين حيوانات قرباني و بلكه همه كهاند،  كرده
  .شود تلفّظ كرده نمي ،شوند و جز ذكر وي به هنگام سر بريدن آنها نمي
انجـام   را كـه اهـل كتـاب آنهـا    شافعي اين مورد را حتّي در مـورد ذبـائحي   ] 25[
اگـر  «: آنجا كه حالل بودن آنها را بيان كـرده، و گفتـه اسـت     دهند، لحاظ نموده، مي

  .2»حالل هستند  دهند، با نام خدا صورت بگيرد، ذبائحي كه آنها انجام مي
اين بدان خاطر است كه اهل كتاب به خاطر شركي كه داشتند گاهي حيوانـات را  

هاي آنها مشـروط بـه    بريدند، لذا يادآور شده، حالليت ذبيحه مي به غير نام خدا سر
  .3ط استاين شر

                                                 
  .408ص  8المجموع ج .  1
  .231ص  2االم ج .  2
غير نام خدا ) به هنگام ذبح(كساني كه در حيواناتي كه اهل كتاب  در ميان اهل علم هستند.  3

به اين دليل كه خداوند ذبايح آنها را حالل كرده و ) اند رخصت داده(اند،  را بر آنها آورده
نگاه كنيد به بعضي از آنچه كه در اين مورد از . گويند داند كه آنها چه مي حال آنكه او مي
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واجب ساخته، مخلوقاتش بـه نـام عظـيم    «ابن كثير بيان داشته كه اهللا تعالي ] 26[
اند كه يا عمداً و يا  اي اختالف داشته و علما فقط در تسميه. . . شوند                وي سر بريده 

  .1»است  دهسهواً  فراموش ش
محصور  2اين است كه، اختالف اهل علم در اين مسأله، »/«و منظور ابن كثير 

رسـد يـا كمتـر از     در حكم اين تسميه و نامگذاري است كه آيا به حد وجـوب مـي  
وجوب است؟ ولي در اينكه ذبح بايد با نام خداي تبارك و تعـالي صـورت بگيـرد،    

  .تسميه اذعان شود يا نه شكي در فرضيت آن نيست، خواه به وجوب اين
سـبب  «بيـان داشـته ـ كـه      3گونه كـه سـويدي   اين بدان خاطر است ـ همان ] 27[

آوري اختصاص دادن چنين مسائل بزرگي به خداي حقـي اسـت    م مشروعيت اين نا
اي نـدارد جـز    برد، چـاره  لذا كسي كه حيواني را سر مي. »باشد كه معبود همگان مي

  . ر زبان آورد، و نام غير او را بر زبان نياورداينكه، تنها نام خدا را ب
از حق اهللا تعالي اسـت  «: به همين خاطر نووي به نقل از يارانش، گفته است] 28[

  كه قرباني به  نام او، و سوگند خوردن به نام او، و سجده بـردن بـراي او قـرار داده   
  4».شود، و در اين راستا مخلوقي با او شريك نگردد 

t   s  r    (: گويـد  ي حج كه مـي  سوره 34ي  در تفسير آيه سمعاني] 29[
z  y  x  w  v  u{  ~  }  |( ــه اســت ــر «: گفت يعنــي ب

خواهيد آنها را ذبح كنيد نام خداوند يگانه را ذكر كنيد، زيرا خـداي   حيواناتي كه مي

                                                                                                                      
و معالم  51ص  2و نيز ج  66ص  6و ج  4بيان طبري ج سلف روايت شده در جامع ال

ص  9و به سخنان گفته شده در اين زمينه در المجموع نووي ج .  18ص  3التنزيل بغوي ج 
  .نگاه كنيد 78

  .8ص  2تفسير قرآن العظيم ج .  1
 ـ آوردن نام خداوند همراه با ذكر1: است علم در رابطه با اين مسأله سه قول اقوال اهل.  ٢

ـ مستحب است، روي اين حساب اگر سهواً يا عمداً 2. گردد شرط است و با سهو ساقط مي
ـ به شرط گرفتن  آن تسميه بطور مطلق، روي اين 3باشد  ترك شد، آن ذبيحه حالل مي

به المجوع : نگاه. اش حالل نيست حساب كسي كه سهواً يا عمداً آن را ترك كند، ذبيحه
  .565ص  8ني ابن قدامه ج، و مغ411تا  410ص 8ي جونو

  .224العقد الثمين ص .  3
  .408ص  8المجموع ج .  4
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  .1»شما، يك خداست
  .2ي معناي اين آيه چنين گفته است بغوي هم درباره] 30[

عالم تسميه خداوند يگانه را امري مربوط به اعتقاد به وحدانيت وي قـرار  اين دو 
ذكـر    دانـد،  اش جز نام كسي كـه يكتـايش مـي    اند؛ زيرا شخص موحد بر ذبيحه داده
  .كند نمي

. اين متعلق به اهالل و نامگذاريي است كه جايز نيست غير آن بر ذبيحه ذكر شود
ديـدگاه شـافعي  و اكثـر     سميه بايد بگوييماما در مورد حكم اين نامگذاري و تو 

  .باشد رسد و بلكه مستحب مي يارانش اين است كه به حد وجوب نمي
رسد، از همـين   گونه كه معلوم است به حد الزام و ضرورت نمي و مستحب همان

  .3روي ترك عمدي آن در نظر علماي شافعي  جايز است
انواعي هسـتند    اند، مستحب دانسته ي آنچه كه شافعيه تلفّظ كردن به آنها را و همه

  .باشند مانند تسميه و تكبير و دعا كه داخل در جنس ذكر مي
و هنگـامي كـه انسـان مسـلمان سـگ يـا       «: گويـد  در اين رابطه شافعي  مي] 31[

بـه نسـبت چنـين شخصـي       بفرسـتد، ) براي شـكار (ي خود را  ديده ي آموزش پرنده
د، پس اگر فراموش كرد كـه نـام خـدا را بـر     دوست دارم كه نام خدا را بر زبان آور

  .4تواند آن را بخورد مي  زبان آورد، و شكار را كشت،
ماننـد سـر   ] دهند نسبت به شكارشان انجام مي[زيرا اگر كشتني كه اين دو حيوان 

تواند  بريدن است، روي اين حساب اگر او تسميه را در سر بريدن فراموش كرد، مي
  .5»آن را بخورد

از خداونـد   ،ذبـح  در عي  مستحب دانسته كه همراه بـا آوردن نـام خـدا   شاف] 32[

                                                 
  .439ص  3تفسير  سمعاني ج .  1
  .385ص  5معالم التنزيل ج .  2
نگاه  104 – 102ص  1تفصيل اين مطلب را در المحصول في علم اصول الفقه رازي ج .  3

  .كنيد
تواند از آن شكار كه  ا كشت، شخص مييعني اگر آن حيوان شرعي آموزش ديده شكاري ر.  4

  .از ناحيه آن حيوان فرستاده شده، آمده است، بخورد
  .227ص  2االم ج .  5
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وي، اشكالي در اين نديـده كـه فـرد دعـا     . درود بفرستد) ص(بخواهد كه بر پيامبر 
هـا   ي ذبيحـه  ذكر بر همه«: كند و در عين حال بيان مي  اش پذيرفته گردد، قرباني  كند،

  .1»چنين است يكي است و آنچه از آنها براي قرباني است، نيز
و  3و مـاوردي  2شبيه آنچه كـه شـافعي گفتـه، يـارانش ماننـد شـيرازي      ] 33-39[

اما با اين تفاوت كه بعضي از آنها همچنين . اند هم گفته 6و نووي 5و بغوي 4محاملي
شدن قرباني را همچون دعا كـردن بـراي درود فرسـتادن بـر      دعا كردن براي پذيرفته

  .7دان ، مستحب دانسته)ص(پيامبر 
 8اند، خطـابي  ي كساني كه بر واجب نبودن تسميه انگشت نهاده از جمله] 40-42[

  .باشند مي 9و رازي
مستحب دانسته كه گوشتي كه نام خدا بـر آن جـاري نشـده،     10ابو محمد جويني

                                                 
و اقوال اهل علم درباره اين مسأله در كتاب جالء االفهام في فضل  240-239ص 2االم ج .  1

ن كثير منع و اب! نگاه كنيد 605 - 603و السالم علي محمد خير االنامِ ابن قيم ص  ةالصال
تفسير . (را در چنين جايي به جهور علما نسبت داده است) ص(درود فرستادن بر پيامبر

و نووي از قاضي عياض نقل كرده كه او كراهت اين مسأله را از ) 515ص  3قرآن عظيم ج 
  ).410ص  8به المجموع ج : نگاه. (مالك و ساير علما نقل كرده است

  ).407ص  8لمجموع ج ا(و المهذب  124التنبيه ص .  2
  .97-96، 11- 10ص  15الحاوي الكبير ج .  3
  .389اللباب ص .  4
  ..43، 11، 7ص  8التهذيب ج .  5
  .122ص 13و شرح مسلم ج  410و  408ص 8جالمجموع .  6
آن را به مذهب شافعي نسبت داده، و قول به عدم  410ص  8نووي در المجموع ج .  7

  .استحباب را ضعيف دانسته است
  .262ص  4معالم السنن ج .  8
  .178-177ص 13تفسير كبير ج .  9

در نزد علي ابوطيب . باشد او عبداهللا بن يوسف بن عبداهللا طائي، پدر ابوالمعالي مي.  10
. شنيده است] حديث[صعلوكي و قفال صغير مروزي فقه را آموخت، و از ابونعيم اسرافيني 

نحو ) علم(در كنار تدقيق و تحقيق در فقه  .يكي از صاحب نظران مذهب شافعي بوده است
روزگاري را بر عقيده اشعريه بوده، تا اينكه باالخره به . و تفسير را هم جمع كرده است

اي را در اثبات استواء و فوقيه تأليف  روش و طريقه سلف پايبند شد و در اين زمينه رساله
رده كه به خاطر تأويالتي كه در آن رساله بيان ك. و اين رساله بليغ و مؤثر است. كرد

دادند، دچار تحير و سرگشتگي شده است تا  شيوخش نسبت به نصوص صريح انجام مي
اينكه اهللا تعالي بر او منت نهاد و تأويالت متكلّمين  را ترك گفت و به روش سلف پايبند 
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و ايـن   1.گوشت مزبور حرام نيست] كه بگويد،[ولي وي ترجيح داده . خورده نشود
  .تسميه به نام خدا به حد وجوب نرسيده است  ،بدين معني است كه در نظر وي

توانيم تصـور   هرگز نمي: اند خود گفته ي هو علماي شافعيه در تعليل اين گزين
كنيم كه مسلماني بيايد نام خدا را به خاطر معناي فاسدي ترك گويد؛ چه او بـا  

ـ . برد، اگر چه فراموش كند آن را تلفّـظ نمايـد   نام خدا سر حيوان را مي ي و حتّ
به او سـوء ظـن     اگر او عمداً نام خدا را بر زبان نياورد، نبايد به مجرد اين كار،

داند كـه ذبـح كـردن جـز بـراي خداونـد يگانـه و         پيدا كنيم چه او خوب مي
بنابراين وي در قرارگاه روانش به اين مسأله يقين پيدا . باشد شريك جايز نمي بي
تـوانيم   پس چگونه مي. نمايد گي ميكند و با آن پروردگارش را عبادت و بند مي

اش حـرام خواهـد شـد و بـا ذبيحـه       اش را ترك كند، ذبيحه بگوئيم اگر تسميه
آوري آنهاسـت كـه    و اين تعليـل و دليـل  ! مشرك هيچ تفاوتي نخواهد داشت؟

  .گردد عبارات آنها بر محور آن مي
و  سـيان نو شافعي بعد از اين كـه خـوردن گوشـت ذبيحـه را در حالـت       ]43[  

: گويد كند، در ارتباط با آن مي تثبيت ميداند و آن را  ميحالل فراموش كردن تسميه 
برد اگر چه آن  چرا كه انسان مسلمان با نام خداوند تبارك و تعالي سر حيوان را مي«

  .2»را فراموش نمايد
و پس از آن كه ذبايح اهل كتاب را در صـورتيكه نـام غيـر اهللا را بـر زبـان      ] 44[

كند كه اگر مسلمان عمداً تسـميه   حرام كرده ـ در حاليكه به كساني اشاره مي  آورند،
گمـان ببـرد،     پـس اگـر كسـي   «: گويد دانند ـ مي  اش را حرام مي را ترك كند، ذبيحه

انسان مسلمان اگـر بـه هنگـام سـربريدن حيـوان نـام اهللا تعـالي را فرامـوش كـرد،          
                                                                                                                      

باشد كه  و او داراي كتاب التبصره في ترتيب ابواب للتمييز بين االحتياط والوسوسه مي.شد
در . هاي نافع و مهم است و كتاب تفسير كبير هم متعلق به اوست اين كتاب از جملة كتاب

 17ذهبي ج » السير«براي دانستن شرح حال او به كتاب . هجري فوت كرده است 438سال 
 391ص  1و طبقات ابن كثير ج  522ـ  520ص  1و طبقات ابن صالح ج  618ـ 617ص 

  .مراجعه كنيد 141ـ71لتبصره ص ، و مقدمه كتاب ا392ـ 
  .575ـ 574في ترتيب ابواب للتمييز بين االحتياط و الوسوسه ص  ةالتبصر.  1
  .227ص 2االم ج .  2



  
  
  

    ﴾422 ﴿              انواع عبادت و شروط صحت آنها 
 

 

از روي دست كم گـرفتن آن نـام،    و اگر. شود اش مشكلي ندارد و خورده مي ذبيحه
شود ـ در حاليكه او بـه خـاطر     اش مشكل دارد و خورده نمي آن را ترك كند، ذبيحه
شـدن بـراي خداونـد     كند ـ كسي كه به خاطر شـريك قايـل     شرك آن را ترك نمي
اش وانهـاده شـود و خـورده     گويد، سزاوارتر است كه ذبيحـه  سبحان آن را ترك مي

را سـر  ] حيـواني [اين اسـت كـه وقتـي انسـان مسـلمان       »/«منظور وي . 1»نشود
كند، و بر اين اساس، اگر او  برد، هيچ معناي فاسد و پوچي به ذهنش خطور نمي مي

ي  د، آن تســميه را تــرك كــرد، نبايــد در مســألهمــتعاز روي از روي فراموشــي يــا 
خـاطر   آيـد بـه   نمـي  ـ    پراكني شود؛ زيرا وي هيچ وقت ـ ولو عمـداً   اش شك ذبيحه

اش را ترك كنـد؛ چـون ايمـان دارد كـه      شرك و يا ديگر مفاهيم بد و ناپسند تسميه
از اين رو، بـا نـام خـدا      باشد، ذبح و قرباني  حق خالص خداوند تبارك و تعالي مي

كند، اگر چه آن را فراموش نمايد، لذا تلفّظ نكردن اسم خداوند توسط وي،  ذبح مي
آخر مگر نه اين اسـت كـه   . اش را حرام گرداند حهدر آن حدي نيست كه بتواند ذبي

اش بخاطر آن ـ   قلبش سرشار از اين اعتقاد و باور راستين است كه الزم است ذبيحه
  .ي فرد كتابي مشرك باشد در كمترين حاالت ـ بهتر از ذبيحه

p  (خطابي بيان كـرده كـه مـراد از ايـن گفتـه اهللا تعـالي         به همين خاطر،] 45[
    s  r  qw  v    u    t( ]اين نيست كـه فـرد زبانـاً نـام     ] 121آيه :انعام
معنايش اين است حيـواني كـه سـر بريـده     «اش جاري سازد، بلكه  خدا را بر ذبيحه

ي كساني باشد كه به آن اسم معتقـد   نشده است، حرام است، پس اگر ذابح از جمله
  .2»ده استاست ـ اگر چه زباناً آن را نگويد ـ در حقيقت آن را نام بر

باشـد، پـس    كننده است، همان اعتقاد قلب مي و اين يعني آنچه كه در اينجا تعيين
اگر فرد به آن اسم معتقد باشد، حقيقتاً آن را نام برده است، اگر چه زباناً آن را تلفّظ 

  .نكرده باشد
ي كسـي   بـودن ذبيحـه   ي فوق را دليل بر حـرام   و ماوردي در جواب كسي كه آيه

                                                 
  .231ص  2مرجع سابق ج .  1
  .257ص  4معالم السنن ج .  2
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حقيقـت  «: سهواً يا عمداً تسميه را ترك كرده اسـت، گفتـه اسـت   ] 46[كه  قرار داده
شـود،   ذكر با قلب است، چرا كه ضد آن نسيان و غفلتي است كه به قلب اضافه مـي 

پرسـت   ي كسـاني اسـت كـه مشـرك و بـت      اين تحريم مشمول ذبيحه  از اين روي،
  .1»اند هستند و اهللا تعالي را يگانه ندانسته

در اينجا شرط شده است، همان ذكر قلبي است كه فقط مشـركان  يعني ذكري كه 
باشند، و ذكر زبان مـورد   پرستان و كساني كه در حكم آنها هستند، فاقد آن مي و بت

  .نظر نيست
ي انسان مسلماني كه نام  به همين خاطر وقتي كه رازي جواز خوردن ذبيحه] 47[

: پرسـد  ، از مانعـان ايـن مـورد مـي    را ترجيح داده  خداوند را بر آن ذكر نكرده است،
سپس آن ذكر را بر ذكـر  » !گوئيد، هيچ ذكري در اينجا مالحظه نشده است؟ چرا مي«

  .2قلب حمل نموده است
رسيم كه، شافعي و اكثر يارانش اجـازه   از مطالب پيش گفته به اين نتيجه مي] 48[

نگام ذبح ترك كنيم، گرفتن ذكر و نام خدا، آن را به ه اند كه به خاطر دست كم نداده
كه شافعي آوردن نام خدا را حتّي در شكار مـاهي و   چگونه اين گونه است در حالي
گيـري   بينيم، در ترك اين ذكر سـخت  و اگر هم مي 3ملخ هم مستحب دانسته است؟

  .اند، به خاطر تعليالت و داليلي است كه پيشتر خاطرنشان كرديم نكرده
گيري علماي شـافعي در مسـئله    آسان: وئيمتوانيم بگ و از همين جاست كه مي

ذكر دليل بر اين است كه آنها در وجوب اختصاص دادن ذبح به خداي تبـارك  
محـال اسـت كـه هـيچ     : گويـد  اند و گويي زبان حال مي و تعالي سختگير بوده

مسلماني بيايد ذبحي براي غير خدا و به نيت تقرب به او، انجام دهد، بلكه تنهـا  
، از همين روي، ذكر كردن نـام خـدا   دهند ه اين كار را انجام ميمشركان هستند ك

به هنگام ذبح به حد آن دليل و سندي نرسيده است كه بتـوانيم بـه وسـيله آن ميـان     
ذبح مسلمان و غيرمسلمان تفاوت قايل شويم، بلكه آنچه كه در اينجا تعيـين كننـده   

                                                 
  .12ص 15الحاوي الكبير ج .  1
  .178ص 13تفسير كبير ج .  2
  234ص 2به االم ج: نگاه.  ٣
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كه از آن با نام ذكر قلبي  است، پايه و اساس كار است؛ و آن همان اعتقاد قلبي است
و چون اين ذكر در ذبح انسان مسلمان جزماًو يقيناً فراهم شده است، . اند تعبير كرده

مـواردي را كـه مشـاهده    . 1گيـري كنـيم   الزم نيست كه در مسئله ذكر به زبان سخت
كرديد، برداشت و تعليل علماي شـافعي مـذهب اسـت اگرچـه برداشـت و مقولـه       

  .واهللا اعلم. آنها را رحمت كند و آنها را ببخشايد خدا. شخصي ما نيست

                                                 
اند كه تسميه ذبح به  ي بايد بگوئيم كه شافعيه ـ با توجه به مذهب صحيح ـ مكروه دانستهول.  1

تا جايي كه ابو حامد اسرافيني، كسي را كه به عمدي آن را ترك كند، . عمدي ترك شود
و نگاه كنيد . آمده است  408ص 8گونه كه در المجموع نووي ج همان. سته استگناهكار دان

؛ و به همين خاطر است كه رازي پس از جايز دانستن 74ص 13ج . لمبه شرح نووي بر مس
s  r  q  p    (ي انعام  ي سوره خوردن از آن ذبيحه و منع استدالل بر تحريم آن به آيه

w  v    u    t (گوييم براي يك مسلمان سزاوارتر است  و با اين وصف مي«: گفته است
 178ص  13تفسير كبير ج. »قوي است) بسيار( ن اجتناب ورزد، چون ظاهر اين نصٱكه از 

بيان كرديم كه ابومحمد جويني نخوردن گوشتي كه نام خداوند بر آن  382ي  و در صفحه
  .ذكر نشده است را مستحب دانسته است
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  نذر : مسأله چهارم

و . 1سـازد  اصل نذر در لغت عرب چيزي است كه انسان آن را بر خود واجـب مـي  
اين چيز واجب شده گاهي در شرع خدا محمود و مورد پسـند، و گـاهي مـذموم و    

نذر عبادات است ـ كه قطعاً  و از آنجا كه سخنمان در اينجا، درباره . باشد ناپسند مي
باشد ـ به حول و قوه الهي، از البـالي اقـوال علمـاي شـافعي، آن را       مورد پسند مي

  : منحصراً در دو مطلب زير بيان خواهيم كرد
  معناي نذر عبادت: اوالً
  .حكم تقرب به وسيله اين نذر: ثانياً

  معناي نذر عبادت: اوالً
رابطه با كسي كه نـذر كـرده خيـري انجـام     معناي اين نذر را در  »/«شافعي ] 1[

اين عملي اسـت ميـان او و اهللا تعـالي، بـر او الزم     «: دهد دهد، اين گونه توضيح مي
  .2»آيد مگر اينكه خود، آن را بر نفس خويش واجب كند نمي
هميشـگي آن روزي را كـرده    ي كند، كسي كه نذر روزه كه بيان مي و نيز آنجا] 2[

دهـد   د، و بايد آن روز را روزه بگيرد، معناي نذر را توضيح ميآي كه فالني در آن مي
. 3»چون اين چيزي است كه خود، بر نفس خويش تحميل كـرده اسـت  «: گويد و مي

  بر محـور ايـن معنـا چرخيـده     »/«شافعي  مذهبو در حقيقت تعريفات علماي 
  .باشند تر مي ، اگر چه بعضي از آنها از بعضي ديگر دقيقاست
كه از ميان آنها نذر را تعريف كرده است، بغـوي   ترين تعبيري و دقيق بهترين] 3[

نذر آن است كه بر نفـس خـود چيـزي را واجـب سـازد كـه       «: است كه گفته است
  .4»و شرع آن را بر او واجب نساخته است) به سوي خداست(ي قربت  مايه

                                                 
، و المعجم الوسيط ج 200ص  5،  و لسان العرب ج 140ص 2به القاموس المحيط ج : نگاه . 1

  .912ص  2
  .256ص 2االم ج .  2
  .259ص  2مرجع سابق ج.  3
  .150ص  8التهذيب ج.  4
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يعنـي  «: آمده است گفتـه اسـت   1ي بقره و نيز در بيان معناي نذري كه در آيه] 4[
  .2»ايد آنچه كه شما در راستاي طاعت اهللا تعالي بر خود واجب ساخته

كه داوطلبانه چيزي از عبـادت يـا   «ابن اثير بيان كرده، نذر همان چيزي است ] 5[
  .3»صدقه يا غير آن را بر خودت واجب نهايي

، ابـومظفر  7، حليمـي 6، محالي5، شيرازي4شبيه چنين تعريفاتي را ماوردي] 6-16[
  .اند گفته 14و سويدي 13، ابن اثير12، ابن حجر11، بيضاوي10، نووي9، رازي8معانيس

و نذر با اين توصيف مزبور پايبندي و التزام به طاعتي اسـت كـه اهللا تعـالي آن را    
  .دوست دارد، و بندگانش را بدان ملزم نساخته است

 ي آن طاعـت بـه او تقـرّب    ولي اين را براي آنهـا مشـروع كـرده كـه بـه وسـيله      
و آن را به عنوان يكي از اسباب محبت خـود بـراي بنـدگانش قـرار داده     . 15بجويند
ما يزال عبدي يتقرّب بالنوافـل  «: گونه كه در حديث قدسي گفته است همان. است

كـه او   شود تا اين ها به من نزديك مي ام همواره با انجام دادن سنت بنده» «حتّي احبه

                                                 
J  I  H  G  F   E  D  C  B  A   (ي بقره است  سوره 270ي  و آن آيه.  1

K( »ايد، قطعاً اهللا تعالي آن را  و هر چيزي را كه انفاق كنيد يا نذري كه انجام داده
  .»داند مي

  .335معالم التنزيل ج .  2
  .39ص  5ديث ج النهايه في غريب الح.  3
  .463ص 15الحاوي الكبير ج .  4
  ).449ص 8به المجموع ج : نگاه(المهذب .  5
  .405اللباب ص.  6
  .516ص 2المنهاج في شعب االيمان ج .  7
  .287ص 3تفسير سمعاني ج .  8
  .76ص 7تفسير كبير ج .  9

  .453ص 8المجموع ج .  10
  .164ص 5انوار التنزيل ج.  11
  .70 ص25فتح الباري ج.  12
  .454ص  4تفسير القرآن العظيم ج .  13
  .217العقد الثمين ص .  14
  .از اين نكته آگاه باش. گردد نه به پيمان نذر ضمير در اينجا به آن طاعت سنّت برمي.  15
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  .1»دارم را دوست مي
ي  اين نذر فقط مختص به چيزي است كه مايـه  شود، روشن ميو بدين ترتيب 

ي قربت نيست يا حرامي است كه انجـام دادن   قربت است، و اما چيزي كه مايه
يا مباحي است . ، نه با نذر، نه با غير نذر، انجام دادن آن جايز نيستآن جايز نيست

ي حكـم انجـام دادن    هكه در انجام دادن آن قربتي وجود ندارد؛ چرا كه مباح از ناحي
  .2يا انجام ندادن مساوي است

هـايي   آور همچنـين در قربـت   گذشته از اين اختصـاص نـذر بـه كارهـاي قربـت     
محصور است كه واجب نيستند، زيرا آنچه را كه خدا فـرض كـرده، بوجـود آوردن    

ها بر نفس معنايي ندارد، حال آنكه كسي آنها را فرض نموده كـه كسـي    فرضيت آن
هايي كه نـذر وارد آنهـا    د به حكمش اعتراض كند، و بلكه مراد از آن قربتتوان نمي
از همـين  . باشند اب، مشروع ميحبشود، چيزهايي هستند كه بر سبيل سنت و است مي

هاي غير واجبـي كـه    ، آن را به كار)بينيم مي(اند  روي در تعريفي كه از نذر ارئه داده
و بـا وجـود   . 3آور شـوند   ا به اين معني يـاد اند ت ي تقرّب هستند، اختصاص داده مايه

آور است، بيان حكم عقد و پيمـان آن مهـم اسـت،     آنكه نذر مختص به اعمال قربت
ي  گونه كـه بـه حـول و قـوه     گردد، همان چرا كه با حكم نادري در شرع، متمايز مي
  .الهي در فصل بعدي، توضيح آن خواهد آمد

                                                 
قاق، باب تواضع، و روايت از احمد در مسندش ر، كتاب ال190ص 7روايت از بخاري ج .  1

  . 256ص6ج
ي كسي كه نذر مباح يا  حرامي كرده، در الحاوي الكبير  اند درباره فتهبه تفصيل آنچه كه گ.  2

  .نگاه كنيد 453 - 452ص  8و المجموع نووي ج  467ـ 464ص  15ماوردي ج 
 8و المجموع نووي ج 151ص  8براي توضيح بيشتر پيرامون اين مسأله به تهذيب بغوي ج .  3

  .نگاه كنيد 453ص 
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  حكم تقرّب با اين نذر: ثانياً 
شود؛ چرا كـه دو حكـم را در    ي مسايل خاص و تمايز يافته قلمداد مي از جملهنذر 

شـود، و ديگـري بـه مابعـد آن      يكي از آنها به آغاز پيمان نذر مربوط مي: گيرد بر مي
  . يابد پيمان تعلق مي

، آغاز عقد و نذر و ملزم ساختن نفس به آن، در نـزد شـافعيه مكـروه    بنابراين
شود، و بنـده   منعقد و بسته شد، وفا كردن به آن واجب ميباشد، اما اگر نذر  مي

  .1گيرد به خاطر اين وفا كردن مورد ستايش و تمجيد قرار مي
، در حقيقـت  3متفق عليه اسـت، امـا نظـر منجـز     2و اين در ارتباط با نذر مجازات

اند، آن هم به خاطر دليلي كه بـه   ي كراهت بيرون آورده بعضي از آنها آن را از حوزه
و شافعيه براي كراهت عقد نذر بـه ايـن   . ي الهي آن را بيان خواهيم كرد ول و قوهح

ال يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قـدر لـه، و   «: اند حديث قدسي استدالل كرده
لكن يلقيه النذر الي القدر قد قدر له، فيستخرج اهللا به من البخيل، فيؤتي عليه ما 

آورد كه برايش مقـدر   زاد چيزي نمي نذر براي آدمي«. 4»لم يكن يؤتي عليه من قبل
دهد كـه قـبالً    نشده است، لكن نذر او را به سوي آن سرنوشت و تقديري سوق مي

                                                 
 3ي ج ابي در كتاب اعالم الحديث في شرح صحيح البخارو به همين خاطر است كه خط.  1

از علم است، و آن اين است كه از چيزي منع و نهي  يغريب اين باب«: گفته است 2277ص 
  . »گردد شود كه انجام بگيرد، تا جايي كه اگر انجام شود، واجب مي

جام طاعتي را معلق ان هزيرا شخص نذر كنند. شود و نذر معلق و نذر معاوضه هم ناميده مي.  2
پس او، همچون كسي است كه با طاعتش . كند كه آن را خواستار است به تحقق امري مي

اگر اهللا تعالي بيمارم را شفا دهد، بر من واجب است كه به : كند، مثالً بگويد معاوضه مي
ص  15براي توضيح بيشتر به الحاوي ماوردي ج . اي را آزاد كنم خاطر اهللا تعالي برده

، و إحكام 459ص 8و المجموع نووي ج 151ـ 150ص 8، و التهذيب بغوي ج467ـ464
و غير اينها مراجعه  70ص  25، و فتح الباري ابن حجر ج 669األحكام ابن دقيق العيد ص 

  .كنيد
سازد،  و آن را به چيزي معلق نمي  آورد، ابتداء آن را پديد مي هو آن نذري است كه نذر كنند.  3

براي خدا بر من نذر باشد كه صدقه : گويد مثالً شخص مي. شود م ناميده ميو نذر مطلق ه
  .الذكر در پاورقي سابق مراجعه كنيد به مراجع فوق. دهم

كتاب االيمان و النذور باب وفاء به نذر، و مسلم مانند آن   ،232ص  7روايت از بخاري ج .  4
  . كتاب النذر  ،99ص  11را روايت كرده، در جلد 
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را از دسـت انسـان   ) چيزي(ي اين نذر برايش مقدر شده است، واهللا تعالي به وسيله
بـر سـر او    اكنـون  كشد لذا، آنچه را را كه قبالً بر سر او نيامـده هـم   بخيل بيرون مي

نهي النبـي  «: گويـد  اند كه مي چنان كه به حديث ابن عمر هم احتجاج كرده. »آيد  مي
از ) ص(پيامبر « 1»انه ال يرد شيئا، و لكن يستَخُرَج به من البخيل: عن النذر و قال

ي  گيرد، اما چيزي به وسيله را نمي) از تقدير(جلوي چيزي : نذر نهي فرمود و گفت
  .»شود ان بخيل بيرون آورده ميآن از دست انس

چندين عالم مذهب شافعي كراهت و ناخشنودي خود را از عقد نـذر ابـراز   ] 17[
  ابن حبان كه كتاب النذور از صحيح خود را با احـاديثي آغـاز كـرده   : اند، مانند كرده

بيـان داشـته كـه     يي ها و در رابطه با كراهت نذر عنوان. كنند است كه از نذر نهي مي
  .2اند، وي هم منعقد ساختن نذر را دوست نداشته است از اين حاكي

هم در رابطه با كراهت نذر باب بنـدي نمـوده و دليـل     4و بغوي 3بيهقي] 18-20[
  .اند هم بر آن انگشت نهاده 6و ابو مظفر سمعاني 5اند، و نووي آورده

ن را بـه  نقل كرده و آ 8كراهت نذر را از اكثر علماي شافعي 7و ابن رفعه] 22-24[
باشد، و بيان داشته  ي آنان مي زمره ا نسبت داده است كه ابن حجر هم ازاكثريت آنه

                                                 
و روايت از . وايت از بخاري با اين لفظ در جايي كه بدان اشاره كرديم در پاورقي سابقر.  1

  .كتاب النذر 97ص  11مسلم به مانند آن ج 
  .223-219ص  10به صحيح ابن حبان ج : نگاه.  2
  .77ص  10السنن الكبري ج .  3
  .22-21ص  10شرح السنه ج .  4
  .450ص  8المجموع ج .  5
  .115ص  6ي ج تفسير سمعان.  6
دار مذهب شافعي در  پرچم. باشد او ابوالعباس احمد بن محمد بن علي انصاري بخاري مي.  7

كه شرح كتاب » المطلب«و كتاب » البنيه في شرح التنبيه، يةكفا«. دوران خود بوده است
وفات   710در سال . باشند هاي او مي غزالي است، از جمله مشهورترين كتاب» الوسيط«

، و 27-24ص  9براي دانستن شرح حال وي به طبقات الشافعيه سبكي ج . است يافته
مراجعه  230-229اهللا ص  يةو طبقات ابن هدا 67- 66ص  3طبقات ابن قاضي شهبه ج 

  .كنيد
  .نقل كرده است 76ص  25ابن حجر اين مطلب را در فتح الباري ج .  8
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  .2كراهت نذر را از نص شافعي نقل كرده است 1كه ابو علي سنّجي
ابن حجر بر كسـي كـه گمـان بـرده نـذر مكـروه نيسـت، خـرده گرفتـه، و          ] 25[
باشد و مـن   تيجه نذر مكروه ميحقيقتاً نهي از نذر خاصتاً ثابت شده، در ن«: گويد مي

صريح ] نهي[گويند نذر مكروه نيست در حالي كه  واقعاً در شگفتم از كساني كه مي
پس كمترين درجات اين نهـي ايـن اسـت كـه بـه صـورت       . از آن ثابت شده است
  3.»تنزيهي مكروه باشد

چون طاعتي محض «: اند بعضي از علماي شافعي در تعليل كراهت نذر گفته] 26[
و در مقابـل عوضـي   [ 4يست؛ زيرا قربت و نزديكي خالص با آن قصد نشده اسـت ن

  .»]انجام گرفته است
ها به اين علت اشـاره   و غير اين 7و بيضاوي 6و نووي 5ابومظفر سمعاني] 27-30[
و از آن جا كه اين علت فقط در يك نـوع نـذر ـ يعنـي نـذر مجـازات ـ         . 8اند كرده

باشد، بعضي از علما فقـط   دف مخصوصي معلق ميشود كه بخاطر كسب ه يافته مي
چـون در ايـن نـذر، فـرد     . اند اين نوع نذر را مكروه، و نذر منجز را مستحب دانسته

كنـد، انجـام دادن آن را بـه هـدفي از اهـداف       داوطلبانه به طاعتي مستحب اقدام مي
  .سازند معلق و مشروط نمي

                                                 
تاب فروع ابن حداد است كه يكي باشد؛ شارح ك او حسين بن شعيب بن محمد مروزي مي.  1

و اين ابوالعلي اولين كسي است كه ميان . باشد هاي مذهب شافعي مي ترين كتاب از نفيس
ها از علماي شافعي، هماهنگي و همگرايي به وجود  ها و عراقي روش و طريقه خراساني

ري هج 432گفته است، در سال  527ـ526ص  17ج » السير«طبق آنچه كه ذهبي در . آورد
، و طبقات ابن هدايه اهللا 348ـ344ص  4و نگاه كنيد به طبقات السبكي ج . وفات يافته است

  .143- 142ص 
  .76ص  25فتح الباري ج .  2
  77تا  76ص  25الباري ج  فتح.  ٣
ص  25كه در فتح الباري ج  چنان. ابن عربي اين تحليل را به علماي شافعي نسبت داده است.  4

زودي مطالبي از بعضي از ايشان نقل خواهيم كرد كه اين نكته را تأييد  و به. آمده است 76
  .نمايد مي

  .115ص  6تفسير سمعاني ج .  5
  .99ص  11شرح مسلم ج .  6
  .79ص  25حافظ ابن حجر آن را در فتح الباري نقل كرده است ج .  7
  .77ص  25به فتح الباري ج : نگاه.  8
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، بر ايـن بـاور   1پردازد از نذر ميابن دقيق العيد آنجا كه به شرح حديث نهي ] 31[
تنها مخرجي است كـه مـا   ) مجازات معلّق(است كه اختصاص دادن كراهت به نذر 

بيـرون آيـيم و ايـن    ] كلـي [توانيم از البالي آن از طرح مسائلي مخالف با قواعد  مي
ي  ي طاعت، طاعـت، و وسـيله   قاعده، مقتضي است كه وسيله«بدان خاطر است كه 
و از آن جا كه نذر وسيله و ابزاري براي پايبندي به قربتي . »اشدمعصيت، معصيت ب

است، بر اين اساس الزم است كه آن نذر قربت باشد، ولي ظاهر كليت حـديث بـر   
اشـاره   2خالف آن است، و اگر ما اين حديث را بـه آن قسـمتي كـه از اقسـام نـذر     

ـ بايـد بگـوييم     3گونه كه سياق حديث بر آن داللـت دارد  كرديم، حمل كنيم ـ همان 
باشد، چه، نـذر معلـق    كه آن معنايي كه در آن قسم است، در نذر مطلق موجود نمي

گيرد، حـال   عبادت بر تحصيل آن هدف، صورت مي ب عوض و توقيفبه نيت كس
  .4»شود آنكه اين معنا در التزام به عبادت و نذر كردن مطلق آن مالحظه نمي

نذر معلق و نـذر منجـز را روشـي ميانـه و      ابن رفعه تفاوت قايل شدن ميان] 32[
معتدل در ميان قول كساني كه نذر را به طور كلّي مكروه دانسته، و قول كساني كـه  

اند، قرارداده است؛ چـرا كـه كسـي كـه بـدون هـيچ تعليـق و         آن را مستحب دانسته
باشد و آن اين اسـت كـه بـه نـوع      كند، داراي هدفي سالم مي عوضي نذر قربت مي

  .5اجب، بر آن ثواب ببرد، و آن برتر از ثواب تطوع استثواب و
ابن حجر بر اين باور است كه، تخصيص نهي مذكور به نذر معاوضه و نذر ] 33[

كننـدگان بـه نـذر     بر وفـا [ي ثنا گيرنده ي انسان كه در بر سوره 1ي به نوعي آيه 6لجاج

                                                 
  .392ص . همان حديث پيشين ابن عمر است.  1
  .منظورش نذر مطلق است.  2
  .»يستخرج به من البخيل«: كند اشاره مي) ص(به اين سخن پيامبر .  3
  .670احكام االحكام ص .  4
  .نقل كرده است 77ص  25ابن حجر آن را در فتح الباري ج .  5
و . آمده است 205ص  1گونه كه در قاموس ج  اصل لجاج در لغت خصومت است، همان.  6

لجاج نذري است كه بر چيزي معلق شده، به قصد جلوگيري از آن يا تشويق كردن بر نذر 
اگر با فالني صحبت كنم بر من نذر باشد : مثالً. باشد و غالباً ناشي از خشم و غضب مي. آن

اين نكته را خاطرنشان  218 – 217سويدي در العقد الثمين ص . اي را آزاد كنم كه برده
تفصيل و .باشد ج در انجام طاعت و معصيت و مباح قابل تصور ميو نذر لجا. ساخته است
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و [گردانـد  مـي و حديثي كه مشتمل بر نهي از نذر است را در كنار هم جمـع  ] است
و هر دوي آنها بـه يكـي از اشـكال نـذر     ] كند ميان آنها توافق و سازگاري ايجاد مي

  .2يابند اختصاص مي
كنـد كـه يقـين دارد،     و در كل بنده فقط بـه ايـن دليـل نـذر مجـازات مـي      

تواند آن چه را كه براي آن نذر كرده، بـرايش آسـان و فـراهم     پروردگارش مي
كند تا عبادتي را بر خود هموار نمايد كه  يل نذر منجز مينمايد، و تنها به اين دل

  .باشد داند انجام دادن آن باعث خشنودي پروردگارش مي مي
ي بنده با حالتي از ذلّت و خضـوع و بـه    بنابراين نذر با هر دو نوعش ازناحيه

برد او را به سوي خداوند تبارك نزديـك   هايي كه گمان مي منظور جستجوي راه
و شكي نيست كه اين مفاهيم مهـم و بـزرگ مايـه    . گيرد صورت مي سازند، مي

  .باشند گرفته از جوهر عبادت مي
دليل بر اين مدعا، اين است كه علماي شافعي و ديگـران بـه شـدت از ايـن منـع      

و ايـن  . 3كنند كه نذر به احدي غير از خداوند تبارك تعالي اختصاص داده شـود  مي
ي تحقـق   هاي عبادت جامـه  ي نذر ه در همهيالي مشارط به اين دليل است كه معانفق

هـايي كـه    ولي وقتي كه شارع از عقد نذر نهي كرده ـ به خاطر حكمـت  . پيدا نمايد
. انجامد ـ به همين خاطر منعقد ساختن آن، ممنـوع شـده اسـت     ذكر آنها به طول مي

ي كـه  شود، اما وفا كردن بـه طـاعت   اين مطلبي است كه به حكم عقد نذر مربوط مي
ي پروردگار بـه آن دسـتور    ي نذر به آن پايبند كرده است، از ناحيه خود را به وسيله

|  {  ~  ( :وي در رابطـه بـا حاجيـان گفتـه اسـت     . داده شده اسـت 
  ] 29آيه: حج[ ) �   ¡

  . »هاي خود وفا كنند هايشان را بر طرف سازند، و به نذر پس بايد آلودگي«: ترجمه
                                                                                                                      

  .و غير آن بنگريد 149 -147ص  8هاي اين مورد را در التهذيب بغوي ج  مثال
و : (كند كردارش را وصف مي و آن آيه هفتم اين سوره است كه خداوند در آن بندگان نيك.  1

  ).يوفُون بالنَّذْرِ
  .79ص  25فتح الباري ج.  2
  .ي الهي در باب سوم كالم شافعيه در اين باره خواهد آمد به حول و قوه.  3
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پـردازد، بـر كسـاني كـه بـه       دگان نيـك كـردارش مـي   و آنجا كه به توصـيف بنـ  

  ] 7آيه: انسان[ )J  I(: كند كنند، ثنا مي هايشان وفا مي نذر
  » كنند به نذر وفا مي«: ترجمه

گويند كه وفا كردن بـه نـذر طاعـت در     و به همين خاطر علماي شافعي متفقاً مي
باشند، اگـر   ن ميبه خداوند سبحا 1ي تقرب گرددكه مايه ي اعمالي محسوب مي زمره

گونه كه بغوي از بعضي از اهل علـم نقـل    همان. چه به كراهت عقد نذر حكم شود
اند، اگـر چـه در وفـا كـردن بـه آن       در كل نذر را مكروه دانسته«]34[كرده كه آنها، 

  .2»باشد) طاعت(پاداش وجود دارد، اگر نذر 
و در كل عمـل  «: ستبعد از آنكه سمعاني كراهت نذر را بيان داشته، گفته ا] 35[

  .3»باشد كردن به نذر، كاري مورد پسند مي
تعالي ـ دريافتم، ضرورت وفا كـردن بـه    ـ  »/«و آنچه كه بنده از كالم شافعي 

باشد و در اين راستا در بين طاعت ملتزم به نذر معلق و طاعت ملتزم  نذر طاعت مي
  .4به نذر منجز، تفصيل و تفاوتي صورت نگرفته است

را بـه صـورت مطلـق    ) عمل به نـذر (در اين ميان كساني كه وجوب  و] 36-37[
  .مي باشند 6و محاملي 5اند، ابن حبان دانسته، و به نوع نذر نگاه نكرده

ام ـ متفقاً قايـل    و اما غير از اينها ـ از كساني كه از سخنانشان مطلع شده ] 38-39[
سـد، عمـل كـردن بـه     بر اين هستند كه، در نذر مجازات اگر ناذر به مـراد خـود بر  

باشد، و به همين خـاطر ابـن    طاعتي كه خود را به آن ملزم ساخته است، واجب مي
و نووي وجود اخـتالف در آن را منتفـي    7حجر اتفاق نظر بر اين مسأله را نقل كرده

                                                 
  .الهي به زودي بيان اين مطلب خواهد آمد ي  به حول و قوه.  1
  .22-21ص  10شرح السنه ج .  2
  .115ص  6تفسير سمعاني ج .  3
  .185- 184ص  4، ج 256-254ص  2االم ج .  4
  .230 ص 10به صحيح ابن حبان ج : نگاه.  5
  .405اللباب ص .  6
  .70ص 25فتح الباري ج.  7
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و اما طاعاتي كه به طريق نذر منجز بدانها التزام حاصـل شـده اسـت،    . 1دانسته است
يكي از آنها اين است كه ناذر بايـد آنهـا را   : ها دو نظر دارندعلماي شافعي درباره آن

  .2باشد انجام دهد، و دومي اين است كه انجام دادن آنها ملزم نمي
و چيزي كه بيش از يك نفر از مشاهير آنـان آن را تـرجيح داده اسـت،    ] 40-49[

آن را بر ايـن تأكيـد، و    3گونه كه شيرازي همان. باشد ضرورت عمل كردن به نذر مي
تـرين دو نظريـه در نـزد     ، و نـووي آن را صـحيح  4جزو مذهب شافعي حساب كرده

و ابن  10و ابن كثير 9و بغوي 8و ماوردي 7وحليمي 6، و ابن حجر5اصحابش قرار داده
و علت اينكه آنها وجوب عمل به نذر . اند بدان سخن گفته 12و سويدي 11دقيق العيد

نـذر منجـز وفـا كـردن بـه آن را       دهنـد ايـن اسـت كـه، طـاعتي كـه       را ترجيح مـي 
مـن  «: خارج شـود ) ص(گيرد، ممكن نيست كه از عموم اين فرموده پيامبر  مي بر در

كسي كه نذر كرده از خداوند اطاعت كند، پس بايـد از  « 13»نذر ان يطيع اهللا فليطعه
كسي را كه طاعتي نذر كرده، ملزم به پايبنـد  ) ص(بنابراين پيامبر . »او اطاعت نمايد

كند يا نذر صدقه غير واجـب   مثالً كسي كه نذر اعتكاف مي. به آن نموده است شدن
هايي كه  باشد، لذا براي تفاوت قايل شدن ميان طاعت نمايد، قطعاً ناذر طاعت مي مي

زم به نذر مطلـق هسـتند، هـيچ معنـايي     تملتزم به نذر معلق هستند، و طاعاتي كه مل
                                                 

  .459ص  8المجموع ج .  1
و . (، و المهذب شيرازي نگاه كنيد467-464ص  15به اين دو نظريه در الحاوي ماوردي ج .  2

  ).458ص  8به المجموع ج : نگاه
  ).458ص  8به المجموع ج :  نگاه( المهذب .  3
  .129التنبيه ص .  4
  .459ص  8ج  المجموع.  5
  .70ص 25فتح الباري ج .  6
  .513ص  2المنهاج في شعب االيمان ج .  7
  .467ص  15الحاوي ج .  8
  .21 -20ص  10شرح السنه ج .  9

  .373ص  1ارشاد الفقيه الي ادله التنبيه ج .  10
  . 669احكام االحكام ص .  11
  .218العقد الثمين ص .  12
ب االيمان و النذور، باب نذر در طاعت، و روايت از ، كتا337ص  7روايت  از بخاري ج .  13

  .اند و غير اين دو، اين حديث را روايت كرده 36ص  6احمد در مسندش ج 
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  .و اهللا تعالي اعلم. باقي نمانده است
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  طواف : مسأله پنجم

نيـز   2در اصطالح شرعي. 1طواف در لغت عبارت است از دور زدن پيرامون آن چيز
همين است، با اين تفاوت كه چون عبـادتي شـرعي اسـت كـه موجـب تقـرب بـه        

هايي به آن اختصاص يافته كه آن را از ساير  باشد، ويژگي خداوند تبارك و تعالي مي
در اين زمينه وضـعيتش هماننـد   . متمايز ساخته استهاي ديگر  ها و دور زدن طواف

اند كـه   هايي اختصاص يافته ي مفاهيم و مسمياتي است كه به خصيصه وضعيت بقيه
و بارزترين خاصيتي كه طـواف عبـادتي   . اند  آنها را از معناي عام لغويشان جدا كرده

ه بـراي آن  ها تمايز يافته است، همان جايگاهي اسـت كـ   در پرتو آن از ديگر طواف
به طوري كه عبادت كـردن بـه وسـيله طـواف جـز در آن محقـق       . تعيين شده است

بـه مثابـه   ] هاي بارز آن اين است كـه  يكي ديگر از ويژگي[عالوه بر اين، . شود نمي
باشد كه ايـن طـواف را بـه عبـادت      خط ارتباطي است كه داراي مفاهيمي عظيم مي

زيـر،   ي هست كه بيان شد، از البـالي دو گفتـ  و حال كه مسأله چنين ا. اند پيوند داده
ي الهي، سخنان علماي شافعي مذهب را در رابطه با اين مسـأله بيـان    به حول و قوه
  :خواهيم كرد

  جايگاه و مكان طواف؛: اوالً
  .    پيوند طواف با عبادت: ثانياً

                                                 
  .570ص  2ج  302ص  1، و معجم الوسيط ج 225ص  9، ج 296ص  4لسان العرب ج .  1
به دور كعبه آمده و در رابطه با آن ذكر طواف «: گفته است 143ص  3ابن اثير در النهايه ج .  2

 138و نگاه كنيد به تفسير سمعاني ج ص . »است، و آن عبارت است از دور زدن پيرامون آن
: گويد بقره كه مي ي سوره 125 ي در رابطه با تأويل آيه 148ص  1و معالم التنزيل بغوي ج 

)Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »(   
ماعيل امر كرديم كه خانه مرا براي طواف كنندگان و مجاوران و و ما به ابراهيم و اس«: ترجمه     

  » !كنندگان و سجده كنندگان، پاك و پاكيزه كنيد ركوع
  .531به مفردات الفاظ قرآن، اثر راغب اصفهاني ص : و نيز نگاه    
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  جايگاه و مكان طواف: اوالً
جايگاه مخصوصي است كه  طواف داراي: اند علماي شافعي مذهب توضيح داده

تبييني كه آنها در زمينه جايگاه طواف . باشد طواف كردن در غير آنجا، جايز نمي
  .باشد اند، شامل بر بياني عام و بياني خاص مي به عمل آورده

دهد، طواف فقط در كعبه مشروع است و ديگر نقاط زمين از  بيان عام توضيح مي
طواف در داخل مسجدالحرام صورت بگيـرد   باشند، بر اين اساس كه آن محروم مي

هـر چنـد كـه    . نه از بيرون آن، در غير اين صورت طواف جايز و كافي نخواهد بود
  . طواف كننده در بيرون، با طوافش فقط كعبه را مدنظر داشته باشد

: گويـد  كند ـ مـي   كه وظايف طائف را بيان مي در اين رابطه شافعي ـ در حالي ] 1[
كند مگر در مسجدالحرام؛ چـرا كـه مسـجدالحرام     را كفايت نمي و طواف كردن او«

پس اگر از مسجدالحرام بيرون شود، و طواف نمايـد، بـه   ... جايگاه طواف مي باشد
شود، كم يا زياد باشد، و  طوافي كه در خارج از مسجدالحرام انجام داده، اعتماد نمي

دهـم   كند به او اجـازه مـي  الحرام طواف  اگر من به او اجازه دهم كه از خارج مسجد
كـه از حـرم خـارج نشـده باشـد ـ طـواف         ـ در صورتي) مكه(هاي  كه از پشت كوه

  . 1»كند
به اين دليل به چيزي از طوافي كه در بيرون مسجدالحرام انجـام داده،  «و تنها ] 2[

  .2»باشد در غير جايگاه طواف ميشود كه  اعتماد نمي
بـه  «: به طواف را ذكر نموده، گفته است هنگامي كه ابن كثير اختصاص كعبه] 3[

در عـين حـال بيـان    . »شود اي از زمين طواف انجام داده نمي غير از آن، در ناحيه
شـوند مگـر    چرا كه آن دو مشروع نمـي «كند كه نماز با طواف مقارن شده است  مي

 گيرد، و بنابراين طواف در كنار آن صورت مي. اهللا اختصاص داده شوند اينكه به بيت
  . »شود ـ رو به سمت آن خوانده مي 3نماز در غالب حاالت ـ مگر در حالت استثنايي

                                                 
  .179ص  2االم ج .  1
  .177ص  2مرجع سابق ج .  2
: گويد سوره حج است كه مي 26ي  تباط با آيه، و اين در ار216ص  3كثير ج  تفسير ابن.  3
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اهللا تعالي آن را به دو عبـادت  «: حليمي در ارتباط با موقعيت كعبه گفته است] 4[
اختصــاص داده اســت؛ يكــي از آنهــا طــواف اســت كــه فقــط پيرامــون آن جــايز  

  .1»...باشد مي
ارج از مسـجدالحرام را ممنـوع كـرده، در    هنگامي كه ماوردي طـواف در خـ  ] 5[

بلكه مسـجدالحرام  . 2كند چرا كه اين يكي كعبه را طواف نمي«: تعليل آن گفته است
  .3»كند را طواف مي

: رافعي اين مسأله را بـا عبـاراتي شـيوا و جـامع توضـيح داده و گفتـه اسـت       ] 6[
ونـه كـه   گ واجب است كه طواف در بيرون از مسجدالحرام صورت نگيـرد، همـان  «

  .4»آن را در خارج مكّه و حرم انجام ندهد] طائف[واجب است 
معناي اين جمله اين است كه طواف در هيچ جايي از زمين درست نيسـت مگـر   

  .در داخل حرم، سپس در حرم هم مشروع نيست مگر در داخل مسجد الحرام
طاعـت  هنگامي كه ابن عبدالسالم آنچه را كه مربوط به امـاكني كـه در آنهـا    ] 7[

و مراسـم  [متعلـق بـه مناسـك    : نوع سوم«: گيرد، ذكر نموده، گفته است صورت مي
باشد، و اگر در خارج از مسجد  است مانند طواف، و محلش مسجد الحرام مي] حج

بنـابراين او هـم طـواف را طاعـت     . 5»كنـد  الحرام طـواف كنـد، او را كفايـت نمـي    
گيرد كـه آن داخـل مسـجد     زمين  صورت مي يمخصوصي قرار داده كه در يك جا

  .الحرام است تا طواف به دور خود كعبه انجام شود
                                                                                                                      

)u   t  s  r  q  p(  ،و منظورش از حاالت استثنائي
توانند پياده و سواره و رو به غير  باشد كه در آن حالت، نماگزاران مي حالت شدت ترس مي

اه نگ. تواند به قبله رو نكند خواند مي قبله نماز بخوانند، و نيز وقتي كه مسافر نماز سنت مي
باب آن دو حالتي كه در آنها رو كردن به غير قبله جايز ( 98ـ96ص  1كنيد به االم ج 

و » شود فصل اينكه چه وقتي فرض قبله ساقط مي« 77ـ72ص 2، و الحاوي ج)است
  . و غير اينها فراوانند 241ـ230ص  3و المجموع ج  63ـ-60ص  2التذهيب ج

  .408ص  2المنهاج في شعب االيمان ج.  1
و مابعد آن، بر آن . باشد، و درست آني است كه من ثابت كردم مي» كنندگان طواف«در اصل  . 2

  . نمايد داللت مي
  .149ص  4الحاوي الكبير ج .  3
  ).301ص  7حاشيه المجموع نووي ج (العزيز شرح الوجيز .  4
  .237ص  1قواعد االحكام ج .  5
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انـد كـه    از همين جاست كه علماي شافعي وقتي وظايف و واجباتي را ذكر كـرده 
اند كه يكي از وظـايف   بر اين تأكيد كرده] 10-8. [كند طواف بدون آنها كفايت نمي

گونـه كـه ايـن     همان. جام دهداين است كه فرد طواف را در داخل مسجد الحرام ان
انـد،   بيان كرده كرده 2و بغوي 1كرديم، غزالي مورد را سواي كساني كه ما آنها را ذكر

  .3باشد ي يارانش مي و همچنين نووي كه توضيح داده، اين مطلب مورد اتّفاق همه
دهند، علماي شافعي مذهب، طواف  و مواردي را كه نقل كرديم صراحتاً نشان مي

و ايـن بيـاني   . دانند اهللا الحرام جايز نمي اي از زمين جز بيت ا در هيچ نقطهعبادتي ر
آوري است، مـع الوصـف آنهـا بيـان      ي توضيح و دليل آشكار و كافي در زمينه

يابد  كند، در مي اند كه كسي كه در آن انديشه مي خاص ديگري را به آن افزوده
راي يـك بعـد اعتقـادي    كه آن بيان، بيش از آنكه يك توضيح فقهـي باشـد، دا  

جايگاه طـواف  ] 11[و آن اين است كه آنها به خاطر اهتمام شديدي كه به  باشد مي
نمايد، بايد اطمينـان يابـد    اند كه كسي كه خود كعبه را طواف مي اند، تأكيد كرده داده

 4»ي كعبه بيـرون باشـد   كه تمامي بدنش از همه«كه طوافش در حالي صورت گرفته 
طوافش پشت حجر ـ يا مقداري كه از آن جزو كعبـه حسـاب شـده      به اين معنا كه

  .كعبه صورت گرفته باشد 6و از پشت شاذروان 5ـ   است
چون او در كعبـه  اگر در چيزي از اينها اخالل كند، طوافش صحيح نخواهد بود؛ 

                                                 
  .299، 1ن ج و احياء علوم الدي ،362الوجيز في الفقيه ص .  1
  .258ص  3التهذيب في الفقيه ج .  2
  .39، 14ص  8المجموع ج .  3
  .اقتباس شده است 14ص  8از كالم نووي در المجموع ج .  4
اين عبارت را چنين ذكر كردم، چون ميان علما درباره حجر اختالف است، كه آيا كل آن .  5

؟ بيان اين مطلب را در جزو كعبه است يا چند ذراعي از آن جزو كعبه محسوب است
  .نگاه كنيد 25ص  8المجموع نووي ج 

شاذروان، با فتحه ذال، بخشي از ديوار «: گفته است 117فيومي در المصباح المنير ص .  6
و همان قسمتي است كه از عرض پايه كعبه رو به بيرون وانهاده شده است . الحرام است بيت

و عجيب است كه بسياري از . »روكش كعبه است ي شود؛ چون به مثابه و تأزير نامگذار مي
شود و  زماني است كه استعمال مي رغم اينكه دير اند، به هاي لغت، اين كلمه را نياورده فرهنگ

  .زياد متداول است
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  .1آن طواف نمايد رطواف كرده، و به او امر نشده مگر اينكه  به دو
و  6و غزالـي  5و شـيرازي  4و بغـوي  3و ماوردي 2لب، شافعيبر اين مط] 19ـ   12[

  .8اند ها تأكيد كرده و غير آن 7رافعي
پـس وقتـي كـه    . 9نووي اتفاق نظر هم مذهبانش را بر آن نقـل كـرده اسـت   ] 20[
انـد كـه اهللا    ها اين همه دقت و حساسيت نسبت به جايي بـه خـرج داده   بينيم آن مي

روع كرده است، پس چگونه است اگر به جـايي  تعالي طواف كردن به دور آن را مش
و از ! كردن به دور آن را اصالً اجـازه نـداده اسـت؟    وافططواف شود كه اهللا تعالي 

ـ   21[ 10 .اند كه اگر كعبه منهدم شود همين جاست كه بعضي از علماي شافعي گفته
 1وويو ن 11گونه كه رافعي طائف بايد به دور قطعه زمين خالي آن بگردد، همان] 23

                                                 
يكي از آنها كه در اينجا ذكر شده است، و ديگري : اهل اعلم درباره شاذروان دو نظر دارند.  1

 26نگاه كنيد به فتاواي ابن تيميه ج. شود نه كعبه حساب نميآن است كه شاذروان جزو خا
  .121ص 

  .177-176ص  2االم ج .  2
  .149ص  4الحاوي الكبير ج .  3
  .258ص  3التهذيب ج .  4
  ).22ص  8المجموع ج (المهذب .  5
  .299، ص 1و احياء ج  362-361الوجيز ص .  6
  ).295ص  7به حاشيه المجموع ج (العزيز .  7
 90- 88ص  5، و بيهقي در سنن كبراي خود ج 244، ص 4ابن حزيمه در صحيح خود ج .  8

  .اند بر طواف از پشت حجر نص نهاده
  .25، 24، 14ص  8المجموع ج .  9

تا آن را بر پايه و اساس . خراب شد) ط(در زمان ابن زبير ) ص(كعبه بعد از پيامبر .  10
 -156ص  2نه كه اين مورد در صحيح بخاري ج گو ـ درست كند، همان السالم عليه ابراهيم ـ

، كتاب 94-92ص  9، كتاب الحج، باب فضل مكه و بنيان آن، و در صحيح مسلم ج 157
بار [ها در آخرالزمان  و بر دستان حبشي. الحج باب نقض كعبه و بناء آن، ثبت شده است

لحج باب ، كتاب ا158ص  2خراب خواهد شد همان گونه كه در صحيح بخاري ج ] ديگر
، و در صحيح مسلم )البيت الحرام قياماً للنَّاسِ الکَْعبةَجعلَ اهللاُ (اين فرموده خداي تعالي 

ها  و تفصيل اين روايت. هاي قيامت، ثبت شده است ها و نشانه كتاب فتنه 36-35ص  18ج 
  .نگاه كنيد 291-289، 239-222ص  1را در اين باره، در كتاب تاريخ مكه، اثر ازرقي ج 

  ).302ص  7به حاشيه المجموع ج (العزيز .  11
  .39، ص 8المجموع ج .  1
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ايـن  . 1اند، و ابن حجر هم به آن گرايش پيدا كـرده اسـت   اين مطلب را توضيح داده
بدين خاطر است كه طواف فقط به دور اين خانه مشروع شده است، پس وقتي كـه  

جايگاهش ] به دور[مشكل و دشوار شود، ) طواف(به اين علت عارضي و ناگهاني، 
ـ آماده ساخت، طـواف     السالم ـ عليه  كه خداوند تبارك و تعالي آن را براي خليلش

h  g  f    ( :گونـه كـه اهللا تعـالي فرمـوده اسـت      همـان . شـود  كرده مـي 
j  i( ]26آيه: حج[ ،  

  .»و هنگامي را كه جاي اين خانه را براي ابراهيم آماده ساختيم«: ترجمه
] شخصي كـه وطـن مشـخص نـدارد    [ 2ها براي افقي از همين روي، بعضي از آن 

اند كه زياد طواف بكند، و زياد طواف كردن او را مقدم بر زياد نماز  ستهمستجب دان
گـردد   اند به رغم آن كه زماني اجر و پاداش نماز خيلي فراوان مـي  خواندنش دانسته

  .3كه در مسجد الحرام خوانده شود
و  1و بغوي 6اند، و بيهقي بر اين مطلب تأكيد نموده  5و رازي 4ماوردي] 28ـ   24[

                                                 
اند، اگر كعبه خراب شود، نماز كسي كه به قطعه زمين  ، و گفته246ص  7فتح الباري ج .  1

گونه كه غزالي اين  همان. خالي آن رو كند، به شرطي كه خارج از آن باشد، صحيح است
به (، و رافعي در العزيز 65ص  2در التهذيب ج  ، و بغوي195مسئله را در الوجيز ص 

وجود  198ص  3و نووي در المجموع ج .اند توضيح داده) 220ص  3حاشيه المجموع ج 
از ابن  135ص  4ر تفسيرش ج هر گونه اختالفي در اين باره را نفي كرده است، اما رازي د

عبه ايستاده است، نقل كرده كه وي نماز كسي را كه در قطعه زمين خالي ك »/«سريج 
و رازي آ ن  را ترجيح داده، و با اين كار . صحيح دانسته است، و اگرچه از آن خارج نباشد

از يك سو با قول يارانش مخالفت كرده، و از سوي ديگر همراه با ابن سريج با قول ابو 
  .حنيفه موافقت نموده است

به مختار : نگاه. ين آمده استهاي زم منصوب به افق است و آن مردي است كه از كرانه.  2
  .21ص  1، و معجم الوسيط ج 8الصحاح ص 

در فتح الباري ابن حجر  اند، نماز آمده) اجر(ها كه درباره مسأله افزايش  به تفصيل اين روايت.  3
  .نگاه كنيد 82–81ص 6ج 

  .از او نقل كرده است 252ص  2شربيني اين مطلب را در مغني محتاج ج .  4
  .58ص 4بير ج تفسير ك.  5
  .110ص  5السنن الكبري ج .  6
  .130ـ129ص  7شرح السنه ج .  1
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  2.»اين قول معتبر است« : است  اند، و ابن حجر گفته هم بدان تمايل يافته 1حليمي
بـه  [علت اين امر اين است كه شخصي كه وطن مشخصـي نـدارد و   و ] 29[

تواند طواف كند، پس وقتـي   بطور كلي فقط در اين مكان مبارك مي] مكه آمده
ن را هـم از  دهد و مكـان آ  كه آن را ترك گويد، كالً اين عبادت را از دست مي

در جواب استفتاي غير اهل مكه ـ وقتي كه از   4، همان گونه كه عطاء3دهد دست مي
ــ  » !آيا طواف براي ما بهتر و افضل است يـا نمـاز؟  «: گفتند كردند و مي او استفتا مي

اما براي شما طواف افضل و بهتر است، چون شما در سـرزمين خودتـان   «: گفت مي
  . 5»توانيد نماز بگذاريد در آنجا ميتوانيد طواف كنيد ولي  نمي

اند، طواف فقط مخصوص كعبـه اسـت،    و در كل علماي شافعي مذهب بيان كرده
چون كعبه همان جايي است كه اهللا تعالي طواف كردن به دور آن را مشـروع كـرده   
است، چه كعبه همان بيت اوست كـه اگـر بـه دور آن طـواف كـرده شـود، معلـوم        

ذليل درگاه پروردگارش است و تنها در برابـر او خاضـع و    شود كه طواف كننده مي
  .باشد فروتن مي

                                                 
  .282ص  7فتح الباري ج .  1
  المنهاج في شعب االيمان.  ٢
السالك الي  هدايةشيخ محب الدين طبري شافعي طبق نقلي كه عز بن جماعه در كتاب .  3

  .اين معني اشاره كرده است ، از او كرده است، به 926ص  2في المناسك ج  بعةمذاهب االر
از عايشه و ابو هريره و ابن . باشد ها مي او ابن ابي رباح بن اسلم قريشي، موالي آن.  4

وي مفتي و محدث اهل مكه بوده است . شنيده است] حديث[و گروهي ديگر ) ن(عباس
. هجري وفات يافته است 114ترين قول در  طبق صحيح. و فضايل وي بسيار است

  .گويد مي 98ص 1اظ ج فالح ةه كه ذهبي در تذكرگون همان
» باب اينكه آيا طواف برتر است يا نماز؟«، 70ص  5روايت از عبد الرزاق در المصنف ج .  5

، و از بعضي سلف آثاري را در رابطه با اين مسأله روايت كرده است و نيز 9027با شماره 
ها طواف بهتر  اره اينكه براي غريبهدرب« 372ـ371ص  3نگاه كنيد به مصنف ابن ابي شيبه ج 

ها،  ها براي غريبه بطوري كه از چندين علماي سلفي روايت كرده كه آن» است يا نماز؟
، و مرادشان از 15044ـ  15041و نگاه كن به اآلثار . اند طواف را بر نماز ترجيح داده

  .آيند ها، كساني هستند از غير اهل مكه كه به آنجا مي غريبه
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  ا عبادتپيوند طواف ب: ثانياً
پذيري فـرد دارد،   طواف عملكردي است كه داللت خاصي بر خضوع، ذلت و سلطه

ترين عبادات در نزد خانـه   خاص«: ابن كثير گفته است] 30[و طواف همان گونه كه 
در ميان سـائر اعمـال مناسـك حـج، طـواف بـا       . 1»باشد مي خداوند تبارك و تعالي

طـواف تنهـا عملكـردي    : و آن اين است. ويژگي منحصر به فردي امتياز يافته است
گونه  است كه انجام دادن آن به صورت مستقل مشروع شده است؛ زيرا طواف همان

عبادتي اسـت كـه فقـط و فقـط بـراي خداونـد       «: گفته است] 32ـ   31[كه ماوردي 
عبـادتي  «و . 2»باشـد  پذيرد، پس انجام متفرد آن جايز مـي  تبارك و تعالي صورت مي

و . گويـد  گونه كه رافعي مي ، همان3»شود است كه تنها به وسيله آن تقرب حاصل مي
هـا   آيدو در ميـان انـواع عبـادت    سالم ميعبدالبه همين خاطر است كه وقتي عز بن 

بينيم، در ميان آنها بـه   باشند، مي تعالي مي كند كه مختص اهللا عملكردهايي را ذكر مي
و طـواف حـج را از   . كنـد  اشـاره مـي    4»شده مجرد و خالصطواف «حج و عمره و

دانـد و   و ايسـتادن در عرفـه برتـر مـي    ] راتجمـ [سعي در بين صفا و مروه و رمي 
تـر   زيرا كه تعظيم و بزرگداشت اهللا تعـالي در طـواف ظـاهرتر و بـزرگ    « : گويد مي

و اجالل و بزرگداشت خداوند تبارك تعـالي آنگونـه كـه در طـواف ظـاهر       ...است
و بعضي از آنها طـواف را بـا توجـه بـه     . 5»شود شود، به مجرد تعريف ظاهر نمي مي

ـ  از ] 35[بر سـاير اعمـال حـج     نفسه قربت است، في ،6برخالف ديگر اعمال ـ  اينكه 
ن علت است كه بقيه اعمال حـج  و اين به اي. اند جمله ايستادن در عرفه، ترجيح داده

  . ]مراسم حج[=  نُسكشوند مگر در حالت اقدام به  شروع نمي
در حقيقت، سخن علماي شافعي درباره طواف، سخن از عبادت واال و با ارزشـي  

                                                 
  .216ص  3ير ابن كثير ج تفس.  1
  .157ص  4الحاوي الكبير ج .  2
  )344ص  7به حاشيه المجموع ج (العزيز .  3
  .77ص  2قواعد األحكام ج .  4
، نسخه دارالطباع، و اين قسمت از نسخه دارالجليل كه ما به رجوع 244قواعد االحكام ص .  5

  .ايم، حذف شده است كردن به ان عادت كرده
  .256ص  2مغني محتاج شربيني ج به : نگاه.  6
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خواهد آن را انجام دهد بايد تالش كند مقاصد و اهدافي را كه  است كه كسي كه مي
است، جامه تحقق بخشد، چـه، از دسـت دادن    اين عبادت به خاطر آنها  وضع شده

از همـين  . 1باشـد  آورد كه تهـي از معنـا مـي    آن، طواف را به صورتي ظاهري در مي
براي فردي كه در حـال طـواف خانـه خـدا     : اند جاست كه به اين نكته ياد آور شده

لباس تذلل و فروتني   خاضع ]36[ ي شخص متذلل و به گونه ،است، مشروع است
هـاي طـواف داد سـخن     ي سـنت  و در اين رابطه، نووي آنجا كه دربـاره . دبر تن كن

ب لاين كه در حين طوافش، خاشع و فروتن و متذلل و حاضرالق«: گويد دهد، مي مي
باشد و با ظاهر و باطن خود، و در حركت و نگاه و هيئت و شـكل خـود مراعـات    

  .2»ادب را بنمايد
و از . نقـل كـرده اسـت    3ديگر اهل علـم نووي اين معنا را از اصحابش و از ] 37[

  .5باشند و شربيني مي 4اند، عز بن جماعه جمله كساني كه بدان قايل شده
در حاليكـه  «گردنـد   حليمي بيان كرده، طواف كنندگان به دور خانه خدا مـي ] 38[

: گويـد  كنند كه به آقايش پناه آورده، و به او مـي  اي خود را تصور مي در سيماي بنده
آيم، راه فراري از شما نـدارم، و جـز    دمت شما هستم و به سوي شما ميمن در خ«

و اين بدين خاطر است كه طـواف اگـر   . تواند مرا تغيير دهد قدرت شما چيزي نمي
گـردد، و هـر    به دور خانه خدا باشد، در هر حالتي طائف از خانه خدا گسسته نمـي 

گـردد   آن بـاز مـي   وقت كه از سمت كعبه برود، اگر طواف شروع شـود، بـه سـوي   
                                                 

آمده ) 340ص  7به حاشيه المجموع ج (گونه كه در العزيز  همان ـبه همين خاطر رافعي .  1
آمده  16ص  8گونه كه در المجموع ج  است ـ و دارمي و ابو محمد جويني و نووي ـ همان

اند،  جيح دادهآمده است ـ تر 246ص  2گونه كه در مغني محتاج ج  است ـ و شربيني ـ همان
اگر طواف كننده طوافش را به نيت و هدف ديگري اختصاص دهد مانند جستجوي 
طلبكاري يا چيزي شبيه آن، در واقع طوافش صحيح نيست و به عنوان طواف كننده 

شود، چون معنايي كه بدان اشاره كرديم، از دست رفته است، به رغم آنكه  محسوب نمي
ذكر شد ـ احتماالً به نوعي واجبات ظاهري طواف را طواف كننده ـ و حالت آنست كه 

  .تكميل نمايد
  .14ص  8المجموع ج .  2
  .46ص  8المجموع ج .  3
  .160ـ  159ص  1، و نيز ج 846، ص 2في المناسك ج  بعةهدايه السالك الي المذاهب االر.  4
  .252ص  2مغني محتاج ج .  5
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هـر كجـا كـه بـروم، از تـو دور      : گويـد  برد، گويي مـي  هنگامي كه آن را به پايان مي
  .1»گردم شوم، و هر كجا كه رهسپار شوم، پيش تو باز مي نمي
حقيقتاً پروردگار سبحان به بندگانش دستور داده كه با طـواف كـردن دور و   ] 39[

عهد خود را به او اعالم نمايند، همان گونه تا عالقه و ت«احاطه نمايند را اش  بر خانه
كنند، پس براي ايـن هـدف، آدابـي را     هاي آقايان خود را احاطه مي كه بندگان خانه

ها تعظـيم   ها وضع نموده، و قبل از آن اسبابي را فراهم كرده كه به وسيله آن براي آن
م فراهم داشت و تمجيد كامل و تشريف و تكري پذيرد، و اجالل و بزرگ صورت مي

آيـد كـه هـم تعظـيم و اجـالل و       اي در مي به اين ترتيب، طواف به گونه 2.»گردد مي
دهد و هم خضوع و تذلل بنـده   داشت پروردگار را تحت الشعاع خود قرار مي بزرگ

  .را
كننده الزم اسـت،   بر اين اساس، همان گونه كه حليمي مقرر كرده، بر طواف] 40[

وجود دارد، به قلبش خطور كنـد،  مراسم نسك و  نگذارد چيزي جز آنچه كه در آن
و در عين حـال معتقـد باشـد، ايـن طـوافش، قربتـي اسـت كـه بـه وسـيله آن بـه            

  .3گردد پروردگارش نزديك مي
را به دو قسـم مقاصـد    ها   بدنهنگامي كه عز بن عبدالسالم احكام مربوط به ] 41[

مت كه همان مقاصد اسـت،  ترين اين دو قس و وسايل تقسيم كرده، طواف را در باال
قرار داده، و در عين حال رفتن به سوي همه عبـادات و طاعـات را در چهـارچوب    

و اين بدين خاطر است كه طواف ـ در حاليكه فراتر از اين  . 4وسايل قرار داده است
روي پيرامون خانه خدا است ـ داراي آن چنان منزلت عـالي و    نيست كه نوعي پياده
و از آنجـا  . اش آن را كسب كرده است ضل معاني واالي عباديبزرگي است كه به ف

باشـند، علمـاي    ي خدا متبلور مـي  كه مفاهيم و مقاصد بزرگ عبادت در طواف خانه
  انـد،  اي كه به نماز كه آشكارترين شعار و نماد دين است، نگاه كـرده  شافعي به گونه

                                                 
  .413ص  2المنهاج في شعب االيمان ج .  1
  .418ص 2المنهاج في شعب االيمان ج.  ٢
  .441ص  2مرجع سابق ج .  3
  .223ص  1قواعد االحكام ج .  4
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كننده بايد آنچه را كه در نماز  طواف: اند اند؛ و بر اين اساس گفته به آن هم نگاه كرده
  .كند، در طواف هم مراعات نمايد رعايت مي

بايد به آداب آن چنگ زنـد،  ] طائف[طواف، نماز است، «: نووي گفته است] 42[
اش را طـواف كنـد، احسـاس     كـه دارد خانـه  را و با قلبش عظمت و بزرگي كسـي  

  .1»نمايد
ي  اما طواف خانه«: گفته استو غزالي . 2عز بن جماعه هم چنين گفته است] 43[

آنچه را كه ما از تعظـيم و    ي نماز است، پس در ارتباط با آن، خدا، بدان كه به منزله
  .3»!خوف و اميد و محبت در كتاب نماز توضيح داديم، در قلبت فراهم و حاضر كن

و بـا آن قريـب المعنـي     4حليمي ذكر كرده، طواف معـادل نمـاز اسـت   ] 44-45[
  .5باشد مي
ماوردي بيان كرده، طواف نمازي نيست كه در يك معناي متفاوت با معنـاي  ] 46[

ي احكـام نمـاز ـ كـه آن جـواز       ديگر باشد، وگرنه براي استثناي يك حكم از همـه 
  .6بود هيچ معنايي نمي  باشد ـ سخن گفتن در حين طواف مي

ـ     راي و اين همان برداشتي است كه علماي شافعي را بـر آن داشـته، شـروطي را ب
  .7طواف در نظر بگيرند كه فقط در نماز واجب هستند

                                                 
  .46ص  8المجموع ج .  1
  .846ص  2السالك ج  يةهدا.  2
ص  1، و آنچه كه درباره نماز بدان اشاره كرده، در اين كتابش ج 317، ص 1االحياء ج .  3

  .، تقديم شده است201 -195
  .415ص  2ج المنهاج، .  4
  .404ص  2مرجع سابق ج.  5
  .145ص  4الحاوي الكبير ج .  6
بر آن  173ص 2وضويي نمازي و شستن نجاست، شافعي در االم ج  مانند پاكي از بي.  7

اعتراضي نكرده است، و ماوردي در  67تصريح كرده است، و مزني در مختصر مزني ص 
، و 361و الوجيز ص  297ص  1ء ج ، و غزالي در احيا145- 144ص  4الحاوي الكبير ج
، 358ص  3، و بغوي در التهذيب ج )287ص  7به حاشيه المجموع ج (رافعي در العزيز 
و نووي ) 14ص 8به المجموع ج : نگاه(، و شيرازي در المهذب 126ص  7وشرح السنه ج 
  .اند بدان قايل شده 243ص  2، و شربيني در مغني محتاج ج 14ص  8در المجموع ج 

آن را به شافعي  126ص 7ز جمله آن شرط، ستر عورت مي باشد كه بغوي در شرح السنه ج و ا
به : نگاه(، و شيرازي در المهذب 147ص  4نسبت داده است و ماوردي در الحاوي ج 
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  : حتّي يكي از آنها به هنگام ذكر شروط طواف گفته است
  .1»اينكه شروط نماز مراعات شود«] 47[
ي اينكـه   ـ  مسـأله    و اين فقط به اين خاطر است كه ايـن مسـأله ـ منظـورم     ]48[

آنكه آنچه كه در شرايط طـواف  طواف، نماز است ـ در نزد آنها تثبيت شود، به رغم  
گونه كه رافعي به اين نكته يادآور  معتبر است تنها بعضي از شرايط نماز است، همان

شده  و بيان كرده، تعميم وجوب شروط نماز بر طواف، بر ظاهر خود جاري نيست 
  .2و از آن عدول كرده است

شـافعي   دهند، طـواف در نظـر علمـاي    مطالبي كه تقديم كرديم، نشان مي    
مذهب يك عبادت محض است كه جايز نيست جز براي خداي تبارك و تعالي 

  .انجام شود، همچون نماز كه جايز نيست جز براي او ادا شود
گونه كه در نماز جز به موضعي كه به روكردن اختصـاص داده شـده    و همان

  .گيرد سان طواف هم جز به دور آن صورت نمي شود، بدين است، رو كرده نمي
اين برهاني است بر آن پيوند و خط ارتباطي بزرگي كه طواف را به عبادت  و

هـا   ي عبـادت  سازد، و دليل است بر منزلت وااليي كه طواف در رتبه مرتبط مي
 .كسب كرده است

                                                                                                                      
، و رافعي در 297ص  1و االحياء ج  361و غزالي در الوجيز ص   ،)14ص8المجموع ج 

، و شربيني در 358ص  3و بغوي در التهذيب ج ) 287ص  7به حاشيه المجموع ج (العزيز 
و . اند ، بر آن تأكيد كرده16ص 8، و نووي در المجموع ج 243ص  2مغني محتاج ج 

 در اند، مذاهب و نظرات علما را در رابطه با اين دو شرط و اختالف كساني كه مخالفت كرده
  .  نگاه كنيد 19- 17ص  8المجموع نووي ج 

ص  3و عبارت بغوي در تهذيب ج  297ص  1ي در احياء علوم الدين ج به عبارت غزال.  1
  .نگاه كنيد 358

  ).287ص  7به حاشيه المجموع ج (العزيز .  2



 

  

  

  شرايط صحت عبادت: مبحث سوم

گفتن دربارة شرايط صحت عبادت، پيوند مستقيمي با شهادتين دارد؛ زيـرا   سخن
آيد كـه عبـادتش را    نمايد، از يك سو بر او الزم مي ه بدانها اقرارميكه كسي ك

اش اذعان كرده است، و  خالصاً براي آن كسي قرار دهد كه به عبوديت و بندگي
رسـالت و  بـه  از سوي ديگر چگونگي انجام اين عبادت را از كسي برگيرد كه 

  .      كرده استاقرار پيامبري او 
اند، دو مسـئله   ستاي شروط صحت عبادت مقرركردهعلم در را و آنچه كه اهل

باشند؛ نخست اينكه خالصاً للّه باشد، و دوم اينكه موافق و مطابق بـا سـنت    مي
  .باشد) ص(پيامبر

دادن اخالص در عبادت، يعني اينكه بنده با آن عبـادت، اهللا تعـالي را در    از دست
چه بطور شكلي و ظـاهري،  نظر نداشته است، در نتيجه، او در غير عبادت است، اگر

پس وقتي كه بنده اين شرط را عملـي نمايـد،   . صورت و قالب عبادت را انجام دهد
هد بود، تا آن زمـان كـه بيايـد آن را     براي صحت عبادتش، تنها اين شرط كافي نخوا

كـه اهللا   كرده است، انجام دهـد؛ چـرا   بيان و به روش كسي كه آن را به ارمغان آورده 
  .ئله را فقط و فقط به او واگذار نموده است، نه به كس ديگرتعالي اين مس

ام، بـر ذكـر ايـن دو     بيشتر كساني كه از علماي شافعي، بر سخنان آنها واقف شده
انـد و آن ايـن    كـرده  اند، و بعضي از آنها شرط ثالثي را هـم اضـافه   شرط اقتصاركرده

  .گيردب  انساني با ايمان صورت ي هاست كه عمل و عبادت از ناحي
او  ي و شكي نيست كسي كه بر دو شرط اول اقتصارنموده اين شرط هم از ديـده 

گـردد، حـال    نمـي  ايمان، اصالً عملي پذيرفته مخفي نمانده است؛ زيرا از غير انسان با
در آن مخلص باشد يا غيرمخلص، با شرع موافقت و مطابقت كرده باشد، يا نكـرده  

نهـاده كـه اعمـال و عبـادات جـز از اهـل آن       كه او بـه آن دينـي گـردن ن    چرا. باشد

_  `  b  a    (: اسـت گونه كه اهللا تعـالي فرمـوده    گردد، همان نمي پذيرفته

k  j  i  h  g  f  e  d  c( ]85آيه :عمران آل[   
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گـردد،   نمي و هر كس، غير از اسالم، ديني را جستجوكند، آن دين از او پذيرفته«: ترجمه
   ».باشد رتمندان ميو او در آخرت از جملة خسا

نشده، بـه ظـاهر    و به خاطر اين معني، بسياري از علماي شافعي به اين شرط قايل
  1.اند و روشن بودن آن اكتفاكرده

وار به شرط متابعه  كنند كه فشرده در مقابل، بعضي از آنها گاهاً به اين اكتفامي
را كنند آن هم از خالل توصيف عمل بـه صـفتي كـه جـاي ايـن شـرط        اشاره
سازد، پس هرگاه اين صـفت در   نياز مي شدن به آن بي گيرد، و آنها را از قايل مي

رديفي دو شرط صحت عبادت را  كنار شرط اخالص قرارگيرد، اين مقارنه و هم
اهللا بزودي جهت توضيح اين دو  شاء و ان. آورد همزمان با هم به رشتة نظم درمي

كرد، و سـپس موضـوع را بـا     اهيمخو ي آنها را نقل شرط، كالم مفصل و فشرده
سـو نيـاز شـديدي بـه      كنيم، چون از يـك  مي  شرح و تفصيل شرط متابعه دنبال

شود، و از سوي ديگر اين كار به ازاله و دفع توهمـات و   مي تشريح آن احساس
شـرط متابعـه    ي هگويي بعضي از آنها دربـار  هايي كه از آثار فشرده انديشي خيال
  .نمايد گيرند، كمك مي مي مايه
كنيم، چون هم جامع و شامل اسـت   مي شروع »/«كثير  و حال با سخن ابن] 1[

قبول دو شرط  براي عملكرد قابل«: و هم مانع و پيشگيري كنند، آنجا كه گفته است
وجود دارد؛ يكي از آنها اين است كه، خالص براي خداونـد تبـارك و تعـالي    

  .ق با شريعت باشدباشد، و ديگري آنست كه درست و موافق و مطاب
و بـه  . گـردد  نمـي  وقت كه خالص باشد، اما صواب نبوده باشـد، پذيرفتـه    پس هر

من عمل عمالً ليس عليـه امرنـا   «: فرموده است) ص(همين خاطر است كه رسول
دهد كه دسـتور و فرمـان مـا بـر آن نباشـد، آن عمـل        هر كس عملي انجام» «فهورد

نقـل كـرده   ) ص(ديثي كـه عايشـه از پيـامبر   روايت از مسلم از ح» .باشد مردود مي

                                                 
ي الهي به زودي به سخن كسي كه شرط سوم را افـزوده، در قسـمت پـاورقي     به حول و قوه. 1

دو شرط معـروف صـحت   كنم البته بعد از آنكه سخنش را درباره آن  مي اشاره) همين كتاب(
 .كردم عبادت نقل
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  . 1است
كنيم در آن بـراي اهللا تعـالي     از اين روي عمل راهبان و امثال آنان ـ گرچه فرض 

خـدا    رسـول ] سـنت [گردد، تا آن زمان كه متـابع   نمي  ـ از آنها پذيرفته خالص هستند
ده شود، همان رسولي كه به سوي آنها و به سـوي همـه مـردم، فرسـتاده شـ     ) ص(

f  e  d      c  b  (: آنان و امثال آنها فرمـوده اسـت  ي  هاهللا تعالي دربار. است
j  i   h  g( ]23آيه :فرقان.[  

رويم، و همه را همچـون ذرات غبـار    اند مي و ما به سراغ اعمالي كه انجام داده«: ترجمه
  » .دهيم پراكنده در هوا قرارمي

وافق و مطابق باشد، ولي فـاعلش،  و اما اگر آن عمل بصورت ظاهري با شريعت م
شود،  مي داده  نيتش را براي خدا خالص نكرده است، آن عمل هم به صاحبش بازپس

  2» .باشد و اين حال رياكاران و منافقان مي
ظاهر عمل با متابعت و الگوبرداري، و بـاطن  «با تحقق اين دو شرط در عمل ] 2[

  3».شود مي  صحيح و درست] و صداقت[آن با اخالص 
  .خواهد و اين گفتاري جامع و مانع است و هيچ زيادتي نمي

اعمـال صـرفاً بـه    «؛ 4»انما االعمال بالنيات«: و خطابي در اثناي شرح حديث] 3[
از جمله چيزهايي كه در اين زمينه بايد خوب آن را «: گفته است» .دارند نيتها بستگي

باشـي، از   اي داشـته  زمينـه  دهي اين است كه دربارة شناخت مسائلي چند، پيش انجام
اي، خوب بشناسي، و بداني كـه تـو مـأمور بـه      كرده جمله چيزي را كه با آن عبادت

آن عبـادت و دينـداري    ي هو در ارتباط با آنچه كـه بـه وسـيل   انجام آن هستي، 

                                                 
 باطلةباب نقض احكام  قضية، كتاب اال16ص  12به صحيح مسلم ج :  نگاه 1
 1كنيـد بـه ج    يافتن از چنين مواضعي نگـاه  ، و براي اطالع155-154ص  1كثير  ج   تفسير ابن. ٢

 450، 314، 296، 108، 33ص  3، ج 559ص 
 559ص  1مرجع سابق ج . 3

و ايـن  . بصـورت مرفـوع  ) ط(بخاري در اولين جاي صحيح خود از حديث عمرروايت از . 4
) ص(، باب اين قول پيامبرةدر كتاب االمار 54-53ص  13و روايت از مسلم ج . لفظ اوست

  . »انما االعمال بالنيات«: گويد كه مي
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نمايي، زيرا اگر تـو صـفت    راطلب) شريعت(اي، موافقت و مطابقت با امر  كرده
اي كه با  تواني آن را به شيوه اي نشناسي، نمي ام آن شدهآنچه را كه مأمور به انج

و كسي كـه آنچـه را كـه بـه او     . دهي  آن عبادت و دينداري شده است، انجام
دهد بدون اينكه بداند به انجام آن مأمور است يا از  دستور داده شده است، انجام

نبوده است،  باشد، در آن عمل و فعلش مطيع آمر مأموران به انجام آن مي ي هزمر
آمـر  ] فرمان[و كسي كه آمر را بشناسد، سپس با انجام تكليف امر شده، موافقت 

را در نيت نداشته است، فرمان بر امر و دستور وي نبوده است، و اين قسمتي از 
   1».باشد شود، مي مربوط به علم نيت و آنچه كه در معناي آن وارد مي ي همسئل

اگر بنده دريابد كه با چه عملـي  «: هقي اسـت مشابه اين سخن، اين سخن بي] 4[
كـرده   شود، بر او الزم است در صفت عملي كـه بـا آن عبـادت    مي كرده عبادت

آمر را بطلبد، و در رابطه بـا عبادتهـايي   ) فرمان(است، موافقت و مطابقت آن با 
نمايـد، نيـتش را بـراي او     مي دهد، و كارهاي منكر و زشتي كه ترك مي كه انجام
، تا در برابر فرمان و دسـتورالعمل خداونـد تبـارك و تعـالي مطيـع و      مايدخالص ن

o  n   m  l  k  j  i  h  (: اهللا تعـالي فرمـوده اسـت   . فرمان برگردد
t  s   r  q  pu  x   w  v( ]5: بينه.[  

و به آنها دستور داده نشده است مگر اينكه در حاليكـه ديـن را بـراي خداونـد     « :ترجمـه 
  2».كنند ، او را عبادتاند كرده خالص

كننده الزم اسـت ايـن دو شـرط بـزرگ را      عمل كرديم كه، بر شخص بنابراين بيان
موافقــت بــا آمــر در صــفت عملــي كــه بــا آن : عملــي ســازد؛ و آن دو عبارتنــد از

دهد كه آمر آن را مشـروع كـرده    شود، بطوريكه آن را بصورتي انجام كرده مي عبادت
كند، و با عملش جز آمر ـ يعني خداي عزوجل   خالص است؛ و اينكه عامل نيتش را

ـ كس ديگري را، قصد نكند، پس اگر در اخالص كوتـاهي و غفلـت كـرد، انجـام     
و اگر در راسـتاي انجـام آن   . شرع سودي به او نخواهد رساند] دستور[عبادت طبق 

                                                 
   116ص  1اعالم الحديث ج . 1
  .157تا  156االعتقاد ص .  ٢
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كرد، اخالص سودي بـراي او دربرنخواهـد داشـت،     شرع كوتاهي] دستور[طبق ] 5[
اهللا تعالي در ميان اعمال و عبادات جـز آنچـه   «: گونه كه عبدالسالم گفته است همان

نخواهـدكرد، و    گرفته، چيز ديگري را قبول كه به منظور كسب رضايت وي صورت
چه بسيارند كساني كه سيماي ظاهري طاعـات را  . دارند عملها صرفاً به نيتها بستگي

و اين به ايـن   1»دارند نمي ا، پاداشي دريافتدهند، ولي اصالً بخاطر انجام آنه مي انجام
تنها يك شرط را عملي ساخته و شرط ديگر را مـورد اهمـال و    آنهاخاطر است كه 

  . توجهي قرارداده است بي

V   U  T  (: گويـد  ي اسراء كه مـي  سوره 19ي  رازي از البالي آيه] 6[

_  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W(   
دهـد،   خواهد، و سعي و تالش خود را براي آن انجـام و هركس كه آخرت را ب«: ترجمه

  ».گيرد در حاليكه مؤمن است، سعي و تالش آنها، مورد قدرداني قرارمي
  :كرده و گفته است شروط صحت عبادت را بيان

، يعنـي ثـواب آخـرت را،    شرط اول اين است كه با عملش آخرت را بخواهد«
د، وي از آن عمـل خيـر و سـودي    زيرا، اگر اين اراده و اين نيت حاصل نشده باشـ 

زيرا مقصود از اين اعمال اين اسـت كـه چـراغ قلـب بـا معرفـت و       ... نخواهد ديد
شود كـه فـرد    مي گردد، و اين فقط زماني حاصل محبت خداي تبارك و تعالي روشن

. با عملش، نيت بندگي و عبوديت براي اهللا تعالي و طلب طاعت وي را داشته باشـد 

X  W  ( :از سخن خداوند تبارك و تعـالي اسـت  ) شبخ(شرط دوم اين و 

Y (   
   ».دهد و تالش خود را براي آن انجام... «: ترجمه

و اين بدينگونه است، عملي كه بعنوان دستاويزي جهت نيل به ثواب آخـرت  
دادن آنها به ثواب  گرفته، بايد جزو آن دسته از اعمالي باشد كه فرد با انجام قرار

و اينگونه نخواهدشد مگر اينكه آن اعمال، از باب قربتها و  گردد، مي آخرت نايل

                                                 
  178ص  1قواعد االحكام ج . 1
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پايه به خداي تبارك وتعالي تقـرب   و بسياري از مردم با اعمال بي. طاعتها باشند
شـده كـه آنهـا يكبـار بـا       ها نقـل  هندي ي هدربار«: تا آنجا كه گفته است ».جويند مي

و در . ن جـان خـود  جوينـد، و بـار ديگـر بـا سـوزاند      كشتن خود به خدا تقرب مي
روش [كنند، ولي از آنجا كـه   سازي خداوند تبارك و تعالي مبالغه و اغراق مي بزرگ

طريقي فاسد و پوچ است، ناگزير سودي در بر نخواهـد داشـت و   ] سازي اين بزرگ
خواهند بـا   كند؛ كساني كه مي مي گرا صدق هاي باطل فرقه ي ههم ي هاين قاعده دربار

فاسد و اعمال خود كه از قـانون صـدق و صـواب گريـزان و     مذاهب باطل و اقوال 
   1»به خداوند تبارك و تعالي تقرب جويند ]! اصطالحاً[منحرف است، 

 )و سعي لَها سعيهاةَ خرĤَو منْ اَراد الَ(ي فوق يعني  بيضاوي در ارتباط با آيه]  7[
عبـارت اسـت از اينكـه     كنـد، و آن  يعني آنچنان كه بايد براي آن تالش«: گفته است

شــده،  دهــد، و از آنچــه كــه از آن نهــي شــده انجــام آنچــه را كــه بــدان دســتورداده
نه اينكه بخواهند با آراء و نظرات من درآوري خودشان به خدا تقـرب  . بردارد دست

  2».باشد اعتباردادن به نيت و درنظرگرفتن اخالص مي] در لَها[الم  ي هجويند، و فايد

] منظـور [«: هم گفتـه  )R    Q   P   O  (ي ملك  سوره 2ي  دربارة آيه] 8[
  3».ترين عمل است ترين و خالص درست

شـود، و   اين است كه، عمل مطابق با شرع انجـام » ترين درست«منظور بيضاوي از 
اخالص عمل براي خـداي تبـارك و   ] فرد[اين است كه » ترين خالص«منظورش از 

  .تعالي داشته باشد
دار  ناي سخني كه دربارة ذكر، و حال و موقعيت كسـي كـه عهـده   غزالي در اث] 9[

                                                 
، و رازي در اين جايگاه شرط سوم را هم ذكركرده كه همان ايمان 111ص  20تفسير كبير ج . 1

بودن آن، شرط آنست كه اعمال نيكو موجب كسب پاداش باشـند و در   كه مقدم باشد؛ چرا مي
  .در ارتباط با اين شرط صحبت شد 410-409صفحة 

ا مانند رازي شرط سوم را ذكر كرده، و مـن  ، و بيضاوي هم در اينج199ص 3انوار التنزيل ج .٢
 !ام اين كار را از ديگر علماي شافعيه نديده

سـخن مهـم وعظيمـي از     ، و اين مطلبي كه ذكركـرده برگرفتـه از  140ص  5انوار التنزيل ج  . 3
روايـت از  . آيـه گفتـه اسـت    معنـاي ايـن   ي ه باشـد كـه دربـار    مـي  »/«  فضيل بن عيـاض 

  95ص 8ء ج االوليا حليةرد ابونعيم
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چيزي از شئون مسلمان شده به نسبت اوراد و اذكار، ايراد كـرده، ايـن دو شـرط را    
پرداختن او به نيازمنديهاي مسـلمانان و اهـداف و مسـائل    «: ذكر كرده و گفته است

  1».تر و افضل استآنان مطابق با شرع همراه با قصد اخالص از او راد مذكور بر
كنيد، غزالي، كسـي كـه يكـي از شـئونات مـردم را بـه عهـده         مي چنانكه مشاهده

را بـه ايـن دو شـرط    دادن اين كـار  انجام ، )خواهد آن را انجام دهد مي و(گيرد،  مي
  .دهد مقيدكرده است، تا با اين عمل بتواند عبادتي عظيم و برجسته انجام

توانـد   بنده تنها بـا رعايـت دو اصـل مـي     بدان كه«: مقريزي گفته اسـت ] 10[
يكـي از آنهـا متابعـت و    : عبادت خداونـد تبـارك و تعـالي را عملـي بخشـد     

  ...باشد، و ديگري اخالص در عبوديت است مي) ص(الگوبرداري از پيامبر
ــدون آن را    ــد از كســي كــه عملــي ب اخــالص همــان عملــي اســت كــه خداون

  چيزي است كه خداوند بنـدگانش را، تـا دم  پذيرد، و همان  دهد، از او نمي مي انجام

Q   P   O      (: خداونـد تعـالي فرمـوده اسـت    . مرگ به آن ملزم ساخته است
R(   

   »!دهد؟ مي تا شما را بيازمايد كه كداميك از شما عمل بهتر انجام«: ترجمه

 )`   j  i  h    g  f  e  d  c  b  a(: و نيـــز فرمـــوده
  ] 7آيه:كهف[

ه را كه بر روي زمين است بعنـوان زينـت زمـين قـرارداديم تـا آنهـا را       ما آنچ«: ترجمه
  »!دهد؟ مي كنيم كه كداميك عمل بهتر انجام آزمايش

خالص آنست كه، . ترين آنست ترين و درست و زيباترين و بهترين عمل، خالص 
) ص(و صواب آنست كه، مطابق با سـنت پيـامبر  . براي خداي تبارك و تعالي باشد

ي نسـاء ذكرشـده    سـوره  125ي  ن همان عمل صالحي اسـت كـه در آيـه   باشد، و اي

   )`   h  g  f  e  d  c  b  a( :است
دين و آيين چه كسي بهتر است از آن كسي كه خـود را تسـليم خـدا كنـد، و     «: ترجمه

   »...نيكوكار باشد
                                                 

   314ص  1احياء علوم الدين ج . 1
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ي كهف بـه آن   سوره 110ي  و اين همان عمل نيكو و خداپسندي است كه در آيه

  ) é  è    ç  æ   å    ä            ã  â(: ده استش اشاره
  ».دهد پس هركس به لقاي پروردگارش اميدوار است، بايد كاري شايسته انجام«: ترجمه

خـود بـه آن    ي ه در اين فرمود) ص(و از سوي ديگر، همان چيزي است كه پيامبر
فرمان مـا بـر    هر عملي كه«؛ 1» كل عملٍ ليس عليه امرنا فهورد«: دستور داده است

و هـر كـرداري كـه بـدون متابعـت و      » .باشـد  آن نباشد، آن عمل مردود و باطل مي
كند اين است كه  باشد، تنها اثري كه بر روي عاملش مي) ص(پيروي از سنت پيامبر

زيرا اهللا تعالي فقط و فقط مطابق . سازد او را بيشتر از خداوند تبارك و تعالي دورمي
  2»شود نه با اميال و آراي شخصي انسانها مي ردهك با فرمان خودش عبادت

اين در حـالي  . باشد اين دو شرط مي ي هاينها، قسمتي از سخنان مفصل آنها دربار
اند كه فقط به يكي از ايـن   است كه آنها در جاهاي ديگري به همين اكتفاءكرده

را بـا   اند عمل باشد، بدينگونه كه آمده كنند و آن شرط متابعه مي دو شرط اشاره
گردد مگر بر عملي كـه سرچشـمه و    اند كه محققاً اطالق نمي كرده صفتي معرفي

حال اين وصف را با لزوم اخالص بـراي خـداي    منشأ آن شرع است و در عين
ترتيب، ايـن سـخن آنهـا هـر دو شـرط       دهند، و بدين مي تبارك و تعالي ارتباط

  .آورد نظم درمي ى هصحت عبادت را همزمان با هم به رشت
كـردن   اند، و اما متابعه به اين خاطر كه حكم شده اما اخالص كه صراحتاً بدان قايل

ـ  بر عملي به اينكه صالح است يا عبادت اسـت و يـا مĤيـه    اسـت، مـا را از    تي قرب
كند؛ زيـرا اطـالق ايـن الفـاظ و آنچـه كـه در        نيازمي دادن آن عمل به شرع بي نسبت

ست مگر بر آنچه كـه منبـع و منشـأش شـرع     باشد، جايز و صحيح ني معناي آنها مي
حكم بـر اعمـال عبـادي     ي نيست، شرع در زمينه  گونه كه پوشيده باشد؛ چون همان

                                                 
عنـوان  » من عمل عمالً ليس عليه امرنا فهـورد «بـالفظ   410ي  هتخريج اين حديث در صفح. 1

  .شد
  39-37تجريد التوحيد ص . 2
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  1.يگانه مرجع است
باشـد،   ي مذكور مـي  ي اشاره ي اقوال علماي شافعي كه دربرگيرنده از جمله] 11[

  3».است عبادات، اخالص شرط ي در همه«: گويد است، كه مي 2قول عز بن جماعه
وي در اينجا فقط يك شرط ذكركرده كه همان اخالص اسـت، زيـرا سـخنش در    

نداشـته كـه    رابطه با عبادتهايي است كه شرع آنها را وارد ساخته است؛ لـذا نيـازي   
شرط صحت عبادات همراه با اخالص اين اسـت كـه موافـق و مطـابق بـا      «: بگويد

  .ينگونه باشندچون شكي در اين نيست كه ْبايد ا» ...سنت باشند
عبادت اگر همراه با نيت باشـد،  ... «: و از اين جمله است اين سخن خطابي] 12[

  . 4»باشد صحيح است، در غير اين صورت، صحيح نمي
گونـه كـه    در عبادتها كافي نيست همان«: از اين جمله است اين سخن رازي] 13[

                                                 
¨  ©  (: گويـد  ي مائـده كـه مـي    سوره 69ي  كثير در رابطه با تفسير آيه ابن ي هك به مقول.ر. 1

   ¯  ®  ¬  «  ª¶  µ    ´  ³  ²  ±  ° (   
  

و عمـل،  «: شده اسـت، گفتـه اسـت     وي در مقام بيان حقيقت عمل صالحي كه در اين آيه عنوان
و احسـان   »شريعت محمدي مطابق و موافق باشدصالح و شايسته نخواهدشد تا زماني كه با 

. اسـت  كـردن از شـرع   چنين تفسيركرده كه مراد از آن پيـروي عمل مذكور را در چندين آيه 
ص  1و بيضـاوي در معـالم التنزيـل ج     450ص  3و ج  559ص  1كثيـر ج  تفسير ابن. ك.ر

ــار 118 ــ ي ه درب ــور 25ي هآي ــي   ي ه س ــه م ــره ك ــد بق D  C  B  A  (: گوي
E (و عمـل صـالحه از   «: ، سـپس گفتـه  »صالحات جمع صـالحه اسـت  «كرده،  بيان

و احسـان عمـل را بـه    » .است اعمال، عملي است كه شرع آن را جايز دانسته و نيكو شمرده
 ) 119ص 2انوار التنزيل ج(آوردن حسنات و ترك سيئات تفسير كرده است 

سمت قضاوت بر شهرهاي مصـر   مدت زيادي. باشد ابراهيم كناني مي او ابوعمرعبدالعزيز بن. 2
تخـريج احاديـث   «. سپس يك سال قبل از فوتش از مقام قضاوت استعفا داد. دار شد را عهده
 ي هكه يكي كوچك و ديگري بـزرگ اسـت، از جملـ   » مناسك« ي هو دو كتاب دربار »رافعي

حال وي به البدايـه    براي دانستن شرح. وفات يافته است 767در سال . باشند تأليفات وي مي
و غيـر   254-253ص  4قاضـي شـهبه ج     ، و طبقات ابن319ص  14ي ابن كثير ج  و النهايه

   . كنيد اين دو مراجعه
  289ص  1في المناسك ج  الربعة» مذاهب«السالك الي  ةهداي .٣

كسـي  ... «: شـد  اين سخن خطابي بيان 108 ي هو در صفح 113-112ص  1اعالم الحديث ج . 4
توحيد را بگويد، و عبادت و عمل را بدون نيت و اخالص انجام دهـد، نيكوكـار    ي هكه كلم
ايـن جملـه دربرگيرنـدة هـر دو      و» ...باشد و در حقيقت ايمانش صحيح و كامل نيسـت  نمي

   .گونه كه يادآورشديم شرط است، همان



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾457﴿

 

 

، 1».دهـيم    ص كامل انجامدهيم بلكه واجب است آنها را با اخال هستند، آنها را انجام
و از آنجا كه عمل صالح گاهي براي خـدا، و گـاهي بـراي ريـا و     «:و نيز گفته است

اينكـه بـراي   : شود، ناگزير دو قيـد در آن اعتبـار شـده اسـت     مي داده نامي انجام نيك
شود، و اينكـه از جهتهـاي شـرك بـري و بـه دور       داده خداوند تبارك و تعالي انجام

  2». باشد
كنيد رازي در اينجا، روي اخـالص و اجتنـاب از شـرك     مي گونه كه مشاهده همان

را ذكرنكرده است، زيرا به همين اكتفاكرده كـه عمـل را    3تركيز نموده و قيد متابعت
كند كه شايسته و صالح است، زيرا عمل اگر همراه بـا اخـالص هـم     چنين توصيف

ح است كه مطـابق بـا شـرع    باشد، تنها زماني صحيح است كه بگوئيم شايسته و صال
  . شد باشد، چنانكه بيان گرفته   صورت

اعمال صالحه ذاتاً مستوجب كسب پاداش نيستند بلكه «: حجر گفته است ابن] 14[
   4». شود مي اجماالً و تفصيالً پاداش با نيت خالص كسب

شـود كـه مطـابق بـا      مي صرفاً اعمالي از آن فهم» اعمال صالحه«پس اين قول وي 
  .باشند گرفته  نجام شرع ا

اعمال شرعي «: دهد مي اين مورد را، سخن وي در جايي شبيه به اين توضيح] 15[
  5». خواهي است باشند، و مراد از حسبه، ثواب در پرتو نيت و حسبه معتبر مي

دادن آنها به شـرع   با نسبت ،در جاي اول  بنابراين توصيف وي از اعمال به صالحه
چيزهايي هستند كه ما را از ذكـر   ي هاينها از جمل ي و همه. ستدوم، برابر ادر جاي 

و اگر اعتباريافتن اين اعمال به نيت خالص مقيدشـود،  . نمايند نيازمي شرط متابعه بي
  .آورد خود درمي ي هاين مقوله، هر دو شرط پذيرش عمل را تحت رشت

نيت و اخالص ذكر اخبار نسبت به آنچه كه از اصالح «: حبان گفته است ابن] 16[

                                                 
   12ص  14تفسير كبير ج . 1
  42ص  11و نيز ج  7و  5ص  4، ج 178، ص 21تفسير كبير ج . 2
شده و بيان آن را به  گونه كه گذشت ـ بدان قايل  ـ همان  412ي  با وجود آنكه رازي در صفحه. 3

  .درازا كشانده است
  268ص  11الباري ج فتح . 4
  220ص  1مرجع سابق ج . 5
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  1».عمل در هر آنچه كه موجب تقرب به خداوند است، بر انسان واجب است
الشعاع خـود قـرارداده    اين سخن ابن حبان هم هر دو شرط قبولي اعمال را تحت

آن بـه   ي هاست؛ چه، عملي كه اخالص در آن واجب است و جايز است كه بوسـيل 
ــا    شــرعي آن ] كيفيــت[خــدا تقــرب بجــوئيم، همــان عملــي اســت كــه مطــابق ب

  . بگيرد صورت
شـده كـه هـر     در پرتو قـرآن و سـنت ثابـت   «: مانند آن، سخن حليمي است] 17[

كـرد، اگـر در    عملكردي كه بتوان با آن رضايت خداونـد تبـارك و تعـالي را جلـب    
نگيرد،بـه بـاد هـوا رفتـه، و      راستاي تقرب صرف به او و كسب رضايت او صـورت 

  2». مستلزم پاداشي نخواهدشد
اخالص يعني دادن حـق  «: باشد ي معناي اخالص مي قول قشيري كه درباره] 18[

طاعت و تعبد، از روي نيت، و آن اين اسـت كـه    ي هانحصاري به اهللا تعالي در زمين
شدن به خداوند تبارك و تعالي را خواستارشود نه چيـز   با طاعت و عبادتش نزديك

چه در آن تركيز بـر اخـالص كـرده    الذكر داخل است اگر ي فوق ؛ در اشاره3»ديگري
طاعات و قربتها قلمداد  ي هكرديم، عمل زماني در حيط گونه كه بيان است؛ زيرا همان

  .باشد گردد كه شرع آن را آورده مي
دهد كـه شـرع    هركس طاعتي را انجام : ي اين تعريف اين است و حاصل و نتيجه

باشـد، ايـن    ام آن، اخالص ساز انج به آن رهنمون شده است و از سوي ديگر انگيزه
  . است شده خواهد شد، چون هر دو شرط در آن جمع عمل وي پذيرفته 

آنسـت كـه   «: و مانند آن، سخن عز بن عبدالسالم است در تعريف اخـالص ] 19[
     4». باشد فرد با طاعتش رضايت خدا را قصدكند و با آن غير خدا را در نظرنداشته

هـايي   ـ بعـد از سـخني كـه دربـارة شـائبه     و بدينسان اسـت سـخن غزالـي     ] 20[
و اخالص صرفاً پيراستن و «گردانند ـ   كرده كه صفاي اخالص را تيره و تار مي ارائه

                                                 
  118ص  2حبان ج  صحيح ابن. 1
  114ص  3المنهاج في شعب االيمان ج . 2
 95رساله ص لا. 3
 221ص  1قواعد االحكام ج  .٤
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باشـد تـا    ها ـ كم يا زياد آنها ـ مي   اين شوائب و آلودگي ي هكردن عمل از هم خالص
وي، اي غيـر از   گردد، و انگيـزه  جاييكه قصد تقرب به خداوند سبحان در آن خالص

   1». باشد باعث انجام آن عمل نشده
ي كوتاه به شرط متابعه در جاهايي كه گذشت، بدين معني نيست  و اين اشاره

نكرده يا بيشـتر بـه شـرط     ي متابعه را چندان مهم تلقي كه علماي شافعي مسئله
بلكه بخاطر معنـايي كـه قـبالً ذكركـرديم، بـدان      . اند تا به آن اخالص بها داده

  .اند كرده اشاره
از آن  و البته در جاهاي ديگر در ارتبـاط بـا ايـن شـرط داد سـخن سـرداده      

آوري را منـوط بـه    اند، و صحت هر طاعت و هر عمـل قربـت   رازگشايي كرده
  .اند تحقق اين شرط دانسته

عبادتي كـه فـاعلش بـه صـفات انجـام آن،      «: گويد در اين رابطه ماوردي مي] 21[
كنـد، صـحيح    مـي  مراعات چه شروطي آن را كفايـت باشد و نداند كه  آگاهي نداشته

ــم نداشــته  . . . باشــد  نمــي ــدان عل ــاعلش ب ــه ف ــادتي ك ــادت   عب ــاهي عب باشــد، گ
   2». گردد نمي محسوب

گرديـده اسـت،    منظور اين است عدم آگاهي به كيفيتي كه عبادت طبـق آن وضـع  
تـدارك  هـايي بـراي آن    كه شرع، قالبها و هيئت موجب فساد و تباهي آن است، چرا
 ي هشود؛ پس هركس آن هيئتها را بـه عرصـ   مي ديده كه از خالل آنها، عبادت انجام 

دل اخالص  ام، هرچند كه از ته  داده عمل درنياورد، نبايد بگويد كه من عبادت انجام 
  !!باشد و زحمت و رنج فراواني را بر خود هموار كند داشته 

مسلمانان بـا  «: گردد كه گفته است يبه اين استدالل شافعي بازم] مقوله[اين ] 22[
بـا آنچـه كـه در قضـاء و     ) ص(اقتباس از كتاب اهللا تعالي و با توجه به اقوال پيامبر

گرفته كه آن را مبناي عبادت آنها قراردهد، و بـه علتـي    تقدير خداوند تبارك سبقت
توانـد بـه حكـم     اند، و كسي نمـي  شده كه خود خواسته است، به عبادت وي مشغول

                                                 
  401ص  4االحياء ج . 1
  44ادب الدنيا و الدين ص . 2
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  1».كند وند در رابطه با آنچه كه مبناي عبادت آنها قرارداده است، اعتراضخدا
توانـد و حـق    كسي حق ندارد، شخصاً عبادتي را بوجودبياورد، و نيز نمي پس هيچ

انـد، آن   كـرده  ندارد كه با كيفيتي مغاير با كيفيتـي كـه قـرآن و سـنت آن رامشـخص     
محتويات اين دو منبع ـ نه غير آنها ـ    دهد؛ زيرا مسلمانان با توجه به عبادت را انجام

  .اند شده به عبادت و بندگي واداشته
بودن؛ شخص كافي نسيت كه بگوئيم  براي اذعان به مطيع«: غزالي گفته است] 23[

است، حال آنكه، در رابطه بـا آن كـار، وقـت و      داده او كاري از جنس طاعات انجام
    2».ستنكرده ا شرط و ترتيب موردنظر شرع را رعايت

و اين چيزي است كه براي شناخت آن هيچ راهي وجودندارد مگر اينكه به شـرع  
  .شويم، چنانكه پوشيده نيست متوسل

كند كه براي يك انسان عالم پـس از واجبـات و    مي بعد از آنكه غزالي ثابت] 24[
: شود، گفته اسـت  مي رواتب آنها، علم بهترين و برترين چيزي است كه بدان مشغول

گيرد، با كمك آن، عبادت يـك عمـرش    مي چه بسا يك مسأله كه متعلم آن را يادو «
و  3».شـد  گرفت، تالش و كوشـش ضـايع مـي    كند، و اگر آن را فرانمي مي را درست

كنـد ـ كـه همـان      مي مرادش اين است كه شاگرد، آن شرطي كه عبادتش را تصحيح
طـول حيـاتش، عبـادتش    گيرد، درنتيجـه در   شرط متابعت است ـ از استادش فرامي 

كنـد تالشـش    علمي و جهالت عبادت شود، و اگر اين كار را نكند، و با بي مي صحيح
  .بيهوده بوده، و ضايع خواهدشد

كـرده اسـت،    كسي كه به نيت خير به اموري مخالف با شرع اقـدام  ي هدربار] 25[
آميز يـا   ستماينكه يك عمل  ي هتواند آن عمل را از داير اين نيت خير نمي«: گويد مي

شـر   ي هبلكه قصد خيـري كـه بوسـيل   . كند آميز است، خارج متجاوزانه و يا معصيت
و خيـرات و  ... ـ خـود شـر و بـدي ديگـري اسـت      برخالف مقتضاي شرع  داشته ـ  

                                                 
  217الرساله ص . 1
از احيـاء   108ص » اعث علي انكـار البـدع و الحـوادث   الب«اين مطلب را ابوشمامه در كتابش . 2

  .البته من نتوانستم در كتاب احياء اين مطلب را پيداكنم. كرده است نقل
 .413ـ412ص  1االحياء ج .3
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ــه رســميت شــناخته  نيكــي ــه مقتضــاي شــرع   مــي هــا تنهــا زمــاني ب شــوند، كــه ب
   1»!اشد؟ واقعاً كه بعيد استشر، خير ب كه است ممكن چگونه پسباشند، گرفته صورت

كنـد، عملـش از    پس كسي، ولو از روي حسن نيت، بـا مقتضـاي شـرع مخالفـت    
  .گردد نمي شر و مخالفت خارج ي هداير
، گفتـه  2الرغائـب  بطـالن صـال   ي هعز بن عبدالسالم در اثناي سخنش دربار] 26[

تند كـه بـدون   آور داراي اسباب و شرايط و اوقات و اركاني هس اعمال قربت«: است
و چه بسا كه جاهالن با اعمالي به خـدا تقـرب جوينـد كـه     ... باشند نمي آنها صحيح

  3».كنند نمي باشند، بطوريكه احساس موجب دورشدن از او مي
سازد، كه با آنچـه كـه    و اين قبيل از اعمال فقط به اين دليل آنها را از خدا دورمي

  .باشند كرده، مغايرمي خدا وضع
ه بـا فضـيلت نمـاز    كرده، كسي حق نـدارد، مقـوالتي را كـه در رابطـ     و بيان] 27[

الرغائب قرار دهـد؛ زيـرا ايـن فضـايل      ةصحت صالخود بر  ، مبناي استنادواردشده
 ةباشد، ولـي صـال   مخصوص آن نمازي است كه به هيچ وجهي مخالف با شرع نمي

الفت با شـرع  مخالف با شرع است، و چه خيري در مخ 4الرغائب بنا به داليل مزبور
  1»!وجود دارد؟

خـوان   فـرادادن بـه زنـان آوازه    و در مقام پاسخگويي به كسـاني كـه گـوش   ] 28[
                                                 

  388ص  4حياء ج الا. 1
بين دو عشاي شب اول جمعـه از مـاه    ي هآميز است كه در فاصل الرغائب، نمازي بدعت ةصال. 2

شود، سالهاي زيادي است كه بعضـي از عـوام و نظـاير آنهـا بـدان مفتـون        رجب خوانده مي
و فقـط بـر   . شـود  نمـي  شده كه با امثال آن دليلي اقامه و در حديث موضوعي روايت. اند شده

آميز، به فتواي مشهوري كه عز بن  در رابطه با اين نماز بدعت. كند پيدا مي انسان جاهل اشاعه
كـرده، در ضـمن كتـاب     ه و وردي كـه برموافقـان انجـام آن ارائـه    ي آن داد عبدالسالم درباره

اي علمـي   اقشـه من) [=ز ابن عبدالسالم و ابن صـالح بين االمامين الجليلين الع علميةمساجلة (
كنيـد بـه آنچـه كـه      و نگـاه . و نيز فتواهاي محلق بـدان . كنيد  نگاه. . .] ميان دو امام بزرگوار 

نگاشـته  » 144ــ 128الباعث علي انكار البدع و الحوادث ص «الدين ابوشامه در كتاب  شهاب
 .است

 8ـ7ص مساجلة علمية . 3
 .كرده است دليل هستند كه عز بن عبد السالم جهت بطالن اين نماز، بدانها استدالل 12و آنها . 4
  10ص  مساجلة علمية. 1
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فـرا دادن بـه زنـان     امـا گـوش  «: داننـد، گفتـه اسـت    غيرمحرم را موجب قربـت مـي  
آن جـاهالن پيرونمـا و    ي هخوان غيرمحرم، غلط و اشتباهي است كـه از ناحيـ   آوازه
  .گيرد مي  ردگار جهانيان صورتكرده و گستاخ بر پرو قاطي

اند، نه تنها پيامبران  برده گونه كه گمان بود همان و اگر اين كار مستوجب قربت مي
داده و آن را بـه پيروانشـان    مـي  دادنـد بلكـه آن را انجـام    آن را مورد اهمال قرارنمـي 

زنـان   ها و فرادادن به موسيقي و اگر گوش«:تا آنجا كه گفته است» . نمودند مي معرفي
  1».نمود مي  پروردگار جهانيان آن را بيان ي هبود، فرستاد خوان جزو دين مي آوازه

ــه ادعــاي بعضــي از صــوفي ــوع از  نماهــا را كــه مــي وي بدينگون گوينــد ايــن ن
فرادادن موجب قربت به سوي اهللا تعالي است، تكذيب كرده، علت بطالن اين  گوش

زبور از جملـه چيزهـايي اسـت كـه شـرع      فرادادن م داند كه گوش ادعا را در اين مي
  .آور و عبادات قراد دهد نيامده آن را در شمار كارهاي قربت

الرغائب، به اين نكته يادآورشده  ة، در اثناي بي پايه خواندن صال 2ابوشمامه] 29[
كردن نمازي و خراب  چگونه به باطل: گويد جاهلي كه مي ي هكه وي به انتقاد و طعن
  .دهد اصالً اهميتي نمي! شود؟ مي دادهكردن مسجدي دستور

) ص(اين سخن وي هموزن سخن كسي اسـت كـه پـس از آنكـه شـنيده پيـامبر      
ــه خــراب: گويــد كــرده، مــي را خــراب3مســجد ضــرار ــه ب كــردن مســجدي  چگون

                                                 
 221ـ220ص  2به ج  : و نيز نگاه 216ص  2قواعد االحكام ج  . 1
از ابـن صـالح و عـز بـن عبـد      . هاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل مقدسي مي باشـد او ش. 2

و نووي و غيـر او در  . شنيده است]  حديث[السالم و غير آن دو از مشاهير علماي عصرش 
مشـهورترين آنهـا كتـاب    . كرده است كتابهاي عديدي را تأليف. اند برابر وي زانوي تلمذ زده

و غيـر اينهـا   » الباعث علي انكار البـدع و الحـوادث  «و كتاب » ينالروضتين في اخبار الدولت«
 4ي حفـاظ ذهبـي ج    هبراي شرح حال وي به تذكر. وفات يافته است 665در سال . باشد مي

، و غيـر ايـن دو   891ـ  889ص  2كثيـر ج   و طبقات فقهاء شافعيه اثر ابـن ، 1461ـ1460ص 
 .كنيد مراجعه

D  C  B  A    (: ي توبه ذكر شده است سوره 110ـ107اين مسجد در آيات . 3
H   G  F  E(  كساني هسـتند كـه مسـجدي    » گروهي ديگر از آنها«: ترجمه

  .» افكني ميان مؤمنان كفر و تفرقه) تقويت(و ) به مسلمانان(رساندن  ساختند براي زيان
 391ــ 387 ص 2كثير ج  داستان اين مسجد و روايتهاي واردشده در بابت آن را، در تفسير ابن   

 .كنيد نگاه
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شــنيده كــه  1شــود، و همــوزن ســخن كســي اســت كــه در حــديث مــي دســتورداده
: گويـد  كرده، با اين حال مي نهي از قرائت قرآن در ركوع و سجود منع و) ص(پيامبر

  !كنيد؟ مي چگونه از قرائت قرآن در ركوع و سجود جلوگيري و نهي
تــر و ســزاوارتر از  كــردن از ســنت اولــي پيــروي«: ســپس ابوشــامه گفتــه اســت

چه آن بدعت در صورت و شـكل نمـاز باشـد، زيـرا،      كردن بدعت است اگر پيشنهاد
بـه مراتـب بيشـتر و پـاداش بـه مراتـب        اي كردن از سنت داراي فايده بركت پيروي

  2»!!كنيم كه اين نماز داراي اجري هم هست باشد، اگر فرض تري مي عظيم
اي را كه بعد از پايـان ايـن نمـاز، انجـام      و هنگامي كه كراهت آن دو سجده] 30[

اينها دو سجده هستند كه هيچ علـت  «: شدند، ذكر كرده، در تعليل آن گفته است مي 
ها، جز در نماز و براي  جستن به خدا را در سجده رند، و شريعت، تقربو سببي ندا

آيـد از   نمـي  و الزم«: تا آنجا كه گفته است» ...علت و سببي خاص، واردنكرده است
ي قربـت   ي قربت است، در خارج از نماز هـم مايـه   اينكه چون سجده در نماز مايه

  3».باشد همانند ركوع
پذيري  دات تنها قالب و صورتهاي طاعت و فرماندر عبا«: نووي گفته است] 31[

  4».بگيرند كافي نيست، بلكه الزم است كه آن طاعتها مطابق با قواعد شرعي صورت
گفتـه،   ي بـدني سـخن   تفضـيل علـم بـر عبادتهـاي نافلـه      ي ه آنجا كه دربـار ] 32[

ل كننده وارد عمـ  و براي اينكه علم در نقش يك اصالح. . . «: خاطرنشان كرده است
شود، از همين روي ديگر عبادات بدان احتياج دارند، و علم هـيچ احتيـاجي بـه     مي

  1».آنها ندارد
پرسـت بـراي    و علت نيازمندي عبادتها به علم اين است كه شخص عابد و خـدا 

                                                 
» مرا نهي كرد از اينكه در ركوع يا سجده قرآن بخوانم) ص(پيامبر«و حديث علي را ذكركرده . 1

، بـاب نهـي از قرائـت قـرآن در ركـوع و      ة، كتاب الصال199ـ198ص  4روايت از مسلم ج 
 . سجود

 .215ـ214الباعث علي انكار البدع و الحوادث ص . 2
 189،191مرجع سابق ص . 3
 .2ص  1المجموع ج . 4
 21ص  1مرجع سابق ج . 1
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دهد، به علم شرعي نيازمند  كرده، انجام اينكه بتواند عبادت مطابق با آنچه كه مشروع
سـازد، چـه، در    پايـه مـي   اين علم، احتماالً عبادت او را بي باشد؛ زيرا جهل او به مي

  . پذيري كافي نيست تا مطابق شرع قرارگيرد عبادت، تنها سيماي طاعت و فرمان
مشقت بر نفس بوسيلة عبادت، ] ايجاد[ ي ه و ذهبي پس از بيان سخني دربار] 33[
دهد، خـود را بـه    ميي كه انجام  و اوراد و اذكار  و هر كس كه در عبادت«: گويد مي

شـود، و مـزاج و    نشين مي گردد، و گوشه مي سنت نبوي مقيد و محكم نكند، پشيمان
كـردن از سـنت     گـردد، و خيـر فراوانـي را كـه در متابعـه و پيـروي       اخالقش بد مي

همان پيامبري كه نسبت به مؤمنان رئـوف و  . دهد مي  پيامبرش نهفته است، از دست
رساني به آنهاست، و همچنـان بهتـرين اعمـال را بـه      نفع مند به رحيم است و عالقه

  1».آموزد امتش مي
كنـد و از   داده، عابدي كه فاقد علم است، هـر وقـت كـه پارسـايي     و توضيح] 34[

شود، و  مي بكشد و با خود خلوت نمايد، حواسش دچار نقص جهان ببرد و گرسنگي
يـك خطـاب وهمـي را    گـردد، و   نمـي  ها و اضطرابات روانـي از او گسسـته   دغدغه

كشـيدن اسـت، و شـيطان در انـدرونش      ي گرسـنگي و بيـداري   شنود كـه زايـده   مي
رسـيده و مـورد خطـاب     رسد كه به او وصال كند، آنگاه به اين باورمي آمد مي و رفت

كشـيدن اصـل و منشـأ      خلوت و گرسنگي«: سپس ذهبي گفته است. قرارگرفته است
  2».باشد يرهبانيت است، و اين جزو شريعت ما نم

شـود كـه    داشته، حاالت مذكور براي كسي پديدار مـي   بيان »/«بنابراين، ذهبي 
كرده است، چرا كه او يكي از دو شرط قبولي عمل را مورد اغفال  بدون علم عبادت 

  3.قرار داده كه همان پايه قراردادن شرع براي عبادت است
                                                 

 .85ص  3النبالء ج  سير اعالم . 1
  90ص  12مرجع سابق ج . 2
ها  كه از مشاهير صوفي »/«شيرازي  خفيف  بن  مناسبت نيست كه در اينجا سخن محمد  بي. 3

بـا  «: نويسـند، گفـت   وي وقتي كه ديد جماعتي دارند مي. كنيم و سرشناس شافعيه است، نقل
و كالم صوفيه شما را مشغول فريب ندهد زيرا من دواتـم را  . گرفتن چيزي سرگرم شويد ياد

علـم   و پنهـاني بـه سـراغ اهـل    . ي شلوارم كردم و كاغذ را در ليفه مي در جيب پيراهنم مخفي
موفـق و  : كردنـد، و گفتنـد   شدند، با مـن دشـمني   پس وقتي كه آنها از كار من مطلع. رفتم مي

 .346ص  16ذهبي ج  السير، اثر» شود، سپس دست آخر به من احتياج پيداكردند رستگار نمي
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هـا گفتـه    ي از صـوفي خاطر است كه در اثناي بيان شرح حـال يكـ   به همين] 35[
چراكـه هـيچ   . بـريم  مـي  تعالي پنـاه   ها به اهللا ها و خرافات صوفي گويي از ياوه«: است

كردن هم ممكن نيست مگر با شـناختن   كردن، و پيروي خيري نيست مگر در پيروي
  1»).ص(سنتهاي پيامبر

كـرده اسـت، و    بينيد وي، خير را، در پيروي و متابعت محصـور   گونه كه مي همان
نشـيند و   بـه ثمـر مـي   ) ص(كردن از سـنت پيـامبر   درخت پيروي ي ه تنها زماني ميو

  . گردند شناخته) ص(شود كه، سنتهاي پيامبر مي عبادت مخلصان در پرتو آن صحيح
گيـري   اند، علـت سـخت   و اين مقوله كه اين سرشناسان آن را تثبيت و تقريركرده

آورده، بـراي شـما    دم پديـد را بـراي مـر   2»تغبيـر «را بـر كسـي كـه      »/«  شافعي
در «: بودن متهم ساخته اسـت، و گفتـه اسـت    تا جاييكه وي را به زنديق. كند مي بيان

گوينـد و زنـديقان آن را    مـي » تغبيـر «عراق چيزي را بر جـاي گذاشـتم كـه بـه آن     
  3».كنند مي اند و با آن مردم را از قرآن منصرف  پديدآورده

 اهللا ذكـر  بر شامل كه است يتعبد هاي صورتيكي از  مذكور تغبير آنكه وجود با
 و اسـت،  گفته آن ي هدربار را تند سخن اين شافعي اوست، سوي به تضرع و تعالي
  .نيست شرع مطابق كه است اين آن و است دليل يك به فقط اين

                                                 
 409ص  9السير ج . 1
گونه كه ازهري ذكركرده، قومي هستند كه در حالت ذكر خـدا بـا تضـرع و دعـا،      مغبره همان. 2

ـ عبـادك الم : گونه كه گفته است همان. كنند خاك مي و ايجاد گرد غبره رةعلينـا المغفـر   ش .
باران رحمت و مغفرت بـر سـر مـا    . كنند بندگان تو، همان كساني كه ايجاد گرد و خاك مي«: ترجمه

  ».ريخته شد
 نـد نام نهـاده ا » تغبير«خوانند،  شعري را كه آنها به حالت آوازگونه در ارتباط با ذكر خدا ميآنها 

و  و پـايكوبي كـرده  ند ا مانند براي هم خوانده آوازو  دار آهنگرا با حالت آن گويي وقتي كه 
. انـد  ناميـده شـده  ] كننـده  گـرد و خـاك  [به همين خاطر مغبـره  . اند نمودهگرد و خاك ايجاد 

وس المحـيط  مگويم در قـا  مي. كرده است اين مطلب را نقل 5ص  5صاحب لسان العرب ج 
بـا  تمام شد  .برانگيخت يعني غبار: برانگيختن، و اَرهج غبار: آمده است، رهج 199ص  1ج 

رقـص و   بـه سـبب   آنهـا  چـون  :اند ره گفتهكه به آنها مغباست و بر اين اساس .كمي تصرف
  .اندازندشان، گرد و غبار به راه ميمذكور و عمل پايكوبي

بـه   164ص  9و ابونعيم در حليه ج   310-309روايت از ابن ابي حاتم در آداب شافعي ص . 3
  . مانند آن
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 كـار  ايـن  بـا  ند، افرادي هستند كهمشغولبه اين تغيير  كه كساني از ميان كه بسا و
او، به مقام زلفي و قربـت  را بدست آورند و در نزد  خدانودي خش خواهند مي خود

 عبـادت  بـه  كـرده،  مشـروع  تعـالي  اهللا كه آنچه با جز رسد مي بنظر بعيد ولي. برسند
  .رسي حاصل شوددست تعالي و تبارك خداي
 »/« شـافعي  شـده   باعـث  كـه  اسـت  چيـزي  مهمتـرين  متابعـه  شـرط فقدان  و

 طـول  به آنها كردن نقل كه فراواني جمالت و تهاعبار در و كند مذمت را گري صوفي
    1.كشد انتقاد تيغ زير به را آنها انجامد، مي

و چون دانستن اين شرط عظيم شرعي كه نقش تصحيح اعمال را بر عهـده دارد،  
باشد، شافعي بطـور فـراوان بـه علـم      نمي طريق علم شرعي ممكن ] 38-36[ جز از

داده كه بعـد از   تا جاييكه وي چنين ترجيح. است نموده يادآور شده، و به آن تشويق
، علم برترين چيزي است كه بنده به وسيلة آن به پروردگارش نزديك 2اداي فرايض

   4.داده است  ، بلكه حتي بر جهاد في سبيل اهللا برتري3و آن را بر نماز نافله. شود مي
هـر دو شـرط    مذهب بـه  رسيم كه علماي شافعي مي از مطالب پيشين به اين نتيجه

حال آنچه را كه نصوص شرعي از وجـوب   اند، و در عين داده صحت عبادت اهميت
انـد، و همچـون    انـد، آنهـا هـم مقـرر كـرده      انجام عبادت طبق شرع خدا، مقرر كرده

اند كه ضرورت دارد كه عبـادت فقـط و فقـط بـه      شده نصوص شرعي، به اين قايل 

                                                 
كنيـد و در آن مـاجرايي    ، نگـاه 209-207ص  2ي اثر بيهقي ج به اين عبارات در مناقب شافع. 1

ابو نعيم  ي كنيد به حليه نماها وجود دارد، و نگاه نهايت عجيب  از شافعي با يكي از صوفي بي
به آنچه كه ابو سـليمان كتـابي در    : و نگاه 320،341، و تلبيس ابن جوزي ص 137ص  9ج 

صوفيه نوشته، كساني كه بدون علم و آگـاهي   ي جاهالن درباره 225-222ص  لةالعزكتابش 
و در آن ماجراي شافعي وجود دارد كه مـا بـه موضـع آن در مناقـب بيهقـي      . اند كرده عبادت

تر است كه براي ابوثور صاحب  و ماجراي ديگري وجود دارد كه از آن عجيب. اشاره كرديم
  .داده است و يار شافعي با يكي از آن جاهالن روي

  140 -139، 138ص  2مناقب شافعي، اثر بيهقي ج  به:  نگاه. 2
و مناقـب،   119ص  9،و حليه اثر ابونعيم ج 97به آداب شافعي اثر ابن ابي حاتم ص :  و نگاه. 3

  138ص  2اثر بيهقي ج 
كه در آن، شافعي، طالبان علم را  19به الرساله ص: ، و نگاه138ص 2به مناقب بيهقي ج: نگاه. ٤

خواهي آن اعمال دارند و در برابر  يت تالش و كوشش خود را براي زيادهتشويق كرده كه نها
 . آيد، صبر پيشه كنند هر مشكلي كه بر سر راه آن پديد مي
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و اگر شـرطي از  . بگيرد ـ صورت   منظور كسب رضايت پروردگار ـ نه كس ديگري 
  .نخواهد شد شده و قبول  شود، عبادت بازگردانده   اين دو شرط مختل

و باز هم از مطالب پيشين روشن شد كه آنها گاهي بصورت مفصل به بيـان ايـن   
اند، لذا بد نيست كه  زده وار به شرط متابعه جست اند و گاهي اشاره دو شرط پرداخته
كنـيم تـا ايـن نكتـه      ي گسترده و موسـع دنبـال   گويي را به شيوه دهما بياييم اين فشر

شود كه عنايت و اهتمام شافعيه به اخالص عمل به اين مقيد و محدود اسـت   معلوم
  . كنيم و تنها از خداوند سبحان طلب ياري مي. كه مطابق با شرع اهللا تعالي باشد

  
  
  
  



 

  
  

  
  باب سوم
  شرك

  
  

  مقدمه
  

  :يان خاستگاه آن، در آن دو مبحث وجود داردتعريف شرك و ب: فصل اول
  بيان حقيقت شرك: مبحث اول                 
  بيان خاستگاه شرك: مبحث دوم                 

  
  انواع شرك: فصل دوم

  :در آن يك مقدمه و دو مبحث وجود دارد                
  مقدمه

  شرك منافي توحيد: مبحث اول                 
  .توحيد ناسازگار است شرك با كمال: مبحث دوم                 



 

  
  



 

   
  مقدمه

اند كه شرك به خـداي تبـارك و تعـالي كـاري      نصوص بسياري داللت بر اين كرده
بينيم جـرم   خاطر جاي تعجب نيست كه مي نهايت زشت و قبيح است، و به همين بي

دهد، برابر  رار ميكسي كه يكي از مخلوقات را  براي خداي تبارك وتعالي شريك ق
  . گردد نمي با هيچ جرمي نيست، و گناهي با آن مقايسه

 ي هو براي بيان غلظت و سنگيني امر شرك كافي است بدانيم كه اهللا تعالي به همـ 
كساني كه آنها را براي رسالت خود برگزيـده ـ در حاليكـه آنهـا بهتـرين انسـانها و       

§      ¨  ©  ª    (: كرده كه ـ وحي! ترين مردمان در نزد خدا هستند گرامي

  ] 65آيه: زمر[ )»  ¬  ®
كـاران    شود و قطعاً از جملة زيـان  شوي، حتماً عملت نابود مي اگر شريك قايل«: ترجمه

  ». گرفت قرارخواهي
داشـته،   و پس از آنكه تعدادي از انبيائش و اينكه با حضالي حميده آنها را گرامـي 

  ] 88آيه :انعام[ )£  ¤  ¥  ¦               §¡  ¢  (: فرمايد نموده، مي را ذكر
  .»گردد اند، نابود مي و اگر آنها مشرك شوند، اعمال نيكي كه انجام داده«: ترجمه

تـرين   با وجـود آنكـه عـالم   ) ص(ورزيدن از اين خطر، پيامبر و به خاطر اجتناب 
نـد تبـارك و   اوآن بـه خد ] شر[ترين آنها نسبت به او بود، از  ناك مردم به خدا و بيم

هـم اينگونـه از آن   ) السـالم  ليـه ع( و همچنين خليل خدا، ابـراهيم  برد مي تعالي پناه 

: ابراهيم[  )]  \   [  ^  _(: استعاذه و طلب پناهيت كرده است
  ] 35آيه

  »!دار و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه«: ترجمه
المين هسـتند كـه از خداونـد    العـ  پس وقتي كه اين خاتم پيامبران و آن خليل رب

بـدارد، حـال آنكـه آن دو، برتـرين پيـامبران       اند، آنها را از شـرك دور نگـاه   خواسته
  1!باشند، پس غير اين دو چه بايد بكنند؟ مي

                                                 
 دتا اين قسمت از كالم عالمه علي سويدي در العق» ..ورزيدن و بخاطر اجتناب«از جمله . 1
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نقـاط زمـين    ي هي شوم خـود را بـر همـ    قبل از بعثت نبوي، ابر سياه شرك، سايه
و هنگـامي كـه   . بودند آن سالم ماندهي قليلي از مردم از دست  بود، و تنها عده افكنده

با پشتكار و جـديت در  ) ص(داشت، آن حضرت  اهللا تعالي بعثت پيامبرش را اعالم
برداشت، تـا اينكـه بـاالخره خداونـد      راستاي نابودي شرك و مبارزه با مشركان گام

بخشـي بـه ديـنش كـه آن را بـراي       تبارك و تعالي اين منـت و لطـف را بـا برتـري    
  .ساخت يده بود، كاملبندگانش پسند

را در راسـتاي مبـارزه بـا شـرك     ) ص(هم روش و مسلك پيـامبر ) ط(اصحاب 
فروغ گشت، و نسـلهاي   كردند، تا اينكه چراغ شرك در ميان مردم خاموش و بي طي

  .حيات گذاشتند ي همسلماني كامالً بدور از آلودگيهاي شرك پا به عرص
شـرك و پاسـخگويي    ي هلي كم درباربينيم پيشينيان خي خاطر است كه مي به همين

اند؛ زيرا در زمان آنها كسي پيدانشـده كـه    كرده گفته، و كتاب تأليف به اهل آن، سخن
پراكنـي اقـدام    رسماً به سوي شرك فرابخواند و جهت تقويت و يـاري آن، بـه شـبه   

   1.گونه در نزد متأخرين وضعيت اينگونه است نمايد، همان
گيـرد، ولـي در خصـوص     عموم به شرك تعلق ميال اين چيزي است كه من حيث

بحثمان كه در رابطه با علماي شافعيه است، چيزي كه در اين مقدمه كه بـه سـرعت   
ـ  رضوان اهللا عليـه ـ از آنجـا      تنظيم شده است بايد بگويم اين است كه، امام شافعي 

                                                                                                                      
   .شده است نقل 120الثمين ص 

د كسي كه شناختي از حال پيشـينيان و متقـدمين مـا دارد،    و اين حقيقتي است كه در نز. 1
، پس از بيان اين مطلـب  119و در اين رابطه سويدي در العقد الثمين ص  .ناپذير است شك

آتـش شـرك را   ) ص(كـردن وي   كه خداوند با ارسال پيامبرش منـت نهـاده، و بـا مبعـوث    
رفتن اهلش،  ي شرك با از ميانها سپس، وقتي كه قواعد و پايه«: گويد كرده است، مي خاموش
رفتند، و شعاير و نمادهاي راست و درست اين دين با ظهور فروعش از اصولش، قد  از ميان

ديدي كه به شرك و حـاالت آن بپـردازد، و در    كردند و هويدا شدند، تقريباً كسي را نمي علم
خـاطر اسـت كـه     نو به هميكرد،  نمي اقوالش، زبانش را با آن آلودگي و چرك آلوده ي ههم

در ابواب رده ) پناه بر خدا(بيني كه در قسمت ذكر مسائل كفرآور  علماي آن دوره را مي
، با وجـود  اند آور روي برتافته از مسائل شرك اند و دادهي سخن را بسط و گسترش  دامنه

و از همـين جاسـت   » .باشند مسائل عمومي كفرآور داخل مي ي هآنكه بسياري از آنها در داير
: ايجـاد بنـا بـر قبرهـا گفتـه اسـت       ي هدر اثناي سخنش دربار 278ص  1ه شافعي در ام ج ك
 ».نمانند كه نسلهاي بعدي از دام اين فتنه و گمراهي در امان] رود انتظار مي[«
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، قايـل بـه   1گويند، شرك بزرگترين گناهان اسـت  كه همچون نصوص شرعي كه مي
  .مطلب است، توجه بالغي را به اجراي عملي اين قاعده نموده است اين

در ذهـنش، و  يت اين قاعـده  كند، به عمق رسوخ مي انش را دنبالو كسي كه سخن
بسـياري از  چـه،  . بـرد  مي تكراركرده است، پي آن ظاهر و ي كثرت نظراتي كه درباره

  .كرده است ريزي پي شرك، بر اساس اين قاعده هاي خود رادر رابطه با اهل گزينه
پس وقتي كه ترجيح داده كه مشركان همچنان بر اعمال و كردار منكـر و ناپسـند   

سازد كه ايـن كـار، از    بمانند، در تعليل اين مسأله خاطرنشان مي ، باقي2فيما بين خود

                                                 
دهد، چـون در زمـان وي    روي) بعداً(رود  اي است كه بيم آن مي فتنه ي سخن وي درباره. 1

كـرد، و   نمـي  داد تـرس از آن را در آينـده خالصـه    مـي  روي و اگـر  .اصالً روي نداده اسـت 
كـرده اسـت،    كرد، اين حرامي كه از آن ترسيده و اين حكـم را بـدان تعليـل    مي  صراحتاً بيان
  .داده است حقيقتا ًروي

 686-685ص  2خاطر است كه ابن تيميه در كتاب اقتضـاء الصـراط المسـتقيم ج     و به همين    
آيـم   شوم مي هنگامي كه دچار سختي و گرفتاري مي«: اند كرده فعي نقلاين مطلب را كه از شا

تكذيب كـرده  » شود مي داده كنم، و سپس به من جواب به كنار قبر ابوحنيفه، و در آنجا دعامي
باشد، كذب ايـن مطلـب ضـرورتاً     در نظر كسي كه شناختي به نقل داشته«: و گفته است

پاي به بغداد نهاد، در بغداد قبري نبـود كـه    آشكار و روشن است،زيرا شافعي وقتي كه
كنند، بلكه اصالً ايـن مسـأله در دوران شـافعي     مردم به منظور دعا، عادتاً به آن مراجعه

كرديم، سخن ابن تيميه را  يشتر از االم نقلپو مطلبي كه » .شده نبوده است معروف و شناخته
شده، موردي است كه  داده شافعي نسبتو نزديك به اين ماجراي دروغيني كه به . كند تأييدمي

مردم فقط به اين دليل جاهل «: از او نقل كرده كه او گفته است 74ص  10ذهبي در السير ج 
كردنـد و بـه زبـان     و نادان شدند و دچار تفرقه و اختالف گرديدند كه زبـان عربـي را تـرك   

ايـن  «: تـه اسـت  ذهبي در مقـام تصـحيح ايـن مطلـب گف    » . ارسطو طاليس تمايل پيداكردند
كنم كه امام شافعي آن را گفته باشد، چـه   حكايتي مفيد است، ولي دروغ است و من باورنمي

  ) 2(» .بود اوضاع ارسطو طاليس هنوز آشكار نشده 
ها  مالحظه كرديم كه بعد از شرك، ريختن خون«: گويد آنجا كه مي 205ص 6به االم ج: نگاه     

  » .باشد ترين گناه مي بزرگ
و عـدم  ) 143ص  6، ج 231، ص2االم ج (خواري آنها  خواري و خوك انند پذيرفتن شرابم. 2

گيـرد، و نيـز رهـاكردن     مـي  بازپرسي از كارهاي رباآميز آنها كـه در ميـان خودشـان صـورت    
و پـذيرش  ) 213، ص 4االم ج (زن  رها در نكاح محرمها و ازدواج با بيشتر از چهـا  مجوسي

 ي هالبته هم) 141-140ص  6االم ج (باشند  قضاوت ميان آنها مياحكام و قوانيني كه مبناي 
توانيم آنهـا   اينها مطابق با ضوابطي است كه امام شافعي آنها را ذكركرده و در اينجا نمي

 . را بسط دهيم
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بزرگتـرين  از تر نيست، و اين در حالي است كـه شـرك    قاي آنها بر شرك عجيببا
اند و مسلمانان به اين لحـاظ   شده حال كه بر شرك خود تثبيتباشد، پس  گناهان مي

  1باشند تر مي گناهان ديگر هر چه كه باشند، از آن پايين ي هكاري به آنها ندارند، هم
زشـتي و قباحـت شـرك و غلظـت و      ي هدهنـد  ها نشان و اين تصميمات و گزينه

و ناچيزي گنـاه شـرك   باشد نه اينكه بيانگر سبكي  ميدر نزد او آن  ي هسنگيني مسئل
  2.باشند

   3.داشته است گونه كه در جاهاي ديگري از اين غلظت و سنگيني پرده بر همان
 ي هاي كـه از ناحيـ   و شافعي بسيار بر اين حريص بوده كه جلوي هر اثر و نشـانه 

خواه در حالت صلح باشـد يـا   . تواند به اهل اسالم نفوذكند، گرفته شود مشركان مي
  4.در حالت جنگ

                                                 
  !براي اين تعليل به مواضع ذكر شده در پاورقي سابق مراجعه كنيد.  ١
كار خود قرارداده،  ي هز آنجا كه اين قاعده را سرلوحو علت اين مسأله اين است كه شافعي ا. 2

در نكرده است، اگرچـه   مشركان سرزده باشد، خيلي مهم تلقي ي هديگر هر چه را كه از ناحي
 . اند كرده سنگين و منكر و قبيح جلوه روانش

از آن با مشركان جايزدانسته كه اگر آنها سنگر بگيرند، با هر چـه كـه    بطوريكه در هنگام قتال. 3
شـود و آب بـر سـر آنهـا      كـرده  پاره و عقربها و مارها به سوي آنها پرتاب بيزارند، مانند آتش

االم (شـوند   و هر جوري كه ممكن است كشته) 243ص  4االم ج . (شوند شود تا غرق افكنده
و جايزدانسته كه اگر مايملك آنها حمل نشود، همه را اتالف كنند مگر آنكـه  ) 219ص  4ج

ص  7ر اوزاعي كه در ضـمن االم ج  يسو مانند آن در  257ص  4االم ج . (ح باشدداراي رو
كـرده، و آن را از   كردن بر فقيـر اهـل ذمـه منـع     و امام مسلمانان را از انفاق. آمده است) 355
 .و غير اينها از مثالهاي فراوان) 180ص  4االم ج . (است داده خسارتهاي او قرار ي هجمل

كـرده كـه    چه در آنجا واجب 278ـ277ي ص نو مختصر مز 206ـ205ص  4ج به االم : نگاه. 4
اگر مشركان با مسلمانان قرارداد ذمه بستند، بر آنها شرط شود كـه اگـر كسـي از ميـان آنهـا      

خدا يا كتابش يا پيامبرش بدو بيراه بگويد يا چيـزي از حكـم او را مـورد انتقـاد و      ي هدربار
را از دينش بازدارد و مفتون سازد، نه تنهـا پيمـانش باطـل     دهد، يا مسلماني جويي قرار عيب

  .باشد شده كه خونش هم حالل مي
ي عزيـر و عيسـي را بـه     و واجب دانسته كه بر آنها شرط شود كه شرك و سـخن خـود دربـاره   

ناقوس زدن را به گـوش آنهـا نرسـانند، و در شـهرهاي     ) صداي(گوش مسلمانان نرسانند و 
معـي بـراي نمـاز و عبادتشـان ايجادنكننـد و صـليب و جماعـت را        مسلمانان كليسا و مجت

  .ظاهرنسازند
دهـد بـراي    مـي  آمده است، هر وصيتي را كه به آنها اجازه 213ص  4گونه كه در االم ج  و همان

نماز خود كليسايي ايجادكنند يا آن را تعميرنمايند يا زميني را بخرند كه وقف كليسـا شـود،   
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اسـت ـ هـيچ ارزشـي      شـده   چه بـه اهـل آن، عقـد ذمـه داده      براي شرك ـ اگر  و
كنـد يـا بـراي آن حرمـت      نشده، چـه رسـد بـه اينكـه بخواهـد از آن حمايـت       قايل
  1.شود قايل

 2رسـاند، خـواه مصـادر    مي شرك را از هر چيزي كه به دين آسيب كردن اهل و منع
. دانسته اسـت  كرده است، واجب منعدين باشد يا جاهايي كه شرع مشركان را از آنها 

شـود، ـ ولـو در     اي را كه به بقاي آنهـا در آن مواضـع منجـر مـي     و بستن هر وسيله
  3.است داده ترين حاالت، ـ ترجيح سخت

جايي كه در آن خود را بر مسـلمانان   هاي مشرك از هر دانسته كه ذمي و نيز واجب
ر هر كسي كه به اين دين دينداري آنها ب ي هشوند، و سلط دوركرده 1دهند، برتري مي

                                                                                                                      
گونه كه در االم  و همان نسان است وصيت با كتابت تورات و انجيلباطل دانسته است، و بدي

آمده است، به اين نكته يادآورشده كه كتابهاي مشركان اگر به غنيمـت گرفتـه    263ص  4ج 
شوند و بقيـه بـه حـال     برده مي گستر سوزانده و از بين آميز و شرك شوند، فقط كتابهاي شرك 

 .مانند مي خود باقي
سـازد كـه    نشـان مـي   كه در آنجـا خـاطر   119و مختصر مزني ص  212ص  4م ج به اال:  نگاه. 1

شـوند و اگـر از طـال     مـي  دو چيزي هستند كه شكسـته ] جزو آن[هاي آنان  صليب و مجسمه
و اگر از چوب باشند، تنها بايد . باشند، بر كسي كه آنها را شكسته، غرامتي نيست ساخته شده

 .شده، بپردازد آنها نقص قيمت آنچه را كه در اثر شكستگي از

شرك، به مصحف يـا دفتـري دسـت    مكرده كه  ، بطوريكه منع213ـ212ص  4به االم ج :  نگاه. 2
است خواه بـه طريـق بيـع باشـد يـا وصـيت        شده نوشته) ص(يابد كه در آن احاديث رسول

گذاشـتن   آمده است، در حال بـه رهـن   193ـ150ص  3گونه كه در االم ج  و همان. مسلماني
و اگـر  . قـرار داده شـود   حفي در نزد مشركي واجب دانسته كه بر دستان مسلمان عـادلي مص
خورد؛ زيرا قرآن به مراتـب بزرگتـر از آنسـت كـه در      شرك را نپذيرفت، آن معامله بهم ميم

تواننـد آن را از دسـتش خـارج     دست انساني مشرك رها كرده شود، درحاليكه مسلمانان مي
 ».كنند 

كلي دخول مشرك به حرم مكـه را  ، بطوريكه بطور 205ص  178ـ177ص  4م ج به اال:  نگاه. 3
و . كرده، خواه پزشك يا پيكي به سوي امام باشد كه در حرم است، يا غير آن دو باشد ممنوع

گرديد، با آن حالـت مريضـي    واجب دانسته كه اگر يكي از آنها وارد حرم مكه شد، و مريض
و اگر دفن شده بـود، از قبـر   . شود كرده با حالت مردگي بيرونكرده شود، يا اگر بميرد،  بيرون

دادن به او ـ  گزيدن ذمي در حجاز را ـ در حالت اجازه وي، ماندن و اقامت. بيرون آورده شود
 .كرده است سه شب تعيين

و بايد به مسلمانان بفهمانيم كه آنها «: گويد ، و در ادامة سخنش مي210ص  6به االم ج :  نگاه. 1
، بطوريكـه ملـزم سـاختن    274ص 4به االم ج :  نگاه» .چ احتياجي به غير مسلمانان ندارندهي
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اند، بلكه ولـو از   شده كند، اگر چه عبدي باشد كه با مال خود او را مالك مي و عبادت
  .از بين برود 1گردد، باغياني باشد كه بايد با او مبارزه

ترين فرد به انسان مسلمان باشد، بـاز   داده كه مشرك هر چند كه نزديك و توضيح
ي واليـت و   زيـرا خداونـد رشـته   . كاح و غير آن، ولي او شودتواند در واليت ن نمي

  2.كرده است محبت را در بين مسلمانان و مشركان پاره
داده اسـت، در   تا اين اندازه به اين امر مهم اهتمام »/«و از آنجا كه امام شافعي 

اند، حقيقت شـرك را آفتـابي و روشـن     واقع هم او و هم پيروانش مشتاقانه كوشيده
درماني است كه  گفت كه شرك درد بي توان زيرا مي. نمايند ، و انواع آن را بيانسازند

  !كردن عبادت رقيب و همتايي ندارد در راستاي هدم و نابودي توحيد و تباه
و از آنجا كه سخنان علماي شافعيه در اين زمينه بيش از هر چيز طويـل و متنـوع   

خنان پراكنـده و متفـرق كـه    كـردن ايـن سـ    و شاخه به شاخه است، در واقـع جمـع  
ي الهي ـ همراه بـا مراعـات     گردد، به حول و قوه مي آنها حقايق امر روشن ي هبوسيل
  :گويي تا جاييكه ممكن است ـ در دو فصل زير خواهد بود فشرده

  

  .و بيان خاستگاه آن كتعريف شر: فصل اول
  

  .انواع شرك: فصل دوم

                                                                                                                      
ان مشمول ايـن  شود، واجب دانسته است و بدينس مان مياي كه مسل مي را براي فروش بندهذ

اش مسلمان بشود، و چنانكـه در   بر ما وارد شود و بندهكه با امان قاعده است ك كافر حربي 
و . ـ منع كرده اسـت مسلمان شود  كه الولد هنگامي  امـ مي را از  ذده است آم 276ص 4االم ج
 ..23ص 8و نيز ج 252ـ 251ص  6به االم ج: نيز نگاه

گرفتن از آنـان   آمده است در قتال باغيان مسلمان از كمك 219ص  4گونه كه در االم ج همان. 1
ريعه و دسـتاويزي جهـت   نموده ذ و براي كسي كه با دين خدا مخالفت«: كرده و گفته منع

نموده كه اگر مشركان باغيان مسلمان  و بر مسلمانان واجب» .دهم دين خدا قرارنمي قتل اهل
. دهند، اگر داراي قدرت و توان باشـند  را به اسارت گرفتند، آن باغيان را از دست آنها نجات

 آمده است 222ص  4گونه كه در االم ج  همان
  .165و مختصر مزني ص 15تا  14ص  5به االم ج: نگاه. 2
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  بيان حقيقت شرك: مبحث اول

مفهومي صحيح و درست [از آنجا كه بسياري از مردم در ارتباط با معني توحيد 
اند، در ارتباط با معنـاي   آميختگي شده و دچار آشفتگي و در هم] برداشته نكرده

و چون در اثر اشتباه اول خود بـه مسـايلي   . اند شرك هم دچار اين مشكل شده
برند همـان توحيـدي اسـت كـه رسـوالن آن را بـه        مي اند كه گمان شده نزديك
اند، خود به خـود تحـت تـأثير اشـتباه و آميختگـي دوم خـود، از        آورده ارمغان

انـد،    برند همان شـركي هسـتند كـه از آن برحـذر داشـته      مي مواردي كه گمان
  .دان كرده اجتناب

انـد كـه معنـاي آن را درك     كساني در دام شرك افتـاده كه از همين جاست، 
  .گردد نمي  اند، شرك محسوب نكرده، به گمان خودشان شركي كه در آن افتاده

ي معنـاي توحيـد    واقعيت اين است آنچه كـه مفصـالً در بـاب اول دربـاره    
و پروردگـاري اهللا  كرديم كه غالبيت ملتها به ربوبيت  ذكرشد، و به دنبال آن بيان

تواننـد در راسـتاي فهـم حقيقـت      ي اين موارد مـي  كنند، همه تعالي اعتراف مي
و مـا بـه حـول و    . نماينـد  كردن از آن هستيم، كمك شركي كه ما درصدد بحث

كرد  خواهيم ي الهي در اين مبحث، بصورت فشرده و خالصه، مطالبي را نقل قوه
  . نمايند روشن و تبيين مي كه اين حقيقت را نزد علماي شافعي مذهب

هنگـامي كـه معنـاي آن      و بيان اين مطلب بدينگونه است كه علماي شـافعي 
توحيدي را كه مورد انكار آن كساني قرارگرفته كه به ربوبيت خداوند تبارك و 

اند، همزمان با آن حقيقت شركي را كه آنها در  داده اند، توضيح تعالي اذعان كرده
اند، و ايـن بـدين خـاطر اسـت كـه آن       كرده مشخص و تعييناند،  دام آن افتاده

اند،  اند، با آن شركي كه در دام آن افتاده قسمت از توحيدي كه آن را انكاركرده
  . مرتبط است

. اسـت  داده بصورت كامالً آشكار اين مهم را توضيح »/«گونه كه مقريزي  همان
و عظمـاي كـار   وي پس از بيان اين مطلب كـه شـرك در عبـادت، قسـمت غالـب      

  : مشركان است، گفته است
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K  ( ي اهللا تعـالي ذكرشـده اسـت    و اين همان عدلي است كه در اين گفتـه «] 1[
O  N       M  L( ]1آيه :انعام [  

سپس كساني كه كـافر شـدند، بـراي پروردگارشـان شـريك و همتـا و برابـر        «: ترجمه
  ».دهند قرارمي

دو قول، اين است كه آنها در عبادت، غير ترين اين  به صحيح  و معناي اين آيه بنا
نماينـد، و در حـب و عبـادت، ميـان خـدا و غيرخـدا        خدا را با او همتا و برابر مـي 

  1.كنند مساوات برقرارمي

o  n  m          (: گوينـد  و بدينسان است سخن مشركان در آتش كه به بتهايشان مي
w  v  u  t  s  r  q    p( ]98ـ97آيه :شعراء [  

به خدا قسم كه مـا در گمراهـي آشـكاري بـوديم، آن هنگـام كـه شـما را بـا         «: مهترج
  » .دانستيم العالمين برابر و مساوي مي رب

كردن در بين آنها و بين خداوند تبارك تعـالي   برقرار  بديهي است كه اين مساوات
ونـد  گونه كه خدا بودن آنها نبوده است، زيرا همان بودن و پروردگار ي خالق در زمينه

كردنـد كـه فقـط اهللا تعـالي پروردگـار و       مي سبحان خبرداده، مشركان به اين اعتراف
كردن در ميان آنهـا و خداونـد، در    بلكه اين مساوات برقرار، ...باشد خالق آنها مي

  2».كردن بوده است ورزي و عبادت ي محبت زمينه
ي توحيـد   كلمـه  ي شـروط  شافعي كه دربـاره  ي  هگفت و ما اين معنا را از كالم پيش

پرسـتان   ي بـت  پس كسـي كـه از زمـره   «: گويد دانستيم آنجا كه مي 3كرده است، ارائه
شود داراي رسالت و كتاب است، اگـر   باشد كه مدعي باشد، و كسي كه ديني نداشته

                                                 
از نضـر بـن    2ص  3المسـير ج     جـوزي در زاد  ، و ابـن 126ص  3التنزيـل ج   بغوي در معالم . 1

باشـد،   مـي » عن«بمعناي » بربهم«ي خدا  در اين فرموده» ب«اند كه حرف جر  كرده شميل نقل
. و يعـدلون از عـدول آمـده اسـت    » .شـوند  از پروردگارشان منحرف و منصـرف مـي  «: يعني
. باشـد  ام كه اين مطلب را گفتـه  و هيچ يك از مفسران را نديده. گويد گونه كه بغوي مي همان

سلف را خيلي زيـاد   به رغم اينكه اقوال  93ـ92ص  7و  5البيان ج  جرير در جامع   حتي ابن
 .نكرده است كند، آن را ذكر  مي نقل

 17ـ16التوحيد ص  تجريد . 2
  اب اولاز ب 100ي  هبه صفح: نگاه. 3
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دهند كه هيچ معبودي جز اهللا تعـالي وجـود نـدارد و اينكـه محمـد بنـده و        شهادت
  » .اند كرده ايمان اقراري اوست، در واقع به  فرستاده

ثمر دانسته  مفيد و مثمر 1پرست ي توحيد را براي بت شافعي بيان كلمه بنابراين امام
است؛ زيرا از آنجا كه معناي اين كلمه اين است كه هـيچ معبـود بـه حقـي جـز اهللا       

آيد كه اگر انسان مشرك اين كلمه را برزبـان   مي تعالي وجود ندارد، اين نكته بدست
و آن . شـود  مـي  آيـد و پـاك   مي از شركي كه در دام آن گرفتاربوده است، بيرون آورد،

برد او مستحق اسـت همـراه بـا     مي كردن معبودي كه گمان شرك عبارتست از اضافه
  . شود خداوند تبارك و تعالي عبادت

و بدين ترتيب معنا و حقيقت شرك در نزد شافعي و نيز در نزد كساني از ياران و 
  .2گردد مي اند، روشن كه بمانند وي گفتهطرفدارانش 

گردند كه همـان   مي شرك و كفر گاهي بر يك معنا اطالق«: خطابي گفته است] 2[
باشد، و گاهي ميان آنها تفاوت و جـدايي   ورزيدن به خداوند تبارك و تعالي مي كفر

پرسـتان بـا    پرستان و ديگر مخلـوق  صورت كه شرك به بت بدينشود  مي انداخته
يابـد، لـذا    اقرار آنها به خداي تعالي ـ مانند كفار قريش ـ اختصاص مـي  وجود 

  3».باشد تر مي گيريم كه كفر از شرك عام نتيجه مي
داده كه شرك گـاهي بـر كفـر بـه خـداي تعـالي اطـالق         در اينجا خطابي توضيح

ي كفر همين است ـ بـه اتخـاذ     گردد، و گاهي ـ كه اكثر هم به وقت اطالق كلمه  مي
پرسـتان، يعنـي    گونه كـه مخلـوق   يابد همان مي همراه با اهللا تعالي اختصاص معبودي

انـد ولـي در عبـادتش بـراي او      كرده و او را پرستيده كساني كه به پروردگار اعتراف
  .اند كرده اند، چنين شده شريك قايل

نموده، شركي كـه در   داشته، آنجا كه بيان  نظر حجر مد اين چيزي است كه ابن] 3[

                                                 
گردد كه او خالي از اعتقـاد اسـت، و فكـر     مي و از اين جهت كسي كه دين ندارد، از آن منتفع. 1

او،  ي هتوحيـد از ناحيـ   ي كند، لذا پذيرش كلمه كار خوبي مي كند نسبت به خدايش دارد مي
 . اين است كه او اين خدا را پذيرفته و غير آن را به دور انداخته استبه اعالن 

صالح و اعتراف نـووي   آنجا كه اين معنا از سخن خطابي و بغوي و ابن  90ـ87به ص :  نگاه. 2
 .است شده العيد، نقل   دقيق و  ابن 

  . است  كرده نقل 71ص  2اين مطلب را نووي در شرح صحيح مسلم ج . 3
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  )انَّ اهللاَ لَا يغْفرُ اَنْ يشْرَك بِه(: ي نساء آمده سوره 48 ي آيه
  ».بخشايد بردن به او را نمي  براستي كه خداوند تبارك و تعالي شريك«: ترجمه

را ) ص(باشـد؛ زيـرا مـثالً كسـي كـه نبـوت محمـد         به معناي كفر ورزيـدن مـي  
. باشـد، كـافر اسـت     اختهكند ولو با اهللا تعالي خداي ديگري را شـريك نسـ   مي انكار

گيـرد كـه    آيد و مدنظر قرارمي و گاهي شرك به معناي چيزي مي«: سپس گفته است
لَـم  (: ي اهللا تعـالي آمـده اسـت    گونه كه در اين فرموده تر است؛ همان از كفر خاص

1)يكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا منْ اَهلِ الْكتَابِ و الْمشْرِكينَ و   ]1 آيه: بينه[ 2
دارنـد تـا    دست از آئين خود برنمـي ) گفتند مي(كتاب و مشركان  كافران از اهل«: ترجمه

  ».دليل روشني براي آنها بيايد
: ي آن چنـين اسـت   كرده كه حاصل و خالصه لذا وقتي كه وي، كالمي را نقل] 4[

وجـود  آوردن به  كردن ايمان با شرك عبارتست از تصديق و ايمان معناي قاطي«
در تأييد و جانبداري » خداوند متعال همراه با آميختن عبادت غير خدا همراه با او

Z  Y  ( :نمايـد  و اين سخن خداوند ايـن سـخن را تأييـدمي   «: از آن گفته است
  ]106آيه :يوسف[ )]  \  [      ^  _

  3».آورند اكثر آنها به خداوند، مگر اينكه مشرك هستند نمي و ايمان«: ترجمه
  .باشد كردن غير خدا با خدا مي تأييدكرده كه معناي شرك، عبادتوي 

كننـده اسـت، و    گونه كه مقريـزي گفتـه، مشـرك تعطيـل     بر اين اساس، همان] 5[
كننده مشرك است، اما شرك مستلزم اصل تعطيل نيست، بلكه گاهي مشـرك،   تعطيل

متعـال را،   كند ولي حـق توحيـد خـداي    مي به خالق سبحان و متعال اقرار و اعتراف
  4.كند مي تعطيل 

شـدن،   شـريك قايـل  «: برداشـته اسـت   سمعاني از حقيقت شرك چنـين پـرده  ] 6[
كردن بـين دو چيـز در يـك معنـا، بنـابراين شـريك بـراي خـدا          عبارتست از جمع

                                                 
حجر بـر روي آن   ي كه ابنو وقف در جاي )منْفَكِّينَ حتّي تَأْتيهم الْبينَه(: و تمام آيه اين است. 1

   .كند وقف كرده، مناسب نيست؛ زيرا معناي موردنظر آيه به سبب اين وقف تغييرپيدامي
   151ص  1فتح الباري ج . 2
  95ص  26فتح الباري ج . 3
  25تجريد التوحيد ص . 4
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كردن غيرخدا با خدا در چيزي كه جز براي خدا، جـايز   قراردادن عبارتست از جمع
  1».نيست

شده در آن شـريك بـراي خـدا بگيـرد،      ي كه بنده نهيشكي نيست بزرگترين حق
ايـن حـق مخصـوص و     كـه  همان عبادت است، و حقيقت اين شـرك ايـن اسـت،   

خالص خداوند متعال در بين خدا و يكي از مخلوقاتش، بصورت مشترك، قرار داده 
  .شود مي 

 x  w ( :كرده است ي پروردگار را تأويل و با اين اسلوب، سمعاني اين گفته] 7[
`  _  ~  }  |  {  z  y( ]56آيه: انعام [  

كنم كساني را كه بجاي اهللا تعالي آنهـا را   ام از اينكه عبادت شده بگو كه من نهي«: ترجمه
   2».باشد اين نهي، نهي از شرك مي«: و گفته است» .خوانيد مي
كـرده،   اين چيزي اسـت كـه مـاوردي مدنظرداشـته اسـت هنگـامي كـه بيـان        ] 8[
بصورت مشـترك در بـين اهللا تعـالي و بتهـاي معبودشـان      «را  "خدا"ام پرستان ن بت

  3».دهند قرارمي
ي عبادت ميان بتهـا و خداونـد تبـارك و     خاطر است كه آنها در زمينه و اين بدين

  .كردند تعالي مساوات و همسويي برقرارمي
ا كتاب ر جاست كه ماوردي ـ در اثناي بيان علت اينكه شافعي اهل  و از همين] 9[

بر كسـي اطـالق   «ي مشركان وارد كرده ـ تثبيت و مقرركرده كه اسم شرك   در زمره
  4».گردد كه براي اهللا تعالي شريكي معبود قراردهد مي
داده و خاطرنشان ساخته كه علت  بيضاوي به بيان معناي شرك خيلي اهتمام] 10[

سـت كـه   ايـن ا ) 5ي لقمان ي سوره در آيه(وصف شرك به اينكه ظلمي عظيم است، 

                                                 
   121ص  2تفسير سمعاني ج . 1
  86ص  2به ج : و نگاه 109ص  2تفسير سمعاني ج . 2
  257ص  15ي الكبير ج الحاو. 3
  152ص  14الحاوي الكبير ج . 4
التُشْـرك بـاهللاِ ان الشّـرِك لَظلُـم     (: گويد است، كه در آن لقمان به پسرش مي 13 و آن آية. 5

ظيمع( 
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گـردد، مگـر    چون شرك يكسونگري در بين كسي است كه، هيچ نعمتي فراهم نمي«
  1».هيچ نعمتي نيست) فراهم كردن(از طرف او، و كسي كه منشأ 

n  m  (: گويند ي شعراء كه مي سوره 98-97ي  دو آيه] اثناي تفسير[و در ] 11[
w  v  u  t  s  r  q    p          o(   

العالمين برابـر    ما در گمراهي آشكاري بوديم آن هنگام كه شما را با رب براستي كه«: ترجمه
   ».دانستيم مي

كـرده، در كـدام چيـز اسـت كـه ايـن يكسـونگري كـه حكـم شـرك بـر آن             بيان
  2».يعني در استحقاق عبادت«: پذيرد، و گفته است گردد، صورت مي مي اطالق

نگري غيراهللا با اهللا در  و يكسوبنابراين معناي شرك در نزد او عبارتست از تسويه 
  .است يافته  چيزي كه از استحقاق عبادت، به او اختصاص

عمران كـه   ي آل سوره 64ي  اين چيزي است كه بطور صريح در رابطه با آيه] 12[

e  d  c   b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  (: گويـد  مي
j  i  h  g  f(   

اي كه در ميان ما و در ميان شـما يكـي    كلمه كتاب بياييد به سوي اي اهل: بگو«: ترجمه
  ».نكنيم و چيزي را براي او شريك قرارندهيم كه غيراهللا را عبادت) و آن اين است(است 

در مقام توضيح مـراد از شـركي كـه در اينجـا      ،چه. ساخته است روشن و واضح
و غيرخــدا را در اســتحقاق عبــادت، بــراي او شــريك «: آمــده اســت، گفتــه اســت

  3».شود دهيم، و آن غير را سزاوار آن ندانيم كه بايد عبادتقرارن
ي انعـام بكـار رفتـه     ي يك سوره بغوي در مقام بيان معناي عدلي كه در آيه] 13[

و . گيرند مي يعني شريك« :گفته است )O  N       M  L  K  (است، 
ز آن و عـدل هـم ا  . اصل آن برآمده از مساوات برقراركردن آن چيز با آن چيز است

                                                 
  151ص  4انوار التنزيل ج . 1
  106ص  4انوار التنزيل ج . 2
 217و  192ص  2كنيد بـه ج   شتر نگاه، و براي دانستن از جاهاي بي23ص  2انوار التنزيل ج . 3

 36ص  5و ج  184ص 3و ج 
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  1».دانند است، يعني غيرخدا را با خدا همتا و يكسو مي
و عدلي كه در اينجـا مـراد اسـت، عـدل و يكسـونگري در عبـادت اسـت،        ] 14[

: ي شـعراء بـدان تأكيـدكرده اسـت     سوره 98-97ي  گونه كه در رابطه با دو آيه همان

)w  v  u  t  s  r  q    p          o  n  m(  ــه اســت t  ( :و گفت
u( كرديم  يعني برابر و مساوي مي)w  v( 2.پرستيم و شما را مي  

ي اهللا تعـالي كـه در وصـف خلـيلش      و رازي در ارتباط با اين فرمـوده ] 15-16[

ــت ــراهيم اس ــران آل[ )d  c        b  a(: اب ــه: عم ــرك ] 95آي ــت ش از حقيق
وانده، و يعني همراه با اهللا تعالي خداي ديگري را نخ«: كرده، و گفته است رازگشايي

 گويـد  ي نساء كـه مـي   سوره 36ي  و در ارتباط با آيه3».غير او را عبادت نكرده است

)l  k  j  i  h  g( وقتــي كــه خداونــد بــا ايــن «: گفتــه اســت

k  j  i    ( بـه عبـادت دسـتورداده، بـا ايـن گفتـه       )h  g  (اش  گفته
l(    اهللا تعـالي،  به اخالص در عبادت فرمان داده است؛ زيرا كسي كه همراه بـا

  4».باشد كند، مشرك مي ديگري را عبادت و پرستش
  .بنابراين از نظر رازي، معناي شرك، يعني اتخاذ معبودي با اهللا تعالي

بينيم كه در نصوص قرآني، فرمان به عبـادت بـا نهـي از     جاست كه مي و از همين
همـراه بـا او   پرسـتيدند،   زيرا كافراني كه اهللا را مـي ] 18-17[شده است،  شرك دنبال

بردند آنها شريك خداينـد،   مي كردند كه گمان مي خدايان ديگري را عبادت و پرستش

                                                 
   126ص  3معالم التنزيل ج . 1
  120ص  6معالم التنزيل ج . 2
همين كتاب اين سـخن   168ي  ، و اين در حالي است كه در صفحه155ص  8تفسير كبير ج . 3

د خداوند داراي كن بدان كه در جهان احدي نيست كه بتواند ثابت«: گويد رازي ذكرشد كه مي
ولـي اتخـاذ   ... شريكي است كه در وجود و قدرت و علـم و حكمـت بـا او مسـاوي اسـت     

سـپس شـروع بـه سرشـماري     » ...معبودي غير از اهللا تعالي، اين يكـي رهـروان زيـادي دارد   
   .كند شرك مي هاي اهل فرقه

   99ص  10تفسير كبير ج . 4
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  1.اند كرده حجر به اين نكته اذعان گونه كه نووي و ابن همان
ا انْ كُنْـتُم       (ي مؤمنون  در ارتباط با آيات سوره] 19[ يهـنْ ف مـ و ضنِ االَر مـقُلْ ل

   2)تَعلَمونَ
  »دانيد؟ بگو زمين و كساني كه در آن هستند مال كيست؟ اگر شما مي«: ترجمه

بـه آن  : گفتـه ) ص(پيـامبرش محمـد  «داده، پروردگار تعـالي بـه    توضيحابن كثير 
حـال بـه ربوبيـت او و     كنند، و در عـين  مي مشركاني كه همراه با او غير او را عبادت
يـن وجـود در الوهيـت خـدا     كنند، و با ا مي اينكه هيچ شريكي در آن ندارد، اعتراف

  3»...اند، بگويد كرده اند و غيرخدا را با او عبادت گرفته برايش شريك
گرفته اسـت، در   ي اهل جاهليت انجام داشته كه شركي كه از ناحيه آن مرحوم بيان

  .اتخاذ معبودي همراه با اهللا تعالي بوده است
ي  سـوره  72ي  ـ در آيـه السالم   ترتيب، شركي كه از زبان عيسي ـ عليه  بدين] 20[

   )r   q  p  o  n  m  l  k    j  ( :مائده ذكرشده
   ».است كرده شود، خداوند بهشت را بر او حرام كسي كه براي خدا شريكي قايل«: ترجمه

يعني همـراه بـا او غيـر او را     )m  l  k    j  (: را تفسيركرده، و گفته است
  ٤».كند عبادت

گفتـه   )c    b  a d  ( :ي لقمـان  هسـور  13ي  و در نزد آيـه ] 21[
  5».كند مي غير او را عبادتو اين همان شرك اعظم است، با اهللا تعالي «: است

Z  Y  ( :گويد ي يوسف كه مي سوره 106ي  و سيوطي در ارتباط با آيه] 22[
از ايـــن  )Z  Y  ]  \( :گفتـــه )]  \  [      ^  _

                                                 
  134ص  24، و فتح الباري ج 162ص  1شرح مسلم ج . 1
  .باشند مي 89تا  84منظور آيات . 2
  83ص  3به ج : و نگاه 252ص  3تفسير القرآن العظيم ج . 3
   81ص  2تفسير القرآن العظيم ج . 4
ي  سـوره  59ي  در ارتباط با آيه 248، ص 3به ج :  و نگاه 494ص  2تفسير القرآن العظيم ج  . 5

 )Þ  Ý  Ü  Û  Ú(: گويد مؤمنون كه مي
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يعني  )[      ^  _(: دهنده است كنند به اينكه او خالق رزقحيث كه اقرار مي
  1».گيرندبا پرستش و عبادت بتها براي او شريك مي

پرستي آنها تفسيركرده و از سوي ديگر، ايمـان   سو شرك آنها را به بت وي از يك
آنها را به اقرار به امر ربوبيت پروردگار تفسيركرده است تا به اين نكتـه يادآورشـود   

  .بوده است گرفته صرفاً در عبادت جامكه شركي كه از ناحية آنها ان
ي  سـوره  64ي  و ايجي حسـني در رابطـه بـا بيـان شـرك ذكرشـده در آيـه       ] 23[

[  ^    _  `  i  h  g  f  e  d  c   b  a  (: عمـــــران آل
j(  2».ي استحقاق عبادت است در زمينه] گيري اين عدم شرك[«: استگفته  

بـراي نـابودكردن آن فرسـتاده    داده، شـركي كـه رسـوالن      سويدي توضـيح ] 25[
حق خالص خداونـد كـه همـان عبـادت اسـت، بـه غيـر او        «اند، اين است كه  شده 

  3».شود  اختصاص داده
معرفـت حقيقـت توحيـد     و در كل بايد بگوئيم كه حقيقت شرك، به هنگام] 26[

خاطر است كه سمعاني اخـالص در توحيـد را    گردد، و به همين ميروشن و واضح 
تعالي  ي اهللا نموده است، و در اثناي بيان معناي اين گفته گرفتن تفسير كبه عدم شري

)I   H  G  F  E   D  C     B  A( ]11آيه: زمر [  
كنم در حاليكه دين را براي او  تعالي را عبادت شده كه اهللا داده بگو به من دستور«: ترجمه
  ».ام كرده خالص

كـردن توحيـد ايـن     و خـالص . مائيمن يعني توحيد را براي او خالص «: گفته است
شد كه غالب امتها به  از آنجا كه ثابتو  4»!است كه غير او را شريك او قرارنـدهي 

انـد،   كـرده  كنند، در واقع شركي كه پيـامبران از آن نهـي   توحيد ربوبيت اقرارمي
اين دردي است كه امتها در طول زمان، از زمـان   لزوماً بايد شرك در عبادت باشد،

                                                 
    325اللين ص تفسير ج. 1
   89ص  1جامع البيان ج . 2
  142العقد الثمين ص  3
  262ص  4تفسير سمعاني ج . 4
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   1.شوند قيامت، به آن گرفتارشده و مي  ح ـ عليه السالم ـ  گرفته تا قيامقوم نو
پرسـتان بـه شـرك     البته شرك در عبادت، منافي اين نيست كه مشركان و بت

يابيم كـه ايـن عـده در     كنيم درمي بورزند، ولي اگر خوب دقت ربوبيت مبادرت
ام شرك الوهيـت  مقايسه با كساني كه مجموع غالب و عظماي در افتادگان به د

دهند، و در طول امتداد زمان، از زمان قوم نـوح گرفتـه تـا ديگـر      مي را تشكيل
گونـه   نماياند، همـان  اند، بسيار اندك و قليل مي ، با آن سروكار داشته. . .زمانها 

همـان متـون و    .انـد  برداشته كه متون و عبارتهاي قرآني آشكارا از اين نكته پرده
اعتراض و انكار رسوالن نسبت به عملكردهـاي اقوامشـان، و    اي كه عبارتهاي قرآني

و با وجود . اند الشعاع خود قرارداده ي آن اقوام به آنها را تحت العمل و جوابيه عكس
است، در واقع هيچيـك از مـدعيان و    داده آنكه شرك ربوبيت به صورت مزبور روي

ي جوانـب بـا    نـد از همـه  توا اند كه شريك مورد ادعا مي نشده معتقدان به آن، مدعي
گونه كه در فصل دوم از باب اول، ايـن   پروردگار سبحان مساوي و برابرگردد، همان

  .مطلب خاطرنشان شد
به مقـداري از  ] شرك الوهيت[الوصف بايد بگوئيم، گاهي شرك در عبادت  مع

كشد،و پناه بر  كشد،چنانكه شرك اصغر به شرك اكبر سرمي شرك ربوبيت سرمي
خواهان نسبت به كساني كـه مـورد    انديشي مشركان و شرك و زياده خدا، افراط

                                                 
است كه بعد از ذكر مـوارد مربـوط بـه    ) ص(و دليل بقاي اين شرك تا آن وقت، سخن پيامبر. 1

دجال و نزول عيسي بن مريم و فرستادن آن بادي كه روح هر مسلماني را كه در روي زمين 
الطيـر و احـالم السـباع،     خفـة فيبقي شرار الناس في «:كند، چنين فرمود مي د، قبضقرار دار

فيقولـون   ؟اال تسـتجيبون : اليعرفون معروفاً و الينكرون منكراً، فيتمثل لهم الشيطان فيقول
  »االوثان فها تأمرنا؟ فيأمرهم بعباد

درنـدگان  خـوي   و پرنـدگان و خلـق   ]پـرواز [سـرعت  خـواهي مـردم همچـون     شرارت«ترجمه 
كننـد، آنگـاه شـيطان     شناسند، و نه منكري را انكـارمي  اي مي ماند، نه معروف و نيكي مي باقي

دهيـد؟ مـردم    پاسـخ و جـواب نمـي   ] به حرف مـن [آيا : گويد شود و مي مي براي آنها مجسم
» .دهـد  مـي  پرسـتي دسـتور   دهي؟ آنگاه شيطان آنها را به بـت  مي ما را به چه دستور: گويند مي

، كتاب الفـتن، بـاب ذكـر رجـال و روايـت از احمـد در       77-75ص  18از مسلم ج  روايت
  ».كنند مي و آنگاه مردم آن بتها را عبادت«: و اين عبارت را هم افزوده 162ص  2مسندش ج 
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شده كه آنها، القاب و اوصـافي را بـه    باشند، باعث بزرگداشت و تعظيم آنها مي
مـن  . باشـند  ي پروردگار سبحان مـي  آنان ببخشند كه فقط و فقط اليق و زيبنده

كننـد، و نيـز    صـل ها اطـالع حا  ها و غيب توانند بر نهان آنها مي: گويند جمله مي
توانند به هركسي كه بخواهند، و در هر زماني كه بخواهنـد، ضـرر يـا نفـع      مي

شدن بـراي خداونـد تبـارك و تعـالي در ربـوبيتش       و اين شريك قائل. برسانند
  .باشد مي

ي  كارها و افعال بندگان از ناحيـه : گويند علم، شرك قدريه را كه مي و حقيقتاً اهل
باشـند، در   شوند و بلكه منشأ و خالق آنها خود انسانها مـي  نمي خداوند سبحان خلق

  .اند هاي شرك ربوبيت قلمدادكرده ي اقسام و نمونه زمره
حال آنكه، چيزي كه در اين ميان غالب بر مشركان اسـت و بيشـتر در ميـان آنهـا     

،شـرك عبـادتي   1كـرديم  گونه كه پيشتر بيان شود، شرك عبادت است و همان مي ديده
  .يابد مي تر است و بيشتر انتشار و گسترش به مراتب خطرناك] بوبيتاز شرك ر[

C  B  A  (: فرمايـد  و راست فرموده خداي تبـارك و تعـالي هنگـامي كـه مـي     
K  J  I  H        G      F  E  DL   O   N     M( ]روم :

  ] 42آيه
نـد، چگونـه   در زمين سيركنيد و بنگريد عاقبت كساني كه قبل از شما بود: بگو«: ترجمه

 ».بيشتر آنها مشرك بودند !بود
  

                                                 
 15-14التوحيد، اثر مقريزي ص  تجريد. ك.ر. 1



 



 

  
  

  شرك  سبببيان : مبحث دوم
  

يكپـارچگي   اند، و وحدت گرا بوده اند كه مردمان اصالتاًو متفقاً حق داشته شافعيه بيان

ــه ــد در آي ــه )q  p  o  n(: ي بقــره ســوره 213ي  كــه خداون  19 ي و آي

ــوره ــونس ي س ــا( ي ــآَ o  nَوَم ــاخَتلَفُواq  p  إلَّ ــاره   )ف ــا  درب ي آنه
پـويي   خواهي و حـق  ي حق است، به اين معني است كه آنها در زمينه ذكرنموده

گرايـي در   و شرك بعد از اين حـق  اند، كرده يكپارچه بوده و يكصدا آن را طلب
آنهم نه به اين علت كه آنها به عنوان امتي واحـد اصـالتاً    1،است ميان آنها پديدآمده

اي كـه آنهـا    و ايـن نكتـه   2.انـد  نه كه بعضي از مفسران گفتهگو اند همان كافر بوده
اند حاكي از اين است كه شرك، همان اصل و پايه نيست، بلكه امـري   داشته بيان

وجـودي نداشـته،    الًًاست، و بعـد از آنكـه اصـ    است كه در ميان مردم پيداشده
  . است موجودشده

كـه بايـد بـه آن    و به عبارتي ديگر، شرك داراي خاستگاه و منشـأي اسـت   
  .شود بازگردانده
 اي است انديشي اند كه منشأ و خاستگاه شرك همان غلو و زياده كرده آنها بيان

                                                 
، و البدايـه  411ص  2، و ج 250ص  1كثير در تفسيرش ج  تحقيق اين مورد را در سخن ابن. 1

وي براي . كنيد السالم پرداخته، نگاه ، آنگاه كه به ذكر داستان نوح عليه101ص  1و النهايه ج 
كـرده و   اند، به متون و عبارتهاي قرآني اسـتناد  اثبات اين مطلب كه مردم اصالتاً يك امت بوده

 6رازي ج    تفسـير كبيـر  كنيد بـه   و نگاه. انصافاً حق مطلب را در اين زمينه بجاي آورده است
داده، و داليـل زيـادي را بـراي     ، آنجا كه وي اين سخن را به اكثر محققان نسبت13ـ12ص 

 17كـرده، و در ج   كرده كه قفال كبير هم از اين نظريه طرفداري و نقل. اثبات آن آورده است
ص  4التنزيـل ج    و بغـوي هـم در معـالم   . كرده است دوباره مطرح را اين بحث 65-64ص 
حجـر   و اين سخن همان چيزي است كه از سخن ابـن . كرده است از اين سخن حمايت 126

 .شود فهميده مي 110ص  13در فتح الباري ج 
ص  6رازي ج  ، و تفسـير كبيـر   243ص  1بغوي ج  التنزيل كنيد به معالم  براي اين سخن نگاه. 2

گويند مـردم در آغـاز بـر سـر      ه ميجرير به رغم آنكه زياد، اقوال و داليلي را ك و ابن 15ـ14
تفسـيرش   196ــ 194ص  2پيداكردند، ذكر كرده، در ج  اند، سپس اختالف شريعت حق بوده
 .است آن را ذكرنكرده
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سپس كساني كـه مهـر   . السالم پديدارگشت بار، در ميان قوم نوح عليه كه براي اولين
كردنـد و   بود، آن عمل را از قوم نوح دريافت شقاوت و بدبختي بر پيشانيشان خورده

رفتنـد، اگـر    هيچ تفاوتي، در باتالق شرك فـرو  گرفتند، و همچون قوم نوح، و بي ياد
  .است چه فنون و اقسام شرك در هر امتي بر حسب آن امت بوده

براي اثبات اين مطلب، به ماجراي شكايت نوح كه در قرآن ذكرشده است، استناد 

{  ~  z   y  x  w  v   u  }  |  (: كه در آن آمده است] 1. [كنند مي
دســت از خــدايان و بتهــاي خــود : و گفتنــد«] 23آيــه :نــوح[ )�  ¡   ¢

  ».بتهاي ود و سواع، و يغوث، و يعوق، و نسر را رهانكنيد) بخصوص(برنداريد 
نامهـايي كـه در ايـن آيـه     : كنـد  بغوي در اين رابطه از بعضي از پيشينيان نقل مـي 

اند، و پس از  زيسته مي است، نامهاي اشخاص صالحي است كه در قوم نوح ذكرشده
كردنـد تـا    هـايي از آنهـا درسـت    آنكه از دنيا رفتند، پيروان و دوستدارانشان مجسمه
بياورند، سپس بعـد از آنهـا نسـلي      همواره زحمت و تالش آنها را در عبادت به ياد

شد كـه   كردند و كار به جايي كشيده سازي آنها اغراق پديد آمد كه در تعظيم و بزرگ
دار ايـن مسـأله    و بغوي در مقام تعقيب و بيان اولين اثر عقـب . كردند عبادتآنها را 

   1».جا بوده است پرستي از همين بنابراين آغاز بت«: گويد مي
نموده عبـادت آن   اين چيزي است كه بيضاوي مدنظر داشته آن هنگام كه بيان] 2[

  2.صالحان همان مبدأ و آغازگاه شرك بوده است
بـاره بـه تفصـيل     شده در ايـن  ر رابطه با ذكر روايتهاي گفتهد »/«حجر  ابن] 3[

داستان و ماجراي آن صالحان، آغازگاه عبـادت قـوم نـوح    «: گفته و گفته است سخن
نســبت بــه ايــن بتهــا بــوده اســت، ســپس نســلهاي بعــدي، در ايــن زمينــه از آنهــا 

شـير،  گويند فالن شخص صالح به شكل  اينكه مي«: است  سپس گفته» .كردند پيروي

                                                 
اولـين اثـر   «شـده بـا    ي طبـع  ، و اين كالم بغـوي در نسـخه  233-232ص  8معالم التنزيل ج . 1

تا جاييكه جـزو سـخن او   . استشده  باشد، قاطي كه سخن محمد بن كعب مي» . . .دار عقب
بدون اين جمله موجـود   294ص  8و كالم محمد بن كعب در الدر المنثور ج . درآمده است

  . واهللا اعلم. چون اين جمله از جمله سخنان مرحوم بغوي است. است

  176ص  4انوار التنزيل ج . 2
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شده است، همگـي كـذب و    و فالني به شكل اسب و فالني به شكل پرنده قرارداده
اند، و آثار  اين است كه، آنها بر شكل و سيماي انسانها بوده رشاذ است و قول مشهو

در باب علت عبادت آنها، مقتضي است كه آنها بـه شـكل و شـمايل انسـان      ينپيش
   1».باشند بوده
ي آن انسانهاي صـالح را   انهاي قديمي به اين علت مجسمهكرده كه انس بيانو ] 4[

ها الفت و آرامش پيداكنند، و احوال و اعمال  با مشاهدة آن مجسمه«كردند تا  درست
ي آنها را بياد بياورند، درنتيجه همچون آنان به تالش و كوشـش در عبـادت    شايسته
ذاشـتند كـه مـراد و    ي حيـات گ  سپس بعد از اين گروه، نسلي پا به عرصه. بپردازند

كرد كه اسـالف و گذشـتگان شـما     مقصود آنها را نفهميدند و شيطان به آنها وسوسه
انـد، درنتيجـه بـه عبـادت آن بتهـا       داشـته  انـد و گرامـي مـي    پرسـتيده  اين بتها را مي

  2».پرداختند
حجر خاستگاه افتـادن در دام شـرك را، غلـو و     كنيد، ابن مي گونه كه مشاهده همان
كرده كه در اين زمينه، قوم نـوح در   ديشي نسبت به آن صالحان دانسته، و بيانان زياده

  . آيند ي مشركاني قراردارند كه بعد از آنها آمده و مي پيشاپيش همه
خاطر تأكيدكرده كه اغراق در تعظـيم قبرهـاي پيـامبران ـ كـه       و به همين] 5[

  3.است آنها بودهاست ـ همان علت عبادت  داده روزگاري بعد از قوم نوح روي
هـايي در آن   و هنگامي كه كراهت نماز را در جـايي كـه عكسـها و مجسـمه    ] 6[
ي شـرك   باشد، ترجيح داده، توضيح داده، علت آن اين است كه آن مكانها مظنـه  مي
هـا   ي بتهـا و مجسـمه   و غالـب كفـر آنهـا از ناحيـه    «: سـپس گفتـه اسـت   . باشند مي
  1».است بوده

                                                 
  110ص  13به ج :  ، و نگاه314ص  18فتح الباري ج . 1
  88ص  3ج مرجع سابق . 2
، و شيخ زكريـا انصـاري ذكركـرده كـه ايـن قـول خداونـد در اول        86ص  3مرجع سابق ج . 3

آمده است و نگفـت،  ) اش بنده(كه با بيان بِعبده  )سبحانَ الّذي اَسري بِعبده(ي اسراء  سوره
كـه امـت    گونـه  خاطر است كه مسلمانان با آن گمراه نشوند، همان پيامبرش يا حبيبش، بدين

  ]380فتح الرحمن ص [» .مسيح گمراه شدند و او را خدا خواندند
  127ص  16مرجع سابق ج . 1
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  .ن گذشتيعني به نحوي كه بيان آ
مـان   و دليـل . پرستان وجود نـدارد  تر از دين بت ديني كهنه«: رازي گفته است] 7[

ترين پيامبراني كه تاريخ آنها بصورت مفصل به دست ما رسيده  اين است كه قديمي
كـردن مـردم از    و او صـرفاً جهـت منصـرف   . باشـد  السالم مي است، همان نوح عليه

: عالي به حكايت از قومش فرموده كه آنهـا گفتنـد  گونه كه اهللا ت همان. پرستي آمد بت

)   ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v( ]و ] 23آيه: نوح
. السالم موجود بوده اسـت  پرستان قبل از نوح عليه اين داللت بر آن دارد كه دين بت

مانده است، چه، بيشتر ساكنان اطراف و اكناف زمين، بـر   و آن دين تا اين زمان باقي
، صرفاً ايـن  2ترين اديان باطله و منظور اين است كه قديمي 1».ين دين استمراردارندا

السالم ـ در حاليكه اولـين رسـول اسـت ـ بـراي        باشد، براي اينكه نوح عليه دين مي
ي  بازداشتن قومش آمده است؛ همان كساني كـه در افـراد صـالح خـود كـه در آيـه      

آخـر در دام شـرك    تا اينكه دست. راق كردندالذكر نام آنها آمده است، غلو و اغ فوق
  .افتادند

ي قروني كه بـين آدم و نـوح وجـود     كرده، در فاصله كثير بعد از آنكه بيان ابن] 8[
و فرزنـدانش  3گويند قابيـل  داشته است، مردم همه خداپرست بوده، و كساني كه مي

بعـد از آن  سـپس  «: پايه است، گفته اسـت  ، سخنشان باطل و بي4اند پرست بوده آتش
آمد كه مردمان آن عصر را مجبور به  قرنهاي شايسته و خوب، امور و  شرايطي پيش

سپس ماجراي اغراق و افراط قـوم نـوح   » ...آن بود كه ،سبب ايننمود و  پرستي بت

                                                 
  37ص 13تفسير كبير ج . 1
ي حق، يك امت بودند سـپس بـا    كرديم كه رازي اين گزينه را برگزيده كه مردم در زمينه بيان. 2

  .باشد يان باطله ميپس مرادش در اينجا از اديان، قطعاً اد. هم اختالف پيداكردند
قابيل طبق سخن بسياري از مفسران نام يكي از پسران آدم است كه خداوند داستان آنها را در . 3

أ ابنـيِ آدم     وا(: با اين سخنش ذكركـرده اسـت   31-27ي مائده آيات  سوره تْـلُ علـيهم نَبـ
. ورزيـد  ادرتو قابيل همان كسي است كه به قتـل بـرادرش هابيـل مبـ    : اند آنها گفته )بالحق

  .كنيد نگاه 123-119ص  6و ج  4توضيح اين مطلب را در جامع البيان ابن جرير ج 
  101ص  1البدايه و النهايه ج. 4
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  1.نموده است را نسبت به آن صالحان كه ما ذكركرديم، بيان
 2"الت "لت عبادت و پرستشسيوطي داستان آنها را ذكركرده، و افزوده كه ع] 9[

كرده كـه   حال بيان و در عين. كردن در كنار آن بوده است هم تعظيم قبرش و عكوف
  3.اين همان علتي است كه بسياري از امتها را به باتالق شرك واردكرده است

ي  النـاس را دربـاره   خاطر وقتي كه ابن كثير اعتقادات بعضي از عوام به همين] 10[
ي او بسـيار اغـراق و    گويـد كـه آنهـا دربـاره     دارد و مـي  مي بيان دختر حسن 4نفيسه
اعتقاد « :سازد آورند؛ خاطرنشان مي آور بر زبان مي انديشي كرده و الفاظي شرك زياده

باشيم، بايد همان ديدگاه و اعتقادي باشـد   و ديدگاهي كه بايد نسبت به نفيسه داشته
و اصل و منشأ عبادت . باشند، داريـم  كه نسبت به ساير زنان شايسته كه مانند او مي

ها و اغراقهـايي اسـت كـه نسـبت بـه قبرهـا و اصـحاب آن         انديشي بتها، زياده
ي خود، منشأ شرك را در قديم و  كثير هم به نوبه بنابراين ابن 5».گرفته است صورت

اي كـه اليقـش    ي مخلوق از درجه و مرتبه جديد، در غلوانديشي و باالتربردن درجه
  .نسته استاست، دا

برنـد،   مـي  خواهـان گمـان   بدعتهايي كه بـدعت   ضمن بيان »/«ابوشمامه ]  11[
باشـند؛ بـه ذكـر اسـباب و      ي قربت به خدا هستند و نوعي طاعت و عبادت مي مايه

ي  انديشي دربـاره  كه يكي از آنها زيادهخاستگاههاي شرك پرداخته، و اظهاركرده 
و با اين روشها و نظـاير  «: ي گفته استو .باشد كرده و سردرگم مي گم مشايخ ره

                                                 
  223ص  2كثير ج  به تفسير ابن:  و نيز نگاه 105ص  1مرجع سابق ج . 1

ي به مطالب : و نگاه ){  ~  � ( :ي نجم ذكرشده است سوره 19ي  اين نام در آيه. 2
  )653-652ص  7در الدر المنثور سيوطي ج (اند تأويل دربارة داستان وي نوشته كه اهل

 

   138االمر باالتباع والنهي عن االتباع ص . 3
همراه بـا شـوهرش وارد   . باشد طالب هاشمي مي او نفيسه دختر حسن بن زيد بن علي بن ابي. 4

وي زنـي زاهـده و عابـده    . كـرد  انگزيد، و به مردم خوبي و احس  مصر شد و در آنجا اقامت
تا بـه امـروز هـم    . گرديده است هجري وفات يافته، و در مصر دفن 208در سال . بوده است

انـد، و از خداونـد طلـب يـاري      كرده سازي وي اغراق در بزرگ) ساده(تعداد زيادي از مردم 
  نگاه 263تا  262ص  10ي ابن كثير ج  حال وي به البدايه و النهايه براي دانستن شرح. داريم
  . كنيد

  262ص  10البدايه و النهايه ج . 5
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  1».كرد پرستي و غير آن پديدارشد و خودنمايي آن بود كه ابر سياه كفر بت
كرد  به اين علت از اين نهي) ص(پيامبر ،اند علما گفته«: نووي گفته اسـت ] 12[

ترسـيد مسـلمانان    ، كه مـي 2شود گاه برگرفته كه قبرش و قبر غير او بعنوان سجد
گردند، و چـه بسـا    كنند، و به او مفتون در تعظيم وي مبالغه و اغراق بيش از حد

گردد كه براي بسـياري از امتهـاي پيشـين اتفـاق      كه اين كار منجر به آن كفري
  3».افتاده است

ي شرك در امتهاي گذشـته را   نووي هم از قول علماي مزبور،علت و منشأ پديده
  . است كرده زي مخلوق انساني اعادهسا انديشي در تعظيم و بزرگ به غلو و زياده

و به همين خاطر سويدي بر اين بـاور اسـت، ممنوعيـت زيـارت قبرهـا در      ] 13[
وي . انـد  پرسـتي بـوده   شده كه قبرها آغازگـاه و مبـدأ بـت    صدر اسالم از آنجا ناشي

اين است،  طبق اطالع و اخباري كه خداوند تبارك و تعالي در كتابش داده«: گويد مي
سـپس مـاجراي   » .آورد السالم سـربر  رمان در ابتدا در ميان قوم نوح عليهد درد بي

ي  پرسـتي از ناحيـه   چون خاستگاه و منشأ بـت «: است كرده و گفته  گفته را ذكر پيش
به منظور بستن راهها و اسـبابي كـه بـه شـرك منتهـي      ) ص(است، پيامبر قبرها بوده

  4».، نهي فرمودصدر اسالم، اصحابش را از زيارت قبرها شود، در مي
آنجا كه به ذكر اصـناف و طبقـات كفـار    » الرساله«ي كتاب  شافعي در مقدمه] 14[

است، به خاستگاه و علت شركي كه مـا بـه آن    پرداخته ) ص(در زمان بعثت رسول
: اند بوده دو دسته ) ص(نموده، كافران در زمان پيامبر كرده، و بيان اشاره كرديم، اشاره

اي بودنـد   بودند، و ديگري دسـته  اب آسماني خود را تغييردادهيكي اهل كتاب كه كت
بودنـد، و   بود، پديـدآورده  نداده كه چيزهايي را كه خداي تبارك و تعالي به آنها اجازه

بود كـه آنهـا را زيبـا و     كرده هايي را نصب با دستهاي خود سنگها و چوبها و مجسمه
                                                 

   101 -100الباعث علي انكار البدع و الحوادث ص . 1
ص  2قسمتي از آنها را در صـحيح بخـاري ج   . و اين نهي در احاديث فراواني ذكرشده است. 2

تـا   11 ص 5گاه بر قبرها، و در صحيح مسـلم ج   ، كتاب خبائز، باب كرهت اتخاذ سجده90
  .كنيد ، باب نهي از ساختن مسجد بر روي قبرها، نگاه ، كتاب المساجد و مواضع الصال13

   13ص  5شرح صحيح مسلم ج . 3
 176ـ175الثمين ص  العقد. 4
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بودنـد، و آنهـا را    سـاختگي تراشـيده  هايي  دانستند، و براي آنها نام داشتني مي دوست
سـپس در ارتبـاط بـا ذكـر آن     . خواندنـد  شوند، فرا بعنوان خداياني كه بايد پرستيده 

و اهللا تعـالي بـه   «: گويـد  دادنـد، مـي   جوابي كه اين صنف كافر و غير خداپرست مي

ــه ــا گفت z   y  x  w  v  }  |  {  ~  �     ( :اســت حكايــت از آنه
  ] 24ـ23آيات: نوح[  )¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦

! يعوق و نسر را رهامكنيـد  خدايان خود را رهانكنيد، و ود و سواع و يغوث و«: ترجمه
  1».ي گمراهي بسياري شدند حال آنكه آنها مĤيه

q  p  o  n  (: اسـت   ي پروردگار جهانيـان را ذكركـرده   سپس اين گفته
v   u  t  s  r( ]213آيه :بقره[  

بودند آنگاه خداوند پيامبران را بعنوان مبشر و منـذر مبعـوث   مردمان يك امت «: ترجمه
  2».فرمود

ي قبلي كه نظير آنست، همان دليلي است كه ما با اسـتناد   ي كريمه و آيه و اين آيه
ي مذكور وجود دارد و  كه شرك به خاطر علت و سببي كه در آيه: 3گوئيم به آن، مي

y    ¡  �  ~  }  |  {  z  ( اسـت  شافعي آن را قبل از اين آيه آورده
  .است و بلكه در ميان انسانها پديد آمده ] امري اصيل نيست[ ،)¢

قاتـل اهللا اليهـود و النصـاري    «به همين خاطر وقتي كه آن مرحوم حديث ] 15[
هـا را كـه قبـور     خدا نابودكند يهوديها و مسيحي«، 1»اتخذوا قبور انبياء هم مساجد

                                                 
به رغم اينكه  »/«باشد، و شافعي  گونه كه واضح است، سخن قوم نوح مي اين سخن همان. 1

است، به اين دليل آن را ذكركـرده  ) ص(ان پيامبربخثش در مورد اصناف كفار موجود در زم
و بـه  . كنـد  مـي  كه او دارد سخن و گفتار يكي از آن اصناف مشركان متقدم و متـأخر را ذكـر  

بلكـه  . اسـت  عنـوان شـده  ) ص(وجه منظورش اين نيست كه اين سخن در زمان پيـامبر  هيچ
 .واهللا اعلم. كردم مرادش همان چيزي است كه بيان

 12ـ8الرساله ص . 2
 .كنيد  مطالب پيشين آغاز اين مبحث را نگاه. 3
، كتاب الخبـائز، بـاب كراهـت اتخـاذ     91-90ص  2مشابه اين حديث در صحيح البخاري ج . 1

، ، كتاب المساجد و مواضع الصال13-12ص  5قبور بعنوان مساجد، و در صحيح مسلم ج 
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كـرده، گفتـه    را روايـت » .سـجدگاههايي برگرفتنـد   پيامبرانشان را بعنوان مسجدها و
از اين بيزار ) ص(گوئيم كه پيامبر هرچند كه خدا داناتر است ولي ما مي. . . «: است

كند و قبرش را بعنوان سـجدگاه    بوده كه احدي از مسلمانان بيش ازحد او را بزرگ
دي، موجبات رود اين مسئله براي نسلهاي بع هرچند كه انتظار ميانتخاب نمايـد،  

و اين به اين علت است كه فتنه و گمراهي مزبور كه » .كند فتنه و گمراهي را فراهم
گرايـي روي   انديشـي و افـراط   رود، در گذشته به سبب همين زيـاده  بيم وقوع آن مي

اي پسـت و پليـد همـواره از     اند، شـبهه  داده و علماي شافعي توضيح1.داده است
كـرده اسـت و آنهـا     انديشـي را احاطـه   و زيـاده ي غلوانديشان، اين غلو  ناحيه
و . نماينـد  اند، اين عملكـرد خـود را توجيـه     ي اين شبهه درصدد برآمده بوسيله
ما به اين دليـل ايـن كارهـا را    : گويند ي اين شبهه اين است كه آنها مي خالصه
 قراربگيريم؛ زيرا آنها) رفته ازدست(دهيم تا مشمول شفاعت اين بزرگان  مي انجام

اند كه بيش از هرچيز،  يافته در نزد خداوند به آنچنان مقام و منزلت وااليي دست
گونـه   باشد، و همـان  كنند، شبيه مي مي به منزلتي كه وزرا در نزد پادشاهان كسب

كننـد، و ايـن    مـي   كه وزرا براي تأمين نيازهاي مردم در نزد پادشـاه پادرميـاني  
ن كساني كـه بجـاي خداونـد تبـارك و     آميزتر است، بدينسا پادرمياني موفقيت
  شوند، ديگر كار تمـام  ي مردم مورد فراخواني و عبادت واقع تعالي، اگر از ناحيه

نماينـد، و آنهـا    شده، آنها در نزد خداوند براي آن مردم پادرمياني و شفاعت مي
  !!سازند را به خداوند نزديك مي

ت كـه سـاليان سـال اسـت     افكني قبيح و ناپسند همان پاسخي اس آري، اين شبهه

                                                                                                                      
  .باب نهي از ساختن مسجد بر روي قبرها، وجود دارد

علت شرك، غلوانديشي در اشخاص صالح بوده است با : گويند علم كه مي ايد در سخن اهلنب. 1
انديشي در رابطه با قبرهـا بـوده اسـت،     علت اين امر، زياده: گويند سخن كساني ديگر كه مي

سازي قبرهـا   چه، تعظيم و بزرگ. ي هر دو سخن يكي است كنيم زيرا نتيجه تناقضي احساس
گرد؛ زيرا غلوانديشان هر قبري را كه بزرگ و مهم  ها مترتب مي م مردهسازي و تعظي بر بزرگ

پندارند، بلكه فقط قبرهاي پيامبران و انسانهاي صالح را بـزرگ دانسـته، در آنهـا اغـراق      نمي
   .كنند مي
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ابـن كثيـر   ] 16[گونه كـه   همان. كنند خواهان آن را تكراركرده و مي مشركان و شرك

}  |  {  ~  (: گويد ي زمر كه مي سوره 3ي  در رابطه با آيه »/«
f  e     d   c  b  a  `    _(   

اينهـا را  ) : دليلشان ايـن بـود كـه   (و آنها كه غيرخدا را اولياي خود قراردادند، «: ترجمه
   ». . .كنند  پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك نمي

االيـام   قديماي است كه مشركان از  پايه اين همان شبهه و دليل بي«: گفته است
  » .شوند شده و مي گرفته تا روزگار جديد به آن متكي

و «: گفته اسـت  اند، سپس بعد از بيان اين نكته كه رسوالن اين شبهه را انكارنموده
اهللا تعالي خبرداده كه فرشتگاني كه در آسـمانها و زمـين هسـتند اعـم از فرشـتگان      

باشند كه در نزد  مقرب و غيرمقرب، همگي آنها بندگاني خاضع و تسليم خداوند مي
كنند كه خداوند خود بپسـندد و راضـي باشـد، و در     مي او تنها براي كساني شفاعت
ي آنهـا بـراي    ماندهان پادشاهانشان نيستند كه بدون اجازهنزد خدا همانند وزرا و فر

كنند آنهم در مواردي كه پادشاهان دوست داشته باشـند   ديگران پادرمياني و شفاعت
  1».ورزند يا امتناع

االيـام در ميـان مشـركان موجـود      داده، اين شبهه از قـديم  كثير توضيح بنابراين ابن
  .خواهدماند بوده، و همچنان باقي

ي هـر مشـركي قـرارداده     خاطر است كه مقريزي اين شبهه را شبهه به همين ]17[
اند يا كساني كه نام مسلماني برخود نهـاده،   است، خواه كساني كه قبل از اسالم بوده

ــه اليقــش اســت    ــر كســي ك ــه غي ــادت را ب ــالي (عب ــارك و تع ــي خــداي تب ) يعن
ايـن  «: گفتـه اسـت  ي شرك الوهيـت   وي در اثناي سخنش درباره. اند داده اختصاص

پرسـتان و   پرسـتان و شـيخ   پرسـتان، جـن   پرسـتان، ماليكـه   شرك، همان شـرك بـت  
ـ كساني كـه  . باشد اند مي اند و چه آنهايي كه مرده پرستان ـ چه آنهايي كه زنده  صالح

و بـراي مـا   ) `  f  e     d   c  b  a(: ي آنها گفتند بندگانشان درباره
كنند و به سبب قربت و كرامتي كه در نزد خدا دارنـد، مـا هـم قربـت و      مي شفاعت

                                                 
  411و  151ص  2و نيز ج  45ص  3تفسير قرآن عظيم ج . 1



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾499﴿

 

 

م خدگونه كه در دنيا معروف و مشهور است كه كساني كه به  يابيم، همان كرامت مي
كننـد، داراي كرامـت و    مـي  پادشاهان خدمت ]هاي و نورچشمي[و حشم و خواص 

  1». . .گردند  قربت مي
معبودانشـان  ] عبـادت [ي اهـداف مشـركان از   اثناي سخنش دربارهرازي در ] 18[

ها و مجسمه  آنها با قراردادن اين بت يكي از اين اهداف اين است كه«: گفته است
شـدن بـه    خواهند بگويند، ما با مشـغول  مي، بر شكل و شمايل انبيا و بزرگانشان

بزرگان در نزد  توانيم مشمول شفاعت و پادرمياني اين ها، مي عبادت اين مجسمه
و از آنجا كه نسلهاي جديد اين عملكـرد را  2.»خداوند تبارك و تعالي، قراربگيريم

و نظير ايـن  «: گويد اند، رازي به سخنش ادامه داده، مي از گذشتگانشان به ارث برده
شماري قبور  سازي و مهم كار در زمان ما اين است كه بسياري از مردم به بزرگ

نمايند، آنـان در   د و معتقدند كه اگر قبرهاي آنان را تعظيمنا هبزرگان سرگرم شد
  3»!!كرد نزد خداوند براي ايشان پادرمياني خواهند

منظور رازي اين است كه شبهه و دليل نسلهاي گذشته و نسلهاي جديد در اينجـا  
  . يكي است

ــه  و بعــد از آنكــه شهرســتاني هــدف و مقصــود بــت ] 19[ پرســتان را نســبت ب

`  (: گوينـد كـه   و در توجيه ايـن كـار خـود مـي    «: كرده، گفته است يانمعبودانشان ب
f  e     d   c  b  a(  ]3آيه:زمر [  

كنـيم كـه مـا را بـه خـدا       پرستيم و عبـادت مـي   ما فقط به اين علت آنها را مي«: ترجمه
  1».گردانند نزديك

. انـد  يعني اين همان جوابي است كـه در مقـام توجيـه عبـادت خـود گفتـه      ] 20[
بـرد كـه او    مـي  گمـان «: پرست گفته است ي شخص بت گونه كه اشعري درباره مانه

                                                 
  16تجريد التوحيد ص . 1
  233و  181ص  20، و ج 146ص  13به ج : و نگاه 63ص  17تفسير كبير ج . 2
  63ص  17تفسير كبير ج . 3
  259ص  2الملل و النحل ج . 1
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ــادت    ــتش و عب ــا پرس ــه ب ــت ك ــاري اس ــه او    داراي پروردگ ــت ب ــن ب ــردن اي ك
  1».شود مي نزديك

: و سمعاني هم اين شبهه و دليل پوچ آنها را در نزد اين آيه ذكركـرده اسـت  ] 21[

)±   °  ¯  ®  ¬  «  ª( ]255آيه :بقره [  
  »!كند؟ تواند بدون اجازة خدا در نزد وي شفاعت چه كسي است كه مي«: جمهتر

بردند كه ماليكه و بتها براي آنهـا شـفاعت و    زيرا مشركان گمان«: وي گفته است
  2».كنند پادرمياني مي

  .كنند مي  كنند، برايشان شفاعت يعني اگر آنها را عبادت

ــاره] 22[ ــد كــه مــي  و بغــوي درب ــول خداون ــدف ي ايــن ق Ò  Ñ  Ð  (: رماي

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó(  ]94آيه :انعام [  
  »...بينيم  ا شما نميپنداشتيد، ب و شفيعاني را كه در شفاعت خود شريك مي. . . «: ترجمه

پنداشـتند دارنـد بتهـا را     و جريان از اين قراراست كـه مشـركان مـي   «: گفته است
  3».كنند مي وي شفاعتكنند، زيرا بتها شريكان خدا هستند و در نزد  مي عبادت

}  |  {  (: گويـد  ي زمـر كـه مـي    سـوره  3ي  ي آيـه  ه و دربار] 23[
f  e     d   c  b  a  `    _  ~( ــه اســـت ــا «: گفتـ ــه آنهـ بـ

: گويند معنا و مقصود شما از پرستش و عبادت بتها چه بوده است؟ مي: شود مي گفته
ر آيـه بكاررفتـه اسـت،    معـادل عربـي نزديـك كـه د    (سازند،  تا ما را به خدا نزديك

يعني بجـاي  . (ي زلفي است و آن اسمي است كه بجاي مصدر قرارگرفته است كلمه
و در نـزد اهللا  ) ليقربونا الـي اهللا تقريبـاً  : گويي گفته است.)مفعول مطلق نشسته است

  1».تعالي براي ما شفاعت نمايند
شـركان موجـود   ي م ي فوق در نزد همه كرده كه شبهه ابو يحيي انصاري بيان] 24[

                                                 
  139ص  رهل الثغالي ا لةرسا.  ١
  458ص  4و ج  257ص  1تفسير سمعاني ج . 2
  170ص  3معالم التنزيل ج . 3
   108تا  107ص  7معالم التنزيل ج . 1
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اند كـه بـا پرسـتش بتهـا دارنـد       ي آنها عقيده داشته همه«: وي گفته است. است
» شوند لكن به روشهاي مختلـف  مي دهند و به او نزديك مي عبادت خدا را انجام

به خاطر عظمتي كه خـدا  : كرده است سپس سخن بعضي از آنها را در اين زمينه نقل
ما آن بتها . داريم مگر با اتخاذ واسطه و ميانجگردارد، ما اهليت و لياقت عبادت را ن

و بعضـي ديگـر   . كرديم تا به خداي سـبحان نزديـك بشـويم    را پرستيديم و عبادت
باشند، لـذا مـا بتهـايي بـه      در نزد خداوند مي ماليكه داراي مقام و منزلش: گويند مي

سـازند، و   كرديم تا ما را به خدا نزديـك  كرديم، و عبادت شكل و شمايل آنها درست
ديگر راهها و روشهايي كه نتيجه و حاصل آنها اين است كه آنهـا خـدا را از خـالل    

  1».سازد مي اند كه به گمانشان آنها را به خدا نزديك كرده مي گري عبادت واسطه
بدينسان بيضاوي ذكر كـرده، عبـادتي كـه مشـركان نسـبت بـه بتهـا انجـام         ] 25[
  2».سبحان بوده استبه نيت تقرب به خداوند «دادند،  مي
فرط جهالت و ناداني ايشان بوده است، چه، عبادت و پرسـتش  «اين بخاطر ] 26[

گفته، و بـه عبـادت    رساند را ترك مي رساند، و نفع آورد، ضررمي كسي كه بوجود مي
رساني و ضرررساني  چيزهايي روي آوردند كه قطعاً روشن است، فاقد هرگونه بهره

در نـزد خـدا   ] هـا  بت[انديشي كه چه بسا آن چيزها  ين خيالي ا باشند، و بر پايه مي
  3».نمايند  براي آنها شفاعت

نها بتها آ«: اند پرستان گفته ي بت كرده كه آنها درباره ها نقل تفتازاني از اشعري] 27[
هـا هسـتند،    يـا سـتاره    هاي انبيا يا زاهدان يـا ماليكـه   را بر اين پايه كه مجسمه

طريـق بـه    شدند، تا بدين كردن آنها مشغول عبادت به تعظيمبرگرفتند، و به شكل 
  1».خداي حقيقي برسند

                                                 
  327-326فتح الرحمن ص . ك. ر. 1
  26ص  3انوار التنزيل ج . 2
  89ص  3مرجع سابق ج . 3
زيرا نقل اين . نشده است مسلماً براي من علت انتساب اين سخن به اشاعره معلوم. 183الدر النضيد ص . 1

مطلب از مشركان، از جمله چيزهايي است كه تنها به اشاعره اختصاص ندارد، بلكه اين سـخني اسـت   
اند اين قول را به آنهـا نسـبت    آنگاه اشاعره و ديگران آمده. اند و علني ساخته كه اهل شرك آن را ظاهر

زيـرا  . شـود  دادن عايـد مـي   ي مخصوصي از اين نسـبت  فايده ما،  با اين وصف، براي اين بحث. اند داده
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خـود  ) دروغـين (كرده كه مشركان به اين علت بـه معبودهـاي    سويدي بيان] 28[
؛ زيـرا آنهـا در   نماينـد  تا آن معبودها، آنها را به اهللا تعالي نزديك«شوند  نزديك مي

و شفاعت آنها به اين علت است كه آنها  باشـند،  آنها مي كاران فاعتنزد خداوند ش
  1».باشند ي خدا يا اولياي خدا مي فرستادگان خدا يا ماليكه

رسـيم كـه سـبب واقعـي وجـود شـرك،        به اين نتيجه مـي  يناز مطالب پيش
ي مخلوقات چه به لحاظ اعتقادي و چه بـه لحـاظ عملـي،     انديشي درباره زياده
گـذار آن   هاي قوم نوح پايـه  افراطيو اين سنت و روش بدي است كه . باشد مي

  . پيداكرد  شدند، سپس در مردماني كه پس از آنها آمدند نيز ادامه
كنـيم   رغم آنكه شرك ملتها متنوع و گوناگون است، بايد به اين نكته اذعـان  به
همچنان به عنوان سببي بـراي وقـوع شـرك    » گرايي افراط«و » انديشي زياده«كه 

  . ستمطرح است كه تكرارشده ا
ي  خواهي و طلب نزديكـي بواسـطه   ي شفاعت و شبهه و دليل مشركان درباره

شود، تا جاييكه گـويي نسـلهاي    همچنان در طول روزگارتكرارمي) خدايانشان(
و از خداونـد  . نماينـد  پيشين آنها آن را به نسلهاي جديد سفارش و وصيت مـي 

 .نمائيم طلب معونت مي

                                                                                                                      
 .باشند ها به مذهب شافعي منتسب مي غالب اشعري

  225العقد الثمين ص . 1
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  مقدمه

علماي شافعيه ـ مانند ديگر اهل علم ـ شرك را به دو قسـمت جـامع تقسـيم      
  .گيرنداند كه هر يك از آن دو قسم،  مسائل فراواني را در بر ميكرده

اول از اين دو قسم، شرك اكبر است، كه صـاحبش را از ديـن خـارج     قسم
ي دين خارج سازد، و دومي، شرك اصغر في نفسه است كه فرد را از دايرهمي
  1.سازدنمي

                                                 
، چنين نقل 527، ص 2ج  الصالة اين دو قسمت، در كتاب تعظيم قدرنصر در بيان  محمد بن   1.

شود، و ديگري باعث يكي از آنها موجب خروج از دين مي: كفر دو نوع است«: كند كهمي
شرك توحيد كه موجب خروج از : شود، بدينسان شرك هم دو نوع اند خروج از دين نمي

شود، اهللا تعالي فرموده از دين نميشود و شرك عمل يعني ريا، كه موجب خروج دين مي

: كهف [  ) î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä  ã  â ( :است
پس هركس كه به لقاي پروردگارش اميدوار است، پس عمل صالح انجام دهد، و « ، ] 110

  ». كسي را در عبادت پروردگارش شريك او قرار ندهد
طيره « : فرموده است )ص(اعمال صالحه است، و پيامبر منظور خدا در اين آيه، ريا كردن با    

  ». شرك است
بنابراين قسم اولي كه موجب خروج از دايرة دين است، اكبر است ، و دومي كه با ريا و طيره      

، در اثناي تعريف شرك 466ص  2و ابن اثير در النهايه ج. كردن با آن مثال آورد، اصغر است
. ] با خدا شريك گرفت، پس او مشرك است[ =  فهو مشرك اَشرَك باهللا« : گفته است

، 467، ص 2سپس در ج » . هنگامي است كه براي او شريك قرار دهد، و شرك، كفر است
و اين كفر به خدا « : به شرك، گفته است] فال زدن [= در مقام بيان معناي وصف طيره 

و منظورش، تفاوت قايل شدن آن با » . رفتبود، با توكل از بين نمينيست، زيرا اگر كفر مي
گيرد، و اين همان معبودي را بر مي اقسم اولي است كه در آن فرد شكر همراه با اهللا تعالي

اكبر است، زيرا، همانگونه كه ابن هنر نقل كرده، اين كار شرك در توحيد است، اما دومي، به 
ر نشان ساخت كه آن، كفر نيست، يعني رسد، به همين دليل خاطاين حد سنگين و غليظ نمي

  .سازدفرد را از دايرة دين خارج نمي
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اند كه شرك اصغر گـاهي  اين در حالي است كه علماي شافعيه، توضيح داده
اكبـر تبـديل    شود، بـه شـرك  اوقات، به خاطر اعتقاد سوئي كه بدان ملحق مي

-شود، و اين مورد را در بسياري از مسائلي كه براي آنها دو جنبه قرار دادهمي

ها مربوط به شرك اصغري است كـه اصـل   اند، يكي از آن جنبهاند، بيان كرده
در آن عدم خروج از دين است، و دومي متعلق به شرك اكبر است، و ايـن بـا   

تر و بزرگتر از آن قرار داده كه سنگينتوجه به اعتقاد باطلي است كه مسئله را 
  .در دايرة شرك اصغر باقي بماند

از تفصـيل و تقييـد اسـت، در    ) مـذكور  ( و از آنجا كه مسئله با اين وصف 
                                                                                                                      

a   (: فرموده است ااهللا تعالي« : گفته است 495ـ494ص  2و ابن كثير در تفسيرش ج    
d  c    b(  ] و اين همان » براستي شرك ظلم بزرگي است « ]  13: لقمان

كند، و در آنجا شرك ديگري ير اورا عبادت ميشرك اعظم است كه فرد در آن، همراه با اهللا غ
سپس تعدادي از » . كنداش غالباً آن را احساس نميهم هست كه خفي است و انجام دهنده

  .ي آن قرار دارند، ذكر كرده استانواعي را كه در دايره
» و خفيجلي «به اين دو قسم اشاره كرده، و آنها را  86ص  2بيضاوي هم در انوار التنزيل ج      

ـ  27ص  1نام نهاده است، و ابن حجر هيتمي هم در كتابش الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج 
، اين دو قسم را ذكر كرده، بطوريكه كبيرة اول را در شرك اكبر قرار داده، و دومي را در 38

و بدينسان سويدي هم در العقر الثمين چنين كرده، بطوريكه در . شرك اصغر قرار داده است
 147ـ  140بابي را به بيان شرك اكبر اختصاص داده، سپس در صفحة  140ـ  118فة صح

به  180ص  17و رازي در تفسير الكبير ج . بابي را در رابطه با بيان شرك اصغر گشوده است

را با استناد  )Ì  Ë  Ê  É      (سورة يونس  105شرك خفي اشاره كرده و آية 
و . تها نازل شده است، بر شرك خفي حمل نموده استبه اينكه بعد از نهي از عبادت ب

منظورش اين است كه عبادت بتها شرك جلي است، و نيز نگاه كنيد به انتقادي كه ماوردي 
الحاوي الكبير نسبت به كسي گرفته كه ندانسته محسوب كردن  321تا  320ص  2در ج 

حمول بر شركي نموده، كه انتظار كشيدن امام مأموم را بعنوان شرك، توسط امام شافعي، م
پايين تر از كفر است، و در عين حال توضيح داده كه عدم آگاهي بعضي از ياران شافعي از 
منظور شافعي كه شرك، در اين مسأله، همان چيزي است كه باعث شده آنها حكم دهند كه 

   .   منتظر مأموم شود، از دين خارج شده و خونش حالل است) پيش نماز ( اگر امام 
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واقع ملحق ساختن مسائل شرك آميز به يكي از دو قسم اكبـر يـا اصـغر، بـه     
د بـود،  حول هذا، بر حسب غالب و اكثر از حالت در افتادگان در شرك خواه

سپس بعد از آن در هر نوعي ـ بـه هنگـام بيـانش ـ تفصـيل و تقسـيم بنـدي         
  .صورت خواهد گرفت

هاي مهمي از انواع شرك اقتصار خـواهيم كـرد، تـا    گذشته از اين، بر نمونه
چون ذكـر  . گردد و دو قسم آن كامالً واضح و روشنحقيقت آن روشن شود، 

« صوص در چنين جـايي، زيـرا   همة انواع بطور كامل، امري مشكل است، بخ
شمارد، و اگر برويم انواع آن شرك، انواع فراواني است كه فقط خدا آنها را مي

اما بعضي از ايـن انـواعي   »  ! شود را ذكر كنيم، رشتة سخن خيلي طوالني مي
كه در اينجا ذكر خواهند شد، نياز شديدي به بسط و بيـان دارنـد، يـا بخـاطر     

يان مردم خيلي بزرگ شده و ريشه دوانده، و يـا بخـاطر   اينكه مسئله آنها در م
بيان انتقاد اعتراضي نسبت به بعضي از علماي شافعي در مورد آنها، و به حول 

  :خدا، همه اينها در دو مبحث زير خواهد بود
  .شرك منافي توحيد: اول
  . شرك منافي با كمال توحيد: دوم



 

  
 

  
  
  



 

  

  شرك منافي توحيد: مبحث اول

  
  

  :مسائل زير وجود دارددر آن 
  دعادر شرك  :ي اول مسأله

  طاعتدر شرك : ي دوم مسأله

  ذبحدر شرك  :ي سوم مسأله

  سجوددر شرك  :ي چهارم مسأله

  طواف در شرك :ي پنجم مسأله

  نذردر شرك  :ي ششم مسأله

  سحر در شرك : هفتم  ي مسأله

  ها شرك رقي و تميمه :ي هشتم مسأله

  
  دعادر شرك : مسأله اول

باشـد، تـا    ر باب دوم روشن شد كه دعا يكي از انـواع عظـيم و مهـم عبـادت مـي     د
و از . 1جائيكه در چندين جا، خود عبادت قلمداد شده، و به آن تعبير گرديده اسـت 

جا كه دعا داراي چنين مقام و منزلت عظيمي است، در واقع كسـي كـه بـه خـود     آن
چنـان عمـل    دهـد، بايـد گفـت آن    داده، و آن را به غير اهللا تعالي اختصـاص   جرأت 

                                                 
اين كتاب و به همين خاطر به رغم دعاهاي فراواني كه بااسناد  369تا  355به صفحه : نگاه.  1

ثابت و صحيح از سلف صالح و علماي عامل وارد شده، يا آنچه را كه آنها در اين زمينه در 
بيني كه از غير خداي تبارك و  اند، شما در آنها، حتي يك دعا را نمي  هايشان نوشته كتاب
كند، اگر بخواهد  الوصف، كسي كه دعاهاي آنها را دنبال مي ي  صورت گرفته باشد، معتعال

  .رسد هم نمي] آن دعاها[ي آنها برآيد، يقيناً به يك دهم  در پي استقصاء و بررسي همه جانبه
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ي  سـازد، و بـه حيطـه    پرستان خـارج مـي   ي يكتا زشتي انجام داده كه وي را از دايره
علماي شافعي مذهب به بيان اين نوع از شـرك اهتمـام جـدي    . آورد مشركان در مي

در ارتبـاط بـا آن، يـك     »/«انـد، و شـافعي    به آن هشـدار داده  ، و نسبت ورزيده
ي جوانـب آن را از هـر سـو، در بـر      اگير تـدوين كـرده كـه همـه    ي عام و فر قاعده
مرتكب عمل جادوگري شود، در دو حالت كـافر  ] 1[گيرد، و آن اينكه كسي كه  مي
اگـر وي چيـزي توصـيف كنـد و     «و يكي از اين دو حالت اين اسـت كـه   . شود مي

آن بگويد كه مستوجب كفر است، مانند اعتقاد اهل بابل نسبت به تقرب جسـتن بـه   
] شـنوند  مـي [ها شده است،  اره، درخواستي را كه از آنت، و اينكه آن سهاستارههفت 

بنابراين سخني كه شافعي در اينجا . 1»سازند، چنين شخصي كافر است و برآورده مي
ي يك قاعده كلي و عمومي است كه بر هر كسـي كـه غيـر     به مثابهگفته است، 

و توان خداوند تبـارك و تعـالي بـر    خدا را در چيزي بخواند كه فقط از عهده 
هـا را   و اين به اين خاطر است كه شافعي علت شرك بـابلي  .كند آيد، صدق مي مي

خواستند كـه جـايز نيسـت از     هايي را مي ها از غير خدا چيز در اين بيان كرده كه آن
ها در نظر وي تنها اين نبـوده اسـت    و قطعاً علت كفر آن. غير خدا درخواست شوند

بر اين پايه، هر كس غيـر خـدا، از مخلوقـات    . اند خوانده ها را مي ارهتها آن س كه آن
زميني و مخلوقات آسماني را بخواند، حكمش تفاوتي با حكم مشـركان اهـل بابـل    

و بـه  . ندارد، زيرا، وي آمده اين عبادت را به غير اهللا تعـالي اختصـاص داده اسـت   
ت به كار شده، و اين قاعده را بينيم شافعي شخصاً دس همين خاطر است كه مي

نمايد، با آنكـه   گيرد، تطبيق مي بر هر كسي كه سحرش چنين شركي را در بر مي
گويد نبايد به طور مطلـق بـه    وي معتقد به تفصيل كالم درباره سحر است و مي

  .2پردازد، يقين حاصل كنيم تكفير كسي كه به آن مي

                                                 
االشراف علي مذاهب «، از كتاب 147تفسيرش ص  1اين مطلب را ابن كثير در ج .  1

و ابن قدامه . نقل كرده است »/«بو المظفر يحيي بن محمد بن هبيره ، اثر وزير ا»االشراف
  .مشابه اين مطلب را نقل كرده است 152ص  8هم در المغني ج 

  .ي هفتم اين مبحث خواهد آمد ان شاءاهللا به زودي بيان اين مطلب در مسأله.  2
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ي وضـعيت   دربـاره  1ابـن صـباغ   اي است كه مشابه اين سخن شافعي، مقوله] 2[ 
ها  ارهتاگر وي معتقد باشد كه دارد به اين س] وي گفته است. [ساحر بيان كرده است

شود،  ها كرده مي هايي كه از آن ها به سؤاالت و درخواست و آنشـود،   نزديك مي
منظورش اجابت دعـا از   جا ابن صباغ در اين. 2گردد يقيناً كافر مي دهند، پاسخ مي
  .هاست ارهن ستناحيه آ

و از آن جـا كـه   . 4اين مقوله را به شافعي نسبت داده اسـت  3ابن حجر هيتمي] 3[
هـا در نـزد    هاي قبل از ما، در دعاهاي خود انبياء و صالحان را به اميد آنكـه آن  امت

اند، در واقـع   سازي نيازهايشان پا درمياني كنند، شريك ساخته  خداوند براي برآورده
) ص(هاي بزرگوارانـه از پيـامبر    هنگامي كه با تعدادي از صفت] 4[  »/« شافعي
كنـد كـه وي همـراه بـا      و بيان مي كشد، كند، و سري به مسأله شفاعت مي ياد مي

: گويد مي] در مقام توصيف وي[ پروردگار سبحان در اين دنيا مرفوع الذكر است،
. 5»دگـرد  كنـد، و شـفاعتش پذيرفتـه مـي     در قيامت شـفاعت مـي  ) ص(پيامبر «

را محـدود و مقيـد بـه    ) ص(كنيد، شافعي، شفاعت پيامبر گونه كه مشاهده مي همان
تا اين مطلب را توضيح دهد كه شفاعت خواستن در اين دنيا از . آخرت نموده است

                                                 
صاحب نظر در  او ابو نصر عبدالسيد بن محمد بن احمد بغدادي، از بزرگان سرشناس و.  1

تا جائيكه گفته شده كه وي نسبت به مذهب شافعي  از ابو . باشد مذهب امام شافعي مي
ترين و  يكي از صحيح» الشامل«و كتاب او به نام . اسحاق شيرازي هم آگاهتر بوده است

. هجري وفات يافته است 477آن مرحوم در سال . هاي مذهب شافعي است ترين كتاب ثابت
 2، و طبقات ابن كثير ج 465ـ  464ص  18شرح حال وي به السير ذهبي ج براي دانستن 

  .مراجعه كنيد 465ـ  434ص 
  .ـ دار الكتب العلميه ـ نقل كرده است 56ص  11رافعي اين مقوله را در العزيز ج .  2
در دانشگاه االزهر مصر . باشد او ابو العباس احمد بن محمد بن محمد بن علي سعدي مي.  3

و سپس به مكه انتقال يافت و تا زماني كه جان به جان آفرين . ا فرا گرفته استدانش ر
ابن حجر «: و بساكه به مكه نسبت داده شده و گفته شده. تسليم كرد، در آنجا اقامت گزيد

و «و » الزواجر عن اقتراف اكبائر«مشهورترين آنها . داراي تأليفات فراواني است. »مكي
، در سال 370ص  8طبق مفاد شذرات الذهب ابن عماد ج . باشد مي» االعالم بقواطع االسالم

قيد شده  974وفات او در سال  234ص  1هجري وفات يافته، ولي در اعالم زركلي ج  973
  .است

  .100االسالم ص  عاالعالم بقواط.  4
  .13الرساله ص .  5
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او، نامشروع است، ولي ذكر و ياد وي همراه با ذكر و يـاد خـداي تبـارك و تعـالي     
كنـيم،   ادتين و اذان و غير آن دو مالحظه ميگونه كه در شه زيرا همان. بالمانع است

  .گيرد ذكر و ياد وي در دنيا صورت گرفته و مي
ديشب دو آيه را استنباط كردم، كـه ديگـر   «: و از همين جاست كه گفته است] 5[

  .خواهم ها، دنيا و مافيهاي آن را نمي با استنباط آن

: يـونس [ )t  su        y   x  w  v|  {  z(] اين دو آيه به اين قرارنـد [
  ] 3آيه

  .  »اي جزبعد از اذن نيست پردازد، هيچ شفاعت كننده مي» جهان« به تدبير كار«: ترجمه

ª  »  ¬  ®  ¯  °   (: و در كتاب خدا نظير چنين موردي فراوان اسـت 
  ]255آيه :بقره[ )±

  ». . .كند مگر با اذن وي  و چه كسي است كه در نزد وي شفاعت مي«: ترجمه
تواننـد بكننـد مگـر بـا      ري نمـي مانند و كـا  كاران معطل مي شفاعت«اين بنابر
خواهد به اين نكته يادآورشود كه  شافعي با بيان اين مطلب مي. 1»اهللا تعالي ي اجازه

. ها طلب كـرده شـود   كاران باشد تا از آن شفاعت ملكي نيست كه در اختيار شفاعت
كه درروز قيامت  به آن اجازه   بلكه شفاعت مخصوص اهللا تعالي است و تنها اوست

  ...2دهد مي
                                                 

  .180ص  2احكام القرآن بيهقي ج.  1
هنگامي كه اميدوار شده كه آنها  »/«گوئيم كه شافعي در ارتباط با صالحان بايد ب.  2

برسانند، دعاي صالح آنها را طلب كرده است، به اين اميد كه  نفعيتوانند به ديگران  مي
است كه با سند صحيح از اين داللت دارد  ناي آنچه كه بر. خداي تعالي دعاي آنها را بپذيرد

برو پيش «: ي بن يحيي گفته است حرملهشافعي به اثبات رسيده كه آن مرحوم به دوستش 
اين جمله را ابو حاتم در . »ادريس بن يحياي عابد، و به او بگو كه براي من از خدا دعا كند

از پدرش، از حرمله نقل كرده است و حال آنكه شافعي خوب  84آداب الشافعي ص 
ر هستند، و يارانش از ادريس بن يحيي به مراتب بهتر و برت) ص(داند كه پيامبر مي
هاي صالح و  الوصف نيامده از آنها مسألت كند برايش دعا كنند، بلكه از يكي از انسان مع

چرا . كه در قيد حيات بوده است، خواسته كه برايش دعا نمايد] هم عصر خود[ي  شايسته
و عالوه بر اين، بويطي هم . كه اين عملكرد شافعي، قطعاً توسلي مشروع در شرع است

ي خلق قرآن در زمان واثق دامنگير او شد، و نتيجتاً به زندان افكنده شد،  فتنه وقتي كه آتش
 



  
  
  

    ﴾514 ﴿                  شرك  انواع 
 

 

بينيم هنگامي كه شافعي نيـاز مـردم بـه خـدا و رسـولش را خـاطر نشـان         مي] 6[
ورزد، و درعبـارت و سـخن خـود،     سازد، به جايگاه اين مسأله مهم اهتمـام مـي   مي

ي  اهللا تعالي همـه «: گويد مي) ص(ي مقام پيامبر گيرد، و درباره جانب احتياط را مي
باري، شافعي . 1»نيازمند كرده است) ص(ها را در ارتباط با دينشان به پيامبر نسانا

ي ديـن دانسـته اسـت، چـرا كـه       را فقـط در زمينـه  ) ص(هـا بـه پيـامبر    نياز انسـان 
كنـد، و بـه راه درسـت و     كسي است كه از طرف پروردگارش بيان مي) ص(پيامبر

سوي خداي تبـارك وتعـالي وجـود     نمايد، لذا تنها راهي كه به مستقيم او ارشاد مي
ن ولي وقتي كه در ارتباط با نياز مردم به خداي سبحا. باشد مي) ص(دارد، راه پيامبر

بيان ميكند، نـه تنهـا محـدوديت و    مطلق بصورت  دهد، عبارت را داد سخن سر مي
ها نيازمنـد خـداي    ي جوانب و عرصه گيرد و مردم را در همه تخصيصي در نظر نمي

خدا و رسولش حق منت و بزرگي و فضـل  «: گويد داند، بلكه مي الي ميتبارك و تع
. 2»باشـند  ها نيازمند خداي تبارك وتعالي مي ي انسان و همهي خلق دارند،  بر همه

ترين سخني است كه در بيان اين مقصود گفته شـده اسـت،    ترين و واضح و اين زيبا
هـا را   اهللا تعالي انسـان  پس منت و فضل براي خدا و رسولش بر همگان است، زيرا

از گمراهي نجات داده است و به همين خاطر است كـه  ) ص( ي رسولش به واسطه
نيازمندي . احتياج دارند) ص(شئون ديني خودشان به پيامبر] تعلم[ي  مردم در زمينه

ي نـواحي اسـت و تنهـا بـه يـك نـوع نيـاز         مردم به خداي سبحان كلـي و از همـه  
به اين عرصه كشـيده شـود،   ) ص(يز نيست كه پاي پيامبر، لذا، جا..اختصاص ندارد

زيرا اگر نياز اين گونه عام و مطلق باشد، بايد آن را به سوي كسي رفعت دهيم كـه  
  .ادارة شئون بندگان ـ بي هيچ شريكي ـ تنها در دست اوست

                                                                                                                      
خواهم اين است  چيزي كه از تو مي«: اي به محمد بن يحيي نوشت به اين مضمون كه نامه

و [ي تو هستند، گزارش دهي  كه وضعيت ما را براي برادرانمان از اهل حديث كه در ناحيه
ي دعاي آنها مرا از زندان  شايد خداي تعالي به واسطه.] ما دعا كننداز آنها بخواهي كه براي 
اند و از اداي فرض وضو و نماز عاجز  و آهن كشيده] به زنجير[آزاد كند، چرا كه مرا 

  .341ص  2مناقب شافعي اثر بيهقي ج. »ام شده
  .104الرساله، ص .  1
  .202، ص 6االم ج .  2
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بينيم شافعي هم مانند ديگر ائمه، بيان كرده اسـت   به همين خاطر است كه مي] 8[
خواهـد   آمده و بر او سالم كرده، سـپس مـي   ) ص(سي كه بر سر قبر پيامبركه هر ك

براي خود دعا كند، بايد رو به قبله كرده، سپس دعا كند، و حـق نـدارد رو بـه قبـر     
اين به اين خاطر است كه دعـا حـق خـالص خـداي تبـارك و      . 1نمايد) ص(پيامبر

خواهـد   كند، و مي مي را زيارت) ص(تعالي است، و ديگر براي كسي كه قبر پيامبر
نيست كـه  ) ص(دعا كند، معني ندارد كه به قبر او رو نمايد، زيرا اين شخص پيامبر

گيرد، بلكه فقط و فقط آن پروردگـار عزيـز و مهربـاني     مورد دعا و مسألت قرار مي
اش را مشـروع نمـوده    كنندگان، رو كردن به قبله است كه براي دعا خوانان و نيايش

م و پيشين شافعي مذهب ـ وقتي كه در ميان مسلمانان كسـي   علماي متقد. است
شد كه غير اهللا تعالي را بخواند ـ  در ارتباط بـا شـرك دعـا آنچنـان       ديده نمي
ي انسـان مسـلمان روي    گفتند كه گويا چنين چيـزي هرگـز از ناحيـه    سخن مي

دهد، و در اثناي بيان بعضي از مسائل عقيدتي، براي بـدعت گـزاران دليـل     نمي
اي  ي مسـائل عقيـدتي، بـه مسـئله     ي سخنشان درباره آورند كه پيامد و نتيجه مي

شود، كـه همـان دعـا از غيـر خـداي تبـارك و تعـالي         شنيع و زشت منجر مي
ترين دليـل بـر بطـالن سخنشـان قـرار       باشد، و اين مسئله را به عنوان ظاهر مي
ي اسـت كـه ابـن    و ايـن مطلبـ  . گردد دادند، بدين خاطر كه به شرك منتهي مي مي

گفتند، كـالم   به صورت آشكار، در اثناي پاسخي كه به جهميه كه مي  »/«خزيمه 
جا كـه ايـن حـديث را روايـت      آن. دهد دهد، آن را توضيح مي اهللا مخلوق است، مي

 2»اعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلـق : لونزل احدكم منزالً، فليقل«: كند مي
برم به كلمات تمام و كمال  پناه مي: اتراق كرديد، بگوئيداگر شما در جايي و منزلي «

هـم  ) ص(و نيز بـه ايـن حـديث پيـامبر    . »خداي تعالي از شر آنچه كه آفريده است

                                                 
، و ابوالحسن محمد بن مرزوق زعفراني 230ـ  229ص  1به فتاواي ابن تيميه ج: نگاه.  1

 5المجموع نووي ج. (ها، اين مطلب را گفته است شافعي مذهب هم در كتابش فصل جنازه
  ).311ص 

، كتاب ذكر و دعا، باب الدعوات و التعوذ، به نحو آن، و نيز 31ص  17روايت از مسلم ج .  2
  .دو و روايت از غير اين 409ص  6احمد در مسندش ج
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: به آن كسي كه عقرب او را نيش زده بود، گفت) ص(كند كه در آن پيامبر استناد مي
مـا خلـق لـم    اما انك لو قلت حين امسيت، اعوذ بكلمات اهللا التامات من شـر  «

برم به كلمـات تمـام و كمـال خـداي      پناه مي: گفتي اگرتو شب هنگام مي« 1»تضرّك
  »توانست آسيبي به تو برساند متعال از شر آنچه كه آفريده است، آن عقرب نمي

ايد كه  آيا تا به حال نفهميده! اي جدال خواهان«: سپس ابن خزيمه گفته است] 9[
د براي درامـان مانـدن از شـر خلـق خـدا، بـه       دستور ده) ص(جايز نيست، پيامبر 
آيا تا به حال از يك عـالم  ! بردن به مخلوق خدا روي آوريـم؟   متوسل شدن و پناه

!! ؟برم از شر خلق خدا به كعبه پناه مي: ايد كه جايز بداند، دعاكننده بگويد شنيده
ا از شـر  يـ !! برم؟ به صفا و مروه پناه مي: يا صحيح بداند كه شخص دعاكننده بگويد

  !!برم؟ آنچه كه خدا آفريده، به عرفات و مني پناه مي
 را نه اين سخن  آري، مسلماني كه از دين خداوند تبارك و تعالي آگاه است،

گـوئيم كـه محـال اسـت      لذا قاطعانـه مـي  . شمارد گويد و نه آن را جايز مي مي
  . به خود خلق خدا پناه ببرد  مسلماناني از شر خلق خدا،

د در اين سخنان قوي و نيرومند انديشه كنيم؛ تا بدانيم كه شرك دعا، باي  پس،
  .از جمله چيزهايي بوده كه در نزد اين پيشينيان ، شناخته شده نبوده است

گويـد كـه محـال     مثالً همين ابن خزيمه در مقام استدالل و احتجاج، قاطعانه مـي 
آخر مگر . نجام دهداز حقيقت دينش آگاه است، چنين عملي را ا كه است مسلماني

ي تسـليم شـدن در برابـر خـداي تبـارك و تعـالي و        نه اين است كه دينش بر پايـه 
ها به او و براي او، و بدون اتخـاذ هـيچ    ي عبادت اختصاص دادن و انجام دادن همه

: گويد و اين قسمت سخن ابن خزيمه كه مي! شريكي، استوار و تأسيس شده است؟
دهـد   و روشن نشان مي به صورت كامالً واضح» ...ايد يدهشن آيا تا به حال از عالمي«

كه اهل علم همگي بر اين اجماع دارند كه جايز نيست انسان مسلمان دعايش را بـه  
غير از پروردگارش متوجه كس ديگري سـازد، حـال آن كـس، هـر موجـودي كـه       

                                                 
در كتاب و باب مذكور در پاورقي فوق روايت كرده  32ص  10اين حديث را مسلم در ج.  1

وغير اين دو هم . مشابه آن را روايت كرده است 375ص  2است و احمد در مسندش ج 
  .اند اين حديث را روايت كرده
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تـا   آيا: پرسد مي  ابن خزيمه، سرزنش كنانكه به همين خاطر است . خواهد باشد مي
) غيـر خـدا  (به حال از عالمي شنيده شده كه خالف اين را بگويد و جايز بداند كـه  

چيزهايي باشد كه اهللا تعالي آن را مهـم و بـزرگ كـرده     ي جملهخوانده شود ولو از 
  .1»!گيرد؟ باشد مانند شعايرش كه حج جز در آنها صورت نمي

كه، وقتي اين آيه نازل و نظير اين احتجاج ابن خزيمه، احتجاج دارمي است ] 10[

ــد  )z  y  x  w  }  |  {  ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥(: شــــ
   ]65آيه: انعام[

تواند عذابي را از باالي سـر شـما يـا از زيـر پاهايتـان بـر شـما         بگو كه او مي«: ترجمه
   .»بفرستد

اي «: گويـد  در اين رابطه دارمي مي. 2»برم به تو پناه مي! خدايا«: فرمود) ص(يامبرپ
ي  آيـا جـايز اسـت كـه ايـن اسـتعاذه      ! آيـي  كه همواره از در مخالفت در مـي كسي 
ي  اعمالي كـه بـه وسـيله    3برم به ثواب پناه مي: اين گونه تأويل شود كه) ص(پيامبر

گـوئيم كـه    قاطعانه مي 4!!برم به قبله؟ شود، و پناه مي آنها رضايت تو كسب كرده مي

                                                 
مسلمانان  ها اين است كه بگويند علمايي كه در خدمت دين و و يكي از آشكارترين دروغ.  1

بينيم افراد سرگردان و  ي تعجب ما نيست كه مي البته مايه. كنند هستند، از غير خدا دعا مي
كنند و به اهل علم نسبت  هايي را سر هم مي ها و روايت آيند در اين زمينه حكايت نادان مي

شايع  اي هاي ساختگي دروغ گفته شده، و در ميان مردم روايت) ص(دهند؛ زيرا بر پيامبر  مي
ي آنها از روي ناداني يا تظاهر به ناداني ، به آنها احتجاج  شده كه اهل باطل به وسيله

گويد كه  و ابن خزيمه با علم زياد و فهم عظيم و جالبي كه دارد با قاطعيت مي. اند كرده
امكان ندارد در ميان مسلمانان كسي پيدا شود كه به دين خداي تبارك و تعالي آگاه باشد، 

آيا تا به حال «: و اين سؤال وي!! و به غير او پناه ببرد؟] غير خدا را بخواند[لوصف برود ا مع
و . باشد ها باطل مي ، دليل بر پوچي اين روايت»شنيده شده كه عالمي چنين فتوا داده باشد؟

زيرا كه وي،  233ـ 223ص  1به فتاواي ابن تيميه ج : نگاه. كنيم از خداوند طلب ياري مي
  . بحث را در اين موضوع گسترده استدامنه 

قلُ هو (ي انعام، باب اين قول خدا  ، كتاب التفسير، سوره193ص 5روايت از بخاري ج .  2
  .و روايت از غير اين دو 309، ص 3و روايت از احمد ج) الْقَادر علَي اَنّ يبعثَ علَيكُم عذَاباً

  .]و صواب همين است كه در متن گنجاندم[است  ]پاداش تو[= » ثوابك«در اصل متن كلمه .  3
خواهد به اين نكته اشاره كند كه روش تعامل و برخورد اهل  مرحوم دارمي با اين مطلب مي.  4

كردند كه در آن اهللا تعالي  وقتي كه آنها با نصي برخورد مي: كالم با نصوص چگونه بوده است
آيد، براي  واعد كالمي آنها جور در نميدهد كه با ق صراحتاً صفتي را به خود اختصاص مي
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 تعالي و كلمات وي جايز نيست، و بـه  پناه بردن به ذات هيچ چيزي غير از ذات اهللا
  .1»شود مخلوق پناه برده نمي

ي فوق الذكر به اين استدالل احتجاج  بيهقي هم بعداً آمده در رابطه با مسأله] 11[
و جايز نيست كه از شر مخلوقي به مخلـوقي ديگـر اسـتعاذه و    «: كرده و گفته است

  .2»پناه برده شود
به اهللا تعالي پناه برده، به كـالم و  ) ص(ه كه پيامبرگون بغوي بيان كرده، همان] 12[

هيچگاه نيامده از شر مخلوقي بـه مخلـوقي ديگـر    «صفات وي هم پناه برده است و 
  .3»پناه ببرد

هـاي خـدا و كلمـات او و     با توجه به احاديثي كه در رابطه با استعاذه به نام] 13[
ين برداشت كـرده كـه قـرآن    اند، ابن حجر چن مسألت كردن با آن كلمات، وارد شده

: گفته اسـت ] ي خود براي اين نظريه[و در مقام استناد و استدالل . غير مخلوق است
گـاه   شد، چه، هيچ گاه به آن پناه برده نمي اگر قرار باشد كه قرآن مخلوق باشد، هيچ«

  .1»شود به مخلوقي پناه برده نمي
                                                                                                                      

آمدند و به انواع  هاي آشكار چنين نصوصي فرار كنند، مي ها و داللت اينكه از زير بار پيام
يا !! مراد از اين وصف غير خدا يعني ماليكه است: گفتند شدند مثالً مي تأويالت متوسل مي

. ها بگريزند ند با چنين تأويالتي از واقعيتتوان و البته هرگز نمي!! . . مراد از آن، فرمان خداست
ي مهم است و آن  و اين تأويالت كه دارمي آنها را در كتابش نقل كرده است، داراي يك فايده

و دست ماية متكلمان متأخر و جديد و امثال  مسكاين گونه تأويالت كه مست: اين است كه
جهميه هستند كه قبل از متكلمان به  ي آنها گرديده است، حقيقتاً نشأت گرفته از افكار فرقه

بينيم بعضي از متكلمين امروزي نه تنها جهميه  عجيب است كه مي. اند سوي آنها گرايش يافته
الوصف در  خوانند بلكه معتقدند كه آنها تعطيل كنندگان صفات خدا هستند، مع را گمراه مي

كنند، در حاليكه  ه آنها تكلم ميپذيرند و ب رابطه با بعضي از صفات خدا، تأويالت آنها را مي
شود، خالصه يا بايد به طريق و  ي بحث يكي است و تفاوتي در آن ميان آنها ديده نمي عرصه

روش جهميه تأويل گفته شود، يا به اثبات آنچه كه اهللا و رسول اهللا آن را ثابت و مسلم و قطعي 
را مستقيماً از پيشوايشان و اين همان روش سلف صالح است كه آن . اند، قايل شويم كرده

اند و بايد بگوئيم كه تفاوت ميان اين دو روش، از زمين تا  دريافت كرده) ص(حضرت محمد
  !آسمان است

  )518- 517در ضمن كتاب عقائد السلف ص (پاسخ به مريسي .  1
  .477ص  1االسماء و الصفات ج .  2
  .185ص  1شرح السنه ج .  3
  .157ص  28فتح الباري ج .  1
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ر به كسي كه بتواند شـر  پناه بردن جايز نيست مگ«اين بدين علت است كه ] 14[
و او كسـي   1»آنچه را كه فرد از دست آن به او پناه برده است، از سر او كوتـاه كنـد  

هاي  و روايت ها قول نقلتوانيم بگوئيم كه اين  بنابراين مي. نيست جز خداي يگانه
ي مسـلم و شـك    ها، در نظر علماي شافعي از يك قاعـده  مشابه و هم معني آن

گيرند و آن قاعده اين است، از آنجا كه اسـتعاذه و پنـاه بـردن     ناپذيري مايه مي
يك نوع دعا است، جايز نيست مگر اين كه به خداي يگانه صـورت پـذيرد، و   

خواهـد باشـد ـ     جايز نيست كه به احدي از خلق خدا ـ حال هر كس كه مـي  
  . استعاذه شود

را بـه پنـاه    به صفات پروردگارش  پناه بـرده، و امـتش  ) ص(پس وقتي كه پيامبر
دهد كه صفات خـدا غيـر    ها ارشاد و راهنمايي كرده است، اين نشان مي بردن به آن

شـد كـه    بودند، يك عمل قبيح برآن مترتب مـي  مخلوق هستند، چه، اگر مخلوق مي
باشد و شكي در اين نيست كه پناه بردن به غير خـدا   همان پناه بردن به غير خدا مي

  .شرك است
و روشـن سـاخته اسـت     واضـح است كه خطابي صراحتاً آن را اي  اين نكته] 15[

شود، زيرا هـر   به غير خدا و صفاتش، به كس ديگر پناه برده نمي«: گويد آنجا كه مي
چيزي كه غير خدا و صفاتش است، مخلوق اسـت، و بـه همـين خـاطر اسـت كـه       

و هـر  . كلمات خداي تعالي به تماميت كه همان كماليت است، توصيف شده اسـت 
و اسـتعاذه و پنـاه   باشـد،   لوقي كه وجود دارد، حتماً داراي نقص و كمبودي ميمخ

بردن به مخلوق شركي است كه با توحيد و يكتاپرستي خالق منافات دارد، زيرا 
اين عمل، رفتار و تعاملي را كه بنده واجب است در قبال خـداي خـود انجـام    

راين وي بـا صـراحت بيـان    بنـاب . 2»كشـاند  دهد و بدان معتقد باشد، به تعطيلي مي
: كرده كه دعا كردن از غير خداي تعالي شرك اكبر است؛ چون در توصيف آن گفتـه 

و بي هيچ شـكي ايـن   » ...شركي است كه با توحيد و يكتاپرستي خالق منافات دارد«

                                                 
  .348-347ص  24مرجع سابق ج .  1
  .نقل كرده است 225اين مطلب را سويدي در العقدالثمين ص .  2
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و به همين خاطر به وضوح بيـان داشـته كـه ايـن      1!توحيد ستيزي شرك اكبر است
ه بنده وظيفه دارد در قبـال خـدايش انجـام دهـد، حـذف      عمل رفتار و تعاملي را ك

ها فقـط بـراي انجـام آن     ها و انسان كند؛ و اين تعامل همان عبادتي است كه پري مي
  .اند آفريده شده

هـاي نيكـوي خـداي     در اثناي شرحي كه بر نـام  »/«سنة اصفهاني لقوام ا] 16[
هاي خداوند تبارك وتعـالي   يكي از نام«: تبارك و تعالي بيان داشته است، گفته است

توانـد آن را   بخشد، و هـيچ مخلـوقي نمـي    كه عافيت و تندرستي مي. است» وهاب«
بخشـد، در حاليكـه هـيچ مخلـوقي      ببخشد، و از سوي ديگر ايـن نـام، قـدرت مـي    

! به من عافيت و سالمتي عطا فرمـا ! پروردگارا: گويي تواند آن را ببخشد، تو مي نمي
توانـد   نمايي، اگر هم درخواست كني، نمـي  لوقي مسألت نميو اين عافيت را از مخ

قوت وتواني ! پروردگارا: گويي و به هنگام ضعف و ناتوانيت مي. آن را به تو ببخشد
  .2»!تواند اين قوت را به تو ببخشد و حال آنكه مخلوق نمي! را به من ببخشاي

ي  سـوره  56ي  كه جهت تقرير مسـألة خلـق افعـال بنـدگان، آيـه      و هنگامي] 17[

  ) _  `  h  g  f  e       d  c  b  a(: كند قصص را ذكر مي
دهي، اما اهللا تعالي هر كس را كـه   اي، هدايت نمي تو كسي را كه دوست داشته«: ترجمه

  »دهد بخواهد هدايت مي
بينيم با وجود آنكه خداي تبارك تعالي معجـزات فراوانـي    وقتي كه مي«: افزايد مي

اص داده و در پرتو آنها وي را مورد اكرام قرار داده اسـت، اهللا  اختص) ص(به پيامبر
قادر به هـدايت  ) ص(و پيامبر[كند  سلب مي) ص(تعالي قدرت اين كار را از پيامبر

بايد قاطعانه به اين نكتـه اذعـان   ] عزيزترين كس خود نخواهد شد اگر خدا نخواهد
ه يكـي از افعالشـان را خلـق    تر و كمتر از آن هستند كـ  كنيم كه ديگر بندگان ناتوان

سـازد كـه    وي در اين روايت و روايت قبل از آن، اين نكته را خاطرنشان مي. 1»كنند

                                                 
كتاب مراجعه كنيد كه در آن شافعي اعالم داشته  460-459ي  صفحه 1ي  به پاورقي شماره.  1

  .كه شرك توحيد همان شرك اكبر است
  .144ص  1ج  الـمحجةفي بيان  الـحجة.  2
  .415- 414ص  2ج  الـمحجة الـحجة يف بيان.  1
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  .توانند از آن عدول كنند ي بندگان داراي حد و مرزي هستند كه نمي همه
بخشي و  و قوت 1بخشي شئوني كه مخصوص به اهللا تعالي است مانند هدايت  لذا،
شوند و نبايد آنهـا را غيـر از    ها، فقط به خود او مربوط مي اينبخشي و امثال   عافيت

نـه تنهـا آن     هـا را از مخلـوق بخواهـد،    او مطالبه كنيم و اگر خداي ناكرده كسي آن
تواند بكند، كه در اين درخواستش نـوعي از شـرك    مخلوق در اين زمينه كاري نمي

  .شود عظيم مشاهده مي
كرده كه يكي از اشكال و نمادهـاي شـرك    و از همين جاست كه شهرستاني بيان

وي در . باشـد  نيازها  از غير خداي تعـالي مـي  ] 18[جاهليت اول، درخواست كردن 
كـردن   اين جماعت، وقتي كه بـر رو «: ستان گفته استپر ي بت اثناي سخنش درباره

ايـن عكـوف آنهـا    ) و به اين كار عادت پيـدا كردنـد  (عكوف كردند ) ها بت(به آنها 
نمودنـد، بـه    آمدند از آنها طلب قضاي حاجات مي و اينكه ميبادت بود، نوعي ع

  .2»!!كردند نوعي خدابودن آنها را ثابت مي
و اين به اين خاطر است كه اين نوع از مسألت و چيزخواهي آنها دربـاره امـوري   
بوده است كه چيزي كه مورد سؤال و درخواست قرار گرفته است، قادر به بـرآورد  

شئوني هستند كه فقط و فقط از خداي يگانه مطالبه   باشد، زيرا اينها نميسازي آنها 
  لذا هنگامي كه به شيوه فوق، غير خدا را خواندند، مي شوند،

چنانكه مرحـوم سـويدي در   . ي مشركان در آمدند با اين كار خود در حيطه] 19[ 
رد، كسي را كـه  ب كسي كه به غير خداي تبارك و تعالي پناه مي«: اين باره گفته است

دهد؛  ي خود، به جاي اهللا تعالي، قرار مي به او پناه برده، به عنوان ولي و ياري دهنده

r  q  p  (: فرمايـد  مـي  ]100ــ 98[ي نحـل آيـات    زيرا اهللا تعالي در سـوره 
t  s( گويد تا آنجا كه مي :)  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢

                                                 
منظورم هدايت توفيق يافتن براي قبول حق است، و اين هدايتي است كه كسي جز اهللا .  1

براي اطالع يافتن از اين دو نوع هدايت و داليل . تعالي قدرت و اختيار انجام آن را ندارد 
اضواء البيان  جزء دهم، از» دفع ايهام االضطراب عن آيات الكتاب«براي هر نوع، به كتاب 

  .مراجعه كنيد 8تا 7ص  »/«اثر شيخ محمد امين شنقيطي ) هاي بيان پرتو(
  .259، ص 2الملل و النحل ج .  2



  
  
  

    ﴾522 ﴿                  شرك  انواع 
 

 

ª  ©  ¨(   
ي او تنهـا بـر    قدرت و سـلطه «، »!عالي پناه ببراز شر شيطان رانده شده به اهللا ت«: ترجمه

گيرند و كساني كه به اهللا تعـالي شـرك    كساني است كه او را به دوستي و ياوري خود مي
  .»ورزند مي

هايي كه  ها و آسيب از همين روي اگر كسي به منظور رهايي يافتن از شرارت
خداي سبحان پنـاه   باشد، به غير ها مي فقط خداي عالم به غيب قادر به ازاله آن

  .1»ببرد، بايد بگوئيم او با اين كار مرتكب شرك شده است

¡  ¢   £  (: گويـد  ي غافر كه مي سوره 65ي  و سمعاني در رابطه با آيه] 20[
ª     ©  ¨   §    ¦        ¥     ¤(   

اي است كه هيچ خدايي جز او وجود ندارد، پـس در حاليكـه    زنده) خداي(او «: ترجمه
   »ايد، او را بخوانيد ا بر او خالص كردهدين ر

و دعاي مخلصانه اين است كه فرد همراه با خـداي تبـارك و تعـالي    «: گفته است
گوئيم كسي كه همراه با خدا غيـر خـدا را بخوانـد، از     اينكه مي. 2»غير او را نخواند

ي  جمله مخلصان نيسـت، بـدين معنـي اسـت كـه وي آمـده غيرخـدا را در زمينـه        
هايي كه مربوط به خداست، شريك قرار داده است و هر كسي  ا و ويژگيه خصيصه

  : چنان كه رازي گفته است. ي مشركان است كه كارش اين باشد، يقيناً از جمله
گـردد كـه در اثنـاي اضـطرار و      دعا تنها زماني به جايگاه اجابت منتقل مي«] 21[

: داي تعالي فرموده استچنانكه خ. گفته شود] ي مردم و قطع اميد از همه[ضرورت 

)¬  «       ª  ©  ¨( ]62آيه: نمل[   
  »...سازد كند و گرفتاري را برطرف مي يا كسي كه دعاي مضطر را اجابت مي«: ترجمه

و كسي كه معتقد باشد كه خداي تعالي شريك ديگري دارد، حالت اضطرار فـوق  
اري نكنـد، آن  مـرا يـ  گويد، اگر اين خـدا   شود، چون با خود مي برايش درست نمي

                                                 
  .225العقد الثمين ص .  1
  .5/30تفسير سمعاني .  2
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بنابراين سمعاني روشن و واضـح كـرده كـه دعـا     . 1كند مرا ياري مي يكي خدا حتماً 
ي كار مشركان است؛ زيرا كه فرد مشرك  قلب  كردن از احدي همراه با خدا به مثابه

خود را در بين دو معبود تقسيم كرده، اميدوار است كه اگر يكـي از آنهـا نتوانسـت    
  . ، ديگري بتواند اين كار را انجام دهددعايش را برآورده سازد

سوره غـافر   25لذا بايد بگوئيم كه دعاي چنين شخصي با آن اخالصي كه در آيه 
  .ها فاصله دارد و غير آن به دعاكننده دستور داده شده تا آن را فراهم كند، فرسنگ

Î  (سـوره يـونس ذكـر شـده      106و از سوي ديگر، رازي دعايي را كه در آيه 
  Ð  Ï×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  ÑØ  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù(   
كه به تـو نفـع و ضـرري    ] و عبادت مكن[و به جاي اهللا تعالي چيزي را نخوان«: ترجمه

  .»ي ظالمان خواهي شد كه اگر اين كار را بكني، در اين صورت، از جمله. رساند نمي
و در گيـرد، نمـوده اسـت،     حمل بر دعايي كه از روي رغبت و رهبت صورت مي

عين حال بيان نموده كه اختصاص دادن آن به غير اهللا تعالي همان ظلمي اسـت كـه   
آيـد   ي فوق به آن اشاره شده است، زيرا شخص دعا كننده با چنين كاري، مي در آيه

و همـان  . دهد و عبادت را در غير آن جايگاهي كه برايش تعيين شده است، قرار مي
و . ه كرديم اين همـان حقيقـت شـرك اسـت    گونه كه در مبحث اول فصل اول اشار

يعني اگر تو به منفعت خـواهي  «: گويد مي] 22[رازي، در مقام بيان معناي اين آيه 
و طلب دفع مضرت از غير خـداي تعـالي سـرگرم و مشـغول شـوي، در ايـن       

  ».ي ظالمان خواهي شد صورت از زمره
جـاي آن نيسـت و    زيرا ظلم عبارت است از قرار دادن آن چيز در جايي كه اصالً

از آنجا كه جز خداي تبارك و تعالي كسي و چيزي قادر  به تصـرف نيسـت، پـس    
باشـد، بـه مثابـه     نسبت دادن اين تصرف به چيزي كه غير خداي تبارك و تعالي مي

قرار دادن چيزي در غير جايي است كه برايش تعيين شده اسـت، و در نتيجـه ايـن    
  .»كار نوعي ظلم است

است، چنانچه اين مورد را در جايي ديگر روشن و واضح كرده يعني شرك ] 23[

                                                 
  .35ص  9تفسير كبير، ج .  1
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صـحيح اسـت   » ظالمان« است يعني آن هنگام كه بيان كرده كه نامگذاري مشركان به
و هنگامي كه حليمي در ارتبـاط   1.و به اين علت احتجاج نموده كه شرك،ظلم است

دقيـق و   گويـد، و خيلـي   سخن مي) ص(پذيري از پيامبر با ضرورت طاعت و فرمان
بينيم كه در البـالي سـخنش بـه ايـن نكتـه       مي] 24[كند،  ريز اين مسأله را طرح مي

، و )ص(كسي كه در اين ميان، معبود است اهللا اسـت نـه پيـامبر    «: كند اشاره مي
شود، و در اين راستا هر چه  تنها اوست كه از سر رغبت و رهبت فرا خوانده مي

  .2»شود كه غير اوست، كنار نهاده مي
) ص(خواهد بگويد كه اطاعت كـردن از پيـامبر   حليمي با بيان اين مطلب مي

شود، بلكـه بـه خـاطر اطاعـت و      دادن هيچ طاعتي به او نمي موجب اختصاص
و از آنجا كـه   .پذيري از خداست كه اطاعت كردن از او واجب شده است فرمان

دآور شـده كـه دعـا    باشد، حليمي بر اين نكته يا ها مي دعا، يكي از بزرگترين عبادت
بايد خالصاً هللا باشد، يعني بنده بـا عالقـه بـه او و تـرس از او او را فـرا بخوانـد، و       

كس غير از او را نخواند، هر چند كه آن غير، در كمـال بنـدگي و عبوديـت بـه      هيچ
  .مقام خيلي بااليي دست يافته باشد

z  y        x  w  (: فرمايـد  ي جـن كـه مـي    سوره 6ي  و ابن كثير در رابطه با آيه
a  `   _  ~       }  |     {( 3 گويند،  هايي را وارد كرده كه مي روايت

سپس در مورد . ي اهل جاهليت به جن نازل شده است اين آيه در ارتباط با استعاذه
ي گوسـفندي حملـه    كند كـه در آن داسـتان، گرگـي بـه گلـه      آن داستاني را نقل مي

آن گـاه چوپـان آن گوسـفندان پنـاه     . آورد فـرا چنـگ مـي   اي را از آن  كند، و بره مي
! ات را فراموش نكن و به دادش بـرس  اي ساكن اين دره، همسايه: گويد خواهان مي

بـدين ترتيـب   ! آن بره را رهـا كـن  ! اي گرگ: دهد كه اي ندا در مي آن گاه ندا كننده

                                                 
  241ص  8تفسير كبير ج .  ١
  .338ص  1المنهاج في شعب االيمان ج .  2
برند، و آنها سبب افزايش گمراهي و  كه مرداني از بشر به مرداني از جن پناه ميو اين«.  ٣

  ».شوند طغيانشان مي
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و ابـن  . .  . گردد  كند و آن بره شتابان به ميان گوسفندان باز مي گرگ بره را رها مي
  :گويد كثير در مقام نقد و تصحيح اين داستان مي

احتمال دارد كه اين گرگي كه آن بره را گرفتـه بـود، يـك جنـي بـوده كـه       «] 25[
سپس وقتي كه آن انسان به او متوسل شد و پناه خواسته آن انسان را بترسـاند،   مي

ي ديـنش   و او را از حيطـه  ،برد، آن بره را به او پس داد، تا او را گمـراه نمايـد  
دعـايي كـه آن    تر، بيـان كـرد،   ا صراحت هر چه تمامباري، ابن كثير ب 1.»خارج كند

از شرك اكبر است كه موجب خـروج از دايـره ديـن     نوعي چوپان از آن جن كرد، 
  .است

خواهـد بـه ايـن     و تصحيح آن مـي  حريتش با ذكر اين داستان و »/«و ابن كثير 
الظـاهر   شـوند، اگـر علـي    ، كساني كه براي خدا شريك قايل مينكته يادآور شود كه

كند، ولي بايد اين را بداننـد كـه كيـد و حقـه و      عاهايشان تحقق پيدا ميدديدند كه 
ها در اين زمينه دخالت داشته است، تا همواره بر اين گمراهي و شـرك   مكر شيطان

  !!.ورزي خود باقي بمانند
: گفتـه اسـت   2شرح حال نفيسـه بنـت حسـن   در اثناي بيان  »/«و ذهبي ] 26[

ي اين بانو اعتقادي دارند كه نه تنها زبان قادر به توصيف آن  جاهالن مصري درباره«
آنهـا بـراي او   . باشد، از بس كه در آن شرك وجـود دارد  نيست، بلكه جايز هم نمي

هـاي   نمايند، و ايـن كـار برآمـده از دسيسـه     برند و از او طلب مغفرت مي سجده مي
كنيـد   چنان كه مشـاهده مـي   3.»باشد مي] پسران عبيد كه باطني بودند[بلغان عبيديه م

ذهبي هم اين عملكرد ـ كه طلب مغفرت، بخشـي از آن اسـت ـ را شـرك قلمـداد       
از اهل بابـل نقـل    »/«كند، زيرا اين كار به مانند همان كاري است كه شافعي  مي
كردنـد كـه    ها طلب مـي  ارهيي را از ستچيزها آمدند و گويد كه آنها مي كند، و مي مي

اصالً جايز نبودند كه مسألت شوند، و مشابهت اين دو عمل در اين است كه در هر 
دو، درخواست و خواهش از غير خدا وجود دارد، آن هم در رابطه با چيزهايي كـه  

                                                 
  .429ص 4تفسير ابن كثير ج  . ١
  ذكر شد 450ـ449ي  شرح حال وي قريباً در صفحه.  ٢

  .106ص  10سير اعالم النبالء ج .  ٣
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  .فقط و فقط بايد از خداي تعالي طلب كرده شوند
ي بنو عبيد باطني دانسته  ن شرك را طائفهو به همين خاطر است كه ذهبي منشأ اي

كه در ارتداد و انحراف و كژروي آنها شكي وجود ندارد، همان كساني كـه آشـكارا   
  .1غير اهللا تعالي را خدا قرار دادند

و در كل بايد بگوييم كه علماي شافعي مذهب مسلمانان را از اين شرك بر حـذر  
گـردد، زيـرا كسـي كـه بـه خـود        تب مياند، چون فسادي دامنه دار بر آن متر داشته

كند كه بـه   كند، تنها بعد از زماني اين كار را مي دهد و از غير خدا دعا مي جرأت مي
لحاظ اعتقادي در باتالق عميقي از انحراف افتاده باشد، كه به علت آن غيـر خـدا را   

به خود رسد، سپس بر اين پايه، چنين  به مقامي باال برده كه هيچ مخلوقي به آن نمي
و بـراي ايـن   [باورانده كه بايد از او انتظار جلب منفعت و دفع مضرت داشته باشـد  

  .]مهم تالش كند
  .و اين همان شركي است كه اصالً شكي در آن وجود ندارد

                                                 
ترين حاكمان آنها كه خود را ملقب  براي دانستن قسمتي از اين، به سرگذشت يكي از مشهور . ١

البته بايـد بگـويم كـه وي بـا حكـم بـه امـر خـدا،          . به حاكم به امر اهللا نموده بود، نگاه كنيد
 »/« و سـيوطي ) 10-9ص  12البدايه و النهايه، ابن كثير ج . (فرسنگها فاصله داشته است

و در ارتبـاط بـا   . ده اسـت  نام نهـا » حاكم به امر ابليس«تاريخ الخلفاء اورا  597ي  در صفحه
پردازد كه دامنگيـر امـت اسـالمي     هايي مي ها ـ آنگاه كه به ذكر فتنه  حكومت اين بني عبيدي
همـين كـافي   . باشـد  هامي ها، آغاز حكومت عبيدي يكي از اين فتنه«: شده است ـ گفته است 

مـا و  است كه آنها در دوران حكومت خود چقدر موجبات فساد و كفر و كشت و كشتار عل
و در ادامه به اين نكته يادآور شـده كـه وي در كتـاب    . »!نيكان و مصلحان را فراهم آوردند 

خود نام يكي از خلفاي آنها را نياورده است، زيرا به داليل فراواني كه آنها را برشمرده است، 
كـه   كنـد  هاي مهمي را بازگو مي و در ارتباط با آنها، روايت. داند حكومت آنها را صحيح نمي

و در عين حال ! دهند فساد پراكني و كژروي آنها چقدر بزرگ و فراوان بوده است  نشان مي
: نگـاه  .است» عوام الناس جاهل« صرفاً كار» ها فاطمي« نامگذري آنها به كند كه خاطر نشان مي

  .9-6به ص 
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  طاعتدر شرك : ي دوم مسأله

خداي تعالي همان امري است كه به خاطر ] از فرمان[شكي نيست كه اطاعت كردن 
اي را كـه سـد    از اين رو، بر بنده الزم است كه هر مسأله. اند آفريده شدهها  آن انسان

نهد، به دور بينـدازد؛ زيـرا آن مسـأله بـا      شود، و به آن گردن نمي راه اين طاعت مي
  .حكمتي كه بنده به خاطر آن خلق شده، مغايرت دارد

ر و كنـا [اند كه عوض كردن طاعت خالق بـه طاعـت مخلـوق     وشافعيه بيان داشته
نوعي از شرك است كه همراه با آن مخلوقي كه مورد اطاعـت و  ] زدن طاعت خالق

شود، اگر چه عبـادت   پذيري قرار گرفته است، به عنوان يك معبود قلمداد مي فرمان
  .شود، براي او صورت نگرفته باشد به آن معنايي كه سريعاً از آن فهم مي

اند، در جاهايي از قرآن  آور شده و به همين خاطر، علماي شافعي  به اين نكته ياد
كريم كه سخن از عبادت كردن شيطان توسط مشركان رفته است، منظور از آنها اين 

ايـن  . انـد  ن را اطاعت كـرده هاي بي پايه و پوچ شيطا است كه مشركان دستورالعمل
چرخد؛ عباداتي كـه مضـامين    ي چيزي است كه عبارات آنها بر محور آن مي هچكيد

  .باشد ستاي بيان اين نوع از شرك، به هم نزديك ميآنها در را
ي  به ذكر سـبب نـزول آيـه   ] شرك طاعت[حليمي در رابطه با بيان اين مسأله ] 1[

}  |  {  ~        _ (: گويـــد ي انعـــام كـــه مـــي ســـوره 121
`a  e  d  c  b(١   

ادلـه كننـد، واگـر    كنند تا با شـما مج  به دوستان و اولياي خود الهام مي شياطينهمانا و«: ترجمه

                                                 
رد كرده، سبب نزول اين آيه اين است كه مشركان بر مسلمانان شبهه و اعتراضي وا  خالصه.  ١

دانيد، ولي چرا   ايد، حالل مي ايد يا شكار كرده شما  حيواني را كه سر بريده: در آن گفتند
و ! كه خداوند همان كسي است كه آن را ميرانده است؟ دانيد  در حالي مردار را  حالل نمي

حذر  ي آنان بر ي فوق نازل شد و مسلمانان را از گرايش به پذيرش اين شبهه اين بود كه آيه
به . ك . ر. داشت، و با حكمي قاطع بيان داشت كسي كه از آنها اطاعت كند، مشرك است

البته ابن كثير . جمع كرده است 15-12ص  7و  5هايي كه ابن جرير در تفسيرش ج  روايت
تفسير . (ها را آورده، و يكي از سندهاي آنها را صحيح دانسته است هم قسمتي از اين روايت

  ).171ص 2ابن كثير ج
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  »شما از آنها اطاعت كنيد، در حقيقت شما مشرك هستيد
هـاي آنهـا    يعني اگر شما تسليم مقوالت و گفته«: گويد پرداخته، ودر شرح آن مي

حجت و دليل تلقي كنيد، در اين صـورت، شـما   عنوان  شويد و آن مقوالت را به
اي شما حرام كـرده،  مردار را بر] گوشت ،قرآن[زيرا خدا با نص . مشرك هستيد

پس اگر شما بياييد حالل كردن آن را از غير خدا بپذيريد، در واقع بـراي خـدا   
  .منظورش از شرك در اينجا، شرك طاعت است.1ايد شريك قايل شده

d  c  b  (ي مزبـور   ابن كثيـر در بيـان معنـاي ايـن قسـمت آيـه      ] 2[
e( داده اسـت و  يعني هر جا كه از فرماني كه خدا بـه شـما   «: گفته است

شرعي كه براي شما تعيين كرده است، عدول كنيد و به فرمان و سخن غيـر وي  
ايد، و ايـن همـان    گردن نهيد، به نوعي غير خدا را بر خدا ترجيح و مقدم داشته

¨  ©   ª  »  (: ي خدا مانند اين گفته .شرك است

   2]31آيه: توبه[ )¬  ®  ¯
  .»را به عنوان معبوداني به جاي اهللا برگرفتندآنها دانشمندان و راهبان خود «: ترجمه

، تسويه و يكسـونگر اي را كـه   ) رحمه اهللا( ابن كثير به همين خاطر است كه] 3[

t  s  r  q    p          o  n    ( در اين قول مشركان مورد اشاره قرار گرفته است
w  v  u(  ]به خدا كـه مـا در گمراهـي آشـكاري     «] 98ـ97آيات  :شعراء

بخشـي از  » دانسـتيم  شما را با رب العالمين برابرو همسو مي) كه در دنيا(وديم آن هنگام ب
هاي ضعيف برشمرده كه با آن بزرگان خود ـ همان كساني كـه آنهـا را     سخن انسان

و . دهنـد  در طاعت اهللا تعالي با او شريك قرار دادنـد ـ را مـورد خطـاب قـرار مـي      
يعني ما فرمان شما را مـورد  «: ها اين است كهدهد كه معناي اين سخن آن توضيح مي

العـالمين مـورد اطاعـت قـرار       داديـم همـان گونـه كـه فرمـان رب      اطاعت قرار مـي 

                                                 
  .51ص 3المنهاج في شعب االيمان ج .  1
  .171ص 2تفسير ابن كثير ج.  2
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  .1»گيرد مي
و ابن حجر ـ در  مقام تأييد ـ از چندين عالم نقل كرده كه شركي كه در ايـن    ] 4[

در اين مورد است  )e  d  c  b(، استآيه مورد اشاره قرار گرفته 
نيست كه نـام خـدا    اي مردار حالل دانسته شود، و منظور از آن استحالل ذبيحه«ه ك

    .2»بر روي آن آورده نشده است
اين آيه دليـل   « :كه در رابطه با اين آيه گفته است 3اودر تصحيح سخن حجاج] 5[

بر اين است كه هر كس چيزي را كه خدا حرام كرده، حالل نمايد يا چيـزي را كـه   
حالليت [يعني به شرطي كه « :گويد مي. »كرده، حرام نمايد، مشرك استخدا حالل 
 ...آن چيز مورد اجماع باشد، و بالبداهه و ضرورتاً از دين معلـوم گـردد  ] يا حراميت

«4.  
ي بقـره وارد   سـوره 22ي  سمعاني در تأويل اين سخن خداي تعالي كه در آيه] 6[

   )»  ¬  ®  ¯( :شده
   »!ان و همتاياني قرار ندهيدو براي خدا شريك«: ترجمه

كه آنها را همچون يعني به جاي خدا، ارباب و معبوداني قرار ندهيد «: گفته است
كنيد، عبـادت كنيـد، و همچـون طـاعتي كـه از خـدا        عبادتي كه براي خدا مي

  .5»برداري نماييد كنيد، از آنها اطاعت و فرمان مي
برداري از همتايان را در  فرمانكنيد، سمعاني طاعت و  طوري كه مشاهده مي همان

  .رديف عبادت كردن آنها قرار داده، از اين نظر كه هر دو امر، شرك هستند

                                                 
  .340ص  3تفسير ابن كثير ج.  1
  .210ص  1الزواجر عن اقتراف الكبائر ج .  2
همواره با . باشد او ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سري بغدادي، عالم مشهور نحوي مي.  3

معاني «ب اكت. داد گري، يك درهم به او مي از كار شيشهمبرّد همراه بوده است و هر روزه 
و ابو علي فارسي و جماعتي . و آثار ديگري هم دارد. اثر اوست» االشتقاق«و كتاب » القرآن
و بنا به قولي در سال  311در سال . اند عربي را از او آموخته] علوم مربوط به زبان[ديگر 
  .360ص  14السير ذهبي ج . ك.ر. يافته است وفات 316و بنا به قولي ديگر در سال  310

  .210ص  1الزواجر ج .  4
  .58ص 1تفسير سمعاني ج.  5
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¨  ©   (: فرمايـد  مـي او در ارتباط با اين سخن خداي تعالي كه ] 7[

¯  ®  ¬  «  ª( ]اگر كسي بگويد، آنها «:، گفته است]31آيه: توبه
اند، روي اين حسـاب، ايـن    پرستش نكردهكه دانشمندان و راهبان خود را عبادت و 

توانـد   چه معنايي مـي  )¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯( آيه
را كـه آن دانشـمندان و    معنايش اين اسـت كـه آنهـا آنچـه    : گوييم مي! داشته باشد؟

راهبان حالل كردند، حالل دانستند، و آنچه را كه آنها حـرام كردنـد،آنها هـم حـرام     
ادتي كه آنها براي به دانشمندان و راهبان خـود  پس اين است معناي عب. دانستند

  .1»اند انجام داده
ي مشـايخ ره گـم كـرده     هنگامي كه ابو شامه به ذكر اعتقاد اهل بدعت درباره] 8[
تـوجهي   و بي خيالي بيكنند، و با كمال  پردازد ـ كساني كه نماز و روزه را ترك مي  مي

الشعاع ايـن آيـه قـرار     آنها تحت«: دگوي بينيم كه مي شوند ـ مي   با نجاسات قاطي مي

: شوري[ ){  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©(: دارند
  ] 21آيه

هـايي را بـراي آنهـا مشـروع و مبـاح       آيا آنها شريكاني دارند كه از ديـن چيـز  «: ترجمه
  .»!اند كه خداوند به آنها اجازه نداده است؟ ساخته

ن مشايخ، مخالف با فرمان خداي تبـارك و  و اين به اين خاطر است كه، اين آقايا
الوصف اعتقـاد   اند، مع تعالي عمل نموده و آنچه را كه وي نهي فرموده، مرتكب شده

اين پيروان و مريدان كه بر مبناي صحت مسلك و روش مشايخشان اسـتوار اسـت،   
پذيري از آنان است در اين زمينه كـه مسـلك و روش آنهـا     به منزلة طاعت و فرمان

تـوانيم بگـوييم    و به عبارت ديگر مـي . [ست، اگر چه مخالف با امر خدا باشدحق ا
ي كساني هستند كه، همراه با خداي تعـالي، در طـاعتش، شـريكي     آنها به منزله] كه

  .اند گرفته

l  k  (: گويد ي آل عمران كه مي سوره 64ي  آيه) تفسير(رازي در اثناي ] 9[

                                                 
  .303ص 2تفسير سمعاني ج.   1
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r  q  p  o  n    m(   
   .»ي از ما، برخي ديگر را به عنوان معبودي به جاي اهللا تعالي برنگيردو بعض«: ترجمه

دليل آورده كه، اهل كتاب از چند وجه، دانشمندان و راهبـان خـود را بـه عنـوان     
معبود و ارباب قرار داده بودند؛ از جمله اطاعت كردن از آنها در معصيتي كه آنان به 

  .1»معنايي جز اين ندارد و ربوبيت«:دادند، و گفته است آن دستور مي
پـذيري از دانشـمندان و    يعني اين پيروان هنگامي كه بـه خـاطر طاعـت و فرمـان    

راهبان خود، آمدند شرع خداي تبارك و تعالي را دور انداختند، ايـن نكتـه بـر آنهـا     
كند كه آنها ربوبيت دانشمندان و راهبان خود را با ربوبيـت خـداي تعـالي     صدق مي

اگر به اين وصـف باشـد، بـه مثابـه عبـادتي بـراي       ] 10[طاعت عوض كردند، زيرا 
گونه كه بيضاوي در اثنـاي بيـان    همان. شود شخصي است كه از او اطاعت كرده مي

] 121آيـه  :انعام[ )e  d  c  b(ي خداوند متعال  معناي اين فرموده
و  پذيري از اهللا تعالي را ترك كند، و به طاعت كسي كه طاعت و فرمان« :گفته است

پذيري از غير خدا روي آورد، و در ارتباط بـا ديـنش از او پيـروي نمايـد، در      فرمان
زيـرا  . و مرادش از شرك در اينجا، شرك طاعت است. 2»است حقيقت شرك ورزيده

   )Ä        Ã  Â  Á   À(ي فرقان  سوره 43ي  آيه) تفسير(در اثناي 
  » !ودش قرار داده استاي كسي كه هوا و هوسش را خداي خ آيا ديده«: ترجمه

گونه كه از هوا و هوسش اطاعـت كنـد و ديـنش را بـر اسـاس       بدين«: گفته است
  .3»دستورات آن بنا نهد

U         T    S  (ي معناي عبادت جـن در ايـن سـخن خـدا      بغوي درباره] 11[
VW Z  Y  X( ]سـؤالي را وارد كـرده و گفتـه اسـت    ] 41آيه: سبأ :

ماليكه را عبادت مي كردند پس چرا در اين آيه گفتـه شـده   كه آنها : اگر گفته شود«
هـا را   شـيطان ] خداوند: [در جواب گفته شده كه! ؟»كردند ها را عبادت مي آنها جن«

                                                 
  .97ص  8تفسير كبير ج .  1
  .206ص  2انوار التنزيل ج .  2
  .95ص 4انوار التنزيل ج .  3
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هـا پرسـتش و عبـادت ماليكـه را بـراي آنهـا        در نظر داشته، بدين معني كه شـيطان 
پـس  كردنـد،   روي ميآراستند، بنابراين آنها در عبادت كردن ماليكه از شياطين پي مي

  . 1»كردند هاي شيطان اطاعت مي يعني از جن» يعبدون«اين سخن خدا 

ها بوده است، ايـن مطلـب بـر     يعني از آنجا كه اين عبادت مايه گرفته از فرمان شيطان
دادنـد،   هايي را كه چنين دستوري به آنها مـي  كند كه آنها شيطان ماليكه پرستان صدق مي

  .اند كرده عبادت مي
ها  به خاطر همين معنا، بغوي آياتي را كه در آنها از عبادت براي شيطان] 12-13[

k     j  i  h  g  f  e   d    ( ســخن رفتــه اســت، ماننــد ايــن آيــه 
l( ]السـالم بـه پـدرش     و اين سخن ابراهيم عليـه ] 60آيه: يس)  `  _

b  a( ]از  دمـرا  كند كه تفسير مي، عبادت در آنها را به اين ]44آيه: مريم
  .2باشد ها مي آن اطاعت كردن از شيطان

در ايـن   1و ابن كثيـر  5و بيضاوي4و سمعاني 3اين چيزي است كه رازي] 14-16[
                                                 

  .404ص  6معالم التنزيل ج .  1
  .234ص  5، ج23ص  7معالم التنزيل ج .  2
¢  £    ( ي انعام سوره 137ي  در نزد آيه 217ص  13تفسير كبير ج .  3

 225ص  21و نيز ج  )¤  ¥  ¦  §  ¨     ©
  .)_  `  b  a(ي مريم  سوره 44ي  در ارتباط با سخن ابراهيم با پدرش در آيه

در  384ص  4ي مريم، و ج  الذكر سوره ي فوق در ارتباط با آيه 295ص  3تفسير سمعاني ج .  4
و  )l  k     j  i  h  g  f  e   d( ي ياسين سوره 60ي  ارتباط با آيه

  . )t  s    r   q  p(ي نساء  سوره 117ي  در رابطه با آيه 480ص 1ج
ي نساء،  در رابطه آيات فوق الذكر در سوره 190ص 8وج  4و ج  117ص  2انوار التنزيل ج.  5

U         T    S  (ي سبأ  سوره 41ي ي آيه رهدربا 176ص 4و نيز در ج. مريم و ياسين
V( ي شوري  سوره 21ي در رابطه با آيه 53ص  5، و نيز در ج)  �      ~  }

§  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡ ©  ¨(.  
ي نساء،  در ارتباط با آيات مذكور سوره.123،542،576ص  3، ج 556ص 1تفسير ابن كثير ج.  1

: ي انعام كه مي گويد سوره 100ي  در رابطه با آيه 160ص 2مريم، سبأ و ياسين، ونيز در ج
)»  º  ¹  ¸(.   
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  .آيات و مانند آنها تثبيت كرده اند
قـل كـرده   ن »/«در مقام تأييد ـ آن را از سعيد بن جبير  ـ محمد بن نصر  ] 17[

  .1است

j     (: ك و تعـالي فرمـوده اسـت   خـداي تبـار  «: گفتـه اسـت   »/«اللكائي ] 18[
l  k(2 ]60هآي: ياسين [  

  »شيطان را عبادت مكنيد«: ترجمه
هـايي   نه اين كه آنها خواسته باشند شيطان را عبادت كنند، ولي چون به معصـيت 

كه اهللا تعالي از آنها نهي كرده است، عمل نمودنـد، ايـن را بـه مثابـه عبـادت بـراي       
از كار و شأن شيطان است در نتيجه اين عبادت را  چون اين. شيطان قرار داده است

به آن اضافه كرده است، نه به اين خاطر كه آنها قصـد عبـادت و اجـالل يـا تعظـيم      

¨  ©   ª  »   (:كرده باشند، و خـدا فرمـوده اسـت   
آنها را عبادت نكرده انـد،   3:و در تفسير گفته است] 31آيه: توبه[ )¬  ®  ¯

كردند، آنهـا هـم آن را حـرام     و راهبان چيزي را حرام مي اما وقتي كه آن دانشمندان
دانسـتند،   كردند، به پيرو آنها، آن را حالل مي دانستند، و وقتي چيزي را حالل مي مي

نه اين كه بگوييم آنها، آن دانشمندان و راهبان را به عنوان معبـود برگفتنـد، لكـن از    
  .4»ذاري شدندآنها اطاعت كردند، از همين روي، به اين نام نامگ

هر كس كـه بـا اهللا، غيـر او را عبـادت كنـد، در واقـع       «: مقريزي گفته است] 19[
زيرا شيطان همان كسي است كه، به شـرك دسـتور   . 5»شيطاني را عبادت كرده است

  . داده وآن را براي مشركان آراسته است
ـ   به اين نتيجه مي يناز مطالب پيش س رسيم كه شافعيه بر اين باورند كه هـر ك

                                                 
  .347-346ص 1تعظيم قدر الصاله ج.  1
  .)l  k     j  i  h  g  f  e   d(: و اول آيه اين است.  2
  .است »/«ي سخن همچنان به دست المكائي  رشته.  ٣
  . 703ص 4شرح اصول اعتقاد اهل سنت ج.  4
  .32تجريد التوحيد ص.  5
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ي تشريع از مخلوق اطاعت كند، و عملكرد او را زيبـا و مـورد پسـند     در مسأله
قلمداد كند، در دام شرك اكبر گرفتار شده است؛ زيرا در اين مسأله براي كسي 

  .پذيري وجود ندارد جز اهللا تعالي، حق طاعت و فرمان
ـ     ه ناگفته پيداست كه كسي كه به دليل يك عذر معتبر شرعي ماننـد اكـراه، ب

اطاعت كند، از اين قاعده مستثني است، زيرا حكـم  ] انساني[صورت ظاهري از 
وي، حكم شخص مكره است مادام كه قلبش با ايمان آرامـش و اطمينـان پيـدا    

  .كند مي
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  سجوددر شرك  : سوم مسأله

ي  آن بـه بـاالترين مراتـب     از آنجا كه سجده بردن عبادتي است  كه بنده به وسـيله 
بايد بگوييم در تقرب به وسيلة سـجود بـراي    1آيد، سبحان نايل مي ايبه خد نزديكي

  !.باشد غير خدا، آنچنان شرك و ايمان گريزي عظيمي وجود دارد كه قابل بيان نمي
البته اين مسئله جاي شگفتي نيست، زيرا همين كه بنده به ايـن قصـد، بزرگتـرين    

دارد كـه ذليـل و    عالم ميعضو بدنش را بر خاك ميگذارد، خود به خود از يك سو ا
كند كه كسي كه برايش سجده برده،  خاضع است و از سوي ديگر به اين اعتراف مي

  2.اليق و سزاوار عبادت مي باشد
ي ركـن   از همين جاست كه علما وفقهاي شافعي در اثناي سخنشـان در بـاره  ] 1[

ده خـود  زيـرا سـج  . اند كه احتياجي به ذكـر نـدارد   سجده در نماز خاطر نشان كرده
دهد كه فقط بـراي خـالق ـ نـه مخلـوق ـ        خود خضوع و فروتني فرد را نشان مي به

لذا احتياج به ذكـري نـدارد كـه آن را از افعـال مخلوقـان جـدا       . مباح و جايز است
چنين نيستند و از جمله چيزهـايي هسـتند كـه عبـادت و      نمايد، ولي قيام وقعود اين
ادت ذكر، شرط شده است تا عبادت از ع ر آنها،لذا، د. باشند عادت در آنها سهيم مي

  .  3متمايز گردد
                                                 

، باب آنچه كه الصالة، كتاب 200ص  4ج  مسلمو اين به خاطر حديثي است كه در صحيح .  ١
در آن . غير اين دو آمده است و 421ص  2شود، و در مسند امام احمد، ج  در ركوع گفته مي

بنده،   نزديك حالت» «به و هو ساجدلعبد من راقرب مايكون ا«: فرمايد مي) ص(حديث پيامبر 
  » .برد است كه او در سجده بسر ميهنگامي 

از سبب تفضيل سجده بر قيام، ذكر  206ص 2ي در شرح مسلم ج وبه آنچه كه نو :نگاه.  ٢
  . 97تا  96ص  1، اثر محمد بن نصر ج الصالةبه تعظيم قدر  :و نيز نگاه. كرده است

ص  3، المجموع نووي ج111ص 2، وتهذيب بغوي ج120ص  2الحاوي ماوردي ج : نگاه.  ٣
ي شديد  واز موراد دقيق و ريزي كه بيانگر عالقه. وغير اينها 187ص1، واحياء غزالي ج415

، موردي است كه بيهقي در سنن كبراي باشد علماي سلف به خالص كردن سجده براي خدا مي
از ابن عمر نقل » اشاره به ركوع و سجده در صورت ناتواني « درباب 307ص 2خود در ج

همراه با «: وي گفت. سوال كرده شد] بادبزن[ ي نماز بر روي مروحه دربارهوي از كند كه  مي
و نشسته نماز بخوان  !براي خدا شريكاني را قرار نده: يا گفت!  خدا، خداي ديگري را بر نگير
تر از  ي سجد را پايين اي كن، واشاره اگر نتوانستي پس اشاره! و بر روي زمين سجده ببر
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بيند كـه علمـاي متقـدم      كند، مي و كسي كه به سخنان علماي شافعي نگاه مي
دهند، به همان گونه  داد سخن سر مي ،دعادر ي شرك  اي كه درباره آنها به گونه

ـ    . گويند سجود سخن ميدر در رابطه با شرك  ه شـرك  زيرا بـر ايـن باورنـد ك
باشد؛ همان كساني كه با اهللا خدايان و معبـوداني   سجود، عملكرد اهل شرك مي

                                                                                                                      
عمر به اين دليل اين مطلب را گفته، كه اگر ساجد آنچه را كه آن  وابن» ! ركوع قرار بده

شود كه براي معبود خود  دهد، ظاهراًً به مشركي شبيه مي سائل از ابن عمر پرسيد، انجام
  برد،  سجده مي

  
خواهد ـ به جاي ايما و اشاره كردن به  درحاليكه اگر مسلمان اين كار را بكند، قطعاً مي

استقرار و تمكين ببخشد وبا اين كار ] بادبزن[دماغش را بر آن مروحهسجود ـ پيشا ني و 
لل   خضوع وفروتني خود نسبت به خدا را ثابت كند واز سوي ديگر بيشتر وبيشتر تذ

ي سجده بردن بر روي  عمر در باره ابن  اي كه واين مروحه. وناچيزي خود را به او نشان دهد
ي آن نسيم هوا در وقت گرما، جلب  كه بوسيلهآن مورد سؤال قرار گرفت، ابزاري است 

و در مصنف عبدالرزاق . آمده است 381ص1چنانكه در معجم الوسيط ج. شود كرده مي
تواند بر  آيا مسلماني كه مريض است مي«: آمده است كه از ابن عمر سؤال كردند 476ص2ج

  »   . . .يي را برگيريد كنم كه بجاي خدا بتها من به شما امر نمي: روي عود نماز بخواند؟ گفت
اند، قابل مالحظه  ي قيام نماز گفته آنچه كه علماي شافعي در باره: تواند بگويد كسي مي :نكته

زيرا . زيرا قيامي كه در نماز تعيين شده است با قيام عادي و معمولي تفاوت دارد. است
ريكه هر كس ايستد، حالت خضوع وخشوع در او نمايان است بطو كسي كه كه به نماز مي

دهد، واين ايستادن وي، با  كند كه او دارد عبادت انجام مي كه او را ببيند يقين حاصل مي
وبه خاطر همين معني است كه ابن عباس اين . ايستادن وي در خارج از نماز تفاوت دارد

آنست كه در نماز دست راستش را بر دست چپش « :خشوع را اينگونه معنا كرده است
  » .نگاهش به جاي سجده اشاره كندوبا . بگذارد

  )Ã  Â  Á(: گويد انبياء كه مي 90ي  در تفسير آيه 406ص 3تفسير سمعاني ج
و اين به اين علت است كه پيشتر بيان كرديم كه قيام و ايستادن در نماز داراي مزاياي 

ا تاكيد ر وآنچه كه اين مطلب. سازد اي است كه آن را از قيام معمولي و عادي خارج مي ويژه
. كند اين است كه در خارج از نماز انجام دادن اين هيئت ـ هيئت قيام نماز ـ ممنوع است مي

پس اگر انساني به حالت نماز گونه بايستد و بخواهد به يك نفر از بندگان  سالم وتحيئت 
شود، زيرا در اين حالت، نوعي اظهار  بگويد، اين كار وي عملي منكر وزشت قلمداد مي

ذلت ظاهري وجود دارد به همين خاطر مشكل است كه بگوئيم در هيئت و شكلي  خضوع و
زيرا در قيام . كه براي قيام نماز معين شده است، عادت با عبادت قاطي و سهيم است

كند، متبلور  معمولي وعادي هيچگاه آن خضوع و خشوعي كه در قيام نماز جلوه مي
  .             اعلم واهللا. گردد نمي
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خواهند بـه آنهـا    قربت آور مي!) به اصطالح(اند كه با انواع كارهاي  گرفته را بر
ي  و علت اينكـه سـخن آنهـا دربـاره     .است» سجده«نزديك شوند كه يكي از آنها 

گونه كه قبالً بيان  ، اين است كه همانشرك سجود اين حالت را به خود گرفته است
هاي اين شرك در آن زمان در نـزد مسـلمانان، موجـود نبـوده اسـت و       كرديم جلوه

. و مسئله آن به جاي باريك كشيده شده اسـت  نمايان شده صرفاً در دوران متأخرين
بينيم جهالـت و نـاداني در ميـان مـردم زيـاد شـده، و        هنگامي كه مي] به خصوص[

  .1يگانگي دين افزايش پيدا كرده استغربت و ب
يكي ديگر از شواهدي كه دال بر اين مسأله است، اين سخن شافعي است كه ] 2[

گوينـد، شـهادت دادن اهـل ذمـه در ميـان       پردازد كـه مـي   به بيان ديدگاه كساني مي
بايـد  [و كسي كه شهادت اهل ذمه را جايز شـمرده اسـت،   «: خودشان بال مانع است

ي آنهـا، شـرك    ترين آنها كسي است كـه از همـه   ر نظر وي عادلد] بگوييم كه
ي  ي آنها بـه سـجده   تري را براي خدا انجام داده باشد؛ يعني بيشتر از همه بزرگ

  .2»ي آنها به كليسا پايبند باشد صليب بپردازد و بيشتر از همه
ي كاري  بينيد، شافعي سجده بردن براي غير خدا را در حوزه گونه كه مي همان

در سياقي ذكر كرده را و آن . شود قرار داده كه شرك بدان تفسير و معني كرده مي
تا اين نكته را تبيين نمايد كه آنها . دهد كه به نوعي مسيحيان را مورد مذمت قرار مي

براي [حتي در شئوناتي كه در ميان خودشان جريان دارد، شايستگي آن را ندارند كه 
  .شهادت دهند] يكديگر

سازد كـه محـال اسـت مسـلماني كـه       امي كه ابن خزيمه خاطر نشان ميهنگ] 3[
عاصي است و توحيد دارد همراه با كسي كه مشرك است، در يـك درجـه از آتـش    

گويد  كند و مي هايي استناد مي بينيم كه براي اثبات اين مقوله، به علت قرار بگيرد، مي
ك، نسبت بـه خـدا گسـتاخي    كه جرائم كافري كه با فالن و فالن از انواع كفر و شر

هـا را مرتكـب    ي معصـيت  و همـه . . . «: گويـد  از جملـه مـي  . كند، متعدد اسـت  مي

                                                 
  .نگاه كنيد 448تا  446ه مطالب پيشين صفحات ب.  1
  .277ص  14و معرفه السنن و اآلثار، اثر بيهقي ج  141ص  6االم ج .  2
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  .1»برد ها سجده مي ها و صليب پرستد، و براي بت شود، آتش را مي مي
لذا، آن مرحوم هرگز تصور نكرده كه يك نفر از مسـلمانان بيايـد بـراي غيـر اهللا      

آتش جهنم را براي خـود واجـب   ] با دست خود[تعالي سجده برد، مگر مشركي كه 
دهـد كـه    وي اين خاصيت را به عنوان تفاوت و شاخصي قرار مي. ساخته است

در پرتو آن، مشرك از هر مسلماني كه كمترين تعهد و تعلقي بـه ايمـان داشـته    
  .گردد باشد، متمايز مي

جده ببـرد،  هر كسي براي غير اهللا تعالي س«: و ابو مظفر سمعاني گفته اسـت ] 4[
  .2»آن غير را به عنوان پروردگار، برگرفته است

ي عبادت بـرده   اي است كه بر هر كسي كه براي غير اهللا تعالي سجده و اين قاعده
را  سـجده  و به همين خاطر است كـه سـمعاني، نهـي از ايـن    . يابد است، انطباق مي

آيـه از عبـادت غيـر    بعنوان يكي از معاني و مفاهيم مورد نظر كه از نهيي كه در اين 

 :جـن [ )n  m  l  k  j  i  h   g(: خدا به كار رفته، قرار داده اسـت 
  ] 18آيه

  .»و مساجد براي خدا هستند پس كسي را همراه با اهللا تعالي نخوانيد«: ترجمه
پرسـتان   ي شرك يهوديـان و مسـيحيان و بـت    وي پس از مطلبي كه درباره] 5-6[

هـا و   ها و سجده ي نماز بدانيد كه همه! اي مؤمنانپس شما «: است عنوان كرده، گفته
  .3»پس كسي را با وي شريك نكنيد. مساجد براي اهللا تعالي هستند

ها را به عنوان يكي از مفاهيم مورد نظر از شهادتي كه مشركان  چنانكه اين سجده

                                                 
  .835ص 2التوحيد ج.  1
ي با معناي  ي مطلبي است كه در رابطه و اين در ادامه و دنباله 329ص 1تفسير سمعاني ج.  2

در اين آيه اهل كتاب با . كرده استي آل عمران از مرحوم عكرمه نقل  سوره 64ي  آيه
q  p  o  n    m  l  k  (: اند از جمله مسائلي چند مورد خطاب قرار گرفته

r( چه، اين معني را در اينجا به سجده بردن آنها براي يكديگر حمل كرده است.  
و نيز ابن ابي حاتم در تفسيرش  215ص 3و ابن جرير اين سخن عكرمه را در جامع البيان ج

  .نقل كرده است 318ص 2ج
  .70ص 6تفسير سمعاني ج .  3



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾539﴿

 

 

x   w    v  u  (. دهنـد، قـرار داده اسـت    نسبت به كفر بـر نفـس خـود مـي    
}  |  {  z  y  _  ~( ]وي گفتـه  ] 17آيـه  :توبه

اند، همـان سـجده بردنشـان     اما شهادت و اعترافي كه آنها نسبت به كفر خود كرده«: است
  .1»باشد ها مي براي بت

رازي در رابطه با اين مسأله كه مسيحيان، دانشـمندان و راهبـان خـود را بـه     ]  7[
كند كه يكي از آنهـا   تناد ميعنوان معبودان و ارباباني برگرفته بودند، به چند وجه اس

  .2»بردند خود سجده مي» براي دانشمندان«اين است كه آنها 
اي كـه بيـان نمـوده     از همين روي وي، شركي را كه خداوند خـود را در آن آيـه  

، از آن پيراسته است، به مسـائلي  3دانشمندان و راهبان به عنوان معبود انتخاب شدند
ينكه در بودن او بعنوان كسـي كـه مـورد سـجده و     ا«] 8: [چند تفسير كرده از جمله

  .4»گيرد، داراي شريك شود مورد عبادت قرار مي
. كند كه سجده بردن براي غير خـدا شـرك اسـت    بدين ترتيب رازي ثابت مي] 9[

چيزي كه براي كسب ثواب و دفـع عقوبـت و كيفـر مـؤثر اسـت،      « : لذا گفته است
روي اين حساب، اگر كسي در وقت نماز . 5لها هستند نه ظاهر اعما ها و انگيزه نيت

رويـش بـود، اگـر بـا ايـن       اش را بر خاك نهاد، حال آنكه آفتـاب روبـه   ظهر پيشاني
هاي  ترين پايه سجده، قصد عبادت خداي عزوجل كرده باشد، اين كار يكي از بزرگ

كار يكي و اگر با آن سجده، قصد عبادت آن آفتاب را كرده باشد، اين . اسالم است

                                                 
  .293ص  2تفسير سمعاني ج.  1
  .97ص 8تفسير كبير ج.  2
¨  (: ي توبه آمده است سوره 31ي  ي اهللا تعالي است كه در آيه              و آن آيه اين گفته.  3

¯  ®  ¬  «  ª   ©(.  
  .309ص  16تفسير كبير ج.  4
پس بايد كه نيت براي . ين باره تأثير گذار است، هر دوي اين مسأله هستندبلكه آنچه كه در ا.  5

همان گونه كه در باب . خدا خالص شود، و الزم است كه عمل مطابق با شرع انجام بگيرد
و در آنجا، كالمي از خود . دوم، مبحث  شروط صحت عبادت، اين مسأله را قبًال ذكر كرديم

پس بزرگ است . همزمان با هم مورد اعتبار قرار داده استرازي نقل شده كه هر دو امر را 
  . 413به ص : نگاه] منظور خداي تعالي است! [كند شود و فراموش نمي كسي كه گمراه نمي
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  .»!هاي كفر است ترين پايه ز بزرگا
بردن را با نيت فاعلش مرتبط كرده است كه اگر با آن خـدا را   بنابراين وي سجده

در نظر داشته باشد، اين كاملترين ايمان است، و اگر غير وي را با آن مد نظر داشـته  
  .باشد باشد، ظاهرترين كفرها مي

كنند، گـاهي   وخ خود اغراق ميسازي شي او توضيح داده كساني كه در بزرگ] 10[
و شيخ هم اگر دنيا طلب . را مطرح كنند» حلول و اتحاد«آيد كه موضوع  بدشان نمي

كند كه مسئله همان طـوري اسـت كـه     و به دور از دين باشد، به آنها چنين القاء مي
يكي از ايـن مشـايخ را   «: سپس در اين زمينه گفته است. گويند و باور دارند آنها مي

او به پيـروان  . ي زيادي داشت آمدندو او از دين فاصله كه مردم به ديدارش ميديدم 
وبـه آنهـا   . داد كـه بـرايش سـجده ببرنـد     و هواخواهان وياران خودش دسـتور مـي  

ي حلـول و اتحـاد هـم مطـالبي را بـه آنهـا        درباره. هستيد  شما بندگان من: گفت مي
ود خلـوت كنـد، چـه بسـا كـه      واگر كه با يكي از پيروان احمق خ. داشت عرضه مي

   »؟!1كندهم ادعاي خدايي 
و منظور رازي اين است كه سجده بردن براي غير اهللا تعالي در ميـان ايـن امـت،    

و فقط دراثـر اعتقـاد    انديشان و افراطي هايي است كه فقط  مسلك و روش آن زياده
  .داند براي غير خدا سجده برن الذكر است كه به خود جرات داده شركي سابق

اي كه ماليكـه بـراي    و رازي اجماع مسلمانان را بر اين نقل كرده كه سجده] 11[
و در مقـام تعليـل بـراي ايـن     . ي عبادت نبوده است اند، سجده آدم عليه السالم برده

  ي عبادت براي غير خدا كفر است، و مسـئله  زيرا سجده«: سخن خود گفته است
  .   2»باشد وجب آن نميي كفر است و مست در اين جا خارج از حوزه

ذكر كرده كه اگر انسان مسلمان وارد دارالحرب گردد   3و بغوي در التهذيب] 12[
، 1و همراه آنان گوشت خوك بخورد، و شراب بنوشد و خدايان آنها را بزرگ بدانـد 

                                                 
  39ص  16تفسير كبير ج .  1
  231ص  2تفسير كبير ج .  2
  299ص  7التهذيب در فقه شافعي ج.  3
هايي در نظر  نداري خدايان آنها قيود و محدوديتبا اين بزرگ پ  ضرورت دارد كه در رابطه.  1

ي ايمان خارج  ها، بطور يقين فرد را از دايره زيرا بخشي از اين بزرگ پنداري. گرفته شود
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ي كفـر   برد يا به كلمه اما اگر براي بتي سجده مي«: گردد، سپس گفته است كافر نمي
  .»شود به كفر وي حكم ميكرد،  تكلم مي

ي كفـر   بنابراين وي از اين جهت كه سجده بردن براي بتها و تلفـظ كـردن كلمـه   
  .موجب خروج از دين است، ميان آنها تفاوتي قرار نداده است

اگر شخصي بميرد كـه اسـالمش معلـوم و شـناخته شـده      «:و نيز گفته است] 13[
پدر با مسلماني مرده : ز آنها بگويدباشد، و او داراي دو پسر مسلمان باشد، و يكي ا

خير، بلكه با كافري مرده است، چون او بـراي بـت سـجده    : است، و ديگري بگويد
برد، زيرا اصل بـر   برد، آن پسري كه مدعي است او مسلمان است، از او ارث مي مي

برد، چون به كفـر او اقـرار كـرده     بقاي اسالم اوست، و آن پسر ديگر از او ارث نمي
  .       1»است
فرماييد، رازي آمده اقـراري را كـه پسـر     گونه كه مالحظه مي بنابراين، همان] 14[

دومي نسبت به سجده بردن پـدرش بـراي بـت انجـام داده اسـت، بعنـوان اقـرار و        
و به همين خـاطر در ارتبـاط     .2ي او بر كفر پدرش قرار داده است اعترافي از ناحيه

ي  ي قـوم سـبا و ملكـه    ي سجده ن خداوند در بارهي نمل كه در آ سوره 26ي  با آيه

t  s  r       q    p  o   n   ( :گويد دادند، سخن مي آنها كه براي آفتاب انجام مي
u(   
او پروردگـار عـرش عظـيم    . اهللا تعالي كه هيچ خدايي جـز او وجـود نـدارد   ...«: ترجمه

  » است
بـردن اسـت و    سـجده يعني خدا تنها كسي است كه سزاوار عبادت و« :گفته است

                                                                                                                      
شود، از  ولي بغوي آن بزرگ پنداريي را در نظر داشته كه كفر با آن حاصل نمي. سازد مي

در رابطه با اين كالم در نظر گفته همين روي، براي دفع اين اشكال، الزم است كه قيودي 
  .     شود

  299ص 7التهذيب ج .  1
: گويد به هنگام ذكر اين مساله مي الطالبني روضةبينيم نووي در  و به همين خاطر است كه مي.  2

خاطر آن كافر  براي بتي سجده برده، يا سخني گفته كه به: اگر سببش را بيان كرد و گفت«
بنابراين سجده بردن براي بت را بعنوان سببي » ...در كار نخواهد بودشده، براي او هيچ ارثي 

  .قرار داده كه سخن پسر مبني بر كفر پدرش با آن پذيرفته ميگردد



  
  
  

    ﴾542 ﴿                  شرك  انواع 
 

 

  » 1.غير او اين لياقت را ندارد
بنابراين، بغوي استحقاق خداي تعالي بـراي سـجده را هـم رديـف اسـتحقاق  او      

: خواهد اين نكته را يادآور شـود كـه   براي عبادت قرار داده است، و با اين تقارن مي
و خداوند است و جايز نيست كـه غيـر او در آن بـا ا   ] 15[سجده بردن حق خالص 

: گونه كه نووي به نقل از ياران و هم مذهبانش گفته اسـت  همان. شريك گرفته شود
از حق خداي تبارك است كه ذبح وسوگند به نام او صورت بگيرد و بـراي او  «

  .2»سجده برده شود و نبايد در اين راستا مخلوقي با او مشاركت جويد
مي شـناخته شـده   البته حق اهللا تعالي به طور آشكار از متون و نصوص اسـال 

: كند، آمـده اسـت   نقل مي) ص(گونه كه در در حديثي كه معاذ از پيامبر ، هماناست
حق خدا بر بندگان اين است كه او را عبادت كنند، و چيزي را براي او شريك «

و شكي در اين نيست كه اختصاص دادن اين حق بزرگ بـه غيـر   . 3»قرار ندهند
گونه كه سويدي به وضـوح آن را بيـان    ناهللا تعالي همان خود شرك است، هما

اينكه حق خالص و «: گفته است] 16[، آنجا كه، در تعريف شرك اكبر داشته است
. »مخصوص خداي تعالي كه همان عبادت است، به غير او اختصاص داده شـود 

مثالً چنانكـه بـراي غيـراهللا تعـالي     «: و براي اين حق، به سجده مثال زده و گفته
  .4» . . .سجده ببرد

عالوه بر اين، نووي هم در دو جا، صراحتاً به زشتي و شناعت مسأله سجده بردن 
اشـاره كـرده   ] 17[هـا،   اش در بعضـي از صـورت   براي غير خدا و كفر انجام دهنده

ي تنهـا و بـي سـبب را بـه منظـور تقـرب        وي بعد از اينكه ممنوعيت سجده. است
و البتـه كـه از ايـن    «: اسـت جستن به خدا اصالح و تصـحيح نمـوده اسـت، گفتـه     

ي نيسـت، سـجودي را كـه بسـياري از جـاهالن در حضـور مشـايخ انجـام          سجده
و . خواه به سوي قبله باشد يا غير آن. بلكه اين كار در هر حال حرام است. دهند مي

                                                 
  .157ص 6معالم التنزيل ج.  1
  .408ص  8المجموع ج .  2
  .تخريج اين حديث گذشت 66 ي در صفحه.  3
  .142العقد الثمين ص.  4
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خواه با آن سجده قصد سجود براي خداي تعـالي را كـرده باشـد يـا آن را از روي     
ها و اشـكال آن مـواردي وجـود دارد كـه      ضي از صورتو در بع. غفلت انجام دهد

  .1»مستوجب كفر يا چيزي مشابه آن است
و اما كاري را كه عموم فقـرا و امثـال آنـان    «: همچنين آن مرحوم گفته است] 18[

برند، و بسـا كـه بـي دسـت      آيند در مقابل مشايخ سجده مي دهند يعني مي انجام مي
ن حرام است، و تفاوتي ندارد كـه در ايـن حالـت،    نماز باشند، بنا به اجماع مسلمانا

پندارنـد   بسياري از آنها چنين مـي . وضو داشته باشند يا خير، رو به قبله كنند يا خير
حال آنكه ايـن اشـتباهي فـاحش و    . كه اين كار نوعي تواضع و شكسته نفسي است

ها با چيـزي كـه خـدا حـرام كـرده، شكسـته        آخر چگونه دل. حماقتي آشكار است
بـا برداشـت   (و شـايد بعضـي از آنهـا    ! گردند؟ شوند يا به سوي خدا نزديك مي مي

z  }  |  {   (: گويـد  از اين  سخن خداي تعالي كه مي) نادرست خود
  ] 100آيه: يوسف[ )~     _     `

براي او به سجده كنـان  ) همگان(و پدر و مادرش را بر روي تخت بلند كرد و «: ترجمه
  »به زمين افتادند

گونه كه در كتب علماء معـروف و روشـن    و همان. اند متأثر شده و فريب خورده 
  .1»يا بايد تأويل گردد 2است اين آيه يا منسوخ است

                                                 
  .69ص 4المجموع ج .  1
سه » ي مطرح است سجده«سخنان علماي شافعي در جواب دادن به سؤالي كه دربارة  اين .  2

سجده به معناي : گويند وجهة اول وجهة كساني است كه مي: وجهه را به خود گرفته است
و اين ديدگاهي . و صرفاً نوعي انحنا و تواضع بوده است. معروف آن انجام نگرفته است

  .انتخاب كرده است 280ص  4معالم التنزيل ج است كه بغوي آن را در 
گويند، آن سجده به شكل حقيقي خود صورت پذيرفته،  مي ، وجهة كساني است كهدوموجهة 

يا به » و خرّوا له«روي اين حساب، معناي . اما براي يوسف نبوده، بلكه براي خدا بوده است
به خاطر يافتن يوسف، سجده  باشد يعني به منظور تشكر از خداوند، معناي به خاطر او مي

و . بردند؛ يا اينكه آنها يوسف را به مانند قبله قرار دادند و براي خداي تعالي سجده بردند
اين نظريه را پذيرفته، و زكرياي انصاري در فتح الرحمن  216ص  18رازي در تفسير كبير ج

حالت حقيقي  بدان قايل شده و رازي عنوان كرده كه اگر بگوييم سجده به 353-352ص 
  .ايم خود انجام پذيرفته شده، بي نهايت دور رفته

اين سجده طبق حقيقت خود صورت گرفته : گويند و وجهة سوم وجهة كساني است كه مي
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ي حرام دانسـتن ايـن عملكـرد قبـيح، و      باري، نووي اجماع مسلمانان را در زمينه
جلــوگيري از آن نقــل كــرده اســت، و در بعضــي حــاالت، كســي كــه آن را انجــام 

هـا از   هايي را كه ممكن اسـت آن افراطـي   ي روزنه و همه. هد،كافر دانسته استد مي
بنابراين ادعاي اينكـه  . ها وارد شوندتا كار خود را صحيح جلوه دهند، بسته است آن

اند، بي فايده اسـت و كـاري از پـيش     ها خدا را در نظر داشته آنها با اين نوع سجده
دهنـد كـه    ي خود را در مقابل كساني قرار مـي ها برد؛ زيرا همين كه آنان سجده نمي

گذشـته از ايـن،   . دهـد  پندارند، خالف و عكس اين ادعا را خبر مي آنها را بزرگ مي
دار و جهلي فظيع اسـت؛   حماقتي ريشه) ي نشان دهنده(ادعاي تواضع هم در اينجا، 

سـي و  زيرا اگر اين باب براي چنين ادعاهايي باز شود، مردم براي اينكه شكسـته نف 
هند و دست آخر  ها را به غير خدا اختصاص مي خود را نشان دهند، عبادت!! تواضع

  .گردد اند، تعطيل مي ها براي آن آفريده شده ها و انسان حكمتي كه جن
عالوه بر اين، نووي با بيان سخن مفسران در رابطـه بـا مقصـودي كـه از سـجدة      

باطل وبي پايه ساخته است؛ يا اينكـه  رود، استدالل آنها را  ي مذكور مي مزبور در آيه
ي  آن سجده به ملتي اختصاص داشته، كه از بين رفته است و داراي شـرع و برنامـه  

مخصوص خود بوده كه خداي سبحان در ايـن شـريعت كامـل آنچـه را كـه خـود       

                                                                                                                      
  .بوده است) ع(است، ولي به منظور درود فرستادن و طلب طول عمر براي يوسف 

 491ص  2ر تفسير ابن كثير جو ابن كثير د 143ص 3و اين گزينه بيضاوي در انوار التنزيل ج
تا شريعت عيسي ) ع(اند كه اين نوع سجده از زمان آدم  و در عين حال بيان كرده. باشد مي

. جائز بوده است سپس در اين شريعت حرام شده و مخصوص خدا قرار داده شده است) ع(
  . اند كه اين مضمون قول قتاده و غير او است و ذكر كرده
شود و در امتي ديگر شرك محسوب  اين سجده در امتي مشروع ميچگونه : اگر گفته شود

شود كه نسبت به خدا و  ي كسي مطرح مي اين سؤال از ناحيه: گوييم گردد؟ در جواب مي مي
ي عبادت نبوده تا  زيرا سجده در شرع كسان قبل از ما، سجده. شرع خدا ظن خوبي ندارد 

ي  ولي سجده. تحيت و اكرام بوده استي  به عنوان شرك محسوب شود، بلكه صرفاً سجده
ي شرايع خداي تعالي شرك است؛ چون حق خالص خداست كه به غير او  عبادت در همه

و گذشته از اين، خداي حكيم و عليم در اين شريعت كامل سجود . اختصاص داده شده
م ي تحيت يا تكري تحيت و سالم را نسخ كرده است، با اين حساب كسي حق ندارد به بهانه

  .براي مخلوقي، سجده برد
  .67ص  2المجموع ج.  1
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بنابراين، وضعيت اين سجده همانند وضعيت . خواسته است، از آن نسخ كرده است
اهرش و ديگر منسوخاتي است كه براي هيچ كسي كـه بـه اهللا و   ازدواج برادر با خو

روز قيامت ايمان دارد، بعد از نزول اين شريعت كامل و خاتم جايز نيست كـه، بـه   
  .1اند آنها دست بيازد، اگر چه در شريعت سابق جايز بوده

نووي در اين دو جا، كوشيده است كه اين كار را به كساني نسبت دهد كه علمـي  
كه آنهـا را بـه جهالـت و حماقـت      2همان كساني از عوام متصوفه. يار ندارنددر اخت

كساني كه با ناآگاهي خدا را عبادت كردند، تا اين نكته را بيـان  . توصيف كرده است
  .دهد ي علماء و دانايان روي نمي نمايد كه اين عمل زشت و قبيح هرگز از ناحيه

ي جواب مرحوم ابـن صـالح   گويي اين سخن نووي توضيحي است كه برا] 19[
ها كه براي يكـديگر سـجده    ي گروهي از صوفي داده است، هنگامي كه از او درباره

وي . دهند، سؤال كردند ي فوق را پشتوانه و سند اين كار خود قرار مي برند و آيه مي
و بيم آن . باشد و يكي از گناهان بزرگ مي. اين كار درست نيست«: در جواب گفت

و سجودي كه در اين آيه به آن اشاره شـده اسـت يـا منسـوخ     . ر باشدرود كه كف مي
  .3»گردد است و يا تأويل مي

اي در احتجـاج آنهـا    گويي وي به كفر آنها يقيين حاصل نكرده است، چون شبهه
اند كه اين كـار بـا نـص     به طوري كه آن جاهالن تصور كرده. به اين آيه وجود دارد

جهـل از بـين بـرود، و شـخص متـوهم و      ن ايـ پـس وقتـي كـه    . قرآن جايز اسـت 
اي براي او باقي نمانـده اسـت و    انديش از حكم آن آگاه كرده شود، ديگر بهانه خيال

  . . . .رود عذرش از بين مي
انـد   علما تصريح كرده«:به همين خاطر است كه ابن حجر هيتمي گفته است] 20[

                                                 
ص  1هاي احكام منسوخه در تفسيرش ج به آنچه كه ابن كثير پيرامون نسخ و مثال: نگاه.  1

هاي علوم قرآني كه  به كتاب: و نگاه. 382ص 1به ج: و نيز نگاه. ذكر كرده است 150-151
  .اند الشعاع قرار داده اين مسأله را تحت

به طوري . آنها را مد نظر داشته است» عموم فقرا«ا همان كساني هستند كه با سخنش و اينه.  2
ي فقر و فضيلت آن  به درازا  اند و در باره گذاري را پسنديده كه بسياري از آنها، اين نام

  .و غير آن آمده است 126- 122ي قشيري ص گونه كه در رساله همان. اند سخن گفته
و نووي در جاي دوم، سخن خود را با اين . 257-256ص 1صالح جفتاوي و مسائل ابن ال. 3

  .جواب ابن صالح به پايان رسانده است
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دهنـد،   انجـام مـي   بر اين كه سجودي كه جاهالن صوفي مĤب در مقابل مشايخشـان 
بنابراين از كالم آنهـا بـه ايـن    . حرام است و در بعضي از حاالت، مقتضي كفر است

گيرد، بعضاً حـرام و غيـر    اي كه براي غير خدا انجام مي بريم، سجده اين نكته پي مي
  .كفر و بعضاً كفر است

شود اين است كه شخص آن را براي مخلـوقي انجـام    اي كه باعث كفر مي سجده
اي كه حرام است اين است كـه آن را بـه نيـت خـدا انجـام دهـد و        و سجده.. دهد

آنكـه بـا آن    ي آن سجده، آن مخلـوق را بـزرگ نمايـد، بـي     همزمان با آن، به وسيله
  .1»سجده سجده قصد او را داشته باشد، يا اينكه براي او قصدي نداشته باشد

هـل از بـين بـرود،    و البته، اين حراميت مشروط است به وجـود جهـل، و اگـر ج   
  ....رود  و عذر از بين مي] اي باقي نخواهد ماند ديگر بهانه[

رافعي تصريح كرده بر اينكه، ذبح و سجده براي معبود، يك منزلت را دارند ] 21[
و در . باشند و آن دو يكي از انواع تعظيم و عبادت مخصوص براي خداي تعالي مي

ر خدا يك سجده عبادت ببرد، ايـن كـار   عين حال بيان كرده كه هر كس كه براي غي
  .2باشد وي كفر مي

                                                 
و به حول و قوه الهي در اثناي سخن درباره مسأله هفتم . 93االعالم بقواطع االسالم ص .  1

در حاالت معيني انتخاب خواهد آمد كه ابن حجر، كفر شخص ساحر را » شرك سحر«
  .بردن براي او باشد مله اينكه سحرش مشتمل بر عبادت مخلوقي يا سجدهكند؛ از ج مي

، دار الكتب العلميه، و اين حقي است كه ترديدي در آن 85ص  12العزيز شرح الوجيز ج .  2
گويد  آيد و مي بينيم رافعي مي ي شگفت ما اين است كه مي اما اين جداً مايه. وجود ندارد

! گيرد، مستوجب كفر نيست خضوع براي غير خدا صورت مياي كه به منظور تذلل و  سجده
زيرا تصريح وي مبني بر اينكه سجده عبادت براي غير خدا كفر است، با اين مقوله در تضاد 

گونه كه در باب دوم اشاره كرديم، حقيقت عبادت در نزد عرب عبارت  است؛ زيرا همان
ان عبادت براي غير خدا سجده پس اگر بگوئيم كسي كه به عنو. است از خضوع و فروتني

كافر است فقط به اين دليل است كه آن چنان خضوع و فروتني  براي غير خدا انجام   برده،
تفاوتي كه رافعي   روي اين حساب،. فقط اليق خداوند است انواع عبادت داده كه مانند ساير

، 522ص  1زيز ج بينيم رافعي در الع به خصوص كه مي. بدان قايل شده است، معنايي ندارد
مقصود از اين «: گونه بيان كرده است دارالكتب العلميه مقصود از سجده بردن در نماز را اين

ي عبادت  پس وقتي كه مراد از سجده. »ها، اظهار حالت خضوع و نهايت تواضع است سجده
شود سجودي كه به اين قصد براي غير خدا انجام  اين است، پس چگونه است كه حكم مي

باشد؟ فقط در رابطه با شخصي صحيح است كه بگوئيم  ذيرند، مستوجب كفر نميپ مي
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سجده بردن بـراي غيـر خـدا بـه مراتـب از      «: وعز بن عبدالسالم گفته است] 22[
چـون در آن بـيش از حـد بـه تعظـيم و      تـر اسـت،    ركوع بردن براي غير اوقبيح

نمـايي   سزاوار ايـن تعظـيم و بـزرگ    شود كه اصالً نمايي كسي توجه مي بزرگ
ي تـذلل و خضـوع وخشـوع بـا پروردگـار       و از سوي ديگر در زمينـه نيست، 

  »1...گردد جهانيان همسو ويكسان تلقي مي
بنابراين وي به وضوح بيان داشته كه در سـجده بـردن بـراي غيـر اهللا تعـالي، در      

ي تذلل و خضوعي كه معناي عبادت هستند، آن غير با اهللا تعالي يكسان تلقـي   زمينه
بـه ايـن دليـل اسـت كـه      ] 23[ن خود شرك است و ايـن فقـط   شود، و اين هما مي

، پـس كسـي كـه    سجده از خصايص الهي اسـت گونه كه مقريزي بيان كرده  همان
  .  2براي غير خدا سجده ببرد، او را به خدا تشبيه كرده است

جاست كه ابن عبدالسالم در رابطه با سبب زشتي و قبحي سجده بردن  و از همين
چون در آن بيش از حد به تعظيم و بـزرگ سـازي   «: ي، گفته استبراي غير اهللا تعال
و اين بدين علت است كه ايـن  » ...شود اين لياقت را ندارد، توجه مي كسي كه اصالً
هيچ مخلوقي اليق آن نيسـت،   نوعي از آن عبادتي است كه اصالً] 24[بزرگ سازي 

ونه كه وي اين مطلب را گ همان. ي بااليي برخوردار باشد هر چند كه از مقام و رتبه
سجده بردن براي غير خدا از زنـدگان ومردگـان، جـايز    «: به وضوح بيان كرده است

باشد، و كسي كه اين كار را انجام دهـد،   همچنين بوسيدن قبرها صحيح نمي. نيست
  .   3»شود مي] تنبيه[تعزيز

                                                                                                                      
زند كه مستلزم كفر  داند، و چيزي از او سر مي مستوجب كفر نيست كه اين حكم را نمي

  .گردد شود، حكم تكفير از او منتفي مي كه آگاه كرده مي لذا،  تا وقتي. است
. لطباع  كه عبدالغني دقر آن را بررسي كرده استي دار ا نسخه  545- 544قواعد االحكام ص . ١

ي دار الجيلي كه  و مطلبي كه در اينجا نقل شده است، همراه با شماري از صفحات، از نسخه
  .ايم، افتاده است ما بعنوان مرجع خود به آن متكي شده

ب كتا 19ي  ، و به همين خاطر است كه عز بن عبدالسالم در صفحه27تجريد التوحيد ص .  ٢
. خود، سجده براي غير خدا و براي قبرها را بعنوان مثالي در شرك افعال قرار داده است

  .  به آنچه كه در مبحث اول از فصل سابق از معناي شرك بيان شد: نگاه
و بنده . از فتاوي عز بن عبد السالم نقل كرده است 16ص 4اين مطلب را ابن تيميه در ج .  ٣

هايي است  پس آن هم از جمله قسمت. چاپ شده است، نيافتم اي كه از آن آن را در نسخه
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از مـرده يـا    انديشان تنها براي كساني اعم ها و زياده نيست كه اين افراطي  پوشيده
به همين خاطر است . باشند برند كه معتقد به بزرگي جايگاه آنها مي زنده، سجده مي

كه ابن عبد السالم به تحريم سجده بردن براي همگان تصـريح كـرده، و مـرادش از    
خواهـد   اين، ممنوعيت سجده براي غير خدا است حال آن غير هر موجودي كه مـي 

  .ح، زنده باشد يا مردهباشد، پيامبر باشد يا شخصي صال
ي كارهايي كه كسي  خطيب شر بيني در مقام بيان مفهوم سخن نووي درباره] 25[

و سجده بردن براي بتي يا («: شود، گفته است كند، كافر مي كه قصد انجام آنها را مي
اي  ارهر آن پرسـتش و عبـادت سـت   كـه د  يا ديگر مخلوقات، و نيز سـحري ) آفتاب

  .      1»با چنين كارهايي براي خدا شريكي ثابت كرده استوجود دارد، چون شخص 
بنابراين، او هم سجده بردن براي هر مخلوقي را بعنوان عملي قرار داده كه انجـام  

شود، و علت اين امـر ايـن اسـت كـه او بـا ايـن سـجده،         اش كافر دانسته مي دهنده
  ].ر داده استو قرا[ 2ي عبادت، ثابت كرده است شريكي را براي خدا در زمينه

مانند اين سخن، سخن سويدي است كه در اثناي بياني كه راجع بـه كفـري   ] 26[
يـا  يا سجده بردن براي بتـي يـا آفتـاب    «: كه موجب ارتداد است، ابراز داشته است

اي وجود دارد؛ چـون   ارها، و سحري كه درآن عبادتي براي سته غير اين 3يامخلوقي 
  .4»براي خدا ثابت كرده استفرد با اين كار خود، شريكي را 

  ¯  °(: گويـد  ي فصـلت كـه مـي    سـوره  37ي  آيه بيضاوي در اثناي] 27[
µ          ´       ³  ²     ±        »    º      ¹  ¸  ¶

¼(   

                                                                                                                      
  .باشم  مگر اينكه من در رابطه با جايش اشتباه كرده. كه از متن اصلي افتاده است

، و اين عبارات را تنها به اين  431ص  5معاني الفاظ المنهاج ج  معرفةمغني المحتاج الي .  ١
  .باشد مغني محتاج شرح آن مي دليل به اين شكل آوردم كه منهاج متن است و

. شود نيازي به بيان ندارد كه سجودي كه قبل از ما مشروع بوده است در اين مورد داخل نمي.  ٢
  . ي عبادت نبوده است گونه كه قبال بيان كرديم، آن سجده ها، سجده چون همان

  .در اين جا زائد باشد» يا«شايد حرف . ٣
  .138العقد الثمين ص.  ٤
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براي آفتاب و ماه سجده نبريد و براي آن خدايي سـجده ببريـد كـه آنهـا را آفريـده      «: ترجمه
  »!كنيد رستش مياست، اگر شما او را عبادت و پ

   ). . .¯  °  ±     ²  ³(: گفته است
   .»باشند چون آنها دو مخلوق هستند و مانند شما مأمور مي«: ترجمه

ــه   ــن گفت ــاي اي ــپس در اثن ــالي  س ¶  ¸  µ          ´       ¹(ي اهللا تع
¼       »    º( تـرين   در واقـع سـجده بـردن، خـاص    «: گفته است

  .1»باشد ها براي اهللا تعالي مي عبادت
وي در تعليل منع سجده بردن براي خورشيد و ماه خاطر نشان ساخته كه آنها دو 

تا به اين نكته يادآور شود كه هر كس كه داراي چنين صفتي باشـد،  . مخلوق هستند
شود، سپس به بيان ارتباط شديد سجده با عبادت پرداختـه،   براي او سجده برده نمي

  .توصيف كرده استها  ترين عبادت و آن را به خاص
و چيزي كه در عبادت، اين مقام و جايگاه واال را دارد، در واقـع اختصـاص دادن   

و بـه همـين   . آن به غير اهللا تعالي شركي است كه هـيچ شـكي در آن وجـود نـدارد    
ي مزبور آمـده اسـت،    خاطر، نهيي كه از سجده بردن براي خورشيد و ماه كه در آيه

ضعي باشد كه در آنها نهي از عبادت اشيائي كه غير خدا احتمال دارد مانند ديگر موا
شافعي  ايـن نكتـه را خـاطر نشـان سـاخته      ] 28[گونه كه  همان. هستند، آمده است

  .2است
                                                 

  .48ص 5التنزيل ج انوار.  ١
، و شافعي احتمال دومي را ذكر كرده است، و آن اين است كه به هنگام  242ص 1االم ج.  ٢

ذكر خورشيد و ماه براي خدا سجده برده شود، بدين صورت كه در هنگام اتفاقي كه در 
وي در عين حال بيان . دهد، براي خدا نماز خوانده شود رابطه با  خورشيد و ماه روي مي

  .شود  گر آن است كه به هنگام گرفتگي آنها براي خدا نماز خوانده مي ده كه سنت بيانكر
ي  كشد، بدين معني نيست كه در زمينه جا لفظ احتمال را به پيش مي كه شافعي در اين البته اين

بلكه معنايش اين است كه اين نهي كه از سجده به . مطلبي كه از او نقل كرديم، شك دارد
تواند شبيه به آن نهيي باشد كه خداوند از عبادت غير خود كرده است و  ست، ميعمل آمده ا

جا يك معناي اضافي هم بر اين نهي وجود داشته باشد و آن  و ممكن است كه در آن. بس
نگام ي مشروعيت نماز مخصوصي كه به ه درباره) ص(همان چيزي است كه سنت پيامبر 

  .آن را بيان كرده استبه وضوح  شود گرفتگي آنها خوانده مي
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قبالً بيان كرديم كه ذهبي در اثناي شرح حالي كه از نفيسه دختر حسن ارائه ] 29[
دشان از ايـن وصـف،   داده است، به وضوح بيان كرده است كه آن جاهالن، در اعتقا

و . انديشي آنها را به سوي شرك سـوق داده اسـت   فراتر رفتند تا جايي كه اين زياده
هاي اين شرك، به سجده بردن بـراي نفيسـه، اشـاره كـرده، و بيـان       در ميان صورت

  .1دين است هاي بي هاي عبيدي نموده كه اين كار، مايه گرفته از دسيسه
ش هاي علماي شافعي  است كـه در رابطـه بـا    ها، قسمتي از تال بنابراين اين

و بي گمان، به لحاظ داللت، در رابطـه بـا   . اند بيان اين نوع از شرك انجام داده
  .و اهللا اعلم .باشند اند، روشن و آفتابي مي هدفي كه به خاطر آن ذكر شده

                                                                                                                      
موضوعي كه ما فعالً با آن  هو صرفاً به اين دليل ـ كه بر سخنش گواه است ـ اقتصار كردم كه ب

  .سرو كار داريم، در ارتباط است
   . 474ـ  473 به مطالب پيشين در ص: نگاه.  ١
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  ذبح در شرك : ي چهارم مسأله

جسـتن بـه خـداي تعـالي بـه       اند، تقـرب  از آن جا كه علماي شافعي  تصريح كرده
انـد،   يكي از انواع عظيم عبادت است، بر اين پايه گفتـه  1ي ذبح همچون نماز وسيله

تقرب جستن به غير خداي تبارك و تعالي با اين ذبح، نوعي از شرك اكبر است كه 
  .باشد ي دين مي موجب ارتداد و خروج از دايره

چـه كـه بـدان     گاه شـركي و آن  و بيش از يك بار خاطر نشان كرديم كه اين جلوه
شبيه است، هرگز در زمان علماي پيشين اسالمي وجود نداشته است؛ همان كسـاني  
كه به خوبي مضامين و مفـاهيم زشـتي را كـه از شـريك دادن كسـي در چيـزي از       

  .2آيد، درك كردند عبادت خداي تعالي با او، به دست مي
هنگـامي كـه    »/«يم شـافعي   بين ، آن است كه مييكي از داليل اين مطلب] 1[

مسـتحب دانسـته،   ) ص(بعد از آوردن نام خدا بر ذبيحه فرستادن درود را بر پيـامبر 
آمده كساني را كه با درود فرستادن در اين جا مخالفت كرده، و آن را ممنـوع اعـالم   

ما شكي در اين نداريم مسلماني كه به هنگام «: اند، به باد انتقاد گرفته و گفته كرده
فرستد، صرفاً به خاطر ايمانش به اهللا تعالي است كه  درود مي) ص(بر پيامبر ذبح

و من ترسـيدم   .و در اين رابطه هيچ ترسي بر او نداريم. دهد اين كار را انجام مي
را القا كرده باشد، تـا در  ) ص(كه شيطان به بعضي از جاهالن، نهي از ذكر نام پيامبر

بـه خـاطر   و صلوات بر او، منع نمايد، آن هـم   يك حالت، آنها را از فرستادن درود
) ص(و هـيچ كسـي برپيـامبر   . شـود  معنايي كه در قلوب اهل غفلت پديدار مي

فرستد مگر به خاطر ايماني كه بـه خـدا دارد و بـه خـاطر ارزش و      درود  نمي
خواهـد بـه او حاصـل     عظمتي كه براي او قايل است، و به خاطر تقربي كه مي

جـا بـر    ي، انكار نموده كه مسـلماني پيـدا شـود كـه اگـر در ايـن      بنابراين و.3»نمايد
                                                 

  .نيدباشند، مراجعه ك ي ذبح مي ي مسأله كه درباره 385تا 370به مطالب پيشين در ص.  ١
  .مراجعه كنيد 484ـ  483ي  و نيز به صفحه 465ـ  464ي  به صفحه.  ٢
به سه مرجع اشاره شد كه سخنان اهل  381ص 3ي  و در پاورقي شماره 240ص 2االم ج.  ٣

جمهور بر اين : گويد و در يكي از آنها ابن كثير مي. علم را در اين زمينه دربرگفته است
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درود بفرستد، بيم آن برود كه مفاهيمي فاسد در قلبش رسـوخ كننـد، و   ) ص(پيامبر
را همراه با خدا در آن ذبح شـريك قـرار   ) ص(چنين بنمايانند كه آن مسلمان پيامبر

  ! داده است
ها و تنها مايـه گرفتـه از ايمـان    در هنگام ذبح، تن )ص(فرستادن صلوات بر پيامبر 

و ايـن تنهـا قلـوب    . باشـد  مسلمانان به اهللا تعالي و به خاطر اطاعت كردن از او مـي 
اي را در خـود   پايه هاي غافل است كه در چنين جايي، چنين مفاهيم پوچ و بي انسان

  .جاي مي دهد
ز اين خاطر اين مطلب را گفته، كـه در زمـان وي خبـري ا     به و شافعي صرفا

انگيزيـي   و به همين خاطر است كه معتقد بوده ترس .مظاهر شرك اكبر نبوده است
هاي شيطان بوده باشـد   كه نسبت به اين محذور ايجاد شده است، احتماال از وسوسه

   .را بگيرد )ص(تا شيطان بتواند به هنگام ذبح، جلوي فرستادن درود بر پيامبر 
ي انتقـاد نسـبت بـه منـع درود بـر       ينـه ربيع بن سليمان، استادش شافعي را در زم

نبايـد  : مالك گفتـه «: و تثبيت كرده وگفته است] 2[به هنگام ذبح، تاييد  )ص(پيامبر
و البتـه كـه ايـن    ! درود بفرسـتيم  )ص(همراه با آوردن نام خدا، بر ذبيحه، بر پيـامبر 

  .1»!ي تعجب و شگفتي است ي مالك يقيناً مايه گفته
ب فرا خوانده، همان چيزي است كـه اسـتادش را بـه    و چيزي كه ربيع را به تعج

كـه  ] مقوله[در مقام توجيه  »/«و قبال بيان شد كه شافعي . انتقاد فرا خوانده است
اش حالل است، گفتـه   اگر مسلمان عمداً، نام خدا را بر ذبيحه بر زبان نياورد، ذبيحه

و . 2»گويـد  ترك نمـي او بخاطر اينكه براي اهللا تعالي شريك قرار دهد، آن را «: است
بعيـد   »/«ي گذشته بيانگر اين مطلب است كه شافعي   اين مقوله هم بسان مقوله

دانسته است كه مسلماني در باتالق ذبح براي غير خدا  گرفتار آيد يا نام غير خدا را 
  ! بر زبان آورد، اگر چه عمداً نام خدا را ذكر نكند

                                                                                                                      
قاضي عياض هم گفته كه . درود فرستاده شود) ص(ر پيامبرهستند كه به هنگام ذبح نبايد ب

  .اند مالك و ديگر علما آن را مكروه دانسته
  240ص  2االم ج.  ١
  .مراجعه كنيد 383ي  به مطالب پيشين در صفحه . ٢
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خدا لعنت كنـد كسـي را كـه    «: اردنووي در اثناي شرحي كه بر اين حديث د] 3[
به بيان حقيقت ذبح براي غير اهللا تعالي، و حكم فـاعلش  . 1»!براي غير خدا ذبح كند
مراد از ذبح براي غير اهللا تعالي اين است كه، فرد بيايد به نام «: پرداخته و گفته است

اي موسـي،  حيوان را ذبح كند، مانند كسي كه براي بتي يا صليبي يا برغير اهللا تعالي 
و يا براي كعبه  و مانند اينها، حيـوان   درود و سالم خدا بر هردوي آنها بادـيا عيسي ـ  

اي حـالل نيسـت؛ خـواه ذابـح      ي اينها حرام است، و چنين ذبيحـه  سر ببرد، كه همه
شافعي بر اين مطلب نص گذاشته و هم مذهبان . مسلمان باشد يا مسيحي يا يهودي

اگر فرد همراه با اين، بخواهد، مـذبوح لـه را كـه    . اند كردهما برآن اتفاق نظر حاصل 
غير اهللا تعالي است، تعظيم نمايد، و براي او عبادت كند، اين كـار كفـر اسـت، اگـر     

بنـابراين وي ذبـح   » .2گـردد  قبل از اين كار، ذابح مسلمان باشد، با اين ذبح مرتد مي
ز يكـي از ايـن دو امـر خـارج     اي قـرار داده كـه، ا   براي غير اهللا تعـالي را بـه گونـه   

شود، كه اين  ي آن تقرب و نزديكي به آن غير خواسته مي وسيله شود؛ يا اينكه به نمي
كار يك شرك مسلم و بوقوع پيوسته است، و ذابح اگر مسلمان باشـد، بـا آن مرتـد    

گيرد، و در عـين حـال    گردد؛ و يا اينكه آن ذبح با نام يكي از مخلوقات انجام مي مي
باشد، كه در اين حالت بـه اتفـاق    ظور تقرب يا انجام دادن عبادت براي او نميبه من

ي امام آنها، اين كار حرام است و ايـن ذبيحـه    نظر علماي شافعي و با توجه به گفته
حالل نيست، حال با قطع نظر از اينكه كسي كه به ذبح اقدام كرده چه ديني داشـته،  

به هنگام ذبح آورده شده اسـت، چـه كسـي    نظر از اينكه كسي كه نامش  و با صرف
  ! بوده است؟

در اثناي شرحي كه بر معناي اين حديث   به نحوي كه نووي گفته، مناوي هم] 4[
و اين مورد را كه نووي از زبان اصحابش نقل كرده كه هـر  . گفته است 3داشته است

م از رازي هـ ] 5[گـردد،   كس با ذبحش قصد تقرب به غير خدا را بجويد، مرتد مـي 

                                                 
كتاب األضاحي، باب تحريم ذبح براي غير خدا و نفرين  141ص  13روايت از سلم ج .  ١

  . 118ص 1ر مسندش ج فاعلش و روايت از احمد د
  . 141ص  13شرح مسلم ج .  ٢
  . 7282ي  در نزد حديث شماره 5005ص  10فيض القدير ج.  ٣
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اگر مسـلماني حيـواني سـر ببـرد، و بـه آن      : اند علماء گفته«: علماء نقل كرده و گفته
ي يك مرتد  اش، ذبيحه وذبيحه. گردد قصد تقرب به غير اهللا تعالي را نمايد، مرتد مي

  .               1»است
و شكي نيست كه نسبت دادن اين مقوله به اهل علم و عـدم دنبـال كـردن آن بـه     

  .ي رازي است ي تاييد و تقرير آن از ناحيه شان دهندهچيزي، ن
ي يـك نفـر    بينيم وقتي كه ماوردي بر حرمـت ذبيحـه   از همين جاست كه مي] 6[

سـر بريـده اسـت، تاكيـد      السـالم ـ   ــ عليـه  مسيحي كه آن را به نيت حضرت مسيح 
شود،  ميهايي كه براي بتها انجام  مانند ذبيحه«: گويـد  كند، در مقام تعليل آن مي مي

اهللا تعـالي  . گردنـد   ذبـح  تعـالي   بخاطرخداي  اند كه  شده  چون از اين عدول داده

J      I  H  G   (: فرمايـد  تا آنجا كـه مـي   )C  B  A( :فرموده است
K( ]2»] 3آيه :مائده.  

ماوردي ذبح براي حضرت مسيح را، كه يكي از پيـامبران اولـوالعزم   بنابراين، 
زيرا در اين دو حالت، ذبـح بـراي   . بتها قرار داده استاست، همانند ذبح براي 

شكي نيست كه ذبحي كـه بـت    .گيرد، و از او عدول شده است خدا صورت نمي
دهنـد،   ها براي معبودانشان، و ذبحي كه مسيحيان براي پيامبرشـان انجـام مـي    پرست

ر نظـر  ي آنها عبادت غيراهللا تعـالي را د  چون همه. شركي مسلم و انكار ناپذير است
پس هر كس كه بدين صورت قربـاني كنـد، و احـدي غيـر از اهللا     . اند و دارند داشته

  ]. و مشرك است[تعالي را در نظر داشته باشد، حكمش تفاوتي با حكم آنها ندارد 
گويي بـه كسـاني بـر آمـده كـه       به همين خاطر هنگامي كه ماوردي در مقام پاسخ

مكروه است، چون ايـن كـار    )ص(بر پيامبر ]7[اندفرستادن درود به هنگام ذبح  گفته
در پاسخ بـه ايـن   «: شود، ذبيحه به نام غير خدا سر بريده شود، گفته است باعث مي

گـردد، كـه    اي تبديل مـي  با فرستادن صلوات، ذبيحه به آن ذبيحه: گويد سخن كه مي
دد گـر  اي تبديل مي زماني به ذبيحهنام خدا بر آن ذكر نشده است، بايد بگوييم كـه  

                                                 
  . 13ص 5تفسير كبير ج.  ١
  . 94ص 15الحاوي الكبير ج.  ٢
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و قطعاً . ذبح گردد )ص( كه نام غير خدا بر آن جاري شده است كه براي رسول
و هر گاه كه . اي نيست كه نام خدا بر آن آورده شده است در اين صورت، آن ذبيحه

اما اگـر در هنگـام ذبـح، بـر     . اين كار را انجام دهد، مرتكب كاري حرام شده است
آن ذبائحي است كه نام خدا بر آن آورده درود بفرستد، آن ذبيحه، جزو  )ص( پيامبر

  .1»شده است، و جزو آن ذبايحي نيست كه نام غير خدا برآن ذكر شده است
را مد نظـر   )ص( بنابراين وي به وضوح روشن كرده كه هر كس با ذبحش پيامبر

چون نام غير خدا را بر ذبـح جـاري   . داشته باشد، در واقع در دام شرك افتاده است
از ) ع(در سخن سابق خود بيان داشت كه، ذبح كردن بـراي عيسـي    و. ساخته است

ي ذبائحي است كه، نام غير خدا بر آن آورده شده اسـت و حكمـي كـه دارد،     جمله
شـود، در نظـر    ها انجـام مـي   درست مانند حكمي است كه براي ذبحي كه براي بت

. ين اسـت هم صورت بگيرد، چنـ  )ص(لذا، ذبحي كه براي پيامبر . گرفته شده است
ي اين حاالت، از خدايي كه تنها او سزاوار عبادت اسـت، كنـار    چرا كه ذبح در همه

  .2است زده شده 
او، و بـر  خداند براي ذبـح   نحصارياستحقاق اي  دربارهاز سخني رافعي پس ] 8[

مانند بتـي،   جاني جسم بيهر كس براي غير وي مانند حيوان، يا «: گفته استنام او، 
اش حـالل نيسـت، و    تعظيم و عبادت آن غير را داشته باشد، ذبيحـه  ذبح كند و نيت

ي  دهد، كفر است همانند كسي كه بـراي غيـر خـود، سـجده     آن چه را كه انجام مي
  .3» ...عبادت برده است، و همچنين اگر براي او، و براي غير او، بدين شيوه ذبح كند

ـ    ي ذبـح يـا    ه وسـيله پس، وي آشكارا بيان داشته كه تقرب جستن به غيـر خـدا ب
شريك كردن كسي همراه با خـدا در ذبـح، از امـوري هسـتند كـه مسـتوجب كفـر        

                                                 
  .97-96ص  15مرجع سابق ج .  ١
ست كه به هنگام ذبح مطابق آن كيفيتي ني) ص(پيامبر و به همين دليل بيان كرده كه ذكر .  ٢

چون در هنگام ذبح هدف از ذكر خدا قصد قربت به اوست، و البته . شود خدا در آن ذكر مي
اما ذكر وي در قالب درود فرستادن اشكالي . با اين قصد جايز نيست) ص(پيامبر كه ذكر

ي ايمان به آن كسي است كه او را فرستاده است و  دهنده چون نشان. ندارد و مكروه نيست
  . از الحاوي الكبير مقرر شده است 96ص 15سان در ج شود؟ و بدين مكروه ميچگونه ايمان 

  .دار الكتب العلميه 85-84ص 12العزيز شرح الوجيز ج.  ٣
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  .باشند مي
  .1شربيني هم در مغني محتاج، سخني مانند سخن رافعي گفته است] 9[
كـرده، گفتـه    و مقريزي در سياق بياني كه نسبت بـه خصـايص الهـي ارائـه     ] 10[

پس هـر كـس كـه    . باشد براي او مي ي آن خصايص، ذبح كردن و از جمله«: است
منظورش اين . 2»براي غير خدا ذبح كند، در واقع او را به خدا تشبيه نموده است

است كه وي در دام شرك افتاده است؛ زيـرا تشـبيه كـردن كسـي بـه اهللا تعـالي در       
  .باشد خصايص الوهيت، شرك مي

بح براي غير خـدا  ي حكم ذ سويدي بعد از نقل تعدادي از اقوالي كه درباره] 11[
هـا بـراي شـما، روشـن      ها و نقـل  ي اين روايت از همه«: ذكر شده است، گفته است

شود، تا  شود كه آن چه كه براي غير خدا جهت تقرب به آن غير، قرباني كرده مي مي
ـ  و ذابح اين كـار   آن غير، ضرري را از او دفع كند يا چيزي را براي او كسب نمايد، 

ـ  نوعي از آن كفـر اعتقـادي و شـركي     دهد ت آن غير انجام ميرا به خاطر بزرگداش
  .3»اند هاي اوليه بر سر آن بوده است كه انسان

با اين سـخنش آن را خواسـته    »/«اين همان چيزي است كه، ابن نحاس ] 12[
هاي فاسد و نـاجور در   اما ذبح كردن بر روي قبر، بايد بگويم كه، اگر از نيت«: است

  . »باشد بدعت مكروه از كارهاي جاهليت مي امان باشد، نوعي
باشـد، پـس    حاالتش مـي ] ترين كم و دست[ترين  منظورش اين است كه اين آسان

هاي شوم و بدي مانند مد نظر دادن صاحب قبر، با اين ذبـح، ظـاهر شـود،     اگر نيت
  .اين همان شركي است كه كامالً واضح و روشن است

. اي كه بيان شد، عملكرد اهل شرك است وهبنابراين، ذبح براي غير خدا به شي
همان كساني كه از انعام و چهارپاياني كه خدا آفريـده، بـراي او سـهمي قـرار     

و اين چيزي است كه چندين نفـر  . است اند، و راه اهل اسالم بر خالف آن  داده
اند، و در عين حال، حكم اين ذبح  از علماي شافعي، آن را مورد تأكيد قرار داده

                                                 
  .107ص 6ج.  ١
  .28تجريد التوحيد ص.  ٢
  .224العقد الثمين ص .  ٣
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سازي اهل اسالم از امري و نسبت دادن انحصاري آن  دارند، زيرا پاك يان ميرا ب
  .به اهل شرك نوعي از بيان اين حكم است

اما آن چه كه براي غير خدا ذبح شـده  «: گونه كه حليمي گفته اسـت  همان] 13[
؛ زيرا بت پرسـت بـراي   معطّله است] و[مجوسي ] 1و[است، همان ذبح بت پرست

و مجوسي براي آتش، و معطله كه به چيزي معتقـد نيسـت، بـراي     برد، بت، سر مي
اما انسان مسـلمان، او فقـط بـراي خـداي تبـارك و تعـالي ذبـح        . كند خود ذبح مي

  .2»نمايد مي
بنابراين، وي هم ذبح براي غير خدا را به عنوان فعل و عمل اهل شرك قـرار داده  

اما انسان . كنند خود ذبح مياست؛ همان كساني كه براي معبودهاي خود و تمايالت 
  .كند مگر براي خداي متعال و يگانه مسلمان، ذبح نمي

چيزهـايي كـه نصـب    [نظير اين، تفسيري است كه وي براي ذبح بر نُصب ]  14[
وي گفته است كه مراد از آن، ذبح .ارائه كرده است] گردند تا آنها را عبادت كنند مي

گونه كـه   همان. ند تا براي آنها قرباني بشودشد براي بت هايي است كه برافراشته مي
، بنابراين ذبح مسـلمان بـراي   3خواهد اش ذبح براي اهللا تعالي را مي مسلمان با قرباني

  .پروردگارش را در مقابل ذبح مشرك براي معبودش قرار داده است
شـود، بـه    خطابي ذكر كرده كه حكمت از تكبيري كه در ايام مني  گفته مـي ] 15[

حكمت تكبير در ايـن ايـام ايـن اسـت كـه،      «: گردد، وي گفته است ي برمياين معن
پـس تكبيـر در   . كردنـد  هاي خود ذبح مي مردمان جاهليت در اين ايام براي طاغوت

اين ايام مشروع شد تا به اين نكته اشاره نمايد كه ذبح فقط به خداي تبارك و تعالي 
  .1»اختصاص دارد، و فقط بايد با نام او صورت بگيرد

                                                 
ت كه حتماً آن چه در ميان اين دو قالب قرار دارد و آن چه كه بعد از آن آمده، زيادتي اس.  ١

و بقيه سياق كالم بيانگر . زيرا بت پرست، غير  مجوسي و غير معطله است. بايد آورده شود
  .اين مطلب است

  .52ص 13المنهاج في شعب االيمان ج.  ٢
  .52ص 3مرجع سابق ج.  ٣
نقل كرده، و من آن را در اعالم الحديث  138ص 5اين مطلب را ابن حجر در فتح الباري ج.  ١

  .السنن خطابي نيافتمو معالم 
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£  ¤  ¥  (: ي انعام كـه مـي گويـد    سوره 162ي  ابن كثير در اثناي آيه] 16[
«  ª   ©  ¨  §  ¦(  پيـامبر  اهللا تعـالي بـه  «: گفته اسـت)ص( 

كنند و بـه نـامي    دهد كه به مشركان همان كساني كه غير اهللا را عبادت مي دستور مي
نمـازش بـراي   . مخالف استكنند، بگويد كه او در اين باره با آنها  غير او قرباني مي
و اين . گيرد اش با نام و ياد او كه هيچ شريكي ندارد، صورت مي اهللا است، و قرباني

 )z  }  |(: گويـد  درست مانند اين سخن خداي تعالي اسـت كـه مـي   

  . ]2آيه: كوثر[
زيرا مشـركان بتهـا را عبـادت    ! ات را براي او خالص كن يعني نماز و قرباني«: ترجمه

دسـتور داد كـه    )ص(نمودند، لذا خداوند به پيـامبر   و براي آنها قرباني ميكردند  مي
  .1»...مخالف با آنها عمل نمايد و از انحرافي كه آنها در آن بودند، روي گرداند

خواننـد، جـز    و يارانش چنانكه جز براي اهللا تعالي نماز نمي )ص( بنابراين پيامبر
برند، بر خالف اهل شرك؛ كساني كـه   نميكنند و حيوان سر  براي او هم قرباني نمي

ها از قبيل ذبح و غير آن، بـه آنهـا    بجاي خدا، خداياني را برگرفتند و با انواع عبادت
  . جويند تقرب مي

ابن كثير معتقد است كه علت مباح كردن ذبائح اهل كتـاب ايـن اسـت كـه،     ] 17[
خود، جـز نـام خـدا را    معتقد به تحريم ذبح براي غير خدا هستند، و در ذبائح «آنها 

ي خدا اعتقاداتي  دارند كه براستي خدا از آنها بـه دور   كنند، اگر چه درباره ذكر نمي
و مـرادش ايـن اسـت كـه اهـل      . 2»باشـد  است، و كامال پاك و منـزه و مقـدس مـي   

كتاب،به رغم اعتقاد باطلي كه دارند، ذبح براي غير خدا را حرام دانسته، و تنهـا نـام   
هاي آنها  به همين خاطر است كه ذبيحه. سازند م ذبح بر زبان جاري مياو را به هنگا

اهـل    و از آنجا كه ذبح براي غيـر خـدا، يكـي از اعمـال    . 1براي ما حالل شده است
                                                 

  . 198ص 2تفسير قرآن عظيم ج.  ١
  . 19ص 2مرجع سابق ج.  ٢
كند، ذكر كرده و  ي يك نفر كتابي كه به نام غير خدا ذبح مي بغوي احوال اهل علم را درباره.  ١

اگر شنيده : سوم. است حالل:حالل نيست دوم: اول: بيان كرده كه آن احوال به شرح زيرند
آورد حالل نيست، و اگر معلوم نبود و مخفي شد،حالل  اهللا را مي شود كه نام غير
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انـد بـر ايـن     افتد، بعضي از علماي شـافعي آمـده   شرك است كه غير آنها در آن نمي
آن وارد شده، روايت كنند و بـا   ي اند حديثي را كه در شان انجام دهنده اقتصار كرده

آنچه كه خود آن حديث از بيان طرد فاعلش از رحمت خـدا در برگرفتـه، بـراي آن    
انجـام داده،  ] 18[ »/«و اين كاري است كه ابوعوانـه اسـرافيني   . بندي كنند عنوان

اين حديث را با سندش روايت كرده، و سـپس بـا ايـن سـخنش بـر آن      كه   هنگامي
و ... بـراي غيـر خـدا قربـاني كنـد      كـه  يان وجوب لعنت بـر كسـي  ب«: عنوان نوشته

  .1»اي كه براي غير خدا سر بريده شود سان هر ذبيحه بدين
ذكـر لعـن   «: ، چه، در عنوان آن گفتـه اسـت  »/«و مانند اوست ابن حبان ] 19[

ل او كسي كـه بـه احـو   . 2»كند نسبت به كسي به غير نام خدا قرباني مي  )ص( پيامبر
كنند مگـر   كند كه آنها قرباني نمي كند، يقين حاصل مي راي غير خدا نگاه اهل ذبح ب

براي اينكه به كساني كه آنها را بزرگ مي پندارند، نزديك شـوند،چون در قلوبشـان   
ها را كه ذبـح يكـي از    اعتقاد فاسدي است كه آنها را بر آن داشته تعدادي از عبادت

ي الزم براي يك مقدمه  مگر يك نتيجهو اين نيست . آنهاست، به او اختصاص دهند
چـه، مرادشـان بـا    . ي مخلوقات اسـت  زياده انديشي درباره ي معلوم كه همان غلو و

اين ذبح، همان چيزي است كه سويدي بيان داشته يعني طلب دفـع ضـرر و كسـب    
خير، كه پيشينيان نخستين آنها چنين كردند، همان كسـاني كـه ايـن روش و سـنت     

و حال كه شان و مساله ذبح براي غيـر اهللا تعـالي چنـين    . 3مودندقبيح را ايجاد ن

                                                                                                                      
  .78ص 9ج   المجموع نووي. 18ص 3است،معالم التنزيل ج

  . 238تا  228ص 5المسند ج.  ١
  . 216ص 13االحسان ج.  ٢
در  - خدا او را بيامرزد -بي مناسبت نيست كه در اينجا به اين نكته اشاره كنيم كه رافعي.  ٣

طبع دار الكتب العلميه ـ گفته كه هر كس براي غير خدا ذبح كند البته نه  85ص 12العزيز ج
اهللا  داشت كعبه براي آن قرباني كند، چون بيت به نيت قربت مانند كسي كه به خاطر بزرگ

قرباني كند؛ چون رسول خدا است، اين درست نيست ) ص(پيامبراست، يا كسي كه براي 
و گويي رافعي اين مطلب را از سخن ابوالحسن قطان  .را بگيرد،كه جلوي حالليت آن 

اگر مسلمان : گويد كه مي.) نقل كرده است 84ص  12كه سخنش را كمي قبل در ج(برگرفته 
چه را كه  كند، و آن زيرا مسلمان براي خدا ذبح مي. ذبح كرد، جايز است) ص( پيامبر براي

تصور ) ص(پيامبري  مان دربارهكند، مسل ي عيسي تصور مي مسيحي به هنگام ذبح درباره
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. گشايد  ي خطرناكي را مي ي ذبح، دروازه و الحق بايد بگوئيم كه اين استثناء در مسأله.كند نمي

داشت مذبوح له است، جز عبادت چيزي ديگري  ي آن تعظيم و بزرگ زيرا ذبحي كه انگيزه
خالصانه براي خداي  و به همين خاطر است كه به ما دستور داده شده كه اين ذبح را. نيست

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  (: . شريك انجام دهيم بي
توانيم آن را به ساير  پس اگر اين استثنا را در امر ذبح بپذيريم، مي) 163-162انعام ( )°

ها هم انتقال دهيم، مانند آن نمازي كه هم رديف ذبح ذكر شده است آن گاه گفته  عبادت
خوانيم ـ زيرا مسلمان هنگامي كه  براي او نماز مي) ص(پيامبرطر تعظيم به خا: شود  مي

ي او  ي مسيح اعتقاد دارند، درباره خواند آن چه را كه مسيحيان درباره براي پيامبرش نماز مي
در اين صورت در آن . ها اعتقاد ندارد، و مانند اين را بگو در دعا و نذر و طواف و غير اين

افتيم به اين بهانه كه آن چه را كه آنها اعتقاد دارند، ما  اند، ما هم مي ادهچه كه اهل كتاب افت
  .اعتقاد نداريم

گويد ذبح براي كعبه يا براي پيامبران به  اين سخن را كه مي225سويدي در العقد الثمين ص 
خاطر تعظيم آنها، و به خاطر آن كه بيت اهللا است و آنها پيامبران خدا هستند، حرام نيست، 
به باد انتقاد كشيده، و بعد از نقل سخن ابن قاسم عبادي كه اين كار را جايز دانسته، گفته 

اي كه براي  نگاه كامل به آن حالتي كه مشركان بر سر آن بودند، يعني قربانيبا پس «: است
ها  ها، آنها را به سوي خدا نزديك سازند، چون آن بت دادند تا آن بت ها انجام مي بت

ان آنها در نزد خدا بودند، و شفاعت آنها به اين سبب بود كه آنها رسوالن خدا يا كار شفاعت
بريم كه مطلبي كه قبالً از ابن قاسم عابدي  مالئكه خدا يا اوليا و اله بودند؛ به اين نكته پي مي

نقل كرديم تا چه اندازه ضعيف است، و حالتي را كه مردم هم اكنون بر آن هستند، برا ي 
  .». . . شود مي شما روشن

ي خدا به هنگام ذبح  را بعد از تسميه) ص( پيامبر و اگر جمهور اهل علم صرف درود بر
دعا و ذكر براي خدا است ـ بلكه ) ص(پيامبراند ـ با آن كه درود فرستادن بر منع كرده

شود، جزو آن  درود فرستاده مي) ص(پيامبر اي را كه در نزد آن بر بعضي از آنها ذبيحه
اند كه، نام غير خدا بر آنها آورده شده است چنانچه  از ذبايحي حساب كرده دسته

پس چگونه  حنيفه نقل كرده است، واز مالك و اب 96ص 15ماوردي اين مطلب را در ج
رخصت و اجازه داده شود به اين بهانه كه رسول ) ص(پيامبر  جايز است كه به ذبح براي

گونه كه در  همان. م غير خدا بر آن آورده شدخداست؟ آيا اين همان ذبحي نيست كه نا
با سر بريدنش براي رسول خدا، «: آن جا كه گفته! سخن ماوردي به آن اشاره شده است؟

و شربيني در مغني . »گردد كه نام غير خدا بر آن آورده شده است اي تبديل مي به ذبيحه
كنم  ذبح مي) ص(يامبرپاگر بگويد براي «از شافعي نقل كرده كه ذابح  107ص 6محتاج ج

بنابراين او هم از . »خواهم به او نزديك شوم، خوردن گوشت آن ذبيحه حالل نيست يا مي
كند كه  و اين براي شما تأكيد مي. جهت حكم بين اين دو لفظ تفاوتي قايل نشده است

براي او قرباني ) ص(پيامبر ادعاي رافعي مبني بر اين كه كسي كه به خاطر بزرگ داشت
اي از حقيقت ندارد و  خواهد به او نزديك شود، متفاوت است، پايه ند با كسي كه ميك مي
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گردد كـه، ذكـر نـامي غيـر از اهللا بـه       است، در واقع اين نكته بر اين متربت مي
كلـي   گـذاري، بـه   هنگام ذبح، يا اشتراك دادن آن همراه با خداي تعالي در نـام 

وره ي حج كـه  س 34ي  و به همين خاطر است كه بيضاوي در نزد آيه. ممنوع است

ــي ــد م x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  ( :گوي
z  y{  `  _   ~  }  |(   

بـر   )بـه هنگـام قربـاني   (براي هر امتي قربانگاهي قرار داديـم تـا نـام خـدا را     «: ترجمه
و خداي شما معبود واحدي است پس تسـليم  . ايم، ببرند چهارپاياني كه به آنها روزي داده

يعني تقرب يا ذكر خـدا را بـراي او خـالص كنيـد، و آن را بـا شـريك       «: گفته. »!او شويد
  .1»قراردادن آلوده نسازيد

گونه كه به وسيله ذبـح جـز بـه     وي، تقرب را مقرون به ذكر قرار داده، پس همان
شـود، بدينسـان بـه هنگـام ذبـح، جـز نـام وي، آورده         اهللا تعالي تقرب جستجو نمي

ن مفسر از مفسران علماي شـافعي فسـق وارد   و از همين جاست كه چندي. شود نمي
[   )أَو ِفسقًا أُِهـلَّ اِهللا بِـهِ  (: پردازد شده در اين گفتة خدا كه به ذكر محرمات مي

اند،  به هنگام ذبح، حمل كرده] 22ـ20[را بر تسميه و آوردن نام غيرخدا ] 145/انعام
  . شود ديده مي 4و رازي 3و بغوي 2همان گونه كه در تفسير سمعاني

و شافعي تحقق آوردن نام خداوند ـ نه غير او ـ را حتّي در ذبايح اهل كتـاب كـه     
دانسـتن    وي بعـد از مبـاح  . مراعـات كـرده اسـت   ] 23. [1آنها را حالل دانسته است

                                                                                                                      
و قبالً بيان كرديم كه ابوعوانه . سازد متن سخن امام شافعي ضعف اين سخن را روشن مي

لعن بر كسي كه قرباني را براي : اسرافيني هنگامي كه در شرح و عنوان حديث مزبور گفته
اي كه براي غير خدا سر بريده  و همچنين هر ذبيحه«: گفته است دهد، غير خدا انجام مي

گيرد، چه آنهايي كه براي  هاي ذبح براي غير خدا را در بر مي ي صورت و اين همه. »شود مي
  .اعلم واهللا .پيامبران هستند و چه آنهايي كه براي غير آنها هستند

  .55ـ54ص  4انوار التنزيل ج .  1
  .152ص  2ج .  2
  .11ص  8و التهذيب ج  198ص  2الم التنزيل جمع.  3
  .178ـ 177ص  13تفسير كبيرج . 4
خاطرنشان كرديم كه بعضي از اهل علم در هر حالتي ذبايح  2پاورقي شماره  379در صفحه .  1

كنند كه خدا آن را حالل دانسته است،  دانند، و به اين احتجاج مي اهل كتاب را حالل را مي
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اگر آنهـا داراي ذبـح ديگـري    «: كنند، گفته است ذبايحي كه آنها را به نام اهللا ذبح مي
نام مسيح را بر آن بياورند، يا آن را به نامي غير از اهللا باشند كه نام غير خدا را مانند 

  .1»باشد كنند، اين قبيل از ذبايح آنها حالل نمي تعالي ذبح 
ابن كثير اجماع اهل علم را بر حرمت آنچه كـه بـه نـام غيـر خـدا از سـاير       ] 24[

شود، نقل كرده، و در عين حال بيان كرده كه اساس اخـتالف   مخلوقات سربريده مي
  .2ر اين است كه ذابح نام غير خدا را عمدي يا سهواً ترك كرده استد

آينـد نـام    شود كـه، مـي   ها ديده مي ي بعضي از افراطي و از آنجا كه از ناحيه
گذاري او را با خدا شـريك   كنند، يا در نام را به هنگام ذبح ذكر مي) ص(پيامبر 

، انـد  رتي تأكيد كردهبر ممنوعيت چنين صو هشافعيعلماي سازند، در حقيقت  مي
گويد آوردن نام غير خدا ـ هـر موجـودي كـه      ها كه مي كه كالم آن با وجود آن

و ايـن  . دهـد  باشد ـ ممنوع است، اين مسأله را هم تحت الشعاع خود قرار مـي  
و «: شـافعي، نقـل كـرده اسـت    ] 25[چيزي است كه ابن حجـر هيتمـي از علمـاي    

انـد كـه    سازد، اين را قـرار داده  را حرام مياصحاب ما، از جمله چيزهايي كه ذبيحه 
با مجرور كـردن اسـم   (به نام خدا و به نام محمد، يا محمد رسول خدا، : فرد بگويد

  » )دوم
غزالي پس از بيان اين مطلب كه آوردن نام خداي تبارك و تعالي به هنگـام  ] 26[

ـ    گويد به نام محمد و نمي و نمي«: ذبح سنت است، گفته است ام خـدا و  گويـد بـه ن
  .3»محمد

: و گفتـه . باشـند  و شربيني مـي  1اند، قفال از جمله كساني كه چنين گفته] 27-28[

                                                                                                                      
  .گويند داند كه آنها چه مي دا ميخ] در اين قضيه[و 

  .231ص 2االم ج .  1
  .اي كه در پاورقي سابق مورد اشاره قرار گرفت به نكته: و نگاه 8ص 2تفسير ابن كثير ج.  2
دار الكتب العلميه، ذكر  84ص  12آن را در الوجيز در ضمن شرحش بر العزيز رافعي ج .  3

  .كرده است
و غالب اين . ، دار الكتب نقل كرده است84ص  12الوجيز ج رافعي آن را در العزيز شرح .  1

شود  زيرا اوست كه نامش در كتب فقه تكرار مي. است كه مقصود از او، قفال صغير است
  .، به اين مطلب اشاره شده است2ي  پاورقي شماره 298ي  همان گونه كه در صفحه



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾563﴿

 

 

  .1»...آورد به خاطر توهمي كه نسبت به شريك قرار دادن مي«
را بعـد از  ) ص(هنگامي كه حليمي صـحت فرسـتادن صـلوات بـر پيـامبر     ] 29[ 

حـد شـريك قـرار دادن وارد     و ايـن در «: گويـد  بينيم كه مي تسميه ترجيح داده، مي
: شـود  بلكه گفته مـي . )ص( به نام خدا و به نام پيامبر: شود شود، زيرا گفته نمي نمي

يا بسم اهللا، خدايا بـر محمـد بنـده و    . به نام خدا، و درود و سالم خدا بر پيامبر خدا
 اهللا، خـدايا از  بسـم : شود گونه است كه گفته مي اين همان! ت درود بفرستا فرستاده

وي بـا ايـن مقولـه ايـن نكتـه را خاطرنشـان سـاخته كـه تقـارن نـام            2»!من بپـذير 
با نام اهللا تعالي به هنگام ذبح، در حـد شـرك داخـل اسـت بـر خـالف        )ص(پيامبر

گيـرد، كـه در ايـن حالـت      فرستادن درود بر او كه بعد از آوردن نام خدا انجـام مـي  
  .شود يچنانكه ديده م. باشد دعايي مانند ساير ادعيه مي

هاي اين جماعت است كه در راستاي بيان اين نـوع   اي از تالش ها گوشه اين 

                                                 
  .107ص  6مغني محتاج ج .  1
اند كه اين سخن  و علماء به اين نكته يادآور شده. 148ص  2 المهناج في شعب االيمان ج.  2

زيرا اين . ي محمد، هيچ اشكالي ندارد ذابح به نام خدا و محمد رسول خدا است، با رفعه
ابة ذكري براي اهللا تعالي گيري كالمي است كه، به مث و از سري دومي است  خود جمله

 رةبا ج[و محمد رسول اهللا : يه بگويدباشد، برخالف اين سخن وي كه بعد از آن تسم مي
به نام خدا و به نام : شود چون تقدير كالم چنين مي: زيرا اين سخن ممنوع است]. محمد

شود، و آنچه كه  و با اين كار، نام محمد بر نام اهللا عطف مي. ي اهللا است محمد كه فرستاده
اند كه  له اول را جايز دانستهاي از آنها در صورتي جم اما عده. دهد نبايد روي دهد، روي مي

گونه كه شربيني  همان. گويد، به لحاظ لغتي فرق بين اين دو جمله را بداند كسي كه آن را مي
و سويدي . به نقل از زركشي به اين مورد يادآور شده است 107ص  6در مغني محتاج ج 

ابن حجر هيتمي  به نقل از اذرعي به اين نكته اشاره كرده است و 222در العقد الثمين ص 
پاورقي  469ي  در صفحه. به اين نكته يادآور شده است 211ص  1در كتابش الزواجر ج 

، انتقادي را كه از رافعي شده است به دليل اين كه ذبح براي غير اهللا مانند 3ي  شماره
و در اين جا مضاف بر آن . ـ البته اگر به نيت قربت نباشد ـ ارائه كرديم) ص(پيامبر
به نام خدا و به نام محمد، حرام : يم با توجه به اين نظر، رافعي گفته كه قول ذابحگوئ مي

. جويم كنم و با نام محمد تبرك مي نيست، اگر مراد ذابح اين باشد كه با نام خدا قرباني مي
انتقادي كه قبالً از پايه و اساس اين كالم گرفته  )، دار الكتب العلميه85ص  12العزيز ج (

گذشته از . هاي آن را در هم بشكند ي شاخه كافي است كه همه] آن را ذكر كرديم، و ما[شد 
ي بخصوص از شافعي شده است، دوري سخن رافعي از حق  اين منقوالتي كه در اين زمينه
  .كنيم و از خداوند طلب ياري مي. سازد را برايمان بيشتر روشن مي
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هـا بـه    و با آن است كه عنايـت بـالغ آن  . اند سازي ارائه كرده از تنقيد و محكوم
خالص كردن اين عبادت بزرگ ـ عبـادت ذبـح ـ از شـرك هويـدا و آشـكار        

آوردن نام احدي غيـر از اهللا،   ي تقرب به غير اهللا باشد يا شود، خواه به وسيله مي
  .يا شريك ساختن مخلوقي در اين دو مسئله
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  طواف در شرك: ي پنجم مسأله

ي طـواف عبـادتي سـخن     قبالً بيان كرديم كه علمـاي شـافعي هنگـامي كـه دربـاره     
هـا موضـع و    يكـي از آن : دهنـد  ي مهم و بزرگ اهميـت مـي   گويند، به دو مسئله مي

شـود، و دومـي بيـان خـط عظيمـي       در آنجا انجام مي جايگاهي است كه اين طواف
هـا نقـل شـد     قبالً اقوال متعددي از آن. سازد است كه طواف را به عبادت مرتبط مي

گيـرد كـه آن هـم داخـل      داير بر اين كه طواف فقط در يك جاي جهان صورت مي
انـد   ترين چيزي قـرار داده  آنها اين طواف را به عنوان نمادي. باشد مسجد الحرام مي

كه بيانگر خضوع و ذلت و ناچيزي بنده است، به طوري كـه وي در حاليكـه تمامـاً    
] درست[گردد  ي خدا مي ذلت بندگي و نياز شديد خود را به ياد دارد، پيرامون خانه

  .1گونه كه در اثناي نماز است همان
ي اينها مواردي هستند كه ميزان قباحت طوافي كـه مطـابق قاعـده و شـرع      و همه

زيرا طواف ـ اگر با اين وصف باشـد ـ    . دهند گيرد، را نشان مي اوند صورت نميخد
هايي است كه اختصاص دادن آن به احدي غيـر از اهللا   ترين عبادت عبادتي از خاص
و به همين خاطر، وقتي كه عايشه ام المؤمنين به او خبـر رسـيد   . تعالي جايز نيست

ده، و از آن چه كـه شـخص محـرم از آن    براي كعبه حيوانات قرباني فرستا 2كه زياد
مـا  ! اي است كه دور آن بگردد؟ آيا داراي كعبه«: كند، امساك كرده، گفت امساك مي

احدي را سراغ نداريم اين لباس كه بر او حرام است، براي او حالل گردد تا وقتـي  
و شاهد در اين روايت، اين قسمت از سخن عايشه است كـه  . 3»كه دور كعبه بگردد

                                                 
  .ب دوم مراجعه كنيداز با 399تا  398ي  به مطالب پيشين در صفحه.  1
و او به ابوسفيان . باشد مي) ط(او زياد والي عراقين يعني بصره و كوفه  در زمان معاويه .  2

و در زمان بني اميه به اين . زياد بن ابوسفيان: هم نسبت داده شده است و گفته شده) ط(
زيرا پدرش، عبيد  .شد اما بعد از آنان، فقط به زياد بن اميه خوانده مي. نام، نام گذاري شد

به : و نگاه! فتح الباري مراجعه كنيد 17ص  8به ج . باشد ي ثقفي مي موالي حرث بن كلده
  .497تا  494ص  3شرح حال زياد در السير ذهبي ج 

ص  8، و ابن حجر در فتح الباري ج 234تا  233ص  5روايت از بيهقي در سنن كبري ج .  3
هاي چاپ  و البته كه من آن را در سنت. ده استآن را به سعيد ابن منصور نسبت دا 18
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در واقع طواف در نـزد اهـل   » !اي است كه دور آن بگردد؟ آيا داراي كعبه«: گويد مي
اسالم با كعبه مرتبط است، و به همين خاطر است كه حضرت عايشه به قصد انكار 
ضمني اين سخن را گفت؛ زيرا كامالً بعيد دانست كه در ميان مسلمان، كسي باشـد،  

ن خاطر است كه طواف فقط يك جا دارد و اين به اي! كه به غير بيت اهللا طواف كند
ـ چنانچـه در اثنـاي    »/«و از همين روي، شافعي . كه آن هم مسجد الحرام است

كنـد كـه    و او را كفايت نمي«: بيان وي نسبت به احكام طواف گذشت ـ گفته است 
زيرا مسجد الحرام جايگـاه  طواف كند مگر اين كه در مسجد الحرام طواف نمايد، 

و علماي شافعي مذهب آن هنگام كه به تفاوت عـدد ركعـات نمـاز    . 1»طواف است
ي مهم و گرانبهايي  اند به فايده اند، آمده اشاره كرده 2تراويح در بين اهل مكه و مدينه

اند كه با شرك طوافي كه ما با آن دست به گريبان هستيم كـامالً ارتبـاط    يادآور شده
  . دارد
خواننـد،   ركعت نماز مي 39نقل كرده كه آنها و آن اينكه شافعي از اهل مدينه ] 1[

اند و به بيان علتي كه باعث شـده   سپس علماي شافعي آمده. 3ركعت 23و اهل مكه 
. انـد  اهل مدينه بيشتر از اهل مكه تعـداد ركعـات زيـادتري انجـام دهنـد، پرداختـه      

 مخالفـت آنها به ايـن دليـل در ايـن مـورد بـا اهـل مكـه        «] 2: [ماوردي گفته است
 4اند كه، اهل مكه وقتـي يـك ترويحـه    اند و تعداد ركعات بيشتري انجام داده زيدهور
كردنـد، مگـر در    دادند، هفت بار طواف مـي  را انجام مي] چهار ركعت نماز تراويح[

لذا پنج ترويحه و . كنند طواف نمي خوانند ه بعد از آن نماز وتر ميي پنجم ك ترويحه

                                                                                                                      
  . اش نيافتم شده

  !مراجعه كنيد 398ي  به مطالب پيشين در صفحه.  1
ها، در فتح  هاي وارد شده در اين مسأله و روش جمع و برقراري توافق ميان آن به روايت.  2

  !مراجعه كنيد 92- 91ص  9الباري  ابن حجر ج 
از زعفراني از  91ص  9ين مطلب را ابن حجر در فتح الباري ج ، و ا21مختصر المزني ص .  3

  .شافعي نقل كرده است
. ترويحه در اصل اسم است براي نشستن مطلق«: آمده است 380ص  1در معجم الوسيط ج .  4

گيرد،  هاي رمضان انجام مي سپس به آن نشستني كه بعد از چهار ركعت نماز تراويح شب
پس هر چهار ركعت يك ترويحه . كنند دم در آن استراحت مينامگذاري شده است، چون مر

  .»نام نهاده شده است
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پس هنگامي كه اهل مدينـه نتوانسـتند در    .شـود  ها مي چهار طواف حاصل كار آن
گانه  اين طواف چهارگانه با آنها مساوي شوند ـ در حاليكه در آن ترويحات پنج 

چهـار ترويحـة زائـد قـرار      ،اند ـ به جاي آن چهار طـواف   با آنها مساوي شده
  .1»اند داده
 ركعـت بـه   16«: حليمي در مقام بيان زيادت ركعات نماز تراويح گفته اسـت ] 3[

و چـون  . كردنـد  ها قاطي مـي  جاي آن چهار طوافي كه اهل مكه تراويحشان را با آن
ها را انجام دهند، به جاي هر طوافي چهار ركعت  اهل مدينه نتوانستند كه اين طواف

پس هر كس كه به اهل مدينه اقتدا «: تا آنجا كه گفته است . »نماز تراويح گذاشتند
ها  به جاي آنچه كه از طواف مكه از دست آن كند، و در زياد كردن نماز تراويح

ركعت نماز انجام دهد، اين كار هـم،   36ها عمل نمايد، و  رفته است، مشابه آن
  . 2»خوب و مورد پسند است

. 3ركعت، نقل كرده اسـت 16نووي هم از يارانش، اين علت را در افزايش آن ] 4[
اند را به ايـن   تراويح انجام دادهها علت ازدياد ركعاتي كه اهل مدينه در نماز  لذا، آن

انـد كـه آن    ها مانند اهل مكـه در اثنـاي تـراويح نتوانسـته     اند كه آن علت ارجاع داده
و منظورشان اين است كه وقتي كه اهل مدينه جايي در ... ها را انجام دهند طواف

آن  اند اين كمبود را با افزايش اند كه پيرامون آن طواف كنند، آمده اختيار نداشته
بود، يقيناً  اند، و اگر در مدينه جايي مشروع براي طواف مي ها جبران كرده ركعت

و آن نمـاز را   آن طـواف  هـا فضـيلت    كردنـد، لـذا مكـي    به دور آن طواف مي
پـس  . 4..دريافتند، به جاي آنكه بيايند در عوض طواف، ركعاتي را اضافه كننـد 

                                                 
به مختصر المزني ص : نگاه. گونه كه شافعي آن را توضيح داده است يعني سه برابر، همان.  1

21.  
  .304ص  2المنهاج في شعب االيمان ج .  2
  .33ص  4المجموع ج .  3
ز روز عيد قربان را به چنين مفهومي ارجاع داده نما 304ص  2و حليمي در المنهاج ج .  4

بدينسان وارد شده و بسا كه درست، روز [ بينيد كه روز فجر آيا نمي«: و گفته است. است
ي  از آنجا كه روز طواف  زيارت حاجيان است، براي غير آنها، در همه، ]قربان باشد

عنوان روز عيد قرار داده  شهرها نماز عيد به جاي طواف، نشانده و برپا شده است، و به
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، 1ي مكه اسـت  ه و مقام آن پس از رتبهكه رتب النيب مدينةبينيم طواف در  وقتي كه مي
صـحيح دانسـته نشـده     )ص(مشروع نشده است، و انجام دادن آن در مسجد پيـامبر 

، در واقـع  2تـر اسـت   ي مساجد بزرگ است، در حاليكه بعد از مسجد الحرام از همه
. باشند ها و ديگر مساجد، به طريق اولي از اين قاعده محروم مي ديگر مناطق و شهر

 )ص(تن از علماي شافعي بر حرمت طواف بر قبـر پيـامبر   از اين، چندين  و گذشته
ي منع طواف به غيـر آنچـه كـه     ها كه درباره اند، با وجود آنكه سخن آن تأكيد نموده

خدا مشروع كرده است، عام و كلي است، نيازي به اين تخصيص ندارد، و خـود آن  
ين مسأله، آنها را به نقل قـول در ايـن   كردن به ا گيرد، اما، نياز به تصريح را در بر مي

  .3باره متوسل كرده است
به همين خاطر است كه هنگامي كه حليمي مقرر كرده، دسـت كشـيدن روي   ] 5[

، بر خالف كعبه، ممنوع است، بيان كـرده كـه ايـن ممنوعيـت قابـل      )ص(قبر پيامبر
قبـر  شـود، امـا بـه دور     بـه دور كعبـه طـواف مـي    «: گونـه كـه   اعتراض نيست همان

دهـد كـه    ايـن نكتـه را فايـده مـي    و ايـن،  . 4»شـود  طواف كرده نمي) ص(پيامبر
ناپـذير   امري نهادينه و استقرار يافته و شـك  )ص(جلوگيري از طواف قبر پيامبر

آن اصلي قرار داده كـه منـع از     است، و به همين خاطر است كه آن را به منزله
واف مخصوص كعبه اسـت،  پس چنان كه بي هيچ شكي ط. گردد غير آن روشن مي

و قبالً ذكر شد، كه حليمـي  . تعلق دارد  هم فقط به آن 5كشيدن نه قبر، بدينسان دست

                                                                                                                      
سان در  گونه كه نماز در روز قربان به جاي طواف نشسته، بدين پس همان... شده است

  .»نشيند ماه مبارك رمضان به جاي آن مي
، و فتح الباري 49تا  45ص  1براي اين مسأله به قواعد االحكام، اثر عز بن عبد السالم ج .  1

  !ر آن دو، مراجعه كنيدو غي 82تا  81ص  6اثر ابن حجر ج 
قبالً به اين اشاره كرديم كه ابن حجر در ارتباط با اين مسأله  402ص  2ي  در پاورقي شماره.  2

  .ها را گسترش داده است ي روايت دامنه
يا تخصيص دادن او  )ص(و نظير اين، تصريح آنها مبتني بر حرمت شريك قرار دادن  پيامبر.  3

ي غير خدا  يا شريك  ها از تسميه ح است، با وجود آن كه منع آنگذاري  به هنگام ذب به نام
  .كند دادن او در تسميه، در قبال اين تخصيص، كفايت مي

  .457ص  2المنهاج في شعب االيمان ج .  4
گويد،  و به همين خاطر است كه نووي از اين سخن حليمي چنين  برداشت كرده كه او مي.  5
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و جـايز  «ها طواف است  ذكر كرده كه كعبه به دو عبادت اختصاص دارد؛ يكي از آن
واجب است كه «: گونه كه قبالً سخن رافعي گذشت همان 1»...نيست مگر به دور آن

ز مسجدالحرام صورت نگيرد، چنانكه واجـب اسـت كـه آن را در    طواف در بيرون ا
  . 2»خارج از مكه و حرم انجام ندهد

و واجب بودن انجام ندادن طواف در خارج از مكه و حرم، به اين معني است كه 
هر كس در آنجايي كه شرع تعيـين كـرده اسـت، طـواف نمايـد، گناهكـار اسـت و        

ل و خاطر است كه شافعي ـ به قصد تنـزّ  و به همين . مرتكب كار حرامي شده است
و اگـر بـه او اجـازه بـدهم كـه در خـارج از       «: نـوعي كوتـاه آمـدن ـ گفتـه اسـت      

هاي مكه طواف كنـد،   دادم كه از پشت كوه مسجدالحرام طواف كند، به او اجازه مي
و اين به اين دليل است كه طـوافي كـه بـه منظـور     . 3»اگر از حرم خارج نشده باشد

گيرد، در خارج از حرم، كاري حرام است و به هيچ عنـوان مجـوز    م ميعبادت انجا
  .انجام ندارد

هـايي كـه در    هـا و بـدعت   هنگامي كه ابن صالح در منسك خود، به جهالـت ] 6[
كنـد، در ايـن ميـان بـه حرمـت طـواف قبـر         شود، اشاره مـي  مسجد نبوي انجام مي

 )ص(كه به دور قبر پيامبر  و جايز نيست«: گويد كند و مي هم اشاره مي )ص(پيامبر
  .4»طواف كرده شود

هايي كه حاجيـان   و ابو شامه دمشقي اين سخن ابن صالح را در زمينه بدعت] 7[

                                                                                                                      
جايز «: گفته است 275ص  8وي در المجموع ج . ستطواف كردن به دور قبر حرام ا

اين مطلب را ابو عبداهللا حليمي و غير او ... طواف كرده شود) ص(نيست كه به دور قبر وي 
  .»اند گفته

  .مراجعه كنيد 399به مطالب پيشين ص .  1
  .مراجعه كنيد 399به مطالب پيشين ص .  2
  .مراجعه كنيد 397ي  به صفحه.  3
اين مطلب را از منسك ابن  282الباعث علي انكار البدع و الحوادث در صفحه نويسنده .  4

به اين كتاب اشاره  244ص  3صالح نقل كرده، و شاگردش ابن خلكان در وفيات االعيان ج 
المناسك باشد، و اين  ةفصالناسك في  صلةنموده است و شايد، اين كتاب همان كتاب 

آنرا جزو تأليفات ابن صالح برشمرده،  208ص  4ج  كتاب، كتابي است كه زركلي در اعالم
  .اي خطي است و به اين نكته اشاره كرده  كه، نسخه
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  .1دهند، آورده، و آن را تأييد نموده است انجام مي
ايجـاد  ) ص(هـايي كـه مسـلمانان در مسـجد پيـامبر       سيوطي در ميان بدعت] 8[
  . 2نمايد كه اين كار حرام است كند، و بيان مي مي اند، به طواف قبر وي اشاره كرده
نووي پس از نقل سخن حليمي و غير وي كه در ارتباط بـا منـع طـواف قبـر     ] 9[

: گويـد  هايي عنوان شده، مـي  و دست كشيدن به آن و امثال چنين بدعت )ص(پيامبر
اند، و بـر اسـاس آن    اين همان سخن صواب و حقي است كه علما آن را گفته«

جا نبايد مخالفت بسياري از عوام الناس و ايـن كـاري كـه     و در اين .اند نمودهعمل 
بلكه آنچه كه مورد اقتداء و عمل ماست، احاديـث  . دهند، ما را فريب دهد انجام مي

ها و ندانم كاريهايي كه عوام النـاس و   باشد، لذا به بدعت مي 3صحيح و اقوال علماء
كنـيم و آنهـا را مبنـاي الگـوي خـود قـرار        نمياند، هيچ توجهي  ديگران پديد آورده

نهي از ابتـداع و    نمايد كه در برگيرنده سپس وي به احاديثي احتجاج مي. »دهيم نمي
بنابراين، وي اتفاق نظر اهل علم . 4باشند به عنوان عيد، مي )ص( برگرفتن قبر پيامبر

اين نكته تذكر  نقل كرده،ودر عين حال به )ص(ي تحريم طواف قبر پيامبر را درباره
افتند، چيزي از اين امـر را   سراني كه در اين حرام مي جاهالن و خيره داده كه كثرت

  !دهد و اين حراميت همچنان به قوت خود باقي است تغيير نمي
عز بن جماعه هم به مانند نووي اتفاق نظر اهل علـم را در حرمـت طـواف    ] 10[

و جايز نيست كه بـه دور قبـر   «: گفتهها حكايت كرده و  و ديگر قبر) ص(قبر پيامبر
ي شـريفه ـ    طواف كرده شود، و جايز نيست كه به دور بنايي غير از كعبه) ص(وي

و اين بدين خاطر است كه طـواف بـر   . 5»به اتفاق نظر اهل علم ـ طواف كرده شود 
خالف آنچه كه خداوند طواف كردن به دور آن را مشروع ساخته، عملكرد مردمـان  

هدف دنبال آثـار   دهند كه بي ها را انجام مي است، و تنها كساني كار آنجاهليت اول 
روند، همان گونه كه شـافعي ايـن مسـئله را بـه وضـوح در رابطـه بـا ايـن          آنها مي

                                                 
  .282الباعث علي انكار البدع و الحوادث ص .  1
  .258االمر باالتباع ص .  2
  .اي شرعي دارند يعني آن دسته از اقوالي كه پايه.  3
  .275ص  8المجموع ج .  4
  .1391ص  3في المناسك ج  االربعةمذاهب  هدايه السالك الي.  5
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ال تقـوم السـاعه حتـي    «: بيان نموده است، كه فرموده است) ص(ي پيامبر  فرموده
شود تا زماني كـه   نمي قيامت بر پا« 1»هضطرب اليات نساء دوس علي ذي الخلصت

ه نـاتوان و پريشـان   لصـ ي دوس از طـواف كـردن بـه دور ذي الخ    زنان پيـر طايفـه  
  .»شوند مي
: گويـد  ي معنـاي ايـن حـديث ابـن اثيـر مـي       در رابطه بـا بيـان وي دربـاره   ] 11[

ي دوس وجـود داشـت كـه     اي است كـه در آن بتـي بـراي طايفـه     ه خانهلصذوالخ«
شـود تـا    اين است كه قيامت بر پا نمي) ص(پيامبر منظور. شد ناميده مي» هلصخ«

الخصـله طـواف    زماني كه دوس از اسالم دست بردارند و زنانشان پيرامـون ذو 
كنند، و زنان پيرشان با زحمت و آشفتگي اين كار را انجام دهند همان گونه كه 

  .2»دادند در جاهليت انجام مي
با معناي اين عمـل، بـه ماننـد     در رابطه 5و سيوطي 4و نووي 3و بغوي] 16تا  12[

                                                 
ها را  كتاب الفتن، باب تغيير يافتن زمان تا جائيكه بت 100ص  8روايت از بخاري ج .  1

  .هاي قيامت كتاب الفتن و نشانه 33تا  32ص  18بپرستند، و روايت از مسلم ج 
و گفته شده «: هو افزود 62ص  2و مانند آن در ج  64ص  1النهايه في غريب الحديث ج .  2

، جرير بن  عبداهللا )ص(آن گاه پيامبر . ي يماني است كه در يمن بود ه، همان كعبهلصذوالخ
ذوالخصله اسم خود آن بت است : و گفته شده. را به سوي آن فرستاد تا آن را خراب نمايد

قول  و» شود مگر به اسماء جنس و البته كه در اين سخن بايد دقت كنيم؛ زيرا ذو اضافه نمي
ه ذوالخلص«: گويد چه،راوي مي. ه استاخير همان قولي است كه در اين حديث ذكر شد

و در صحيح » كردند ها در زمان جاهليت او را عبادت مي ي دوس بوده كه، آن ي طايفه طاغيه
جراي فرستادن ا »/«ي ذوالخلصه، او  ، كتاب المغازي، غزوه112تا  111ص  5بخاري ج 

كه او آن را شكست و  را ذكر نموده، و اين) ص(ه توسط پيامبر ابن جرير به ذوالخلص
اي  هلصترجيح داده كه بگويد، آن ذوالخ 190ص  16و ابن حجر در فتح الباري ج . سوزاند

اي كه در حديث ابن جرير به آن  هلصگيرد با آن ذوالخ كه مورد طواف زنان دوس قرار مي
گويد كه هر دو يكي هستند و در حديث  ياشاره شده است، تفاوت دارد، اگر چه سهيلي م

اي بود كه به آن  در دوران جاهليت خانه«خوانيم  اين سخن وي را مي »/«جرير 
آيا مرا : به من فرمود) ص(آن گاه پيامبر . گفتند ي شامي مي ي يمني و كعبه ه و كعبهلصذوالخ

  .تا آخر حديث» !...كني؟ ه راحت نميلصاز ذوالخ
  .90ص  15شرح السنه ج .  3
  .33ص  18شرح مسلم ج .  4
  .230ص  6ج علي صحيح مسلم بن الحجاج ج  الديبا.  5
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، و به اين نكتـه  1اند، و ابن حجر آن را جزو معناي احتمالي قرار داده آن سخن گفته
  .2ي داليل وقوع كفر است حديث از جملهيادآور شده كه اين 

و قوام السنه اصفهاني اين حديث را در ضمن فصلي وارد كـرده كـه در آن   ] 17[
هاي كسان قبـل   دهند، اين امت راه خبر از اين مي بعضي از نصوصي را ذكر كرده كه

فصـلي در ذكـر   «: گيرد؛ و آن را چنين عنوان بندي كرده است از خود را در پيش مي
                                                 

  .88ص  27فتح الباري ج .  1
، و بايد اين نكته را بدانيم كه حديث پرستش دوس نسبت به 91ص  27مرجع سابق ج .  2

ده است، به آن خبر دا) ص(ي داليل نبوت است؛ زيرا آنچه را كه پيامبر  ه، از جملهلصذوالخ
تا . ه و عبادت آن را دوباره از سر گرفتندداده است، و دوسيان تعظيم ذوالخلصدر واقع روي 

. زماني كه در زمان حكومت اول سعودي تخريب شد و قسمتي از بناي آن منهدم گرديد
تا اينكه در زمان حكومت سوم سعودي . سپس بار ديگر جاهالن به عبادت آن روي آوردند

كتاب اشراط الساعه (مراجعه كنيد به . و تخريب شد، و آثار آن از بين رفتكامالً نابود 
ي دوم اين است، اين حديث بيانگر اين  اين يك مسأله، و مسأله )162يوسف وابل ص 

دهد، چنانكه بخاري صراحتاً چنين  مورد است كه در ميان اين امت شرك روي مي
كه در اين  ها مبني بر اين اما ظن بعضي. تبندي كرده، و ابن حجر هم برداشت كرده اس عنوان

دهد، يقيناً تصوري غلط است كه ناتواني در فهم معاني  امت البته كه هيچ شركي روي نمي
اند، آنها را به اين خيال رسانده است، اين از يك  حديثي كه در اين باره به آن احتجاج كرده

اديث فراواني كه بيانگر پيام سو، و از سوي ديگر، قصور و ناتواني آنها در شناخت اح
ها را به اين فهم عليل و ناصحيح  ه هستند، آنها نسبت به ذوالخلص يث عبادت دوسيحد

اند، صنوف شركي كه در ميان مسلمانان وجود  باكانه گفته و بر همين پايه، بي. رسانده است
. دهد ميان اين امت شرك روي نمي ها در چرا؟ چون به گمان آن! دارد، شرك نيست؟

و نگاه كنيد به بعضي از احاديثي كه بيانگر ! كه غربت اين دين چقدر زياد است اهللا سبحان
تغيير وضعيت، و درافتادن طوايفي از اين امت در دام شرك هستند، و اهل حديث آنها را در 

ي آنها حديث ثوبان است كه  از جمله. كنند تأليفات خودشان در كتاب الفتن وارد مي
كه قبايلي از امتم به مشركان ملحق  شود تا اين قيامت بر پا نمي«: فرمود) ص(يامبر پ: گويد مي
 278ص  5روايت از احمد ج (. »پرستند ها را مي شوند، و تا اينكه قبايلي از امت من بت مي

، و آلباني در تحقيقش مشكاه المصابيح ج 4252ي  شماره 452تا   450ص  4و ابو داود ج 
ص  16، و شعيب ألرنائوط در تحقيقش صحيح ابن حبان ج 5406 ي شماره 1488ص  3

دهند،  و ديگر احاديثي كه نشان مي. )آن را صحيح دانسته است 7238ي  شماره 222تا  221
كنند، و به  مردماني از اين امت وجب به وجب و مو به مو از يهوديان و مسيحيان پيروي مي

، دليلي است بر اين مورد در حاالت مردمي كه و واقعيت امروزي. نمايند ها عمل مي سان آن
ها  آن. هاي مسيحي و يهودي است كه ـ روشهايشان، روش به اسالم منتسب هستند، حال آن

كنند، و آن را  ي مدنيت و پيشرفت قلمداد مي شمارند، بلكه مايه نه تنها اين عمل را قبيح نمي
  .نيمك و از خداوند طلب ياري مي. نمايند آشكارا اعالن مي



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾573﴿

 

 

هـاي كسـان قبـل از خـود را پيـروي       هـا و روش  سـنت «: گويد كه مي) ص(اين سخن پيامبر 
  .2» 1»كنيد مي
ر اخبـار از ظهـور   ذكـ «: و ابن حبان بـر ايـن حـديث چنـين عنـوان نوشـته      ] 18[

بنابراين اصل بر اين است كه طواف به غير  3»هاي اهل جاهليت در مسلمانان نشانه
باشد، و بعـد از   از آن چه كه اهللا تعالي مشروع كرده است، عملكرد اهل جاهليت مي

رو آثار و پيـرو   كنند كه دنباله آن تنها كساني از اهل شرك و گمراهي به آن اقدام مي
العتيـق كسـي معـذور دانسـته      در طـواف بـه غيـر بيـت اهللا    . هسـتند  هاي آنان روش
برد اين طوافش كار قربت آور است كه او  شود، مگر انسان جاهلي كه گمان مي نمي

شـود، تـا از جهـالتش     سازد، لذا اطالعات الزمه به او داده مـي  را به خدا نزديك مي
ست كه علماي شافعي را وادار و اين ذاتاً يكي از داليلي ا. دست بردارد و پايان يابد

بـه دور آن طـواف كـرده     )ص(كرده به ايـن نكتـه يـادآور شـوند كـه قبـر پيـامبر        
گردد كه، اين قبر مكـاني اسـت    زيرا گاهي جاهل به اين متمسك مي، 4شود نمي

كه، جسد بهترين پيامبران را در خود جاي داده است، لذا بر اين پايـه، سـزاوار   
اين در حالي است كه علماي شافعي هـر  . كرده شوداست كه به دور آن طواف 

طوافي را كه به غير آنچه كه باشد كه خدا طواف كردن به آن را مشروع كـرده  
  اند، باشد، هرجا كه باشد، انكار نموده

ي كارهاي منكري كه حاجيان انجام  مثالً ابن نحاس در اثناي سخنش درباره] 19[
هـا بـه دور گنبـدي     كارهاي منكـر، طـواف آن  ي اين  از جمله«: دهند، گفته است مي

                                                 
كتاب األنبياء، باب آنچه كه از بني اسرائيل ذكر شده،  144ص  4اين حديث را بخاري در ج .  1

كتاب العلم، باب نهي از پيروي كردن از متشابه  219ص  6روايت كرده، و مسلم در ج 
  .قرآن، روايت كرده است

  .297تا  296ص  1ج  الـمحجةالحجه في بيان .  2
  .150تا  149ص  15صحيح ابن حبان ج .  3
نا گفته پيداست كه يكي از اسباب و داليل اين آگاه سازي، اختالف معانداني است كه چنين .  4

. انجامد ها به طول مي هاي پوچ و واهي كه ذكر آن هم به بهانه دانند، آن اموري  را جايز مي
و به . زنند ميها با اين كار نصوص و متون آشكار و اجماع امت اسالمي را به پشت ديوار  آن

شاءاهللا چيزي از اين ادعاهاي باطل  كند، ان ي حالج ذكر مي زودي در خبري كه ذهبي درباره
  .ذكر خواهد شد
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نامنـد، و ايـن بـدعت شـنيع و زشـتي       السالم ـ مي  باشد كه آن را گنبد آدم ـ عليه  مي
  .1»است كه بايد آن را انكار نمود و جلوي آن را گرفت

هـا بـه ايـن دليـل كـه       ذهبي در شرح و تعليق طواف حالج به يكـي از قبـر  ] 20[
شود، آن هم مخلـوق اسـت،    دور آن طواف كرده مياي كه به  مخلوق است، و كعبه

ي اسالم بسـان قبـري تلقـي     آيا قبله. اين مشكل و معضل ديگري است«: گفته است
  .2»!شود؟ گاه به دور آن طواف كرده مي گردد، و آن مي
المقـدس، هـيچ خصوصـيت و     هنگامي كه سيوطي بيان كرده، سفر بـه بيـت  ] 21[

سپس در آن نوعي همانندي بـه  «: ندارد، گفته استامتيازي در روز عرفه بر غير آن 
و بـه همـين خـاطر    . ي خدا و مشابهت به كعبه وجود دارد حج كردن به سوي خانه
كشد كه، بعضي از گمراهان به دور آن صخره بگردنـد   آنجا مي است كه گاهي كار به

عي از وي هم اين نوع از طواف را نـو . 3»و طواف كنند و آن را به كعبه تشبيه سازند
گمراهي قرار داده؛ زيرا به غير چيـزي اسـت كـه خداونـد، طـواف كـردن بـدان را        

  .مشروع كرده است
ابو شامه در معرض ذم و نكوهش و انكار كساني كـه در ايـن روز در بيـت    ] 22[

هـا   به من خبر رسيده كه در ميان بعضـي از آن «: شوند، گفته است المقدس جمع مي
گردند و آن را به طـواف كعبـه تشـبيه     ي از صخره ميهستند كساني كه به دور گنبد

  .»نمايند مي
هنگامي كه مقريزي شرك به خدا را در زمينه افعـال ذكـر كـرده، در ضـمن     ] 23[
] 24[هايي كه براي آن آورده، به طواف به دور غير بيت اهللا هم مثل زده اسـت   مثال

اي قرار داده كه از  ه بيراما ابن حجر هيتمي طواف به دور قبرها را در ضمن گناهان ك
دسـتاويز و مستمسـك   گويي اختالف در اين بـاره بـه    4.باشند تر مي شرك پايين

شخص جاهل كه قبالً بدان اشاره شد، راجع است از اين حيـث كـه او گمـان    

                                                 
  .297تنبيه الغافلين ص .  1
  .264ص  16سير اعالم النبالء ج .  2
  .183االمر باالتباع ص .  3
  .19ص  1ئر ج الزواجر عن اقتراف الكبا.  ٤
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ي آن در نـزد خـدا    برد طواف در بعضي از جاها قربتي است كه بـه وسـيله   مي
ي عظيمش، به خدا نزديـك   ف به دور خانهگونه كه با طوا شود، همان نزديك مي

تابـد،   شود، برخالف كسي كه جاهل نيست، و طوافش هيچ عذري را بر نمي مي
پس هر وقت كه او به غير آن چه كه خدا طواف را بدان مشروع ساخته، از قبيل 

ها طواف كرد، به اين نيت كه بـه چيـزي    بنا يا قبر يا درخت يا سنگ يا غير اين
طواف كرده، نزديك شود، در واقع شرك او، شرك اكبر اسـت، و   كه به دور آن

اين چيزي است كه به طور غالب از حال اين صنف از طـواف كننـدگان ديـده    
عطـاردي دربـارة شـرك اهـل      1و به همين خاطر  است كه ابو رجـاء . شود مي

كـرديم،   ما سنگ را پرستش و عبادت مي«: جاهليت اين چنين سخن گفته است
انـداختيم و آن   يـافتيم، سـنگ اول را دور مـي    سنگي بهتر از آن مي پس هر گاه

يـافتيم، مشـتي از خـاك     گرفتيم، پس هرگـاه سـنگي نمـي    سنگ ديگر را برمي
آورديـم، آن گوسـفند را بـر روي آن خـاك      داشتيم، سپس گوسفندي مـي  مي بر
 بنـابراين، . 3»كرديم ، سپس به دور آن خاك طواف مي2دوشيديم مي )فراهم شده(

هـا انجـام    وي، طواف را به عنوان توضيح و تشريح عبادتي كه بـراي آن سـنگ  
گونـه كـه قـبالً بيـان      دادند، قرار داده است، و اين به اين دليل است، همـان  مي

                                                 
در زمان فتح . باشد ان بصري، مخضرم، و يكي از علماي بزرگ تابعي مياو عمران بن ملح.  1

و از عمر و علي و عمران بن حصين . را نديده است) ص(و پيامبر . مكه مسلمان شده است
و در هر ده روز از ايام رمضان، قرآن را در نماز .شنيده است] حديث[و ابو موسي و گروهي 

و بنا به قولي در سال  108و بنا به قولي در سال  107در سال . براي مسلمانان ختم مي كرد
  .66ص 1ذهبي ج  تذكرة الحفاظبه : نگاه. وفات يافته است 105

  .»يعني تا مانند سنگ، سفت شود«: )214ص  16ج (ابن حجر در فتح الباري گفته است .  2
يفه، و حن ، كتاب المغازي، باب هيئت بني119ص  5روايت از بخاري در صحيح خود ج .  3

اهل شرك از اين امت اين درد بزرگ را از آن جاهالن به ارث برده است، زيرا حالج در 
تواند در  ي خدا برود، مي هايش ذكر كرده كه هر كس نتواند به حج خانه يكي از كتاب

نفر يتيم به نوع  30اش اتاقي بسازد و همچون كعبه به دور آن طواف نمايد، و به  خانه
و اين سخن . كند كرده است صدقه دهد، و اين كار اورا از حج كفايت مياي كه ذكر  صدقه

: و نگاه. و پناه بر خدا. ن مرتد اعالم شد و سپس كشته شدآيكي از داليلي بود كه به خاطر 
  .109ص  35به فتاواي ابن تيميه ج 
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ترين چيزي است كه حاكي از خضوع و تـذلل و فروتنـي    كرديم، طواف نمادي
  .واهللا اعلم .باشد انسان مي
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  نذردر شرك : ششم  مسأله

دانـد، و   اي كه خود را خاضع و ذليل مي ي بنده قبالً بيان كرديم كه نذر فقط از ناحيه
يقين دارد كسي كه خواسته براي او نذر كند، مالك ضرر و نفع و عطاء و منع است، 

شود، اين ديدگاهي كـه چنـين شخصـي     گيرد و بدان پايبندي حاصل مي صورت مي
سازد كـه، تحقـق آرزو يـا     د او را وادار ميكند، دار نسبت به كسي كه برايش نذر مي

اي را بجويـد بـه    دفع موردي مكروه را در نزد او جستجو كند، و به سوي او وسيله
و به همين خـاطر  . ي تحقق پيدا كند اش صورت پذيرد، و جامه اين اميد كه خواسته

عملي بـين بنـده و بـين اهللا تعـالي     : شافعي در توصيف نذر گفته استاست كه 
و عملي كه ميان بنده  و اهللا تعالي است، جايز نيست كه بين بنده و يكي . 1است

از خاليق قرار داده شود، زيرا چيزي كه ميان بنده و پروردگارش اسـت، داراي  
ي شأن قرائت فاتحـه   اي كه درباره شأني ويژه است، چنان كه در حديث قدسي

م بـه دو نصـف تقسـيم    ا نماز را در بين خـودم و بنـده  «: خوانيم آمده است، مي
پس «: فرمايد جا كه مي تا آن» ام چيزي است كه خواسته است ام، و براي بنده كرده

اهللا تعالي گفت كه اين بين من و بـين   )اياك نَعبد و اياك نَستعينُ(: وقتي كه گفت
  .2»باشد ام مي بنده
ي  شان دربـاره و به همين خاطر است كه جمهور علماي شافعي در اثناي سخن] 1[

اگر اهللا تعالي بيمارم را شـفا  «: اند كه اگر ناذر مثالً بگويد ي نذر صحيح دانسته صيغه
: گردد، اگر چـه نگفتـه باشـد    نذرش منعقد مي. »دهد، فالن چيز بر من واجب است

و دليلشان اين است كه تقرب و نزديكي جـز  » ...براي خدا بر من واجب است كه «
گـويي  بـر آن حمـل شـده      گيرد، پس ايـن كلـي   رت نميبه سوي خداي تعالي صو

و از آن جا كه مسئله چنين است كه ما توصيف كرديم، در واقع نـذري كـه   . 3»است
                                                 

  ! نگاه كنيد 387ي  به مطالب پيش گفته درصفحه.  1
كتاب الصاله، باب وجوب قرائت فاتحه، و روايت از  102ا ت 101ص  4روايت از مسلم ج .  2

  .ها، و لفظ از ان مسلم است و غير اين 285ص  2احمد در المسند ج 
  .خاطرنشان ساخته است 451ص  8اين مطلب را نووي در المجموع ج .  3
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آميـز اسـت و موجـب     گيرد، صـد در صـد شـرك    به قصد غير اهللا تعالي صورت مي
ال نذر اال فيمـا ابتغـي بـه    «: فرموده اسـت ) ص(زيرا پيامبر . باشد گمراهي فرد مي

هيچ نذري نيست مگر در آن چه كه به منظور كسب خشنودي اهللا تعالي « 1»ه اهللاوج
ي موضوعاتي سخن گفته كه پيوند مستقيمي با  و امام شافعي درباره. »گيرد انجام مي

از اين رو، خوب نيست بيائيم آنها را در بحث اين نوع از شـرك،  . موضوع ما دارند
  .مورد غفلت قرار دهيم

تصريح كرده كه هر كس نذر كند به جايي بـرود، چيـزي بـر او     از جمله وي] 2[
: گانـه را اسـتثنا كـرده اسـت     ايـن مسـاجد سـه   ] از ايـن قاعـده  [آيد البتـه   الزم نمي

و در تعليـل  . 2المقدس در مدينه، و مسجد بيت) ص(مسجدالحرام، و مسجد پيامبر 
خداي تعالي  زيرا در رفتن به چيزي از شهرها، هيچ طاعتي براي«: آن گفته اسـت 

گيرد، كه اميد است در آنهـا خيـر و نيكـي     به جاهايي صورت ميرفتن بلكه  نيست،
بارها، جز بـراي سـه مسـجد بسـته     «فرموده است ) ص(؛ زيرا پيامبر ...حاصل شود

  4. 3»المقدس و مسجد بيت  و اين مسجد من،  مسجد حرام،  شوند، نمي
گـردد، اگـر    ين اماكن منعقد نميوي تصريح كرده كه نذر آمدن به سوي غير ا] 3[

شود مگـر در ايسـتادن    چه نزديك به حرم مكه باشد مانند عرفه ـ كه حج كامل نمي 
نذر در غير طاعت اهللا تعـالي  «بدانجا ـ و علت اين امر در نزد او اين است كه اين  

                                                 
ي  شماره 642ص  2و ابو داود در سننش ج  185ص  2روايت از احمد در المسند ج .  1

ـ  324ص  11اند ج  و محققان مسند امام احمد، سند اين حديث را حسن دانسته، 2192
بر من است نذر : و اگر بگويد«: اي را بنا نهاده، و گفته ، و شافعي بر اين پايه، مسأله325

زيرا نذر . شود، اگر فالني هم بخواهد حجي اگر فالن كس بخواهد، چيزي بر او واجب نمي
  .258ص  2االم ج . »اهللا تعالي مد نظر قرار داده شده است صرفاً چيزي است كه با آن

ي مسجدالحرام بايد بگوئيم كه از نظر امام شافعي، الزم است به نذري كه بر رفتن به  درباره.  2
دو روايت از او   اما درباره آن دو مسجد ديگر،. سوي آن بسته شده است، وفا كرده شود

عمل كردن به نذر واجب نيست، كه در اينجا ذكر شده  يكي از آنها اين است كه: وجود دارد
ص  8براي بيان اين مطلب به المجموع نووي ج . است، و دومي ضرورت عمل به نذر است

  .نگاه كنيد 474ـ 473
، باب فضل نماز در مسجد مكه و مدينه، و روايت 56ص  2روايت از بخاري به نحو آن ج .  3

  .با محرم به حج و غير آن از مسلم در كتاب الحج، باب سفر زن
  .256ص  2االم ج .  4
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  .»1باشد مي
 در رفتن به چيزي از شـهرها هـيچ طـاعتي بـراي اهللا    «: بنابراين اين سخن شافعي

ي نذري كـه بـه منظـور     از يك سو، و اين سخن وي كه درباره. »تعالي وجود ندارد
ايـن نـذري اسـت در    «: است  شود، گفته آمدن به جايي نزديك به حرم مكه بسته مي

از سوي ديگر آشكارا بيانگر اين نكته هستند كه بـه نظـر   ، »غير طاعت اهللا تعـالي 
اي ديگري وجود ندارد كه داراي وي، در زمين به غير از آن سه مسجد، هيچ ج

امتيازي ويژه بوده و چنين بطلبد كه نذر رفتن به سوي آن را در حوزه كارهـاي  
سـازد، و بـه جـز     آوري قرار دهد كه ناذر خود را به آن پايبند و ملتزم مي قربت

شود، نه تنهـا فاقـد    اين سه مكان، نذري كه براي رفتن به اماكن ديگر منعقد مي
كنـد،   شود، اگر چه آن مكاني كه ناذر قصـد آن مـي   كه منعقد نمياعتبار است، 

ترين ناحيـه و مكـان در نـزد     كه دوست داشتني 2هاي خدا باشد اي از خانه خانه
  !3باشد خدا مي

باشد، و به همين  آنچه كه شافعي گفته، بر نذر آمدن به اين جاها، مقصور نمي] 5[
اگر شخصي نـذر كنـد،   «: گويد نجا ميي شأن نذر قرباني در آ خاطر است كه درباره

ايـن  كه در مكه قرباني كنـد و   كند مگر اين كه در مكه قرباني كند، او را كفايت نمي
، و اگر نذر كرد كه 4به اين دليل است كه قرباني كردن در مكه خير و نيكي است

                                                 
  .258ص  2مرجع سابق ج .  1
، به طوري كه تصريح كرده كه هر كس نذر كند كه به مسجد 256ص  2به االم ج : نگاه. 2

توضيح داده كه اين  475ص  8و نووي در المجموع ج . آيد شهري برود، اورا الزم نمي
زيرا در قصد كردن مسجدي غير از اين مساجد سه  مطلب مورد توافق علماي شافعي است،

، و التهذيب 476ص  15و نگاه كنيد به الحاوي، ماوردي ج . گانه هيچ قربتي وجود ندارد
  .، دارالكتب العلميه391ص  12، و العزيز، رافعي ج 153تا  152ص  8بغوي ج 

ش، از حديث كتاب المساجد، باب فضل نشستن در مصالي 171ص  5روايت از مسلم ج .  3
ترين اماكن در نزد خدا، مساجد   دوست داشتني«: فرمود) ص(پيامبر: ابو هريره كه مي گويد

  .»هستند
تعظيم ] خيلي[و اين بدين خاطر است كه در آن با ذبح كردن در بلد حرام خداوند، خداوند .  ٤

وم توضيحي از باب د 378تا  370ي  شود و در رابطه با بيان مسأله ذبح در صفحه كرده مي
  .در اين مورد ذكر شد
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آن كند كه قرباني كند مگر  در غير آن قرباني كند، بايد صدقه دهد، او را كفايت نمي
و من به اين دليل آن را واجب دانستم درحاليكه در . جا كه نذر كرده كه صدقه دهد

اي وجود ندارد، زيرا او نذر كرده كه به  قرباني كردن در غير مكه هيچ خوبي و نيكي
در قربـاني  «: گويـد  و اين سخن شافعي كـه مـي  . 1»هاي آن شهرصدقه بدهد مسكين

ي اين مطلب است كه در  دهنده نشان» ندارداي وجود  كردن در غير مكه هيچ نيكي
ذهن شافعي هيچ وقت جايي ـ جز مكه ـ حضور نداشته كـه اختصاصـاً بـراي      

. گـردد  نذر تعيين و مشروع شود آن هم به خاطر فضيلتي كه به آن مكان باز مي
كه معتقد باشد كه در زمين مكاني است كه به خـاطر خاصـيتي     چه رسد به اين

وي كسي را كـه   .پذيرد از كسي كه بدان تقرب جسته است، مي ، نذر را2كه دارد
نذر كرده در غير مكه قرباني كند، صرفاً به دليل و علتي وي را بـه عمـل كـردن بـه     

، از 3بينـي  گونه كه مي ملزم ساخته كه هيچ تعلقي به آن مكان ندارد، همان] 6[نذرش 
و چيـزي كـه خـود    گوئيم كه قول صحيح در مـذهب شـافعي    همين جا قاطعانه مي

شافعي به آن تصريح كرده است، اين است كه نذر ذبح يا قرباني در غير مكه منعقـد  
يـا آن را در نيـت   . »دهم و بر فقراي آنجا صدقه مي«: گردد، اگر ناذر نگفته باشد نمي

زيرا اين فقط التزام و پايبندي به ذبح است و در غير حرم هيچ قربتـي  . نداشته باشد
گويـد، فـالن جـا     انديشان و جاهالن كه مي بنابراين اعتقاد زياده. 4ارددر آن وجود ند

                                                 
  .256ص  2االم ج .  1
به حول و قوه الهي  به زودي بيان اين مطلب در سخن اذرعي و غير وي از علماي شافعي .  2

  .خواهد آمد
آمده است، بيهقي  84تا  83ص  10و به همين خاطر است كه چنان كه در سنن كبري ج .  3

باب كسي «: ر قرباني در مكه باز كرده است، گفته استبعد از آن كه بابي را در رابطه با نذ
و جهت بيان اين مسأله، تعدادي » كه نذر كند كه در غير مكه قرباني كند، بايد صدقه دهد

از وضعيت آن مكاني كه سائل نذر كرده ) ص(ها پيامبر هايي را وارد كرده كه در آن از روايت
هم از جهت تعظيم اهل جاهليت نسبت به كه در آن جا قرباني كند، نظرخواهي كرده، آن 

آن، و از جمله از يكي از كساني كه نذر كرده بود در يكي از آن نواحي قرباني كند، سؤال 
پس به نذرت : نه، فرمود: آيا در قلب تو، چيزي از جاهليت وجود دارد؟ گفت«: كرد و گفت

  »  !وفا كن
  .ان ساخته استخاطرنش 470ص  8اين مطلب را نووي در المجموع ج .  4
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داراي خاصيت قبولي نذور است، پس هر كسي كه چيـزي بـراي آن نـذر كنـد، بـا      
گـردد؛ يكـي از    طلبي كه به خاطر آن نذر كرده، اثر آن مكان براي او ظاهر مي تحقق

تعـالي   »/«شـافعي  بزرگترين اباطيلي است كـه هرگـز در انديشـه و ذهـن امـام      
در رابطه با بيـان ايـن مسـأله سـنگ تمـام گذاشـته، و از        1و اذرعي. نچرخيده است

ي جوانب آن را مورد بررسي قرار داده؛ و مقاصد اهل اين نذرها و حكـم ايـن    همه
  .كار آنها در شرع خدا را به خوبي بيان نموده است

يا شيخ يا اوليائي كه نام آن اما نذر براي آرامگاه و مرقد ولي «: وي گفته است] 7[
گور را به خود اختصاص داده است، يا اولياء و صالحاني كـه در آن مكـان رفـت و    

نذر قصد داشته باشـد   اگر ناذر با اين) و براي آن نذر صورت بگيرد(اند،  آمد داشته
ـ حال آن كه قصد عموم و غالب اين است ـ آن مكـان يـا آن مرقـد يـا آن گنبـد و       

ظيم نمايد، يا كسي را كه در آن دفن شده يا بدان منسوب اسـت، يـا بـه    گوشه را تع
ساخته شده است، تعظيم نمايـد، ايـن نـذر باطـل اسـت و منعقـد       ) آن گنبد(نام او 
ها عقيده دارند كـه چنـين امـاكني داراي خصوصـياتي هسـتند و       آنگردد،  نمي
اورند، و با نـذر كـردن   ها را به ارمغان بي توانند بالها را از بين ببرند و نعمت مي

هـا   ها براي بعضي از سـنگ  حتي آنگردد،  ها، بسياري از دردها خوب مي براي آن
ها تكيه زده است، و بـراي   كنند چون گفته شده كه فالن عبد صالح به آن هم نذر مي

قبر فالني : گويند و ميكنند،  هايي نذر مي ها و زيتون ها و شمع ها چراغ بعضي از قبر
پذيرد، منظورشان اين است كه آن هدف مورد نظر  الني اين نذر را مييا مكان ف

مانند شفاي مريض، يا آمدن انسان غايب و گمشـده، و سـالمتي مـال، و ديگـر     

                                                 
يعني مزي و  )معروف(از دو حافظ . باشد او ابو العباس احمد بن حمدان شيخ بالد شام مي.  1

بدر الدين زركشي . اند داده )تدريس و افتاء(ي  و جمعي به او اجازه. ذهبي تعليم ديده است
اندازه هم  ها به اند و منهاج نووي را در دو كتاب كه حجم آن و غير او به سوي او كوچ كرده

و هر . باشد المحتاج و ديگري قوت المحتاج ميُ غنيةها  است، شرح داده است يكي از آن
هايي نقل  از كتابدر تصنيفات خود از بسياري . يك مطالب جديد و متفاوتي با ديگري دارد

در  »/«وي . ها را با نقل وي باقي گذاشته است اند، و خداوند ذكر آن هكرده كه از بين رفت
 125ص  1براي بيوگرافي وي به الدرر الكامنه اثر ابن حجر ج . وفات يافته است 783ال س
  ! مراجعه كنيد 294تا  292ص  4، و طبقات ابن هدايه اهللا ج 128تا 
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پـس ايـن نـذر ، بـه ايـن      . شود اين نذر حاصل مي ي به وسيله، انواع نذر مجازات
آن . 1»ردپـايگي آن وجـود نـدا    پايه اسـت و هـيچ شـكي در بـي     صورت، باطل و بي

آميـز و   كنند، هدفي شـرك  مرحوم بيان كرده كه هدف كساني كه براي اماكن نذر مي
هـاي   بد است، زيرا اين هدف در نزد آنان با اين اعتقاد در ارتباط است كه خاصـيت 

ها است كه طلـب دفـع بـال و     ي آن بخصوصي در آن اماكن وجود دارد كه به وسيله
گردد، و اين همـان چيـزي اسـت كـه بـا ايـن        شود، و طلب كسب نفع مي زيان، مي

اذرعـي   به همـين خـاطر  ... كند بول ميفالن جا، نذر را ق: اند سخنشان مد نظر داشته
هـايي قاطعانـه تصـريح نمـوده اسـت؛ زيـرا        به باطل بـودن چنـين نـذر   ) رحمه اهللا(

اعتقاد فاسد و پوچي است كه شكي در اين نيست كه شرك و گمراهـي    دربرگيرنده
پيـدا    ها و تـازه  ي بدعت در اثناي سخنش درباره] 8[گونه كه ابن نحاس  مانه. است
هـا ايـن    ي ايـن بـدعت   و از جمله«: ها بدين مطلب صراحتاً اشاره كرده و گفته شده

ها چراغ روشـن   ها و چاه ها و چشمه آيند در كنار درختان و سنگ ها مي است كه، آن
هـايي شـنيع و    ها بـدعت  و همه اين. كنند ميها، نذر را قبول  آن  گويند كنند و مي مي

هـا محـو و نـابود گـردد؛      منكرات قبيحي هستند كه بايد از بين برده شوند و آثار آن
كننـد و   رسانند، و جلب مـي  ها ضرر و نفع مي زيرا اكثر جاهالن معتقدند كه آن

و  ها نذر شود، گمشـده  دهند، و اگر براي آن نمايند، و بيماري را شفا مي دفع مي
) ص(گردانند و اين شرك و نوعي دشمني با خـدا و رسـولش    غايب را باز مي

  .2»باشد مي
عنـوان كـرده    704و نظير اين سخن ابن كثير است كه در سياق اتفاقات سال ] 9[

                                                 
اين مطلب را از  290تا  289ص  1شيخ عبدالرحمن بن حسن در كتاب فتح المجيد ج .  1

حال اذرعي بيان كرديم كه او بر منهاج دو شرح و قبالً در شرح . شرح منهاج نقل كرده است
ها همان  باشد، و هر دوي آن المحتاج مي غنيةها قوت المحتاج و ديگر  نوشته كه يكي از آن

و ابن . ي خطي هستند اشاره كرده، همچنان نسخه 119ص  1گونه كه زركلي در اعالم ج 
اءاهللا به زودي خواهد آمد ـ ش ان 503ي  گونه كه در صفحه حجر هيتمي در فتاوايش ـ همان

و به اين دليل آن را از كتاب فتح المجيد نقل كردم ـ . به اين سخن اذرعي اشاره كرده است
ي فتح المجيد همة آن  با وجود آن كه مؤلف آن ديرتر از ابن حجر آمده است ـ كه نويسنده

  .ـ ذكر كرده است 205را ـ به نقل از اصل آن تيسير العزيز الحميد ص 
  .333تنبيه الغافلين ص .  ٢
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رهسـپار شـد و بـه يـارانش كـه      1شيخ تقي الدين ابن تيميه به مسجد تاريخ «: است
اي را كه در آن جا در كنار  ر داد كه صخرهتراشاني هم بودند، دستو همراه آنان سنگ

آمدنـد، و   زيرا مردم به زيـارت آن سـنگ مـي   . رود قلوط قرار داشت، تكه تكه كنند
لذا، آن را تكه تكه كرد و مسلمانان را از آن و از شر شرك . كردند برايش نذر مي

 اي را از سـر مسـلمانان كوتـاه    ي آن راحت نمود، و بدين ترتيب شبهه به وسيله
بنـابراين، وي هـم نـذري را كـه     . 2»!كرد كه شر آن خيلي عظـيم و فـراوان بـود   

و . دادند، چنين توصيف كرده كه شـرك اسـت   كنندگان از آن صخره انجام مي بازديد
هايي كه اغفـال شـده    خوب از حال آن افراطي »/«وي اين بدين خاطر است كه 

ز منابع شري تبديل شده بـود  جان و كرّ به يكي ا ي بي بودند، تا جايي كه آن صخره
و . ي حفظ اعتقاد مسلمانان از گمراهي گرديـد اطـالع داشـت    كه قطع كردن آن مايه

گـذاران از طريـق تعظيمـي كـه      ي دمشقي به وضوح بيان داشته كه بـدعت  ابو شامه
] 10[شـوند و   دهند، به اين درد قبـيح دچـار مـي    نسبت به بعضي از اماكن انجام مي

پنداري آن اماكن باعـث قربـت و نزديـك شـدن بـه خـداي        بزرگبرند كه  گمان مي
سپس پا را از اين فراتر گذاشـته، و رفتـه   «: او گفته است. باشد تبارك و تعالي مي

هـا، آن امـاكن را    شـود، و آن  ها خيلي بزرگ مـي  رفته اثر اين اماكن در دل آن
ايـن كـه    شـوند بـه   وار مـي  هـا اميـد   پندارند و با نذر كردن براي آن بزرگ مي

هـا   و اين از ميان چشمه. بيمارهايشان شفا پيدا نمايد، و نيازهايشان برآورده گردد
و در شهر دمشق ـ كه خـدا آن را از ايـن    . باشد ها مي ها و ديوارها و سنگ و درخت

الحمـي   نـة يعوـ جاهاي متعددي از اين قبيل وجـود دارد ماننـد   ! درد محفوظ كند
درون بـاب  ] بنـدي شـده    خوشبو و آزيـن [و مخلّق  )ستون(خارج در توما، و عمود 

صغير، و آن درخت ملعـون و خشـك شـده خـارج از بـاب نصـر در خـود همـان         

                                                 
و . آمده است» مسجد نارنگ« 9ص  6و در شذرات ابن عماد ج . اين چنين در اصل است.  1

به اين ماجرا اشاره كرده است و همچنين آن مسجد را  334ابن نحاس در تنبيه الغافلين ص 
آبادي ج همان گونه كه در قاموس فيروز . اي است مسجد نارنگ ناميده است، و نارنگ ميوه

  .آمده است 209ص  1
  .34ص  14دايه و النهايه ج لبا.  2
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ي راه، ـ كه خدا بريدن و از ريشه بركندن آن را آسان نمايد ـ كه چقدر به آن    گوشه
و ايـن توصـيفي دقيـق    . 1»!ذات االنواطي شبيه است كه در حديث ذكر شـده اسـت  

شـود كـه مـردم     پنداري اماكن، باعث مي كند بدعت تعظيم و بزرگ ان مياست كه بي
ها اختصاص دهند، عباداتي از قبيل نذر و غير آن، و اين فقط به اين  عبادت را به آن

دهنـد، هـيچ اصـلي در     پنداريي كه مردم انجام مـي  دليل است كه اين تعظيم و بزرگ
شـود كـه آن را    اي آن پيـدا نمـي  اي بـر  شرع ندارد، به همين خاطر، قاعده و ضابطه

كنترل نمايد و حد و مرزي براي آن قرار دهد كه كسي حق نداشـته باشـد از آن پـا    
روي اهلش شده تا جائيكه عبـادت را   از همين روي، باعث افراط و زياده. فراتر نهد

و تشبيهي كه ابوشامه ميان درخت مزبور دمشق و . به غير اهللا تعالي اختصاص دادند
آويختند، بـه ميـان آورده اسـت،     هاي خود را به آن مي تي كه مشركان اسلحهآن درخ

آميـز   بيانگر اين نكته است كه اهداف نذركنندگان براي درخت دمشق اهدافي شرك
  !تواند داشته باشد؟ است، در غير اين صورت اين تشبيه چه معنايي مي

  .2سخني مانند سخن ابوشامه گفته است »/«سيوطي هم ] 11[
ي احكام معروف نذر فارغ شد،  يدي از سخن گفتن دربارهوو هنگامي كه س] 12[

در نزد ما هنوز سيمايي باقي مانده كه مدار مردم در ايـن زمـان براسـاس آن    «: گفت
و آن چيزي نيست جز نذر براي غير اهللا تعالي، مانند نذر براي ابراهيم خليـل  . است

ر واقع اين عـادت كثيـف در ايـن ايـام     د. يا نذر براي مردگان صالح )ص(يا پيامبر 
                                                 

، و حديثي كه مورد اشاره قرار گرفت، همان 101الباعث علي انكار البدع و الحوادث ص .  1
حديث ابو واقد ليثي است كه جريان عبورشان از كنار درخت سدري كه كافران در كنار آن 

شد،  آويختند، و آن درخت ذات األنواط ناميده مي هاي خود را به آن مي نشستند و سالح مي
خواستند كه ) ص(ها از كنار آن درخت سدر گذشتند و از پيامبر آن. نمايد را بازگو مي

قسم به آن «: فرمود) ص( گاه پيامبر همانند  مشركان، براي آنان ذات األنواط قرار دهد، آن
ْجَعلْ لََنا ِاهلاً کََما لَُهْم آهلةً، ِا«: كس كه جانم در دست اوست همانند قوم موسي سخن گفتيد

هاي اقوام قبل  ها در ميان است و شما از روش و سنت مسئله سنت» «قال ِانَّکُْم قَْوٌم ّتجَهلُونَ
و ترمزي حديثي را به  218ص  5روايت از احمد در مسند ج » !كنيد از خودتان، پيروي مي

 27ص  9به عارضه االحوذي ج : نگاه» «يححديث حسن صح«: اين معنا روايت كرده و گفته
 37ص  1ي ابن ابي عاصم ج  در تخريج كتاب السنه »/«و اين حديث را آلباني » 28ـ 

  .صحيح دانسته است
  .115االمر باالتباع ص .  2
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آيند براي اهل قبور از مردگان، طعام و زيتون و شـمع و   رواج پيدا كرده كه مردم مي
سپس كالم علماء را در اين باره ذكر كرده، و از چندين تن از » ...كنند قرباني نذر مي

دهـد،   گيري و انكار و اعتراض نسبت به كسي كه اين كار را انجـام مـي   ها سخت آن
ي آن را نام نبرده، و سخن را  نقل نموده است، سپس سخني را نقل كرده كه گوينده

و اين نقل . در اين باره با آن به پايان رسانده و در عين حال آن را تأييد نموده است
اگر براي پيامبران يا براي اولياء يا براي ماليكه نذر كنـد، هـيچ   «: قول اين اسـت 

كنند، در اين نيسـت   دانند و آن را بيان مي كه اين را مياختالفي در بين كساني 
زيرا ناذر اين نذر را نكـرده، مگـر بـدين    . كه اين كار، جزو شرك اعتقاد است

تواند ضرر و نفع برسـاند   خاطر كه معتقد است، كسي كه براي او نذر كرده، مي
ر او ي قدرتي سـببي كـه د   و بدهد و منع كند، يا به طبيعت خودش يا به وسيله

هاسـت كـه    هـا، سـخن خـود آن    و دليـل بـراين اعتقـاد آن    . . .گنجانده شده است 
در يك سختي و گرفتاري فرو افتاديم، آن گاه براي فالني نذر كرديم، كـه  : گويند مي

ها از هر  موج: گويند ها مي و بعضي از آن. ها برطرف شد بالفاصله گرفتاري و سختي
و يكي از . ا صدا زدم، آن گاه كشتي ما سالم ماندسو به ما حمله كردند، فالن شيخ ر

دشمنان به ما حمله كردند، و نزديك بود كه اسير شويم، آن گاه فالن : گويد ها مي آن
و . كس را صدا زدم، و براي او فالن چيز را نذر كردم، آن گاه ما سالم بـاقي مانـديم  

د، و بعضي از دردها براي ان هاي خود عمل نكرده بيني كه وقتي كه به نذر ها را مي آن
به نذرت وفا كن وگرنه با تو چنين و چنان : شود ها حاصل شده، به ناذر گفته مي آن
پردازد هـر چنـد كـه بـه خـاطر آن،       او هم بالفاصله به وفا كردن به نذر مي. شود مي

و اگرچه بدهكار يا مضطر باشد، و بسا كه به وفا كـردن  . . . مجبور شود قرض كند 
هـا بـه    ي ايـن  همـه . ميت ندهد، و بسا كه بميرد در حاليكه بدهكار اسـت به آن اه

كند، و به خاطر كسـب رضـايت    خاطر ترس از كسي است كه براي او نذر مي
اوست، و آيا اين فقط به اين خاطر نيست كه او داراي اعتقاد خـوبي نيسـت و   

ر و هنگـامي كـه او را مـورد سـرزنش قـرا      !رونق اسـت؟  دينش قوي نيست و بي
هـا بـرايم    منظـورم ايـن اسـت كـه، آن    : دهد اين است دهي، نهايت جوابي كه مي مي

و به خدا قسم كه شفاعت اصـالً بـه قلـبش حضـور     ... كنند شفاعت و پا درمياني مي
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داند كه اين كسي كه براي او نذر انجـام داده، يگانـه    كند، و فقط اين را مي پيدا نمي
و يكـي از  . آورد د و آرزويش را فراهم مـي ساز كسي است كه نيازش را برآورده مي

گاه اشخاصي را ديدم كه آمدنـد درحاليكـه    براي فالني نذر كردم، آن: گويد ها مي آن
ها آن كشتي يا مثالً آن دشـمن را راندنـد    من در بين خواب و بيداري بودم، آنگاه آن

كه آن امـر  در حالي )و به حالت عادي باز گشتم(آن گاه من آگاه شدم . و دفع كردند
شناسـد و   و بعد از ايـن ديگـر چيـزي را نمـي    . و مطلوب حاصل شده بود مرغوب

. 1»معتقد است كه خير نيست مگر خير او، و ضرر نيست مگر ضرري كه او برسـاند 
هـا از   واقع نذر مـذكور آن  و شكي نيست كه اين واقعيت اين نذركنندگان است، در

رك، بـه آن اشـاره كـرديم، و آن چيـزي     رع يافته كه در هنگام بيان سبب شاصلي تف
هـا را بـه آن    در واقع وقتي كه آن غلو و افـراط، آن . نيست جز غلو و زياده انديشي

اعتقاد فاسد رساند، از آن اعتقاد فاسد، اشكالي از شرك متفرع شـد كـه ايـن نـذور     
  .باشد آميز يكي از آن اشكال مي بدعت

آن كـه آن چـه را كـه     پـس از  »/«به همين خـاطر اسـت كـه سـويدي     ] 13[
دهنـد، مـورد    هـا انجـام مـي    هـا بـراي آن   قربـاني   ها از تعلق به قبرها  و ارائه افراطي

در دمشق شام مردماني را ديـدم كـه بـراي    «: نكوهش و مذمت قرار داده، گفته است
هـا را در سـر    كننـد، و آن  هايي را نذر مي ها و چراغ شمعدان 2گيالنيشيخ عبدالقادر 

هـا و   دهنـد و آن شـمعدان   ها را رو به جهت بغداد قرار مـي  آويزند، و آن مي3منبرها 
ها عقيده دارنـد كـه ايـن كـار      مانند و آن ها تا صبح به صورت روشن باقي مي چراغ

هـا بـا    گـويي آن . ترين كارهايي است كه موجب قربت به سوي اوست يكي از كامل
يـد، در آن جـا عبـدالقادر    هركجا كه چراغ و شمع روشن كن: گويند زبان حالشان مي

                                                 
  .220تا  218العقد الثمين ص .  ١
براي دانستن شرح . باشد حنبلي، زاهد مشهور، مي گيالنياو ابو محمد عبدالقادر بن عبداهللا .  2

البته دكتر سعيد بن مسفر قحطاني . مراجه كنيد 451تا  439ص  2حال وي به السير ذهبي ج 
  .ي او كتاب مستقلي تأليف كرده است درباره

و  ي استقبال باشد، به قرينه» منائر«دانم كه درست آن  اين گونه ذكر شده، البته من بعيد نمي.  3
ها  كنند ذكر شده كه آن و از بعضي از آن كساني كه نذر مي. كه در آن وجود دارد روكردني

ها و  كنند، پس چه بسا كه اينان آن چراغ شان نصب ميةهاي سفيد در سقف خان پرچم
  !آويزند و علم در نزد خداست ها مي ها را در آن مناره شمعدان
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  .1»!!...واقعاً اين كار موجب تعجب و حيرت است، اين خرافات چيستند؟! هست
ي نذر بـراي قبـور اوليـاء و مسـاجد و      اما ابن حجر هيتمي وقتي كه درباره] 14[

نـذري كـه بـراي ولـي     «: بعد از وفاتش، مورد سؤال قرار گرفت، گفت) ص(پيامبر
خيـر كـردن بـه خادمـان قبـرش و اقـارب و        از آنغالبـاً هـدف   ، گيـرد  صورت مي

پس اگر ناذر چيـزي از ايـن را قصـد كـرد يـا گفـت، نـذرش        . باشد نيازمندانش مي
و اگر قصد تقرب به آن مرده را داشته باشد، همان گونه كـه بسـياري   . صحيح است

كـه   2كنند، نذرش صحيح نبوده است، و سخن ابوالحسن أزرق از جاهالن چنين مي
  .3»....شود عدم صحت نذر براي مرده شده، به اين مورد آخر ارجاع داده ميقايل به 

ي آن به كسي كه  خواهد به وسيله و در تعليل بطالن نذري كه نذر كننده مي] 15[
ي  زيرا كارهاي قربت آور صـرفاً بـه وسـيله   «: در قبر است، نزديك شود، گفته است

لذا، وي نذر براي قبر را هم . 4»خلق اوشود نه به  ها به اهللا تعالي تقرب جسته مي آن
اما معنايي فاسـد  . ي معناي صحيح دانسته و هم دربرگيرنده معناي فاسد دربرگيرنده

انـد، و   ي غير خدا به آن نذر بيان كـرده  آن چيزي است كه اذرعي و غير وي از اراده
اي را بـه   اما معناي صحيح آن را براي كسي قـرار داده كـه بـذل و بخشـش صـدقه     

و آن چه كه ابن حجـر گفتـه يعنـي    . ها نذر كرده است كنندگان و خادمان قبر زيارت
كنند، همان معنايي است كه آن را صحيح  كه غالب كساني كه براي قبرها نذر مي اين

بلكه غالب و اكثر هماني است كه قبـل و بعـد از ابـن    . دانسته، غير قابل قبول است
اند كه آن چه كه بر  ي ـ بدان تصريح كرده حجر ـ يعني اذرعي و ابن نحاس و سويد 

هـا   ها و امثال آن نذركنندگان غالب است اعتقاد به وجود خاصيت قبول نذرها در آن
هـا بـر آن شـاهد و گـواه      و اين چيزي است كه واقعيت معلوم از حـال آن . باشد مي

 است، و اين در حالي است كه ابوشامه اين مورد را در كالمـي كـه قـبالً نقـل شـد،     

                                                 
  .216تا  215العقد الثمين ص .  1
اگر چه . عي واقف نشدم كه داراي چنين لقبي باشندبه شرح حال هيچ كدام از علماي شاف.   2

نگاه كنيد به معجم المؤلفين، اثر عمر رضا . ها موجود است اين لقب در بسياري از شرح حال
  .291ص  1و اعالم زركلي ج  205ص  4كحاله ج 

  .284ص  4فتاوي ابن حجر ج .  3
  .286ص  4مرجع سابق ج .  4
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و در كل . 1دقيقاً توصيف كرده، و سيوطي هم، او را بر آن تأييد و تثبيت نموده است
ي  بايد بگوئيم كه ابن حجر هم مانند يارانش منع تقرب به غير اهللا تعالي بـه وسـيله  

آور جايز نيست كه احدي از  كند، با توجه به اين كه، كارهاي قربت نذر را تقرير مي
و بـه همـين   . داده شوند؛ زيرا حق خالص خداوند هستند ها مد نظر قرار خلق با آن

ي  خاطر وي در بيش از يك جا از فتاوايش، آن چه را كـه سـابقاً از اذرعـي دربـاره    
هـا خواهـان قربـت هسـتند، نقـل       شأن كساني كه با نذر كردن براي مقابر و آرامگاه

ومي مـردم،  كرديم، تقرير و تأييد نموده، و از او نقل شده كـه مقاصـد غالـب و عمـ    
و از خداوند . باشد مي 2پنداري آن مكان يا آن قبر يا تقرب جستن به صاحبش بزرگ

                                                 
  .500تا  499ي  به صفحه: نگاه.  ١
و بدان اين كه ابن حجر آمده و كار كسي . 289و  268ص  4به فتاوي ابن حجر ج : نگاه.  ٢

كند و نيت دارد كه صدقه بدهد، صحيح دانسته، جاي گفتگو  را كه براي قبر نذر مي
آيند، در نزد آن قبرها احتياجي به صدقه ندارند  زيرا كساني كه براي زيارت قبرها مي. دارد

ي آنها بنشينند و زياد در آنجا بمانند و به خوردن و آشاميدن و روشن مگر اين كه بر رو
كردن مزار به هنگام شب احتياج داشته باشند، و البته كه اين ماندن و عكوف كردن امري 
منكر است، و صحيح نيست كه برسر آن تثبيت و تقرير شوند، چه رسد به اين كه با نذر 

همان چيزي است كه الزم است، اطالق منع نذر  و اين! كردن بر سر آن كمك كرده شوند
گردد مگر با  زيرا تقرب جستن با اين نذر، متصور نمي. براي مرده را بر روي آن حمل كنيم

ي صاحب  ارتكاب يكي از اين دو كار قدغن شده و ممنوع، يا شريك قرار دادن به وسيله
) ص(ت كه در زمان پيامبر ي ذكر اس و شايسته. قبر، و يا با ياري دادن عاكف بر عكوفش

اند، نه  بلكه بر شكل و حالت معمولي خود بوده اند، قبرها جاي نذر هيچ كسي نبوده
المومنين عايشه  ها صورت گرفته، و ام ها ساخته شده و نه اهدائي به آن ساختماني بر آن

 در)  ص(بود، پيامبر  مي)  ص(هر وقت نوبت شبش با رسول خدا «روايت كرده كه   )ط(
اين » !سالم بر شما اي خانه قوم ايماندار: گفت رفت و مي آخر شب به قبرستان بقيع مي

روايت كرده و اين لفظ اوست، و احمد در مسندش  41تا  40ص  7حديث را مسلم در ج 
امتش را به اين ارشاد نفرموده كه ) ص(روايت كرده است، با اين حال پيامبر 180ص  6ج 

رود، قبرستان را روشن نمايد، با وجود  نگام به زيارت قبرها ميبيايند براي كسي كه شب ه
بود، يقيناً كسي در اين  و اگر خير مي. سر زده است) ص(آن كه اين عمل به كرات از پيامبر

درود و . كرد حتماً به آن اشاره مي) ص(ربود و پيامبر گوي سبقت را نمي) ص(باره از پيامبر
دادن صدقه  يبينيم ادعا دقت كنيم و انديشه نمائيم، ميو اگر خوب . سالم خدا بر او باد
زيرا اين امكان وجود دارد كه فقرا را در غير  .معني است كامالً بي به فقرا در نزد قبر،

و گذشته از اين در قراردادن نذور براي فقرا . ها كمك كرد ها هم يافت و به آن قبرستان
ها  ها به سوي عكوف كردن در كنار آن نالخصوص در نزد قبور، دعوت و فراخواني آ علي
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  .كنيم طلب ياري مي
  

                                                                                                                      
وجود دارد، حال آن كه مقابر جاي سكنا گزيدن نيستند، اگر چه بسياري از مردم به سكنا 

و هيچ شكي نيست كه اين وضع درست و سالمي . اند ها عادت گرفته گزيدن در كنار آن
تواند به  اند، مياش را در مقابر به فقراء برس با اين وصف هر كس كه بخواهد صدقه. نيست

اي نذر نمايد، زيرا صدقه در اين جا به زندگان داده  ها صدقه بدهد بدون آن كه براي مرده آن
از آن نذر زندگاني در حالي كه مقصود  پس عقد نذر براي مرده چه معنايي دارد. شود مي

  !؟اند هستند كه در كنار آن اقامت گزيده
ها هيچ وجه  اند، وجود آن ي ابن حجر قرار گرفته رهو اما آن خادمان و نوكران كه مورد اشا

مشروعي ندارد؛ زيرا قبرها همچون مساجد جايگاه عبادت نيستندتا احتياج به كساني 
ها  ها در مقابر براي روشن كردن آن لذا وجود آن. ها خدمت نمايند داشته باشند كه به آن

ا ايجاد شده است، امري ه ها و گنبدهايي كه برروي آن سازي سازي ساختمان و پاك
ها بر سر آن كمك كرده  باطل است و صحيح نيست كه با نذرها و اوقاف و غير اين

زيرا آن چه كه بر روي باطل بنا نهاده شده است، باطل است و از خداوند طلب ياري  شوند؛
قبرها ها  و نگاه كن به آن چه كه حافظ سيوطي در رابطه با انكار نذوري كه مراد از آن. داريم

هستند، نوشته، و آن چه كه از اتفاق نظر علما نقل كرده آن هم در اين باره كه اين نذرها، 
ها نذري را كه براي  ها عمل كرده شود، آن نذرهاي معصيت هستند و جايز نيست كه به آن

اند كه به نذر  گيرد، به عنوان نذر معصيتي قرار داده مجاوران قبرها و نظاير آن انجام مي
آوري كه آن نذرها  و نيز نگاه كنيد به كارهاي عجيب و شگف: ها شبيه است مان بتخاد

كنند و در مجاورت  از شرك و گمراهي عميق براي كساني كه از قبرها ديد و بازديد مي
اثر  216تا  215در باب پانزدهم از كتاب العقد الثمين ص  اند، ها قرار دارند، انجام داده آن

  .ت خدا بر او بادعالمه سويدي كه رحم
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  شرك سحر: مسأله هفتم

اصل و ريشة كلمة سحر در لغت عرب هر چيزي است كه مأخذ و منـبعش ريـز و   
عـه،  مفـاهيمي چـون نيرنـگ و خد   ) مـدار (اين كلمه بر حول . باريك و دقيق با شد

بعضي از اين انواع عبارتند . چرخد، وانواع زيادي دارد مي1فساد و سلب عقل و خرد
و بعضـي مربـوط   . به تخيل و تصور انداختني كه هيچ حقيقـت خـارجي نـدارد   : از 

  .دادن تماشاگر است به فرزي و تردستي و فريب
اقسامي هم هست كه حقيقت دارنـد و جـز اهـل عنـاد و مخالفـت، آنـرا انكـار         
در ظاهر ثابت شده، طوري كه ـ به اذن خداونـد ـ    آن چون آثار محسوس . كنند نمي

    .3گيرند از آن سرچشمه مي 2بيماري، قتل و جدايي بين دو دوست

                                                 
  .419ص 1جـ المعجم الوسيط،  45ص 2جالقاموس المحيط، . ١
كثيـر هـم در    كه ابن 231ـ   224ص 3جدر تفسير كبير امام رازي، ) انواع السحر(نگاه كنيد به . 2

 سـحن و در آنجا تعليقات مفيدي را هـم بـر    147ـ   145ص 1جتفسير خود از او نقل كرده 
و  352ـ   351ص 21ج حجـر   مچنين نگاه كنيد به فتح الباري ابنو ه. امام رازي آورده است

  .رده استنقل ك 400را هم از مفردات امام راغب صفحه از آن بعضي 
نظر اهل سنت و جماعت براين است كه سحر حقيقت دارد، همانگونه كه نصوص صريح از . 3

C  B  A  (: دفرماي مانند فرموده خداوند كه مي. كنند كتاب و سنت بر آن داللت مي
G  F  E  DH    O  N      M  L  K   J  I

X  W  V  U  T  S  R  Q   PY     ^  ]  \  [  Z
d  c  b  a  `  _e   m  l  k  j  i  h  g  fn     o

w  v  u  t  s  r  q  p( ]102آيه: بقره.[  
سـليمان  صـفتان و گنـاه پيشگانشـان دربـاره سـلطنت       بـه آنچـه شـياطين   ) گروهي از احبـار (و 

دست به سحر (و حال آنكه سليمان هرگز . كردند خواندند، باور داشتند و از آن پيروي مي مي
اند، جادو و آنچه  پيشه، كفر ورزيده و كفر نورزيده است، و بلكه شياطين صفتان گناه) نيالوده

ش مگـر اينكـه پيشـاپي   . آموختند در بابل بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل گرديده بود، مي
از ) لـيكن مـردم نصـيحت نپذيرفتنـد    (... ما وسيله آزمايش هستيم كـافر نشـو   : گفتند بدو مي

و حـال آنكـه بـا    . افكندند ايشان چيزهايي آموختند كه با آن ميان مرد و همسرش جدايي مي
توانند به كسي زيان برسانند مگر اينكه به اجازه و خواست خدا  نمي) خويش(چنين جادوي 

  .باشد
مثالً از آثارش، جدايي بين زن و . رري حتمي و قطعي را براي سحر ثابت كرده استخداوند ض
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كنند، به آنچه كه در برخي از نصوص آمـده ـ    كه حقيقت آن را انكار مي و كساني
شـان در تمسـك    شگيتوصيف انواعي از آن به تخيل، مانند عادت همي و از تعريف

  .زنند به برخي از نصوص و ناديده گرفتن برخي ديگر چنگ مي
خواهيم مسأله سحر را در رابطه با شرك بيان كنيم، چون موضوع اين بـاب   ما مي

بـه عنـوان اصـل و بحـث      آيـد،  ين ميان اگر بحث ديگري هم ميشرك است و در ا
مذهب شافعي به تفصـيل  علماي . باشند مستقلي نيست بلكه الحق و پيرو شرك مي

بيـان كننـد    را اند كه آن حالت از سحر و حريص بوده. اند از حكم سحر سخن رانده

                                                                                                                      
بـه  ) جاللـه  جـل (سپس بيان داشته كه ضرر آن جز به اذن و اراده و تقدير وي . باشد مرد مي

در اين موضوع كه سحر حقيقت دارد داليل بسيار زيـادي هسـت، كـه اهـل     . رسد كسي نمي
و از داليل روشن بر اينكه سحر حقيقت دارد، دسـتور  . اند كرده تأويل در تفسير اين آيه بيان

النفاثات (دمند  ها مي كه در گرهزناني است بردن به خدا، از شر و بدي  خداوند به تعوذ و پناه
طور كه اهل تأويل  دمند، همان مي ي سحر ها هستند كه در گره هايي رهكه آنها ساح) في العقد

كـرد   كه خيال مـي  اند به طوري را جادو نموده) ص(ت شده كه پيامبر ثابو . اند بيان داشته هم
ــ كتـاب الطـب،    29و 28ص 7ج البخـاري . (نداده بودانجام را  آنكه كار را انجام داده، ولي 

، وقـوع سـحر و   )، في الطب و المرض باب السـحر 178ـ174ص 14جباب السحر، و مسلم 
، محنت و و گرفتار بيماري. ستو هم بشر اانكار نشدني است، چون ا) ص(جادو بر پيامبر 

بسـياري از ايـن   شود، همانطور كه در صلح و جنگ  ، ميهايي كه خداوند مقدر نموده سختي
كه سحر و جادو تـأثيري بـر آن   حاشا ، خدا اما وحي. استبرايش به وجود آمده  ها گرفتاري

ن را بـه عهـده گرفتـه، و    چون خداوند توانا، چيره و غالب، حفظ و نگهـداري آ . داشته باشد
داليل بر اين كه سحر حقيقـت دارد بسـيار   . باشدآن كافي است كه خدا حافظ و نگهدارنده 

هايشـان جنايـات سـاحرين را آورده و احكـام      زياد است و به همين مناسبت فقها در كتـاب 
  . اند ها را بيان كرده مربوط به انجام اين سحر

غير شافعي بر اين حقيقت كه سحر وجود خـارجي دارد،  علماي شافعي مذهب نيز مانند علماي 
اند، و هيچ مخالفي ديده نشده به جز ابو جعفر استرآبادي كه در ايـن مـورد از    صحه گذاشته

) كار خيال برانگيـز (جدا شده و گمان برده كه سحر جز تخيل  ي ياران شافعي مذهبش، بقيه
گويند، سـحري وجـود    روي نموده كه ميچيز ديگري نيست و با اين توصيف از معتزليان پي

قطعيـات را انكـار   چنانكه اين عادت خودشان اسـت در اينكـه   . اند ن را انكار كردهآندارد و 
ي بيشـتر مراجعـه    بـراي مطالعـه  . كننـد  كنند و محاالت و نا ممكنات را ممكن فرض مـي  مي

قـوام  ن المحجه ، جه في بياـ الح  1504ـ   1500ص 2جخطابي اثر اعالم الحديث : نماييد به
ـ و كتـاب العزيـز،     99ـ و عقيده السـلف، صـابوني ص    484ـ   481ص 1جالسنه االصفهاني 

 ـ التهـذيب   95ـ   93ص 13ج ، دارالكتب العلميه ـ الحاوي، ماوردي  55ص 11جامام رافعي 
ـ   178ـ   174ص 14جو شرح مسلم  198ص 7جالطالبين، نووي  روضه ـ   261ص 7جبغوي 
  .و غيرها 394ص 5جـ مغني المحتاج شربيني  364ـ  351ص 21جبن حجر الباري، ا و فتح
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سـازد و وي را از   خون ساحر را حالل مي كهآيد  كه قسمتي از شرك به حساب مي
سخني جامع از شافعي را نقل خـواهيم كـرد    يبزودگرداند،  اسالمي خارج مي دين

، سپس بحـث را  نمايد بيان مي كه در مورد سحر برگزيده تفصيل و تقسيمي راكه به 
  .كنيم كه جاي بحث است اي تركيز مي هجنبدربارة موضوع سحر بر 

سحر اسم جامع و فراگيري است «: ـ فرموده است تعاليـ  »/«امام شافعي ] 1[
دهي، توصـيف   سحري كه انجام مي: شود براي معناهاي مختلف و به ساحر گفته مي

حسـاب   داد كالمي بود كـه كفـر صـريح بـه     ن، اگر سحري كه انجام ميو تعريف ك
اگر توبه كرد بـه حـال خـود واگـذار     . شود كه توبه نمايد د از وي خواسته ميآم مي
بـه   فـيء شود و مالش نيز مصادره و به عنـوان   شود و االً اگر توبه نكرد كشته مي مي

معروف و شناخته شده هـم  اش كفر و  و اگر كالم سحري. شود بيت المال واريز مي
عـد از آن دوبـاره   شود، اگـر ب  ميآن منع  ازبواسطة آن به كسي ضرر نرساند،  نبود و

دانسـت كـه بـه ديگـران ضـرر       و هرگـاه مـي  . تعزير خواهد شـد دنبال سحر رفت، 
شـود، و اگـر    مـي  عزيرد و بعد آن سحر را انجام داد، تانرس رساند اما به قتل نمي مي

و ساحر اقرار . م داد و فرد مقابل كه بر او سحر كرده است بميردعملي از سحر انجا
بخواهنـد كـه    اوليـاء شود، مگر اينكه  كند كه به عمد وي را كشته است، قصاص مي

و اگر ساحر بگويد كه ايـن  . از او بگيرندالحال  از مال او فيديه را به جاي قصاص 
ـ  پس سدهم،  سحر را معموالً براي كشتن انجام مي بـه  ه هـدف زد و گـاهي   گـاهي ب

شود ولي ديه كامل بـر او   ، قصاص نميمن مرده استو فرد به خاطر كار هدف نزد 
نمرده، بلكه بدان مـريض   فردبا انجام اين سحر : و اگر ساحر بگويد كه. وجود دارد

كه فقط بـه خـاطر    وسوگند بخورند ، اما صاحبان قصاص شهادت دهنداست  گشته
 . 1توانند او را قصاص نمايند ه را دارند اما نمياين سحر مرده است، حق دي

                                                 
بـدون اينكـه چيـزي بـر آن      260-255صكه امام مزني در كتاب المختصر  256 ص 1جاالم . 1

: اند اصحاب شافعي هم درباره اين مسأله در كتب زير آنرا آورده .بيافزايد آنرا نقل كرده است
، 98ـ   97ص 13جلكتـب العلميـه، الحـاوي مـاوردي     دارا 57ـ   56ص 11جالعزيـر، رافعـي   
المحتـاج شـربيني    ، مغنـي 199ص 7ج نووي الطالبني روضة، 262ـ261ص 7جالتهذيب بغوي 

ـ السـلف    ة، عقيـد 235ـ   234ص 3ج، التفسـير الكبيـر رازي   394ـ   393ص 5ج عثمـان   واب
و انتخـاب بـوده   بندي بيهقي بنا بـه اختيـار ا   چنين فهمانده كه بابو  102ـ   99الصابوني ص
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انـواع زيـادي   جنسـي اسـت كـه    سحر : اين است كه لهدف شافعي از اين تفصي
رسـد، و بعضـي از آن    دارد، قسمتي از آن سحري است كه ضررش بـه كسـي نمـي   

مشمول قصاص و ديه خواهد شد و قسمتي هـم  كه آيد  جنايت به حساب مينوعي 
بـا او رفتـار   همچـون مرتـد    وشـود   بخاطر آن كشته ميساحر  كهكفر صريح است 

  .1توبه كند مگر اينكه ،شود مي
بر ارتـداد و خـروج    حالتاند كه در آن سه  را ذكر كرده حالت علماي شافعي سه

اولي مربوط است به عمل ساحر، اما دومي و . حكم خواهد شددين اسالم ساحر از 
است كه به آن مربوط د بلكه به عقيده و باوري سومي در رابطه با عمل ساحر نيستن

  .اضافه شده استسحر 
ارتبـاط   علـت كنيم؛ چـون   شاء اهللا حالت اولي انتخاب مي محور بحث خود را ان

، سـپس بـه طـور خالصـه آن دو     شـود  روشن ميسحر با شرك توسط قسمت اولي 
 .قسمت ديگر را نيز مورد بحث قرار خواهيم داد

حالـت   شـود،  در آنها مرتـد مـي  كه ساحر  هايي حالتبيان  امام شافعي ضمن] 2[
موجب كفر باشـد،  چيزي را توصيف كرد كه اگر «: دهد اولي را چنين توضيح مي

 سـتارگان  مانند آنچه كه اهل بابل بدان اعتقاد داشتند همچون تقرّب جسـتن بـه  
ـ  شود، پاسخ مي هايي كه از آنها مي اينكه آنها به درخواست هفتگانه و . . .  د، دهن

بدين معني كه اگر سحر ساحر شامل شرك به خداي متعال . ٢»كافر استاو پس 
                                                                                                                      

اصفهاني نظـرش   و قوام السنّة، 137ـ   135ص 8جالكبري آمده  همانطور كه در السنن. است
براين است كه سحر نيز مانند ساير جنايات ديگر است و عقوبت آن هم بمانند ساير جنايات 

كند كه وي، در ارتبـاط بـا    آن چنين افاده ميو ) 483ص 1جالحجه (بايد در نظر گرفته شود 
  ).واهللا اعلم. (كند مر ساحر تفصيل را انتخاب ميا

، 56ص 11جامـام رافعـي   ) العزيز(در كتاب  دربارة حكم ساحرنگاه كنيد به اقوال اهل العلم . 1
، ابن تيميـه در الفتـاوي   154ـ    150ص 8جمقدسي ة قدام اثر ابنالمغني . دار الكتب العلميه

و شـيخ  . كـه سـاحر كـافر اسـت    ن است ذكر نموده كه بيشتر علما نظرشان اي 384ص 29ج
دانـد و   كـافر مـي  عبداهللا به وضوح بيان داشته كه در بين سخن كسي كه ساحر را  سليمان بن
و سـپس شـيخ   . داند، تفاوت و فرقي وجود ندارد تفصيالتي را در اين باب الزم ميكسي كه 

اه كنيـد بـه   نگـ . كردن اين دو نظريه را مورد بحث قـرار داده اسـت   كيفيت و چگونگي جمع
  .384.ص. تيسير العزيز الحميد

از كتاب االشراف علي مذاهب االشـراف ابـن    147ص 1جدر تفسيرش  اين مطلب را كثير ابن. 2
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ها و درخواست نيازها را به  ها و طاعت مثالً بيايد همچون اهل بابل قربت  1.باشد
چـون سـحرش شـامل    . آيـد  و كافر به حساب ميا  .ها اختصاص دهد آن ستاره

 .گرداند ارج ميشرك اكبري است كه فرد را از دايره اسالم خ

، عبـادات  ها ها و طاعت مبني بر آن قربت اهل بابلهدف امام شافعي از اعتقاد ] 3[
هفتگانه قايـل بودنـد و ايـن نتيجـة گمـان       هايآن ستاره آميزي است كه براي  شرك

و پـاييني،  زمينـي  بر احوال مخلوقـات  آسماني  ستارگان بر اينكه اين مبني آنهاست،
، ن به آنها، حرص ورزيدنـد ستجهمين خاطر، ساحران بر تقرّب به . 2تأثيراتي دارند

 .     ها، قدرت تأثيرگذاري را به آنها بدهند به اين اميد و عالقه كه آن ستاره

من اقتبس علماً مـن النجـوم   «: فرمايـد  مناوي ضمن شرح اين حديث كه مي] 4[
تـأثير  (شناسـي و   هـركس دانشـي و علمـي را از سـتاره    «. 3»من سـحر  شعبةاقتبس 
چنـين نقـل   . »همانا قسمتي از علم سحر را اخذ نموده است  نمايد، اقتباس ) ها ستاره
عمل به مقتضاي علـم نادرسـت و باطـل    ي  هتقرّب جستن به ستارگان نتيج: كند مي

ي را روحانيـات  4]ساحران[=سيمياء اهل همانطور كه نقل شده . است) ستارگان(تأثير 

                                                                                                                      
، نقـل  152ص 8جقدامه هم مانند همين روايت را از شافعي در المغني  د و ابنرك هبيره، نقل 
  . كرده است

هـا   هـا و درخواسـت نيازهـا را بـه آن سـتاره      عـت ها و طا مثالً بيايد همچون اهل بابل قربت.  1
  . اختصاص دهد

  .34ص 1ج ـ البدايه و النهايه البن كثير 28،29ص 2جالملل و النحل للشهرستاني  . 2
شـماره    226ص 4جابـوداود  از آن اسـت و روايـت از   و لفـظ   311ص 1جاحمـد  يت از روا. 3

 35ج ابـن تيميـه در فتـاوايش   و  536 ي ، امام نووي در رياض الصـالحين در صـفحه   3905
معناي . اند ها آن را صحيح داشته و غير اين 793ص 2جالسلسلة الصحيحه و آلباني در  193ص
. حديث حمل است بر اينكه اين علم يعني علم تأثير و اثرگذاري مذموم و ناپسند اسـت اين 

» معـالم السـنن  «علم تسيير را در كتـاب  و علم باطل اين و فرق بين مورد توضيح و بيان اين 
فيض القـدير منـاوي   و ، 183ـ   182ص 12ج، شرح السنه بغوي 213ـ   212ص 4جخطابي 

مشـاهده   34ص 1جكثيـر،   ابـن و البدايه و النهايـة  ، 8500، در حديث شماره 5688ص 11ج
  . نمائيد

شـرح العقـد   (به سحر معنا شـده اسـت و در كتـاب     469ص 1جالسيمياء در معجم الوسيط . 4
عبـارت از خـواص تركيـب يافتـة زمينـي      : سـيمياء (نوشته شده كه  151ي صسويد) ينمالث
ا كلماتي به خصوص، كه باعث تصورات و تخيالت يهاي روغني خاص،  مانند دانهباشد  مي

ادراك نمودن حواس پنجگانـه يـا بعضـي از ايـن حـواس، بعضـي از        و. شود مخصوصي مي
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بـه هـدف سـلطه و اسـتيال بـر جهـان        منسوب بودندن ستارگابه آن كه در نزد آنها 
و مزعـوم،  خيـالي  و فـرود آوردن ايـن روحانيـات    . 1خوانند فرا ميپايين به  ،طبيعي

 . گيرد انجام مي ستارگان توسط نوعي تقرّب جستن به

بـراي   ـ  طور كه شهرستاني توضيح داده است همانـ صاحبان اين روحانيات  ] 5[
، لباس و دعاهاي مخصوصـي را مشـخص نمـوده و    اي، وقت عبادت هر ستاره

كنند، جزو افعال  و طلبي دارند كه گمان مي  اي خواسته از هر ستاره. اند قرار داده
ها و تمام سحرها جـزو   در كتاب ذكورم 2هاي طلسم. و تأثيرات خاص آن است

  .3باشند همين آثار مي
اقسام  ه ستارگان را جزوامام رازي، سحر مربوط و متعلق ب بر همين اساس،] 7ـ   6[

قرار داده كه هر كس آن را انجام دهد و مرتكب آن شود، به طـور قطـع    يسحر آن

K   J  I  ( :فرمائيـد  كـه مـي  قـول پروردگـار را   ايـن  وي . 4كافر است
Q   P  O  N      M  L( ]102آيه: بقره[   

شـياطين گنـاه    و كفر نورزيده است، بلكـه ) دست به سحر نيالوده(سليمان هرگز «: ترجمه
  5.بر سحر كسي حمل نموده كه معتقد به خدايي ستارگان است .»اند پيشه، كفر ورزيده

كسـي كـه   : دهدكه تفصيل و بيان حكم سحر چنين توضيح مي«امام رافعي در ] 8[
ي  شود تا دربـاره  ميداند و بدان شناخت دارد، از او خواسته  اقرار نمايد، سحر را مي

                                                                                                                      
هـا، كـه    ها، و يـا شـنيدني   ها، چشيدني دنيها، دي ها، بوئيدني خوراكي را ازحقايق مخصوص 

هـا هـم    شود، و بعضي وقت اهللا خلق مي ها با اين تركيبات موجودي توسط ذات بعضي وقت
  ) .هيچ حقيقتي نخواهند داشت و فقط تخيالت و اوهام خواهد بود

  .5689ص 11 ج فيض القدير،. 1
يـز غـامض و پيچيـده و مبهمـي     هـر چ براي اي يوناني است  كلمه«طالسيم، مفرد آن طلسم، . 2

شـود كـه    و اعـدادي گفتـه مـي   بـه خطـوط   در علم سحر و  ها كاري همچون معماها و پنهان
بـرد بـا آنهـا روحانيـات سـتارگان بـااليي را بـا طبيعـت و عـادات           گمان مـي ي آن  نويسنده

ت و آزاري را دفـع       نشينان مرتبط مي زمين دهد، تا محبوبي را جذب و جلـب كنـد و يـا اذيـ
  562ص 2ج  المعجم الوسيط،. »نمايد

  .50ـ  49ص 2جالملل و النحل، . 3
      233ـ224ص 3ج التفسير الكبير.  4
  .233، ص 3تفسير كبير، ج.   5
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ابـن صـباغ   «: شود و گفتـه اسـت   رش كفرآميز بود،كافر مي، اگر سحآن توضيح دهد
ستارگان هفتگانه باشد و باور داشته به چنين مثال آورده كه معتقد به تقرّب براي آن 

دهنـد و بـرآورده    جـواب مـي   از آنهـا خواسـته شـود،   هر چيزي كه  ،به اينكه باشد،
  .1»سازند مي
  .2ه استامام نووي هم چيزي شبيه امام رافعي ذكر كرد] 9[
بعضـي از   بـراي آن،  وقتي كه امـام رافعـي حقيقـت ارتـداد را ذكـر كـرد و      ] 10[
را جزو ارتداد قـرار داد كـه در    يسحرآن « ، دهند هايي زد كه آن را توضيح مي مثال

  .3»آن عبادت خورشيد و امثال آن وجود دارد
كـه  بـراي ارتـداد، سـحري را     هـايي  شربيني هم مانند او ضمن آوردن مثـال ] 11[

جزو آن قرار داده است و چنين استدالل كرده كه چنين  عبادت ستاره در آن هست،
  .4كاري شريك قرار دادن براي خداوند است

  .5نظر سويدي هم چنين است] 12[
بدون شك، اين حكم تنها مخصوص ساحراني نيست كه عبادت را براي ايـن  

كسي كه  ر ارتباط بادعلماي شافعي جا،  از همينو  اند، اختصاص دادهستارگان 
ايـن معنـي را لحـاظ    باشـد،   سحرش متضمن و شامل تقّرب جستن به شياطين 

وارد كـه در اينجـا   اشكالي در واقع يكي است در همه معنا اين ، چون اند كرده
معبـودي كـه غيـر اهللا     غير خداست، و اما نوعدر شموليت سحر بر عبادت است، 

  .نيستمحلّ اعتبار تعالي هستند، 
كـه  را به همين دليل ابن حجر عسقالني هنگامي كه معـاني و مفـاهيمي    ]13[

هـر  «جزو آن حساب نمود كرده،  بياند، وش اسم سحر و جادو بر آنها اطالق مي
تقـرّب  نـوعي  آيد، و آن هم بـا   چيزي كه به كمك و ياري شيطان به دست مي

                                                 
  .، دارالكتب العلميه56ص 11جالعزيز . 1
  .198ص 7جالطالبين،  روضه. 2
  .، دار الكتب العلميه98ص 11جالعزيز، . 3
  431ص 5ج مغني المحتاج،. 4
  .138العقد الثمين، ص .5
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تارگان و آنچه كه به گمان آنها با گفتگـوي سـ  « و همچنين »جستن به سوي آنها
  .1»شود ت آنها كسب مينياحاروپايين آوردن و 

بعضي از اهل علم را مبني بر كفر بودن سحر  اعتقادو ابن حجر هنگامي كه ] 14[

 )Q   P  O  N      M  L (:ايـن آيـه   با استدالل بـر 
  ]. 102آيه: بقره[

  .»شياطين كفر ورزيدند و سحر وجادو را به مردم آموختند«: ترجمه
عبـادت  يعنـي  ام  از انواعي كـه آورده يكي در «:  در توضيح آن گفته كرده،ذكر 

  .2»خيلي واضح و آشكار است) اين كفر بودن(شياطين و ستارگان 
بر تقرّب به سوي غير خدا باشد، بـدون   شاملمقصودش اين است كه سحري    

  .ها براي شياطين باشد و يا براي ستارهاين تقرب خواه . شك، كفر است
جـايي  . ند همين است آنچه كه سويدي در اقسام سحر، ذكر نموده استمان] 15[

ن يارواح زميني از جـن و شـياط   از پرستان و سحر مشركيني كه كه سحرِ ستاره
  .3ذكر نموده است طلبند، استعانت و كمك مي

ــه  ] 16[ ــن آي ــاوي اي  )Q   P  O  N      M  L( :بيض
ن تقرب به شـياطين وجـود دارد و   كرده كه در آ حمل بر سحري، را ]102آيه :بقره[

گيرد مگـر بـراي    جاي نمي كامل و تام نوع از سحردر عين حال يادآور شده كه اين 
  .4كسي كه در شرارت و خبث درون با شيطان مناسبت داشته باشد

تي گويـا و  با عبـار حالتي كه ما در صدد بيان آن هستيم از ابن حجر هيتمي ] 17[
شـامل  «ن ساخته كه سـحر مـوقعي كفـر اسـت كـه      كامل تعبير نموده است و روش

بندگي و عبادت مخلوقي همچو خورشيد، ماه، ستاره و غيره گردد، يا براي آنها 
  .5»سجده كند و يا آنها را مانند اهللا تعالي تعظيم نمايد

                                                 
  .352ـ  351ص 21جالباري،  فتح. ١
  .354ص 21جالباري،  فتح. 2
  .150،151العقد الثمين، ص. 3
  .175ص 1جانوار التنزيل، . 4
  .98االعالم بقواطع االسالم، ص. 5
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 چيـزي از  بيان كرده كه در تكفير نمودن سحر، شموليت آن بـر عبـادت   وي
 ين اساس حالت اولي كه علماي شافعي مذهببر ا. مخلوقين، مورد اعتبار است

اند، مربوط به سحري است كه شـامل شـرك    بر ارتداد ساحر حكم داده ،در آن
ي  باشـد، يكـي شـرك بـه واسـطه      دو صورت مي و اين داراي محض مي باشد،

  .گان ي ستاره شياطين و ديگري شرك به وسيله
بـر ايـن    را حرين آمـده ي قتل سـا  امام شافعي هم اساس رواياتي كه درباره] 18[

ا دو حالـت   . 1حمل نموده اسـت  ،حالت يعني آنگاه كه سحر متضمن شرك باشد امـ
، انگيزة تكفير در آنهـا  ديگر كه حكم ارتداد بر ساحر در آن دو حالت هم اجرا شده

اعتقـاد  ] 19[به خاطر ذات سحر وجادو نيست بلكه دليل اصلي در تكفير سـاحرين  
بـه خاطركـارش تكفيـر     وسـته اسـت سـاحر در اينجـا    پيسـحر   ي است كه بهفاسد
  . 2همانطور كه ماوردي بيان كرده است. باشد اش مي شود، بلكه به خاطر عقيده نمي

، و حـالل دانسـته   را سـحر كه است به كسي يكي از آن دو حالت مذكور، متعلق 
ديگري متعلّق است به زماني كه ساحر معتقد باشد كـه بـا انجـام سـحرش توانـايي      

  ).و خالقيت دارد(و ايجاد اشياء را دارد،  خلق
ي سحر را به همراه كفر كسي كـه در سـحرش    امام شافعي كفر حالل كننده] 20[

و اگـر سـحرش   . . . «: وگفتـه اسـت   . 3موجبات كفر وجود دارد،ذكـر كـرده اسـت   
  .4»موجب كافر شدن فرد نگردد، اما معتقد به مباح بودن سحر باشد، او كافر است

جزو كسـاني   4و شربيني 3، محاملي2، شيرازي1، ماوردي5شيخ صابوني] 24ـ   21[

                                                 
  .256،257ص 1جاالم، . 1
  .96ص 13ج الحاوي، . 2
جايي كالمش كه متعلّق بـه سـحر   )عربي متن (  507و  506به آنچه كه پيشتر آمد در ص: نگاه. 3

   .ذكر شد ،موجب كفر بود
از كتاب االشراف ابن هبيره نقـل كـرده، و   ) 147ص 1ج(ابن كثير در تفسيرش اين مطلب را . 4

  . قدامه، هست مانند آن در المغني ابن
ـ  ، حـديث امام ابوعثمان، اسماعيل بن عبدالرحمن بن احمد النيشـابوري، بيهقـي  . 5 ت از او رواي

اهل عبادت و زهد و تقـوي و دائمـاً بـر عقيـده      »/«او . نموده و او را بسيار ستوده است
وي در سال . »عقيده السلف و اصحاب الحديث«كتابي دارد به نام در اين زمينه سلف بود و 

 اش مراجعه شود به سير اعالم النبالء للذهبي جهت آگاهي بر زندگي. وفات نمود.) هـ ( 449
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و كسي كه سحر را حالل مي (ورزند  كيد ميد كه بر كفر مباح كنندگان سحر تأهستن
  ).كنند  داند، او را كافر تلقّي مي

كننـدگان   هيتمي عالوه بر كفـر حـالل   7حجر و ابن 6، رازي5ولي بغوي] 27ـ   25[
سـحرش چيـزي    ي هبه وسيل تواندمي كه اعتقاد داشته باشد كه كسي راتكفير سحر، 

  .اند اضافه كردهكند و به وجود آورد،  مي) خلق(را درست  
ـ از بـاب  انـد و    ي سحر را ذكر كـرده  كفر حالل كننده 9و نووي 8رافعي ]29ـ28[

كسي كه باور داشته باشد، سـحرش بـدون   : اند كه از قفّال نقل كردهتقرير و تثبيت ـ  
  .گذارد كافر شده است ، تأثير مي10نياز به قدرت خدا و مستقل از او

كسي كـه  « :شيخ صابوني از اين حالت كفر بدين عبارت پرده برداشته است] 30[ 
بـدون  و معتقد باشد كه آن سـحر،  ، سحر را استعمال نمايدو  از ميان آنها سحر كند،

  .11»افر شده استرساند، قطعاً ك خداوند، نفع و ضرر مياجازه و خواست 
كه علماي مـذهب شـافعي،   رسيم  به اين نتيجه ميالي مباحث گذشته  از البه 

دهند كه كار سـاحر را   كنند، و ترجيح مي بر كفر ساحر به طور مطلق حكم نمي
اينكـه، سـاحري اگـر     در ، اما هيچ كدام متـردد نيسـتند  تفصيل و تقسيم نمايند

                                                                                                                      
قول مـورد اشـاره   نقل و ، اين دوو  409ـ   407ص 1جكثير ،  ، طبقات ابن44ـ   40ص 18ج

  .استموجود ) 100ـ102عقيده السلف و اصحاب الحديث، ص(در كتابش  قرار گرفته،
  .96ص 13جالحاوي،  . 1
  .، چاپ الحلبي224ص 2جالمهذب،  . 2
  .368اللباب، ص . 3
  .394ص 5جمغني المحتاج،  . 4
  .261ص 7جالتهذيب،  . 5
  .234و  233، 226ص 3جالتفسير الكبير،  . 6
  .99و  98االعالم بقواطع االسالم، ص . 7
  .، دارالكتب العلميه56ـ  55ص 11جالعزيز  . 8
  .198ص  7جالطالبين،  روضه . 9

حكـم سـحر را بيـان     ]منظور فصول و باب است[= فقهاي شافعي مذهب در چندين كتب . 10
 7جالطـالبين   طور كـه امـام نـووي در كتـاب روضـه      همان، ها ها و فصل و آن كتاباند،  كرده
 نكتاب الجنايات، كتاب الديات و كتاب دعوي الـدم، و مـ  ذكر كرده، عبارتند است  198ص
  )محفوظ دارداز آن  خداوند ما را( .نيز آمده است الّرّدةگويم كه در كتاب  مي

  .99عقيده السلف، ص . 11



  
  
  

    ﴾600 ﴿                  شرك  انواع 
 

 

امل شود، قطعـاً كـافر اسـت، هـر     ي را با خدا شاحدسحرش بندگي و عبادت 
  .كسي كه باشد

كه معتقد به مباح بودن سحر و اثر سـحر در ايجـاد   آنها نسبت به كسي اما تكفير  
گردد به  گردد، بلكه اين تكفير برمي سحر برنميدهي و ارتكاب  انجام به ،استاشياء 
  .واهللا اعلم. سحر اضافه شده است هكه ب ياعتقاد
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   ]ها افسون و مهره[=ها  رقي و تميمهرك ش : هشتم  مساله
  

تعويزي است كه  طلسم و«: را چنين تعريف كرده است) افسون(ابن االثير رقيه ] 1[
هـا نوشـته    ديگرآفـت و بيهوشي و سردرد و تب فرد گرفتار به آفتهايي از قبيل براي 
  .١»شود مي
هايي هستند كه  مهره جمع تميمه بوده، و«: را چنين تعريف نموده كه و تمائم] 2[

كردنـد، بـه ايـن گمـان كـه آنهـا را از چشـم زخـم          هايشان آويزان مي عرب بر بچه
 .٢»نمايد ميمحافظت 

گردد، چـون مقصـود از    از اين دو تعريف، وجه شبه بين رقيه و تميمه آشكار مي
  .٣شود بال رفع و دفع مي  بوسيله آن،هردو، بدست آوردن سببي است كه 

 بـه عنـوان  اري از علماي شافعي مذهب، رقيه و تمـائم را  به همين سبب بسي 
اند و رقيه و تميمه ممنـوع   ان آنها را مورد بحث قرار دادهمبطور همزو  باب يك

و حرام را از هر دو، بعنوان يك نوع حساب كرده، و مشروع در آنهـا را نـوعي   
  .4اند ساب آوردهحديگر به 

                                                 
  .254ص 2جالنهايه في غريب الحديث،  . 1
 4ج(، كالم وي از آنچه منذري از خطـابي در الترغيـب و الترهيـب    197ص 1جمرجع سابق  . 2

هايشان براي اين است كـه   مهره: گويد نقل كرده، نزديك است و در آن آمده كه مي) 307ص
  .تر است و اين عام» كند كنند آفات را از آنها دفع مي فكر مي«

  .است آندفع آن قبل از رفع بال براي بعد از آمدن است و  . 3
هـايي   پردازيم، اما تميمه مشروع، مهـره  شاءاهللا بعداً به آن مي مشروع است ان ها آنچه در رقيه . 4

قـرار  دربرگيرنده ذكـر   ٔهاي هاست كه متضمن ذكر و ياد خدا باشند و درست آن را مانند رقي
امـام نـووي بـدين مسـأله در     اقـرار  . 350ص 9جنگاه كنيد به السنن الكبري بيهقي، . اندداده

فيض  و مناوي در 108ص 12ج الباري حجر در فتح ، هست و ابن66ص 9جكتاب المجموع 
 1ج، در الزواجــر حجــر، هيتمــي ابــن و 8599، در حــديث شــماره 5749 ص 11جالقــدير، 

م آيد كه بعضي نهي از تمائم را نهي از تمائ شاء اهللا بعداً مي اناند،   بدان تصريح كرده، 167ص
انـد، و ايـن يعنـي تمـائمي كـه در       آميز دانسته، همان طور كه ابن حبان و ابن اثير گفته شرك

تمام انواع : گويند از اين طرف مخالفين آنها مي. برگيرنده و شامل شرك نيستند، درست است
مده و بـين آنچـه كـه در آن خـدا     آتميمه ممنوع است، چون داليل نهي تميمه به طور عموم 

چون نصوص . باشد و اين با رقيه متفاوت مي. يا ذكر نشده، فرقي نگذاشته استذكر شده و 
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شده بـه آن توصـيف شـده اسـت، بـا       ١نوعو تمائم مم ها رقيهآنها شركي را كه  و
آن  آنهـا چون . اكبر استشرك مقتضي است كه آن شرك، كه اند  چيزي تفسير كرده

ها و تمائمشان داراي الفاظ كفر صريح بـوده   را شرك اهل جاهليت پنداشته كه رقيه
اي احاطه كرده بودند كه بـه لحـاظ بشـاعت و زشـتي از آن الفـاظ       عقيدهبا آن را و 

 .چنانكه ان شاءاهللا توضيح اين مورد مفصالً در كالم شافعيه خواهـد آمـد   .نبودكمتر 
بحث  كه ابن حجر ذكر نموده، جهت مباح شدن آن ـ  ٢با ذكر شروط واجب در رقيه

ه ـ كـه در اينجـا مـورد       . كنيم آغاز ميبه حول خدا را  چون قسمت شرك آميـز رقيـ
) گويـد  ه ي كلي هست كه مـي وقاعد(باشد،  عكس اين شروط مي] 3[بحث ماست؛ 

  .گردد هر چيزي با توضيح و آشكار نمودن ضدش، بيان مي
اجماع علما بر اين است كه وجود سه شرط بـا  «: گويد  مي ـ  تعاليـ  »/«شيخ 

ـ رقيه بايد با كالم خدا و يـا اسـماء     1: شود هم در رقيه موجب درست بودن آن مي
ـ بايـد    3. غير از عربي اما قابـل فهـم باشـد    ـ با زبان عربي و يا  2. و صفاتش باشد

معتقد باشد كه اين رقيه و تعويذ خود به خود مؤثر نيست بلكه ذات اهللا تعالي است 

                                                                                                                      
  عـالوه . اند ي را جائز و قسمتي را ممنوع كردهو نوعدر ارتباط با آن به تفصيل آمده، اسالمي 

احترامـي محسـوب    نوعي بيخدا وجود دارد، ذكر  يي كه در آنهااه بر آن آويزان كردن تميمه
در حقيقت دليل اول مانعين بر عـدم  . شود ها آويخته مي بچه برامي كه خصوصاً هنگ. شود مي

اگـر   .باشـد  نهايت قـوت را دارا مـي   كهاستثنا در ممنوع بودن تميمه، استداللي است صحت 
درنـگ  بيـان آن   در) ص(آويختن چيزي كه ذكر در آن هست، جايز بـود، هيچگـاه پيـامبر    

ننموده و آن را ذكر كرده  درنگ و تأخير ها رقيه قسمت مشروعكرد، همانطور كه در بيان  نمي
اگـر  « : گويـد   در اثناي سخن از تعليق و آويختن تمـائم مـي   »/«ابن عربي مالكي . است

راه سـنّت را در پـيش   امـا  ، قرآني را آويـزان نمـود،   ه بخاطر تقوا و پرهيزكاريچ اگرفردي 
 حتفة االحـوذي ـ » نه آويختن آننگرفته، چون آنچه در سنّت آمده ذكر و خواندن قرآن است 

  .222ص 8ج
و  نيـافتم در اين مورد را از امام شافعي بنده كالمي اختالف در اين مورد بسيار قديمي است، اما 

نگـاه كنيـد بـه    . در اين خصوص از او نقل كـرده باشـند  ياران وي چيزي را ام كه  بنده نديده
  .   158ص 12جشرح السنه للبغوي 

  . آوريم آن به هنگام بحث علما از آن را مي ي هر قسمتي از نصوص بيان كنندذكبه حول خدا .  1
ابن حجر ـ يكـي   از جمله پيشتر گفتيم كه موضوع رقيه و تمائم، نزد علماي شافعي مذهب ـ    2

  . آيد اهللا مي شاء بحث و بيان بيشتري در اين مورد ان.  است
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  .1»دهد كه به آن اثر مي
اين رقيه مشروع و مجاز بود، و امـا رقيـه و تعويـذ ممنـوع و نامشـروع،      ] 4[
 تعـالي  غير اهللا، مثالً ذكر 2ه باشدگانه را نداشت اي است كه يكي از شروط سه رقيه

و يا معتقد باشد كه اين رقيه و تمـائم خـود بـه     3از جن و شياطين در آن باشد
  .4باشند خود داراي تأثير مي

تفاسير متداول شرك رقيه و تمائم، نزد علماي شـافعي مـذهب، بـر ايـن دو امـر      
باشند، اگـر   اكبر ميمذكور رواج دارد كه شكي هم وجود ندارد بر اينكه جزو شرك 

شناخت محتويات رقيه جزو شرط قرار داده شده بدين سبب است كه آنرا به عنوان 
از دربرگـرفتن ذكـر اهللا   اند،تا بدين وسـيله   اي مانع در برابر شرط اول قرار داده پرده

بنـابراين   هاي مجهول و ناشناخته احتراز و خودداري شود، ها و تسميه تعالي در رقيه
از شـرك   امين موجود در رقيه و تميمـه بـراي جلـوگيري و پيشـگيري    شناخت مض

  .ريعه است كه موجب به وجود آمدن شرك خواهد شدباشد و من باب سد ذ مي
چنـين  در اين رابطه، ي مكروه و ممنوع  رقيه ي اثناي سخني دربارهخطابي در ] 5[
ه، آن چيـزي باشـد كـه بـه          «: گويد مي ي  شـيوه ممكـن اسـت قسـمت مكـروه رقيـ

ي  ه كردند، و يا بـه شـيو   آويزان مي. . .) بر گردن و (هايي باشد كه آنها، آن را  تميمه
و فكـر  دادنـد،   هايي باشد كه اهل جاهليت آنها را بـراي يكـديگر انجـام مـي    ذتعوي
بـرد و بيشـتر داليـل و     از بـين مـي  از آنهـا  را  5آفات و بالهااين رقيه، كردند كه  مي

ه بـر     و  پنداشـتند  و شياطين و ياري آنهـا مـي  اسباب را از طرف جن  ايـن نـوع رقيـ
ممنوع است و تصديق كردن و باور داشتن به هر چيزي از آنها، بـه طـور    انمسلمان

                                                 
ذكر كرده، و شيخ سليمان بن عبداهللا هم ، سيوطي هم اين اجماع را 320ص 21جفتح الباري . ١

، اين اجماع را آورده و شرط سوم را چنـين توضـيح    167در كتاب تيسير العزيز الحميد ص
و شرط سوم اينكه معتقد باشد كه اين رقيه خود به خود هيچ تأثيري ندارد، بلكه «داده است 

  . »تأثيرش به تقدير خداوند متعال است
  .976در حديث شماره  964ص 2جي فيض القدير، المناو . 2
  .شود ذكر اسم غير خدا، با شرط اول منافات دارد وبه آن خلل وارد مي. 3
  .در اين مورد اختالل وارد كردن به شرط سوم است . 4
  . را با دال يعني تدفع نقل كرده است) ترفع( 93ص 3جامام نووي در شرح حديث مسلم  .٥
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  .1»باشد قطع حرام مي
مربـوط سـاخت، و   ) ها مهره(را كامالً به تمائم ) تعويذ و افسون(بينيم كه رقيه  مي

شـوند،   باعث ضرر و نفع مي ها و تميمه ها  ن رقيهمردم باور داشتند ايآن بيان كرد كه 
خوانند و به او پناه  چون در آنها ذكر كسي غير خدا از جن وجود دارد كه وي را مي

  .2فرمايد ي جن بدان اشاره مي برند، همانطور كه خداوند در سوره مي
تبعيت اقوامي، اين قسمت از رقيه را به ارث برده و به طور كامل از اهل جاهليت 

كنند، و اين مطلب  آنها شركشان را آشكار نمي] 6[ اند با اين فرق كه و پيروي نموده
ه     ه   را خطابي به هنگام بحـث از تفـاوت ميـان رقيـ عـزّ امـين  (ي  ي مشـروع و رقيـ (

و كسي كه ادعاي تسـخير جـن را   ) اصحاب نشر( 4و نويسندگان تعويذ 3افسونگران
امـوري  «: را بـدين صـورت توصـيف كـرده اسـت     ي آنها  دارد، توضيح داده و رقيه

متشبه و مشكوك، كه از حق و باطل تركيب يافته است، ظاهر و باطن آن را بـا هـم   
ظاهري كه ذكر اسم خدا است با باطن و خفايي كه ذكر شياطين نمايند،  جمع مي

و استعانت از آنها وجود دارد و به سر كشي و شرارت آنها پنـاه بـرده و بـدان    
  .5»اند ودهرقيه نم

                                                 
   .2117ـ  2116ص 2جاعالم الحديث . 1
ــي. 2 ــد م ــد خداون : جــن[ )a  `   _  ~       }  |     {  z  y        x  w(: فرماي

  ] 6آيه
آوردند، و بدين وسيله بر سركشي ايشـان   و كساني از انسانها به كساني از پريها پناه مي«: ترجمه
  .»افزودند مي

گفتـه  . رقيـه : زائمع.1500ص 4جالقاموس ) گر كننده و افسون رقيه(معزّم يعني راقي . عزامين . 3
 .مثل اينكه قسم ياد كرده بر رفع درد و بيماري) افسون و دعا بر او دميد(الراقي  عزم: شود مي

  .  آمده است 400ص 12جالعرب  لسان چنانكه در
ــ  142ص  2جكننـد، القـاموس    اي كه به وسيله آن ديوانه و مـريض را دوا مـي   رقيه: ه رَشْالنُ . 4

و كلمه در عبارت عربي وجود دارند و درپاورقي آنـرا معنـاكرده   اين د. (209ص 5جاللسان 
   .)بدين وسيله ما هم دوكلمة عزامين و النشر را مانند خودش آورديم

التين روايـت   ، بسياري هم هستند كه اين قول را از ابن2132ـ   2131ص 3جاعالم الحديث  . 5
حـافظ  باشـد كـه   اين ليل اين كار شايد د. اند، هرچند كه خطابي پيشتر آن را گفته است كرده

مـده و  ٱچنين  321ص 21ج الباري التين نقل كرده، همان طور كه در فتح از ابنابن حجر آنرا 
  .اند التين نقل كرده اند از ابن ديگران هم مستقيماً آمدهدر نتيجه، 
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جـل  ( 1بدون ترديد اين كار، شرك اكبر است، چون طلب و دعاي از غيـر اهللا ] 7[
ناپسـند و   لذا«: گويد ي آن مي درآن هست، به همين خاطر، خطابي در دنباله) جالله

در آن، ذكر اهللا و اسماء و صفات نباشـد و  با كه ها، چيزي  از ميان رقيهمكروه است 
) بدين سبب مكروه و ناپسند اسـت . (و درك استفاده نشود از قرآن و زبان قابل فهم

  .2»تا از شوائب شرك بري و پاك باشد
كه شـرك آميـز   ي ايه از رقيه) ص(پيامبر «:  گويد مي ـ  تعاليـ  »/«سويدي ] 8[

مثالً به مخلوقات پناه برده شود، نهي فرمـوده  هايي كه در آنها،  هستند، مانند آن رقيه
  3ي آورده كه همچون شرحي براي كالم خطابي استسپس وي مثالهاي» است
ابــن حبــان در صــحيح خــود ، از احاديــث و روايــاتي كــه همــراه بــا  ] 11و  9[

نهـي و  : ، آورده چنين برداشت كرده اسـت كـه   سندهايشان در كتاب الرقي و التمائم

                                                 
 آنجا گذشـت و خوانـديم كـه خطـابي،    . نگاه كنيد) شرك دعا(در اين مبحث به مسأله اول  . ١

  . تعوذ و رقيه به غير اهللا تعالي را شرك اكبر تلقّي نموده است
 اين در حالي اسـت كـه   .209ص 4جمعالم السنن  به: نيز نگاه.  2132ص 3جاعالم الحديث . 2

امام شافعي در بحث از رقيه دو شرط اولي را گفته بدون اينكه توضيحاتي بر ضـد آنهـا داده   
مشـكلي نيسـت   «شافعي گفته است . باشند حث ما ميباشد كه اينجا ضد آن دو شرط مورد ب

نگاه كنيد بـه  . »اگر فردي با كتاب خدا و آنچه كه از ذكر خدا شناخته شده است، رقيه نمايد
او بـه سـؤال دوسـت و    . وجود دارد 228ص 7جكتاب اختالف مالك و الشافعي كه در االم 

ن كتـاب هسـت، جـواب    هاي ديگري كه در اي صاحب خود ربيع بن سليمان در ضمن سؤال
مالـك و  اخـتالف  كتاب  ي مقدمه 508ص 1جبيهقي در كتاب خود مناقب الشافعي . دهد مي

 7ج(اي كه در اول ايـن كتـاب كـه ضـميمه كتـاب االم اسـت آمـده         مقدمه  شافعي را آورده،
تمام كتـاب را بـر ابوسـعيد بـن     «گفته است  516ص 1جسپس بيهقي در المناقب ). 191ص

است و متذكر شده كـه ربيـع     و سند را به ربيع بن سليمان نسبت داده. »ام ندهخوا... ابوعمرو
باالخره بيهقي سؤال و جواب را با سند مـذكور در اينجـا را بـه    . پيشتر بر مذهب مالك بوده

كننده با امام  ولي آمده كه سائل و مناظره ).349ص 9جالسنن الكبري (. ربيع نسبت داده است
و ربيع عين نسخه را روايـت كـرده و بـرايش سـخت     . يطي بوده استشافعي ابويعقوب البو

نگاه كنيد به آنچه كه ابن الصالح در طبقات . را تغيير دهد» سألت و قلت«آمده كه اين جمله 
اين مسائل را بدين خاطر بحـث كـردم چـون سـبكي در     . آورده است 683ص 2جخود 

در اين ه سائل و مناظر شافعي كنم ك گمان مي«: گفته است 137ص 2طبقات الشافعيه ج
ربيـع   بـه سند روايت اين سـؤال را  كه وي با وجود اين  .»محمد بن حسن بوده استباره، 

  .نسبت داده است
 226العقد الثمين ص .  3
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وجـود دارد آمـده    هـا هايي كه شرك به خدا در آن تعليق و آويختن مهره«منع درباره 
  1»تاس

زيرا مقصود و مـراد پيـامبر از نهـي از     ها هستند تميمه )آويختن(هم مانند  ها رقيه
قـاطي شـده    ها، در آناست كه شرك قرار دادن با خداي هاي رقيه« ها، آن دسته از رقيه

با اين توضـيح   2»را آلوده نكرده است آنهاكه هيچگونه شركي  هايي رقيه است نه آن
ـ آنرا مباح دانسته اسـت   ) شريعت (مگر آنچه كه كتاب و  ـ ها وبيان كه نهي از رقيه

شـرك وجـود    هـا بـا چيزهـايي كـه در آن    آن جماعت در جاهليت،«زيرا  وارد شده،
متعلق به شرك لفظي است كه همراه با  چيزي است كهاين  3»نمودند داشت رقيه مي

د ، امـا  انجام رقيه و تمائم، صورت مي گرفت و همين باعث شده كه آن ممنوع گرد
   ».يادآورد شديمما به آن كه ي است آن اعتقاد جاهليتكه مربوط به آنچه 

آن را  ،]رقيـه خـواهي  [=نهـي از اسـترقاء   ابن حبان به هنگام بحث از علت ] 12[
علت اصلي منع كردن استرقا و اكتوا اين است كـه اهـل   « :آنجا كه گفته استآورده 

ي از آنرا به غير خداوند خـالق نسـبت مـي    جاهليت آنها را انجام مي دادند و شفاياب
و نهـي از آن دو،  ، ممنوعيـت  ن تـا زمانيكـه ايـن علـت موجـود باشـد      دادند بنابراي
  4»پابرجاست

ابن حبان توضيح داده كه اين منع شامل هر دو قسمت رقيه و تمائم خواهد ] 13[
داند  تندي و غلظت نسبت به كسي كه رقيه و تمائم را درست مي« گويد  بود او مي

. . . و آنهـا را سـبب شـفا يـافتن و     (توكل نمايـد   ها رقيهآن وقت است كه او بر آن 
  5»)بداند
اسـترقاء بـه    ،و آن« اپسـند را چنـين توضـيح داده    نخـواهي   رقيهامام بيهقي ] 14[

جـايز اسـت   چون ، است چيزي ناشناخته و نامعلوم و بيگانه با كتاب خدا يا ذكر او

                                                 
 450ص 13جالصحيح .  1

 458ص 13جمرجع سابق .  2

 464ص 13جمرجع سابق .  3

 ييط به خاطر همراهي آن با بحث اسـترقا را فق) كي(و ما .  456- 455ص 13جمرجع سابق .  4
 .كه مقصود ما از سخن او است ايم آورده

 456ص 13جمرجع سابق  . 5
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  1».با تكيه بر آن ـ نه بر خدا ـ بكار بگيردن را آ، يا باشدشرك كه اين 
 2و يا هر چيز شبيه بـه آن  ها و يادآور شده است كه هر نهيي كه درباره رقيه] 15[

اهل شـرك اسـت، كـه گـاهي     هايي ناشناخته و مجهول  در ارتباط با رقيه وارد شده 
  3»شرك هستند

از رقيـه  كه  كراهتيبر اينكه داير حمل ابو عبيد را آورده و  لويأامام بيهقي ت] 16[
هايي است كه بغير زبان عربي يعني از  آن دسته از رقيه شامل بروارد شده،  و تمائم 

آنچه كه از ذم و نكوهش آويختن تميمـه  سپس او در توجيه . چيزهاي نامفهوم باشد
گـردد و بـدان متعلـق     به قول ابو عبيد بـر مـي  معنايش و اين نيز «گفته است هستند 
آن را باشـد كـه   در ارتباط بـا كسـي   و ممكن است كه نهي و كراهت وارده است ، 
آنهم درسـت  اش از آن است،  عافيت و سالمتيدر حاليكه معتقد است  ،كردهآويزان 
هـا و   رقيهپس امام بيهقي علت نهي از  4»دهند مياهل جاهليت انجام اي كه  به شيوه
  .تور فوق قرار داده اسبه دو محذ ها را راجع تميمه

بر دو آن، در شأن ابن االثير در تعريف رقيه ، آورده است كه نصوص وارده ] 17[
 «: سپس گفته اسـت . مفيد نهيو ديگري  ستامفيد جواز يكي از آنها : هستندقسم 
ها، آنهايي مكـروه هسـتند    از ميان رقيهكه، است اين جمع بين اين دو قسمت علت 

هاي منزّلش  الم وي در كتابكو ها و صفات  مان عربي و به غير از نااز زب كه به غير
معتقد باشد اين افسون حتما شفابخش است و در نتيجه بر آن متكي  و اينكه 5.باشد

                                                 
  61ص 2جشعب االيمان .  1
به رقيه بـر  )معناها(مي باشد چون ضمير ) معناها(آمده با اينكه درست تر  )معناه(كتاب او در .  2

  )واهللا اعلم(گردد نه به نهي  مي
  371ص  كتاب االداب.   3
 350ص  9جالسنن الكبري .  4

 

گذشت جملة  541آنرا مقيد كرده به زبان عربي ، و عبارت ابن حجر كه در صفحه بدينسان  . ٥
را اضافه كرده، كه هدفش اين است، از غيـر عربـي افـرادي كـه،     ) ما يعرف معناه من غيره( 

ي از شرك است و هيچ چيـز  د و معنايش خالننماي ولي رقيه مي. دانند زبان عربي را نيك نمي
رقيه درست «بهمين خاطر ابن اثير در دنبالة كالمش چنين گفته . ممنوعي را وارد نكرده است

اش مشخص نشـود   نيست مادام كه با غير زبان عربي باشد، و آن، اگر طوري باشد كه ترجمه
  . »و يا نتوان بر آن آگاهي يافت
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  1» شود و توكل نمايد
اشـاره  ) اهللا تعـالي صـفات و كـالم   هـا و   از نـام غير به  (گفتة بيهقي بنابراين اين 

عـادت داشـتند، بـه همـين     لفظي كه اهل جاهليت بـدان  ممنوعيت شرك كند به  مي
دسـتور داد تـا رقيـه هـا بـر او      ) ص(پيـامبر  در آن خاطر هنگام آوردن حديثي كـه  

كلمـات و اعتقـادات   چيـزي از  هراس داشته ) ص(گويي پيامبر « 2:گويد بخوانند مي
  3»واقع شود در آن رقيه و افسونهاشرك آميز جاهلي 

حتمـاً نـافع و سـودمند    ون معتقد باشد كه ايـن افسـ  و اينكه  «، اين سخنشو اما 
شرك است كه ديگري  امراين » در نتيجه بر آن متكي شود و توكل نمايدباشد و  مي
ابـن مسـعود را    زير و ابن اثير حديث مرفوع. استبدان تفسير شده و تمائم  ها رقيه

  .حمل كرده است )شرك(امر بر اين 
سـحر   هـاي  و مهـره  هـا  يعني افسـون « 4)ان الرقي و التمائم و التوله شرك] (18[

دليـل شـرك بـودن آن ايـن     «: و او گفته است »انگيز و جادوي دوستي، شرك است
                                                 

 255ص 2جالنهايه في غريب الحديث .  1
مبني بر عرضه رقيه بر او تنها در يك حديث نبوده ، اما مشهورترين آنها ) ص(ستور پيامبر د.  ٢

كنا نرقي في الجاهليه، فقلنا يا رسـول  «: فرمايد  است كه مي) ط(حديث عوف بن مالك 
» اعرضوا علي رقاكم، ال بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك: اهللا كيف تري في ذلك؟ فقال

و . الـخ . . . ، كتاب السالم بـاب اسـتحباب الرقيـه مـن العـين      187ص 16جمسلم  يت ازروا
بعـد بـه   . كـرديم  ما در جاهليت افسون مـي «: يعني 3886رقم  214ص 4جابوداود  يت ازروا

اي كه در  رقيه. عرضه نماييد بر من ها را  رقيه: باره چيست؟ فرمود پيامبر گفتيم نظر تو در اين
چنين نگاه كنيد به صـحيح  در اين باره هم). درست استو ( رد آن شرك نباشد، مشكلي ندا

  . 349ـ  348ص 9جو السنن الكبري بيهقي  187ـ  185ص 14جمسلم 
 

  255ص 2جالنهايه .  ٣

از  3883 ةشـمار  212ص 4در جابـو داود   و 381ص 1در مسـندش ج امام احمـد  روايت از .  ٤
اهللا به طور مرفوع كه برادرزاده زينب همسر عبداهللا به روايت از عبدكوچك، طريق برادرزاده 

نيز  309ص 4جهمان طور كه المنذري در الترغيب و الترهيب . زينب مجهول است كوچك 
انگـار صـحابه بـوده ولـي نـامش را      «: گويـد  مي 704گفته است و ابن حجر در التقريب ص

 241ص 4جاما راه ديگري براي نقل حديث وجود دارد مثال در المستدرك الحاكم »  ام نديده
» صـحيح االسـناد  «: گويد قيس بن السكن روايت نموده و حاكم مي از طريق 7505به شماره 

حـديث   السلسلة الصـحيحة در  لباني هر دو راآذهبي بدان اقرار نموده است و شيخ و . است
اين حديث و نزد حاكم در موضعي كه بدان اشاره شد چنانكه . تأييد كرده است 331شماره 

  آمده است 8290شماره  463ص 4جارد و روايت بعدي هم در آدرس طريق ديگري هم د
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بر سـر  خداوند را نوشته شدة است چون آنها خواسته اند كه با اين مسائل تقديرات 
دفع نمايند و تغيير دهند، و دفع آزار و اذيت و بديها را از غير خـدا خواسـته   خود، 

همان طور بيان كرده است كه نهـي   1».دافع شر و بدي است او تنهااند در حالي كه 
محمول بر اين است كـه فـرد آويـزان     هاو مشابه آن ها و مهره ها و افسون ها ذاز تعوي

  2»كند معتقد باشد كه با آن جلب نفع و دفع ضرر مي«  آنهاكننده و 
را مـوارد   )افسـون و مهـره  (نهـي از رقيـه و تمـائم     ابن اثير مراد از بنابراين] 19[

مانند ديگر كساني كه كالم آنهـا  . استتعيين كرده باب مذكور قرار داده، و براي آن 
 .گذشت

ابـن اثيـر در سـبب توصـيف رقيـه و      مشابه قولي را كه ابن حجر عسقالني ] 20[
آن «: ه اين سبب را در آن قرار داده كـه بيان نموده، بطوريكشرك ذكر كرده  بهتمائم 

اند كه ضرر را دفـع نمايـد و منفعـت و سـود را نصيبشـان       تهقوم از غير خدا خواس
  3»گرداند

كـه منفعـت آن   را اي  هر گونه رقيـه اثناي ردي كه بر كساني نوشته كه در و ] 21[
شـرك   بـه  به آنچه كـه  اند، معناي آن قابل فهم نباشد، اجازه داده گرچها شده،تجربه 

 ي سـخن  قام توضيح و دنبالهيكه در مشود، اشاره كرده است، بطور لفظي مربوط مي
نمايد بر اينكـه هـر رقيـه اي منجـر بـه       داللت مي 4ليكن حديث عوف«: گفته است

شرك شود ، ممنوع است و هر آنچه نامفهوم و نامعقول باشد ممكن است كه منجـر  
ايـن  » .باشـد  مي 6از افتادن در شرك، آن هم ممنوع 5به شرك شود، پس براي احتياط

و تجـويز آن  بـر او،  رقيـه   بر عرضة) ص(دستور پيامبر  كه تأويل بدين خاطر است
حجر بيان كرده ـ به علت نهي اشـاره    مادام كه شرك نباشد ـ همانطور كه  ابن  ]22[

                                                 
 198ص 1جالنهايه  . ١

 289ص 3جمرجع  سابق .  ٢

 321ص 21جفتح الباري  . ٣
 »اعرضوا علي رقاكم«منظور حديث عوف بن مالك است .  ٤
  320ص 21جفتح الباري  . ٥

) يمنـع (اگرچه بهتـر اسـت كـه    مده ٱدر رابطه با يمتنع و يمنع در اصل كتاب عبارت فيمتنع  . ٦
  . نوشته شود



  
  
  

    ﴾610 ﴿                  شرك  انواع 
 

 

باشد، ممنوع آن را داشته اي كه شامل شرك باشد و يا احتمال  دارد، بنابراين هر رقيه
  1.است
البأس بالرقي ما لم «حـديث  مناوي شرك آمده در و اين در حالي است كه ] 23[

را به اين دو امري كه بدان اشاره شده، تفسير نموده است و گفتـه   2»يكن فيه شرك
از كـالم   چيـزي شرك يعني چيزي كه موجب پيدايش باور و عقيده كفر باشد، يـا  «

حـرام اسـت و   ايـن  اسالمي موافقت ندارد، پس ي ناو مبمشركين است كه با اصول 
ي و ماننـد آنهـا كـه معنـايش نـامعلوم      انيه با زبان سرياني و عبربنابراين افسون و رق

   3».اند از ترس وقوع در شرك منع نموده را باشد،
منفعت ل جلب ها، يگانه عام رقيه و ها افسون اند بردهمثال اعتقاد كفر اين كه گمان 

بايد بگـوئيم كـه منظـور وي از آن، آن     كالم مشركين، اماو . باشد مي دفع مضرتو 
  . كه قبالً وصف كرديم باشد آميز آنها مي سته از الفاظ شركد

اي كـه منفعـت آن    گويند هر رقيـه  گمان كساني را كه ميو به همين خاطر، ] 24[
تجربه شده است، اگرچه معناي آن مفهوم نباشد، جايز است، نپذيرفته، و بـه شـيوة   

  4.است رد ابن حجر ـ كه كمي پيشتر آن را نقل كرديم ـ آن را رد كرده
مـن  «: زير را يكي از معاني احتمالي اين حديث قـرار داده اسـت  حديث و ] 25[

بـه   )به عنوان افسون و غيره(هر كسي چيزي را آويزان كند « 5»كل اليهتعلق شيئاً و
                                                 

 219ص 24جفتح الباري  . ١

   .حديث عوف ابن مالك است كه بدان اشاره شده است.  ٢

   1152، حديث شماره  1103ص 2جفيض القدير  . ٣

  8406حديث شماره  5632ص 11جمرجع سابق .  ٤

از عبـداهللا بـن    مرفـوع بصورت  111و  110ص 4در مسندش جامام احمد حديثي است كه .  ٥
ترمـذي گفتـه اسـت    : اند آن را روايت كرده) 229ص 8جاالحوذي  عارضة(و ترمذي  ،عكيم

ابـوليلي   از طريـق حـديث محمـد بـن عبـدالرحمن بـن       فقـط  حديث عبداهللا بـن عكـيم را  «
گفت  او مي) ص(شنيده و در زمان پيامبر ن) ص(شناسيم، چون عبداهللا بن عكيم از پيامبر  مي

نـزد  ) ايـن حـديث  (گـويم   مـي ) نويسـنده (من . »پيامبر براي ما نوشت) رسول اهللاكتب الينا (
هر «» ثم نفث فيها فقد سحر ُعقدةمن عقد «حديث ضمن در  112ص 7جنسائي هم هست 

و ايـن حـديث از روايـت حسـن     . »كس گرهي را بزند سپس بر آن بدمد، سحر كرده اسـت 
نشـنيده اسـت،   ) ص(ويند كـه او از پيـامبر  گ ثين ميباشد و بيشتر محد ز ابوهريره ميبصري ا

و قـول جمهـور همـين    . آمده 270ـ    263ص 2جهمانطوركه در تهذيب التهذيب ابن حجر 
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من تمائم الجاهليه يظن انها تـدفع   تميمةًلق من ع« »همان چيز واگذار خواهد شد
الدواء فيه، و كذا لوجهل معناها، و ان تجـرّد  او تنفع، فان ذلك حرام، و الحرام 

جاهليـت را   )چشـم زخـم  ( هـاي  اي از مهره هر كس مهره« 1»عن االعتقاد المذكور
آورد، آويزان كند كارش حرام اسـت   نفع مي كند يا مي را دفع...) بال(كه  گمانبدين 

مهـرة چشـم   [=تميمـه  حرام هيچ دوايي و شفايي نيست، و همچنـين اگـر آن   در و 
اگرچـه از اعتقـاد مـذكور خـالي     ) باز هم حرام است(، معنايش نامعلوم باشد ]زخم
   ».باشد
 و تقريراز خطابي و بيهقي نقل شد، پسند نموده را كه ولي امام نووي، آنچه ] 26[
در ذكـر غيرخـدا    كـه  يرقيه و تمـائم كه : گويد مينظريه كه  همانيعني . است كرده

از آن رقيه و تمائم  استمدادجلب نفع و دفع ضرر با آنها وجود دارد، و اين باور كه 
و همچنين امام نووي مدح و ستايش ترك رقيـه و   2باشد ، شرك ميگيرد صورت مي

اي كه جزو كـالم كفـار اسـت و يـا مجهـول و       رقيه«] 27[بر . هنمود حملتمائم را 
ـ     ) لماتيك(در آن از نامعلوم باشد و  امفهوم غير عربي اسـتفاده كننـد و يـا معنـايش ن

معنايش كفر و يـا  احتمال دارد، اين نوع از رقيه مذموم و ناپسند هستند چون . باشد
  3».باشدنزديك به كفر 

حـروف  « عبدالسالم سئوال كردنـد دربـارة كسـي كـه      بن هنگامي كه از عزّ] 28[
نوشتن كه آيا كنند،  مي  پيداشفا  بيماريها آنگاهنويسد  ميها  براي بيماريمعنايي را  بي

) ص(پيـامبر  دسـتور درست نبودن آنرا انتخاب نمود و بـه  » درست است يا نه؟آن، 
 در عين حال وي بيـان كـرد،  . ها را به او بنمايانند كه رقيهمبني بر اين  احتجاج كرد 

   1.باشند ها كفر مي باشد كه بعضي از رقيه كه سبب اين دستور همين مي
كه در رابطـه   دليلي، احتجاج كرده بهمنع تمائم براي عبدالسالم  عزّبنبنابراين 

                                                                                                                      
 11ج گفته است و عبدالرزاق در المصنف 32ص 4جو منذري در الترغيب و الترهيب . است
 . بصورت مرسل روايت كرده استآن را از حسن بصري  17ص

  8599، حديث شماره  5749ص 11جفيض القدير .  ١

  به نقل از بيهقي 67و 66ص 9جبه نقل از خطابي ـ المجموع  93ص 3جشرح مسلم .  ٢

   169ص 14جشرح مسلم .  ٣

   111الفتاوي ص.  ١
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با رقيه وارد شده است چون اين دو مسئله نزد علماي شافعي مذهب همانگونـه  
  )آيند و حتي به جاي هم مي(. تداخل دارند پيشتر بحث كرديم كه

آميـز   گر با چشم بصيرت به وضعيت و احوال اهل رقيه و تمـائم شـرك   اگر نظاره
كـه اهـل جاهليـت در    اند  شدهراد گرفتار همان چيزي كه اين اف برد پي مينگاه كند، 

خواه در الفاظي كه دعا كردن از غير خـداي تبـارك و تعـالي را در    . آن افتاده بودند
در يـا   انـد،  ارتباط با چيزي كه فقط اهللا قدرت و اختيار آن را دارد، ضميمة آن نموده

دروغـين،  و تمـائم   ي كه جلب نفع و دفع ضـرر را بـه ايـن رقيـه    لاعتقاد و باور باط
در تعظـيم  ) مـردم (هنگامي كه كساني بدان اقدام كنند، كـه  خصوصاً دهد،  ارجاع مي

سازي جايگاه و رفعت رتبه و درجة آنهـا،   انديشي كرده، و در بزرگ آنها غلو و زياده
  .اند نمودهمبالغه 

هايي  كساني كه مشغول افسونگري و مهره ساختن و تعويذ نمودن هستند، به رقيه
بلكه بـه   .اند  نكردهاند، قناعت  معلوم آنها از شرع خدا، مباح شدهكه در پرتو ضوابط 

باشـد، نيـز قناعـت     ميختالف در آن هست و متضمن ذكر خداي يگانه كه ا يتمائم
پنـاه  هـايي   تميمـه از اين نوع رقيه و تمائم عدول نمـوده و بـه رقيـه و    و اند،  نكرده
يعنـي  ولي پنهاني ذكـر دشـمنان خـدا     ،باشد مي ها آناند كه ظاهراً نام خدا در  آورده

همانگونـه كـه   بردن به گردنكشي آنهـا، وجـود دارد،    و پناهاستعانه از آنها شياطين و 
   1.اينچنين گفته است »/« خطابي

در آن دعاي صريح از غير اهللا تعـالي  شرك اكبر است، چون و قبالً گفتيم كه اين، 
دفـع  نفـع و  آيند مسئلة   ح از غير خدا اينكه آنها مياين دعاي صريمانند وجود دارد، 

بنابراين واجب است كه بطـور  . و تمائم دروغين نسبت دهند ها ضرر را به اين رقيه
توحيـد  و پايه منـافي  اصل  ازقطع اين رقيه و تمائم را جزو شرك بزرگي بدانيم كه 

  .است
ـ با اين حال   اكبر است،و شرك  )كفر(و تمائم شامل  ها داند اين رقيهاما كسي كه ن

كه زشتي و پليدي آنچه كه در  زماني تا نبايد حكم به كفر او شود،را انجام دهد ها آنـ 

                                                 
  .كتاب آورده شده است 543نقل كالم خطابي در صفحه  . ١
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اگر از آن دست برداشت و . است، برايش تعريف و شناسانده شودآن گرفتار شده دام 
دنبـال آن  مصـرانه  ولي اگـر بـاز هـم    . شود در امان ميديگر دنبال آن نرفت، از تكفير 

  1)واهللا المستعان( .ت، تكفير خواهد شدرف

                                                 
شرك صـريحي كـه   شود و متضمن  آنچه از تمائم آويخته مي: همين باقي مانده كه گفته شود.  1

نيست كه با عدم   شايستهچون . باشد عين تعليق آويختنش شرك اصغر است ذكر كرديم نمي
پس متصف به صفت آن شركي . وجود مقتضاي شرك اكبر، آن را به شرك اكبر ملحق سازيم

به دليلي كه ذكـر كـرديم شـرك    با وجود اين، ولي  ماند، كه در نصوص آمده است، باقي مي
بـدان اشـاره    494ص 2جابن كثير در تفسـيرش  عملكرد اين چيزي است كه و . استاصغر 

كه غالباً انجام دهنـدة  تقسيم كرد ) پنهان(ه اكبر و خفي شرك را بهنگامي كه چون او  كند مي
را آورده كه شامل نهـي از   يبعضي از اخبار براي بيان اين قسمشرك خفي بدان آگاه نيست 

ت شروع كرده كه از حذيفه بن يمان روايت شده كه به عيادت و با اين رواي. دنباش تمائم مي
لـذا آن بنـد چرمـي را از    ) بيند آن بيمار بندي چرمي بر بازويش بسته و مي( رود  مريضي مي

Z  Y  ]  \  ( :خوانـد   اين گفتة خدا را ميو به دنبال آن كند  بازوي او پاره مي
نان كه مدعي ايمان به خدا هسـتند، مشـرك   و اكثر آ«: ترجمه  ]106آيه: يوسف[ )[      ^  _

  )واهللا اعلم. (اين نوع از تمائم، شرك اصغر استاين است كه مقصود ابن كثير  .»باشند مي



 

 
  شركي كه با توحيد كامل منافات دارد: مبحث دوم

  
  :موارد و مسائل زير در آن موجود است

  سوگند بغير خدا: مسئله اول

  مشيئتبرابر سازي در لفظ : مسئله دوم 

  .تعالي براي غيراهللا] خواني بنده[تعبيد : مسئله سوم

  ]شاه شاهان[ الملوك لكمبه نامگذاري : مسئله چهارم

  طيره :مسئله پنجم

  تبرّك ممنوع: مسئله ششم

  زمانهدشنام دادن به : مسئله هفتم

  

  سوگند به غير خدا : مسأله اول

سوگند به غير خدا، امر معمول و شايعي بود، و آنگاه كه خداونـد   ،جاهيلت اهلدر 
احـدي  به كه ي شدند مردم از آن پس به شدت از اين نه. اين دين با ارزش را آورد

  .و معبودشان سوگند ياد كنند جز پروردگار
شـده  وگند به غير خـدا نـوعي از شـرك قـرار داده     س در اين قانون و شرع بزرگ

و حرام بودن آن است، همـانطور كـه بـه     يتو اين واضحترين دليل بر ممنوعاست 
  .سازد دور و بيزار مياز آن مسلمانان را شدت 

رگي از علماي شـافعي مـذهب، راه و مسـلك غريبـي را در     با وجود اين گروه بز
سوگند بـه غيـر خـدا بـه رتبـه تحـريم       : كه خالصة آن اين استاند  اين رابطه رفته

  .رسد، بلكه نهايتش مكروه بودن آن است نمي
ايـن   »/«اند چـون امـام شـافعي     اين مقوله را بيشتر علماي شافعي قبول نموده
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رساند و اينطـور   چنين  مي سخني گفته كهبلكه   ،مسأله را بطور قطع مشخص نكرده
زيهـي اسـت، در حاليكـه اينطـور     حكم آن كراهـت تن در نظر او، رسد كه  به نظر مي

در مكـان خـودش روشـن و بيـان      به حـول اهللا تعـالي بـزودي   ، همانطور كه نيست
و چون موضوع موردنظر ما بـه صـورتي بـود كـه در بـاال از نظـر        خواهد شد

  .باشد م به بسط و گسترش آن ميگذشت، پس الز
در اول اين فصل قرار بر اين گذاشتيم كه راه ايجازگويي را در پيش بگيـريم، امـا   

. گزيريم دامنة بحث را در رابطه با آن گسترش دهـيم چيزي از آن مستثني شده كه نا
بعضـي از   بـر  اي است كه بخـاطر آن  توضيح اعتراض و خردهكه اين كار يا بخاطر 

مـردم بـه جاهـاي    عيه وارد است، يا بدين خاطر كه مسـئله آن در ميـان   علماي شاف
بـه  پـس  . كه اين مسئله هر دو سبب را شامل شده اسـت  1.باريك كشيده شده است

آيـد و ايـن    الزم ميآور نباشد،  مالل بطوريكهمسئله اين بسط و باز كردن  حول خدا
  :ود زير استندر ب
  شرك استسوگند به غير خدا مطابق نص صريح، . 1
  آنگفتار شافعي و بيان مضامين . 2
  مانعين از علماي شافعي  ي گفته. 3
  ب و آشفتگي موجود در آنو اضطراقول به كراهت آن . 4

  نص صريح، شرك استمطابق سوگند به غير خدا  -1
بسيار زياد هستند، قسمتي از نصوص، سوگند به غير اهللا در زمينه نصوص وارده 

 آنبـر فاعـل   و  ،آن بـوده دان تلفظ شود، بعضي توصيف از آن نهي كرده كه ب
و بعضي ديگر از نصوص، بيانگر پيامدهاي قسـم بـه غيـر خـدا     . اند كردهحكم 
  .باشند مي

از  :در چنـدين حـديث آمـده اسـت     اين درحالي است كه نامگذاري آن به شرك،
مـن حلـف بشـيء مـن دون اهللا فقـد      « :حديث مرفوع عبداهللا ابن عمر جمله اين

                                                 
  همين كتاب گذشت 461به آنچه قبالً در صفحه  :نگاه.  ١
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در حقيقـت اسـت شـرك    هر كس بـه چيـزي غيـر از اهللا قسـم بخـورد،      « 1»ركاش
  »! ورزيده

كه اسقفي پيش پيـامبر   )آمدهكه در آن ( ) ل(الجهنيه  ةقُتَيلحديث از جمله و 
سـبحان  : يا محمد، نعم القوم انتم، لو ال انكم تشركون، قـال «: آمد و گفت) ص(

ـ الكتقولون اذا حلفتم و : و ما ذاك؟ قال! اهللا ) ص(فامهـل رسـول اهللا   : ، قالتةِعب
   2» كعبةِالانه قد قال، فمن حلف فليحلف برب : شيئا ثم قال

                                                 
، و ايـن لفـظ   15926شـمارة   468ص 8جعبدالرزاق در مصنف خودش به آدرس  روايت از.  ١

در  58ص 2جو  125ص 2ج شو آنرا روايت نموده امام احمـد در مسـند  . دباش ميخودش 
 . 12280شماره  79ص 3شيبه در مصنفش ج و روايت از ابن ابيهمين معنا و مفهوم 

اين حديث حسـن  «و او گفته كه ) 18ص 7جاالحوذي  عارضةبه : نگاه(و روايت از ترمذي      
و . سكوت نمـوده اسـت  ي آن  درباره 3251 شماره 570ص 3در جابو داود  روايت از» است

مطابق شرط بخـاري و  «و گفته كه  45شماره  66و  65ص 1ج در مستدرك حاكم روايت از
داهللا النخعـي وجـود   يـ حسين بـن عب آن شيخ ذهبي هر چند كه در سند  »مسلم صحيح است

حسـين  (و همانگونه كه در التقريب ابـن حجـر آمـده او    . باز هم آنرا تأييد نموده است. دارد
حـاكم   و. او را جزو رجال خود قـرار داده اسـت  ثقه و فاضل است، ولي فقط مسلم ) نخعي

و 167شـماره    117ص 1جو در  46شماره   366ص 1جالمستدرك براي بار دوم آن را در 
صـحيح دانسـته    189ص 8جارواء الغليل  روايت  كرده است و آلباني اين حديث را در 168
همانگونه (كه او  .رسد ميبه سعد بن عبيده كه  ق فراواني استاين حديث داري طر و. است

يكي از ثقات است كه از ابن عمر روايت نمـوده، و همچنـين   ). آمده 232كه در التقريب ص
 شكه امام احمـد در مسـند  . است يشاهد اواز طريق سالم بن عبداله بن عمر از پدرش، بر 

اسناده « گفته است  191ص 8جواء الغليل لباني در ارآشيخ و . روايت كردهآن را  67ص 2ج
  .سند اين حديث صحيح است» صحيح 

ابـن  و روايت از ) و عبارت از آن او است( 372و  371ص 6ج شاحمد في مسند يت ازروا.  ٢
و و اشاره كرده كه قُتيلـه همـين يـك حـديث را نقـل كـرده        309ص 8در الطبقات جسعد 

و گفتـه كـه    7815شماره به  331ص 4تدرك جدر المسحاكم و  6ص 7جالنسائي  روايت از
نسائي  روايتو ابن حجر بعد از ذكر . صحيح االسناد است و ذهبي با او موافقت كرده است

  .باشد سند آن صحيح مي» سنده صحيح«گويد  مي 389ص 4جدر االصابه 
و . از نسائي نقل كرده كه اين حديث را صحيح دانسـته اسـت   31ص 25ج فتح الباريو در      
آنرا آورده و سند آنـرا   1166در حديث شماره  155ص 3جلباني هم در السلسله الصحيحه آ

كـه آن  از قـول نسـائي گفتـه     31ص 25البـاري ج  و ابن حجر در فـتح  .صحيح دانسته است
در نـزد حـديث    155ص 2ي احاديث صحيحه ج صحيح است، و همچنين آلباني در سلسله

  . انسته است، سند نسائي را صحيح د1166ي  شماره
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: فرمـود )ص(پيـامبر . اي محمد اگر شرك نداشتيد، شما بهترين امت بوديد«: معني
: گوئيـد  خوريد، مي هنگامي كه سوگند مي: و آن شرك در چيست؟ گفت! اهللا سبحان

او راسـت  : مقداري درنـگ كـرد، سـپس فرمـود     )ص(ر پيامبسوگند به كعبه، آنگاه 
  ».خورد، بايد به پروردگار كعبه سوگند بخورد گفته، پس كسي كه سوگند مي

آن تسـميه  ، بلكـه  كردنانكار شرك را به سوگند اين  ي هنه تنها تسمي )ص(پيامبر 
 و چون سوگند به غير خدا شرك است،. تأييد نمود و مسلمانان را از آن نهي كرد را

توحيـد را بـر    ي كلمـه كـه  داده شده دستور ] سوگند خورده[=در حقيقت به حالف 
كنندگان به آن  ي اقرار هبا وجود آنكه وي از اهل آن است و از جملزبان جاري كند، 

از ابوهريره روايت شـده  ) بخاري و مسلم(چون بطور مرفوع در صحيحين . باشد مي
هركسـي بـه   « 1»ي فليقل ال اله اال اهللامن حلف فقال في حلفه بالالت و العز«: كـه 

  .»بگويد ال اله اال اهللابايد ) براي جبران(الت و عزي سوگنديادكرد، 
كسي كـه  را بر ال اله اال اهللا قول ) گفتن) (ص(پيامبر «: خطابي گفته است] 1[

دامنگير  كفر اينكهترس  از كرد،به الت و عزّي قسم خورده، بدين سبب واجب 
شـود كـه بـزرگ     زيرا سوگند تنها به آن معبودي خورده مـي  .دو مالزم او گرد

   .شود دانسته مي
بـه كفـار   در ايـن زمينـه،   سوگند خورد ] الت و عزي[=هرگاه به آن دو  پس

كند، بدين علت به او دستور داده شده كه با كلمه توحيد يعنـي   شباهت پيدا مي
    2»جبران نمايد را آن. فرد از شرك است ي هال اله اال اهللا كه پاك كنند
  3.اند را گفته علماي ديگر نيز همين

به گفتن كلمه توحيد بعد از قسم بـه غيـر خـدا،    مسلمان موحد ملزم ساختن 

                                                 
و حلف بـالالت و العـزي   باب ال ي ، كتاب االيمان و النذور222ص 7در جبخاري روايت از .  ١

كتاب االيمان، بـاب النهـي عـن الحلـف بغيـر اهللا تعـالي،        107ص 11در جمسلم روايت از 
  ).عبارت حديث از آن بخاري است(

  1918ص 3جاعالم الحديث .  ٢

آن را به علماء نسبت داده، به حول خدا بزودي خواهد  20ص 25آلباري جابن حجر در فتح .  ٣
  .است  دادهبه علما نسبت آمد كه نووي هم آن را 
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بر ايـن اسـت كـه ايـن سـوگند در       دليلاي نيست، و اين امر خود  مسئله ساده
  .برگيرنده و متضمن منكر بسيار بزرگي است

بعد شيطان به خدا پناه آورد و ] شر[د، و از بنابراين مأمور است بعد از كلمه توحي
همانطور كه در حـديث سـعد بـن ابـي و     . اين معصيت را تكرار نكنداز اين، ديگر 

: دوسـتانم گفتنـد  . من به الت و عزي سـوگند خـوردم  «: آمده كه گفت )ط(قاص 
از مسلمان شدن ما زمان زيادي : آمدم و گفتم) ص(زشتي گفتي، پيش پيامبر ي هكلم

ام،  مـن بـه الت و عـزي قسـم خـورده      ه است، و ايـن در حـالي اسـت كـه    نگذشت
ـ قل ال اله اال اهللا وحده ثالثا، ثم انفث «: فرمود) ص(پيامبر ن يسـارك ثالثـا و   ع

سپس به طرف چپ خود سه بار تف كن  سه بار بگو ال اله اال اهللا 1»تعوذ و ال تعد
  .»و بعداً استعاذه نما و تصميم بگير كه به آن برنگردي

نسـبت بـه قسـم     اي اسـت كـه   گيـري  كند، سـخت  و آنچه اين امر را آشكارتر مي
 مانـة من حلف باال «در حديث مرفوع بريده آمده . استوارده شده خوردن به امانت 

بـاب  (و در همـين بـاب    »هر كس به امانت سوگند خورد از ما نيسـت، « 2»فليس منا
                                                 

تعوذ بـاهللا مـن   و«از آن،  186 ي صفحه ، و در183ص 1در مسندش جامام احمد روايت از .  ١
 و 12290، شـماره   79ص 3جالمصـنف  و روايت از ابن ابي شيبه در . وجود دارد »الشيطان
و محور حديث بر ابو اسحاق السبيعي است كه آنرا از مصعب ابن سعد  8و 7ص 7جنسائي 

قـوي   سـند آن را  107ص 23البـاري ج ابـن حجـر در فـتح    . كند مياو هم از پدرش روايت 
آن ثقات و جزو رجـال  رجال «گفته است  193ص 8جلباني در ارواء الغليل آو شيخ . دانسته

قاطي كرده، از او .  استاسمش عمر و بن عبداهللاكه سبيعي ق ، جز ابو اسحاباشند شيخين مي
راوي حـديث  : عـنعن الـراوي  [=و آن را عنعن كـرده اسـت   فردي مدلس بوده،  اين گذشته،

نسـائي  . گويم مي] فالني از فالني روايت نموده: »روي فالن عن فالني«: هنگام روايت گفت
 565 شماره 355ص 2جدر التفسير  و 8ص 7جاو را به صراحت محدث نامبرده و در السنن 

ذكر كرده كه ابو  190ص 4ج ـ و ذهبي در الميزان. روايت كردهآن را با سندش از ابواسحاق 
 است تغيير كرده اسحاق پير و فراموشكار شده اما قاطي و اختالط نكرده، ولي كمي 

  )ختلطا. (گفته كه او در اواخر قاطي نموده است 423ـ اما ابن حجر در التقريب ص 

 ابـوداود و عبـارت از آن   3253شـماره حـديث    571ص 3جـ ابـو داود    352ص 5جاحمد .  ٢
و گفته  7816شماره  331ص 4جـ المستدرك الحاكم   205ص 10جصحيح ابن حبان . است

و امام نووي در . كه حافظ ذهبي با او موافقت نموده است. است) صحيح االسناد(كه حديث 
لباني آشيخ . وشته كه ابوداود با اسناد صحيح آنرا روايت كردهرياض الصالحين ن 544صفحه 
  .، اسنادش را صحيح دانسته است94شماره  149ص 11ج ةالصحيح ةالسلسلنيز در 
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ر به پدرش سـوگند يـاد كـرد    ، هنگامي كه عم)ص(آمده كه پيامبر) سوگند و حلف
اگر فردي از شـما  « 1»لوان احدکم حلف باملسيح هللک، و املسيح خري من ابائکم«: فرمود

شود، در حاليكه مسيح از پدران شما بهتـر   به مسيح سوگند خورد هالك و نابود مي
  .»)پس سوگند خوردن به پدرانتان خيلي خطرناكتر است(بود 

به اين اوصاف شديد و وحشتناك ـ از جمله  خدا  سوگند خوردن بغير از آنجا كه
كسـي اسـت   ـ در حاليكـه او  ابن مسعود  بينيم كه  ميكه . توصيف شده استـ  شرك

داناترين مردم نسبت به وعيد و هشداري كـه بـراي كسـي كـه بـه دروغ بـه اهللا       كه 
 الن احلف باهللا«2 :باشد ـ آمده و گفته اسـت   خورد، در نظر گرفته شده، مي سوگند مي

كنم آنرا سوگند ياد اگر من به دروغ به خدا  3»کاذبا احب ايل من ان احلف بغريه صادقا
                                                 

آنرا از طريق عكرمه بـا روايـت از عمـر     12278شماره  78ص 3جابن ابي شيبه در المصنف .  ١
اين حديث مرسلي اسـت كـه   «ت گفته اس 20ص 25الباري جنقل كرده و ابن حجر در فتح 

  »دوش ميبا شواهد ديگر تقويت 

من حلف علي مال امـرء مسـلم   [« روايت كرده كه فرمود ) ص(از پيامبر ) م((ابن مسعود .  ٢
سوگند خورد، انسان مسلماني هر كسي به ناحق بر مال ] بغير حقه لقي اهللا و هو عليه غضبان

سـپس  : گويـد  عبداهللا مي. بر او غضبناك است )جل جالله(رود كه او  در حالي پيش خدا مي
 ينَلـذ اَّ نَّا«: فرمايـد  مصداق اين حديث را در قرآن بر ما قرائـت كـرد كـه مـي    ) ص(پيامبر 

بِ رونَتَشْيعهاهللاِد أَ ويمهِانثَ م158ص 2جمسلم  از روايت. و تا آخر آيه آنرا خواند» ليالًا قَنَّم 
و . و چندين لفظ روايت شده دارد 166ص 5جبخاري  واست و عبارت از آن مسلم  159و 

آمده اسـت در  دروغ نگاه كنيد به هشدارها و وعيدهاي مصيبت بار و اسفناكي كه بر سوگند 
در پايان خبـري كـه روايـت كـرد، تفسـير و توضـيح ابـن         و 38ـ    35ص 10جسنن بيهقي 

چنـگ آوردن مـال ديگـران     ي سوگند دروغ داير بـر اينكـه عبارتسـت از فـرا     مسعود درباره
 .شود ي سوگند دروغ، مشاهده مي بوسيله

از طريـق و بـره بـن عبـدالرحمن از      15929در شـمارة   469ص 8جعبدالرزاق در المنصف .  ٣
بعد از اينكه آنرا از طبراني  192ص 8ج لباني در ارواءآشيخ  .عبداهللا ابن مسعود روايت كرده

اي به ايـن   و در آنجا اشاره» رط شيخين صحيح استشاين اسناد بر «روايت كرده گفته است 
آن  12281 ي هشمار 79ص 3جـ و ابن ابي شيبه در المصنف . روايت عبدالرزاق نكرده است

از طريق ابو برده از ابن مسعود روايت نموده است ـ شيخ الباني بعـد از اينكـه در األرواء    را 
بره هست حديث را نقل كـرده چنـين   از ابن ابي شيبه با سندي كه در آن ابو و  192ص 8ج
كـه او را   هريـره ، بـه جـز ابـو    باشـند ثقات رجال شيخين مياين اسناد، رجالش « : گويد مي
»                                             . شناسم، و احتمال دارد كه تحريفي جزئي در سند نسخه حديث بوجود آمده باشد نمي
ابو «ام،  او نقل كردهاز را ) آن حديث (كسي كه در جايي كه من گويم،  مي) نويسنده كتاب(و من 

طبرانـي در الكبيـر آنـرا روايـت     «: مي گويد 318ص 4جهيثمي در مجمع الزوائد . بود» برده
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  .»بيشتر دوست دارم از اينكه به غير خدا ولي صادقانه سوگند خورم
از تـر   يعنتـر و شـ   سـنگين شرك خيلي خرابي بدي و و اين به اين خاطر است كه 

  .باشد بدي و خرابي دروغ مي

»  ( : فرمايـد  بقـره را كـه مـي    ي سوره 22 ي بن عباس آيهايعني ترجمان قرآن 
  :چنين تفسير نموده است )¬  ®  ¯

 ي صفحه بر تاريك شب در مورچه رفتن از راه است تر پنهان كه شرك، يعني انداد«
و ات اي فـالن زن   قسم به خدا و به زندگي: سياه و آن اين است كه بگويد سنگي

  1»...امقسم به زندگي
چنـين  بـه او  عمر، هنگامي كه عبداهللا بن زبير به كعبه سوگند خورد  بهمين سبب

  تو چرا به كعبه سوگند خوردي؟: گفت
و عمـداً آن  (قسم به خدا اگر مي دانستم كه قبل از سوگند بـه آن فكـر كـرده اي    

   2. تو را مجازات مي كردم )قسم را خورده اي
ت دارد بر اينكـه سـوگند بـه    اين روايات و اخبار و هرچه در اين مورد آمده، دالل

و به هيچ وجه امكـان نـدارد كـه از    . غير خدا،  منكري بزرگ و شرك قبيحي است
  3.چهارچوب حرام خارج گردد

                                                                                                                      
و نگاه كنيد بـه آنچـه ابـن حجـر در فـتح      . »كرده و روايت كنندگانش افراد صحيحي هستند

از ابـن عبـاس و ابـن عمـر و الشـعبي      مفهوم و معني از نحو اين چيزي  26ص 25جالباري 
  .نقل كرده است) ط(

ايـن  و محقق كتاب ابـن ابـي حـاتم اسـناد      81ص 1ج در تفسيرشابي حاتم  ناب يت ازروا.  ١
 .حديث را حسن دانسته  است

به ما خبر : آنرا روايت كرده و گفته است 15927شماره  468ص 8جف عبدالرزاق در المنص.   ٢
از ابـن زبيـر   ، از عبداهللا بن ابي مليكه شنيدم كه خبـر داد ، ابن جريح كه گفته)  اخبرنا(داده   
بيهقي بطـور مختصـر در    و، اسنادش مبني بر شرط شيخين است، و اين روايت: گفتم .شنيده
  .روايت كرده است،  29ص 10ج شسنن

يعنـي روايـت كننـدگانش    » رجاله ثقـات «: گويد مي كند، از بيهقي نقل ميلباني بعد از اينكه آنرا آ
  1166 هدر حديث شمار 155ص 3ج السلسلة الصحيحةمورد اعتماد و باور هستند 

 470ـ   466ص 8جمراجعه نماييد به المصنف عبـدالرزاق  ها  از اين روايتبراي اطالعات بيشتر 
   80ـ  78ص 3جي شيبه و المصنف ابن اب

  

بـه الت و عـزي   هنگـامي كـه او   ، وارده شده سعدبن ابي و قاصدر بعضي از طرق، حديث .  ٣
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  و بيان مضامين آنـ گفتار شافعي 2
  

هر سوگندي بـر  «امام شافعي حكم سوگند به غير خدا را چنين ذكر كرده است ] 2[
 اهللا نَّا«: فرمايـد  ز آن نهي كـرده، چنانچـه مـي   ا) ص(غير خدا مكروه است و پيامبر 

نُينْم اَاكُه تحلفوا با بائكم، و ن كان حالفا فليحلف باهللا او ليسكتم«  
نهي كرده كه به پدرانتان سوگند يـاد كنيـد، و هـر كـه خواسـت      شما را خداوند «

  1.سوگند خورد به نام اهللا سوگند ياد كند و اال ساكت بماند
دانـم،   مكروه ميبرايش اين كار را سي كه به غير خدا سوگند خورد بنابراين هر ك

  2. معصيت و گناه شود ترسم كه سوگندش و مي
امـام شـافعي در    چيزي كه اين مقوله بيان كرده آن است، اين اسـت كـه  نهايت و 

كه آيا سوگند به غير خدا به سوگند به غير خدا، دو دل و مردود بوده ي  مسئلهمورد 
ما از قول امام شافعي، اين   باشد؟ بيانگر اين فهم تر از آن مي د و يا پايينرس حرام مي

ترسم كه سـوگندش معصـيت و    و مي«است كه وي به دنبال حكم كراهت گفته كه 
  ».گناه شود

هـر كـس بـه    «گفته است  از اين روي 3.يعني حرام و گناه بودن آن سوگند] 4ـ3[
                                                                                                                      

، بـرو پـيش رسـول خـدا     بدترين چيز را گفتي«: ياران رسول خدا به او گفتندسوگند خورد، 
.  8ص 7روايت از نسائي ج »كنيم كه تو كافر شدي ن ما فكر ميو به او خبر بده، چو) ص(

شـرك  «: را روايت كرده كه گفـت  قول مسور به پسرش. 8ص 7جابن ابي شيبه در المصنف 
يعني » أستغفراهللا، امنت باهللا : سه بار بگو: به خدا مرتكب شدي و يا كافر شدي، سپس گفت

خدا  كسي كه به غير: گويند مي ءاگروهي از علم. »طلب آمرزش نمودم و به خدا ايمان آوردم
و دليـل  . گردانـد  را از دين خارج مـي گردد كفر و شركي كه انسان  ر ميخورد كاف سوگند مي

ال اله اال اهللا، دين (باشد كه دستور داده تا فرد مذكور با گفتن كلمة  مي) ص(آنها قول پيامبر 
بـراي مطالعـه   . باشد گويند، شرك وي از نوع اصغر مي ولي جمهور مي. خود را تجديد نمايد

با شناخت  بر امـر سـوگند  بـه غيـر      593 تيسير العزير الحميد ص بيشتر نگاه كنيد به كتاب
اين سـوگند مكـروه   : گويد يابيم كه اين نظريه از درستي بعيد و دور است كه مي خدا، در مي

        )                               و اهللا المستعان(باشد و فرد با انجام آن گناهكار نخواهد شد،   است و از كراهت تنزيهي مي
 11جمسلم  ور، باب ال تحلفو بابائكم ودر كتاب االيمان و النذ 221ص 7جبخاري  روايت از.  ١

   .كتاب االيمان، باب النهي عن الحلف بغيراهللا تعالي 106ـ  105ص
  

    61ص 7جاالم .  ٢
  

 12جدر كتاب العزيز  اآن ر كه امام رافعي. اند اصحاب شافعي اين جمله را چنين تفسير كرده.  ٣
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يعنـي از خـدا   [=اسـتغفراهللا  : بگويـد د باي ]جهت جبران آن[غير خدا سوگند خورد 
  1 »]خواهم طلب آمرزش مي

ترسـد ايـن نـوع از سـوگند منجـر بـه گنـاه و معصـيت          بدون شك، كسي كه مي
چـون فـردي   . شود، ممكن نيست كه حكم آنرا مكروه آنهم از نوع تنزيهي، بداند مي

  2.ر باشدگناهكارود كه  نسبت به او اين بيم نميشود  كه مرتكب مكروه تنزيهي مي
كه شكي كند  ذكر ميرا در رابطه با چيزي اين خشيت و ترس  »/«امام شافعي 

سازي خشم و غضـب خـداي    داند كه موجب فراهم در تحريم آن ندارد و خوب مي
  3.باشد تبارك و تعالي مي

رافعي و نووي و ابـن حجـر عسـقالني از عبـارت     و از همين جاست كه ] 7ـ  5[
در حكـم آن متـردد و   تنهـا  كه امـام شـافعي   اند  كرده چنين برداشت، شافعي مذكور

   4. مشكوك بوده است
 ،اين اسـت كـه   رود ميظن و گماني كه نسبت به اين امام جليل القدر و بزرگوار 

                                                                                                                      
  .اند ، از آنها نقل نموده 7ص 8ج، و امام نووي در الروضه  235ص

  

، نقل كـرده اسـت و مـن جـاي     678ص 8ابن قدامه مقدسي در كتاب المغني ج.  ١
  .ام ديگري آنرا نديده

به ياري خداوند تعريف مكروه در اصطالح علماي علـم اصـول در مـذهب     577در صفحه .  ٢
   .آوريم يشافعي را م

  

تاكتيـك  ، امام شافعي بعد از بحث فرار از جنـگ كـه جـز بـراي     و اين بدين خاطر است كه.  ٣
يكي از اين دو غير از اگر به «: گويد باشد، مي و يا پيوستن به گروه ديگري حالل نمي جنگي

ممكـن  » دنترسم كه گناهكـار شـو   دليل خواستند كه از جنگ فرار كنند و روي بگردانند، مي
چـون نـص   . ست كه امام شافعي حكم فرار از جنگ با كفار را نداند و بدان جاهـل باشـد  ني

¶  ¸  (: فرمايـد  مـي ] 16انفـال آيـه    ي هدر سـور [صريح قرآن دربارة اين قضيه آمده و 
  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

ÈÉ  Ë  Ê( فرار نمايد ـ مگـر    يعني هركس در آن هنگام به آنان پشت كند و«: ترجمه
اي ـ گرفتار خشم خدا خواهد شد و جايگاه او دوزخ خواهـد    براي تاكتيك جنگي يا پيوستن به دسته

   ».بود، و دوزخ بدترين جايگاه است
بـه   :نگـاه . تثبيـت كـرده اسـت   خصوصاً كه امام بطور آشكاري حكم مربوطه را در جايگاه خود 

    170ص 4جكتاب االم 
 

، چـاپ دارلكتـب العلميـه ـ و كتـاب روضـه       235ص 12جالعزيز امام رافعي  به كتاب :نگاه.  ٤
   20ص 25جو فتح الباري ابن حجر  7ص 8جالطالبين للنووي 
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احاديث و رواياتي كه به شدت از سـوگند نهـي كـرده و اوصـاف و احكـام      از وي 
مانند  است نشدهند، آگاه ا خطرناك و بزرگي را بر سوگند به غير خدا مترتّب ساخته
 هـا مواردي كه پيشـتر از آن  توصيف حالف به شرك، و اينكه او از ما نيست، و ديگر

  .بحث نموديم
جاي احاديث را در  اين دليل ما بر اين ادعا، اين است كه امام شافعي هيچ يك از

احـاديثي  ي  آن احاديـث، از جملـه  در حاليكـه  . وارد نكرده است 1مناسب خودشان،
  .برند شود، حتماً از بين مي احساس مي وت اراز عباترديدي ند كه شك و هست

قولي را و قطعاً واقفي بر اينكه امام شافعي به شدت تابع نص بوده، تا آنجا كه هر 
 سـنت به سنّت ارجاع داده و بطور مطلق مذهب خويش را بر مبنـاي   كه گفته است،
در رابطه با مسـئله سـوگند   سنّت و اين در حالي است كه نصوص  2.قرار داده است

  .اند كرديم، وارد شده ، كه پيشتر آن را مشاهدهياي گير به غير خدا، با تشديد و سخت
امام شـافعي  كند، اين است كه  و چيزي كه اين مسئله را براي شما روشن مي] 8[

) ص(اصل نهي از جانب رسـول خـدا   «: گفته است »نهي رسول اهللا ةصف«در كتاب 
از جانـب وي   تا زماني كـه حرام است،  آن چيز ه از هر چيزي نهي كند،اين است ك

چيزي صادر شود كه بر معناي غير تحريم داللت كند و اراده و قصدش نهـي  ) ص(

                                                 
مـا نديـديم كـه فـردي     « در مورد سنت گفته است  43و 42ص الرسالةامام شافعي در كتاب .  ١

ن از دسـت نـداده   موجود باشد و احاديث و سنن را جمع كرده و هيچ چيـزي را از آن سـن  
ي اهل علم با آنها جمع شود و همخواني داشته باشد، به آن  پس هنگامي كه علم عامهباشد، 
و هر يك چيزي [كه علم هر يك از آنها مستقل و جدا شود،  ها مراجعه كند، و هنگامي سنت

داده،  هـا از دسـت   ها را وانهد، و تازه، آنچه را كه از آن سنت چيزي از آن سنت. . .] بگويد 
  »!در نزد ديگري موجود باشد

ايـن  . پيشتر ديدم كه ابن قدامه با نقل از شافعي آورده كه ياد كننده قسم بايد استغفار نمايـد      
آنچه را كه بـر كسـي كـه بـه غيـر خـدا       نقل قول، عدم آگاهي امام از احاديث و رواياتي كه 

چون در حديث ابوهريره، فرد ملزم به  رساند، را مي اند، آيد، بيان كرده سوگند خورد، الزم مي
و در حديث سعد، عالوه بر كلمه توحيد ملزم شده كه از شيطان پناه . قول ال اله اال اهللا است

 27ص 25البـاري ج و ابن حجـر در فـتح   .. بگيرد و به سمت چپ تف كند و ديگر برنگردد
و در شرح المهذب بـا  . تگفته كه ظاهر حديث ابوهريره، واجب بودن گفتن ال اله اال اهللا اس

   . نقل از ابن درباس شافعي اين رأي را قطعي دانسته است
  

  .آنچه كه در مقدمه گذشتبه : نگاه.  ٢
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از و يا منظورش نهي تنزيهي . باشدـ به استثناي بعضي ديگر ـ  كردن از بعضي امور  
 تفـاوتي ) ص( بين نهي پيامبردر  و ما. و يا ادب و اختيار بوده استمورد نهي شده، 

امري ي  بوسيلهو يا ) ص(خدا ه داللت و اشاره از طرف رسولبشويم مگر  قايل نمي
  1».كه در بين مسلمانان اختالفي بر آن نيست

كه نهي از سوگند به غير خـدا،   2و اتفاق نظر مسلمانان نشان داده) ص(خدا رسول
   3!براي معنايي غير از تحريم است؟

شود كه سوگند بـه   هر حال از عبارت شافعي كه االن آورديم فهم نميبه ] 10ـ  9[
غير خدا حرام نيست، بلكه منشأ اختالف بين علماي مذهب شافعي در ايـن مسـئله   

اش  اند كه امام، منظور و اراده كه بعضي از آنها ترجيح داده 4بخاطر اين عبارت بوده،
انـد كـه    تـرجيح داده  انـد،  ر كـرده اختياو بعضي از علما كه كراهت را  5تحريم بوده،

  6.وي متردد بوده است) بگويند(
ذمي به آنچه كه آن را بزرگ و از سوگند دادن فرد مادام كه امام شافعي ] 12[

                                                 
  .مالحظه كنيد 291ص 7جكتاب مذكور را به همراه كتاب االم .  ١

 را در دو كتاب مصنف عبدالرزاقوارد شده آنچه از سلف دربارة نهي از سوگند به غير خدا .   ٢
  .مشاهده كنيد 80ـ  79ص 3جو ابن ابي شيبه  472ـ 468ص 8ج

احاديثي كه سوگند به غير خدا در آنها وجود دارد، ايراد بر اين قضـيه نخواهـد بـود، چـون     .  ٣
اند در اين رابطه جواب دهند،  ي كساني كه تالش كرده و از جملهاند،  علما به آن جواب داده

بيان سوگند به غير خدا مكروه است، بطوريكه : گويند ميآن دسته از ياران شافعي هستند كه 
اند كه اين احاديث هيج مخالفتي با احاديث نهي ندارند، چون يا منسـوخ هسـتند و يـا     داشته

  .ندداليل ديگري هستداراي 
 15جالحـاوي للمـاوردي   : به جوابهاي علماي شافعي بـر ايـن احاديـث در كتابهـاي زيـر     : نگاه

دارالكتـب العلميـه ـ     234ص 12جـ العزيز للرافعي   101ص 8جوي ـ التهذيب للبغ  262ص
البـاري   ـ فتح168ص 1جشرح مسلم للنووي  140 صحيح المسلم ال بن صالح صفحه صيانة

، 40ص 3جالبرهان في علوم القـرآن للزركشـي   ـ 26ـ 23ص 25جو  183ص 1جالبن حجر 
    .ندو غير اينها بسيار هست 5976ص 11جـ فيض القدير المناوي  41

  

   .20ص 25الباري جاين عبارت در فتح را به بب اختالف ابن حجر س.  ٤
  

اثر ابن حجر هيتمي، نقـل كـرده   از كتاب شرح المنهاج  آن را، 144لعقد الثمين ص سويدي ا.  ٥
  .است

آمده كه امام نووي و رافعي بـه  ) اصل عربي كتاب(همين كتاب  534همانطور كه در صفحه .  ٦
اند و بـه   اند، و آن دو نفر، جزو كساني هستند كه كراهت را انتخاب نموده هصراحت آنرا گفت

  .كنيم ياري خدا از آن بحث مي
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منع كرده،  ،شناسيم و نمي 1دانيم به مقدسات خود كه ما آنرا نميدارد،  مي مقدس
به طريق اولي  .نمايد منع  مسلمان را از سوگند خوردن به غير خداو اينكه بيايد  پس
و آن بدين جهت است كه غير مسلمان هنگامي كه به غير خدا از مقدساتشان  است

شود، ممكن است كه راست بگويد، چون تعلق قلبي بيشتري به آن  قسم داده مي

r  q  p  o  n  m  (: دارد، همانطور كه در قرآن آمده

st   z  y  x  w  v  u {( ]136آيه: انعام[  
رسـد، و آنچـه    گيرد به خدا نمـي  ايشان تعلق مي) ومعبودهاي(چه به شركاء آن«: رجمهت

   .»رسد باشد به شركاي ايشان مي متعلق به خدا مي
به ) خدا رسوايشان كند(كند كه تعلق قلبي و ميل آنها  سبب نزول اين آيه بيان مي

شـتر از ميـل بـه    انـد، بسـيار بي   معبودات و خداياني كه شريك اهللا تعـالي قـرار داده  
   2.باشد خداوند مي

از آنچه گذشت، معلوم شد، كساني كه بطور قطعي سوگند به غير خدا را نزد امام 
به حساب آورده بودند، درست نيانديشـيده  مكروه كراهت تنزيهي  ي به گونهشافعي 

  3.اند و اصابت به درستي و حقيقت نداشته
در (. را توضـيح و تفصـيل دادم   مسئله همانگونه است كه من كمي پيشتر آنبلكه 

  )هر صورت علم و راستي پيش خدا است
                                                 

شود، بايد به  كسي از اهل ذمه كه سوگند داده مي« :گويد نگاه كنيد كه مي 259ص 6جبه االم .  ١
ه سوگند را بـه  را نازل كرده و به چيزي غير از آن كرا بر موسي نازل كرده، خداييكه تورات 

و بـه   .باشـد، سـوگند داده شـود    و حقانيت آن روشن است و باطل نمـي دانند،  آن بزرگ مي
   »مقدساتي كه پيش آنها بزرگ و عظيم است و ما بدان جاهليم نبايد سوگند ياد كنند

  

ص .  8ص 5جبه آنچه دربارة سبب نزول اين آيه آمده در كتاب جامع البيان ابن جرير  :نگاه.  ٢
     32ص 30ج

اند كه بنده نام هيچكدام را نمي آورم چـون   بطور قطع اين نظريه را گفته ما بعضي از برادران.  ٣
ممكن است باعث كدورت و پيدايش كينه شود كه مـا وظيفـه داريـم آنـرا از بـين ببـريم و       

ـ   . و نگذاريم كه اين مسئله به جاهاي باريك بكشد. اسباب آنرا قطع كنيم ن ـ در رابطـه بـا اي
و يـادآور شـويم ـ    پنـداريم   صواب و درسـت مـي  را كه موضوع ـ همين بس است كه آنچه  

ـ كاري به نام و  .به دليلي كه سـابقاً بـه آن اشـاره كـردم     بردن و تعيين اشخاص نداشته باشيم 
چون اين مسئله صـرف   )اي نيست مسئله(اگرچه غير من، به خالف اين مسئله معتقد است، 

  .باشد اوند توفيق دهندة صواب مياجتهاد است و بس و خد
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  ي مانعين از علماي شافعي گفتهـ 3
پيشتر بيان شد كه ابن حجر عسقالني ذكر كرده كه در بين علماي شافعي مذهب در 

  .اين مورد اختالف وجود دارد
م ل بـه تحـريم هسـتند و گروهـي آنـرا حـرا      ياقبه اين صورت كه گروهي ] 13[
يـاد كننـدة قسـم     دانسـتن دانند، حتي گروهي از علماي شافعي مذهب گناهكار  نمي

  1.اند به غير خدا را به بيشتر ياران شافعي، نسبت داده) حالف(
را ذكر فقط رأي قائلين به كراهت تنزيه اين مذهب مشهور  ولي متأسفانه كتابهاي

كسي را كه از علماي شافعي بر آن قول ديگر توقف كنند، يا ، بدون اينكه به كنند مي
چيـزي  و ايـن   2اي گـذرا بـه آن دارنـد    و تنها اشاره بدان قايل شده است، نام ببرند،

  .كند است كه جستجوي اقوال مانعين را بسيار سخت و دشوار مي
مانعين سوگند به غير خدا و قائلين به تحريم آن در ميان علماي شـافعي مـذهب   

نعيت وي از سـوگند بـه غيـر خـدا در آن سـخنش      ماخطابي مثالً همين . كم نيستند
  3ي توحيـد  الً در اثناي بيان حكمت از دستوردادن بـه ذكـر كلمـه   شناخته شده كه قب

ي ايـن   و بويژه آنكـه دربـاره  براي كسي كه به الت عزي سوگند خورد، تقديم شد، 
   4» .بايد توبه و استغفار كند«] 14: [گفته است] سوگند خورنده[=حالف 

كار حرامـي شـده در نتيجـه    مرتكب او به و استغفار به آن جهت است كه اين تو
  .آيد آيد، بر او هم الزم مي الزم ميآنچه را كه از وجوب توبه بر ساير عاصيان 

فردي كـه سـوگند   ي  آنچه كه درباره .گفته وي بيانگر اين مطلب است] 16ـ 15[
ناهكار است و در دينش نه او گ: گويد مي، بري هستماز اسالم : گويد خورد و مي مي

                                                 
امـا واقـع   . با نقل از كتاب شرح المنهاج ابن حجـر الهيتمـي   144مين السويدي ص ثال العقد.  ١

  .پردازيم االمر چيز ديگري است كه به ياري خدا بعداً به آن مي

ـ . كراهت اسـت در اين مسأله قول اصح، : گويند و اين قول بعضي از آنها است كه مي.  ٢ ن از اي
) قايالن بـه مكـروه  (در نزد آنها شود كه گروهي هستند، مانع سوگند كه به هيچ  كالم فهم مي
   .باشد صحيح نمي

  

   529ص. به مرجع قبلي نگاه كنيد.  ٣
  

   42ص 4جمعالم السنن .  ٤
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در معنـاي  در نـزد خطـابي ايـن نـوع سـوگند      . داردرا استحقاق عقوبت   1در مالش
    2.استبه الت و عزي سوگند سوگند 

 )كند اي به مبحث ما مي اشاره(محمدبن نصر در اثناي سخن از اهميت نماز ] 17[
ـ   و عنادشـان  بعـد از شـرك  ـ ساحران فرعون  ي  آنچه كه دربارهسپس «: گويد و مي

 خداونـد  جـاي  بـه  و خوردنـد  مـي  سـوگند  فرعون عزت به خبر داده شده، زيرا آنها
  3».گرفتندبرمي و اله خدا بعنوانرا  فرعون

و او سوگند ساحران را به فرعون، اله دانستن فرعون تلقـي كـرده، و ايـن نـص      
  .، چنانكه پوشيده نيستدر حرام بودن آن است،عبارتي 

بـراي آن  ان توجـه خاصـي بـه ايـن مسـأله كـرده و در نـه جـا         اما ابن حبـ ] 18[
شـامل نهـي صـريح از    كـه  احاديث ثابت شده نزد خـود   بندي كرده، و در آن عنوان

آورنـد و آن را   سوگند به غير خداوند هستند و قسم خورنده را مشرك بحساب مـي 
. ن كرده استبيا ،اند را آوردهسوگند خورنده دانند، و ملزمات فرد  از امت به دور مي

باشـد و نهـي    اين بيانات داليل روشني هستند كه اين نوع سوگند، نزد او حرام مـي 
   4.شود نميوارده برخالف ظاهرش تأويل 

هاي او مبني بر اينكه نهي وارده بر تحـريم اسـت،    بندي عنواناز صريحترين ] 19[
از سوگند به  كه انسانواجب است  ذكر اعالن اينكه«: گويد است كه مياو اين قول 

   5»گيري نمايد غير خدا كناره
ولي افرادي كـه قائـل بـه    . اجتناب و دوري از اين سوگند را امري واجب دانسته

                                                 
  .43ص 4مرجع پيشين ج.  ١

  .بيان كرده است 42ص 4جهمانگونه كه در معالم السنن .  ٢

بعد از آن قضيه بيان كرده كه ساحران وقتي كه حـق را آشـكارا    96ص 1ج ةتعظيم قدرالصال.  ٣
كـه آنهـا را بـه خداونـد     بـه آنهـا الهـام نشـد     ديدند و ايمان آوردند، هيچ طاعت و عبـادتي  

قرار نداد مگر به و خداوند پناهگاهي را براي آنها . برگرداند، به جز سجده براي خداي تعالي
  . )وري به اوايمان آبه همراه (نماز سوي 

باشد كه سـوگند   ابن نصر به بحث عظمت و بزرگي نماز پرداخته، كه آنچه متعلق به بحث ما مي
   . به غير خدا است از او روايت كردم

  

     207 ـ 199ص 10جالصحيح .  ٤

    201ص 10جمرجع سابق  . ٥
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بـه يـاري خـدا بعـداً بـه آن      (داننـد   حرمت آن نيستند، اجتناب از آن را واجب نمي
  )پردازيم مي
: فرمايـد  مي نگاشته كه) ص(قوام السنه اصفهاني فصلي را دربارة قول پيامبر] 20[

بـه  بايـد  هر كس كه خواست سوگند بخورد « 1»من كان حالفا فليحلف باهللا تعالي«
من حلف بغيـراهللا  «: فرمايد و نيز بر اساس اين حديث كه مي. »خدا سوگند ياد كند
 ».هر كس به غير خـدا سـوگند خـورد، شـرك ورزيـده اسـت      « 2»تعالي فقد اشرك

  3.رسانده است) ص(پيامبر هر دو حديث را به ش لفظسندبا سپس او 
بندي  اين است كه بر مسأله عنوان در كتاب الحجه  السنه قوامقبالً گفتيم كه روش 

و در دنبالـة آن چيـز ديگـري را    رابطه با آن را ذكـر نمايـد   نصوص وارده در كند و 
اين نكته يادآور شود كه الفاظ نصوصي كه آنهـا  ، تا به ندهدو توضيح اضافي نياورد 
  4.خود گوياي همه چيز است و نياز به توضيحات ديگري ندارديده، را برگز

عنـوان نهـاده   را اينگونـه  المنذري هم احاديث نهي از سوگند به غيـر خـدا   ] 21[
در رابطـه بـا   يعني خوف انگيـزي  » ةالترهيب من احللف بغرياهللا، سيما االمان«( :است

احاديث وارد شـده  ي از تعداد و). امانتدر سوگند به سوگند به غير خدا خصوصاً 
نه مثل آنهايي كه احاديث  .را تأويل نمايدآنها بدون اينكه در اين زمينه را ذكر كرده 

دهد كه احاديـث را بـر ظـاهر     اين كار او نشان مي. اند نهي را بر كراهت تأويل كرده
  5.معنايشان جاري ساخته كه منع و حرام بودن آنها است

، توضيح داده كه آن شركي كه هع شرك را ذكر كردابن اثير موقعي كه دو نو] 22[
 حـالف، چـون  . بعنوان وصف سوگند به غير خدا قرار گرفتـه، شـرك اصـغر اسـت    

بعنوان چيزي كه بـدان سـوگند خـورده    ، شود خورده نميچيزي را كه به آن سوگند 
  6.گيرد ي آن انجام مي قسم بوسيلهمانند اسم خدا كه شده، قرار داده است، 

                                                 
   گذشت 564تخريج آن در ص .  ١

  

   . 559ص در تخريج آن گذشت .  ٢
  

  464ـ  463ص 2جفي بيان المحجه  ةحّجـال.  ٣

  4، حاشية شماره140به كتاب و مرجع قبلي ص :نگاه.  ٤

    608ـ 605ص 3جالترغيب و الترهيب .  ٥

  467ص 2جالنهايه في غريب الحديث .  ٦
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را ذكر كرده، كه فاعل آن غالبـاً   اي شرك خفيآن ابن كثير هم گامي كه و هن] 23[
شـرك  بيـان  و چند نمونـه از نصـوص را بـراي     ،كند آنرا بعنوان شرك احساس نمي

ـ «: فرمايـد  را آورده كه مي) ص(خفي آورده است براي نمونه قول پيامبر حلـف   نْم
بخـورد، در حقيقـت شـرك    هر كس به غير اهللا تعالي سوگند « 1»بغيراهللا فقد اشرك

  .»ورزيده است
. بـر ظـاهرش اسـت   حـديث  اين است كه اين مراد و مقصود ابن اثير و ابن كثير، 

اما نوع شركي كه . يعني هر كس به غير خدا سوگند خورد در شرك واقع شده است
و بدون شك اين توضيحات بـه معنـي   . است و اكبر نيستدر آن قرار گرفته، اصغر 

   2.تحرام بودن آن اس

 )»  ¬  ®  ¯( ي هآيـ  تفسـير  هنگام به كثير ابن اساس همين بر] 24[ 
و در » اسـت،  شـرك همـان  انداد «آورد كه گفته  قول ابن عباس را مي] 22آيه: بقره[

و آن شرك اين اسـت كـه   «: گويد ميانة قول ابن عباس اين جمله وجود دارد كه مي
  3»... قسم به خدا و به جان تو : بگويد

ميـان آن،  ي سوگند به غير خدا را جزو گناهان كبيره قرار داده، و بـراي  ذهب] 25[
  4.لي كه در شأن آن وارد شده است، ذكر كرده استيبعضي از دال

  5.ابن نحاس نيز همين كار را كرده است] 26[
الي، كـه مبـاين و مخـالف آيـة     تعـ  اهللابه از جمله شرك «: گويد المقريزي مي] 27[

  6.مانند سوگند به غير خدا است،) لفظ(به او در كالم  است، شرك )اياك نعبد(

                                                 
  .گذشت 559ص و تخريج حديث در  484ص 2ج ابن كثير يرفست.  ١

در (انـد،   گند به غير خدا را انتخـاب كـرده  كنيم افرادي كه كراهت سو به ياري خدا بيان مي. .  ٢
انـد و ايـن در حـق كسـي اسـت كـه بـا         حمـل كـرده  شرك اكبر  رآنرا ب) تأويل اين حديث

، و امـا در  همانند اهللا تعالي بـزرگ نمايـد  . سوگندش بخواهد آنچه را كه بدان سوگند خورد
  .غير اينصورت نزد آنها نهي از آن، بصورت تنزيهي خواهد بود نه تحريمي

  .تخريج شده است 561و قول ابن عباس قبالً در صفحة  58و  57ص 1ابن كثير جتفسير .  ٣

  113ـ  112الكبائر ص.  ٤

 150و  149تنبيه الغافلين ص .  ٥

  22و 21تجريد التوحيد ص .  ٦
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ســوگند خــوردن بــه اســم اهللا تعــالي را جــزو خصوصــيات  ) مقريــزي(او ] 28[
 در حقيقـت  هركس به غير او سوگند ياد كنـد، «: داند و گفته است خداوندگاري مي

   1».آن چيز را مانند خدا دانسته است
علم را دربارة حكم سوگند به غير خدا آنگاه كه سويدي كالم بعضي از اهل ] 29[

بـراي  از تمامي آنچه كه دربارة سوگند به غير خدا نقل كردم «: گفته استه نقل كرد
باشد، و گناه بـودن   و كراهت در تردد مي) اثم(كه آن قضيه بين گناه شما روشن شد 

راه آن سوگند همشود تا زماني كه  به ظاهر دليل نزديك است، در نتيجه حرام ميآن 
) اكبـر (چـون در آن موقـع شـرك ظـاهر     . با تعظيمي همچون تعظيم خداوند نباشد

سوگند به غير خدا اگر همراه با تعظيم نباشد، شرك اصـغر   در هر حال. خواهد بود
  2».آيد به حساب مي) خفي(

را  از اوكـالم صـريحي    م تـا كوشـش كـرد  بايد بگويم كه اما ابن حجر عسقالني 
ولـي بـه رغـم اينكـه وي در بيـان ايـن مسـأله و ذكـر         اما  3،مدربارة اين مسئله بياب

بعضي از محققين  اگر چه. ها دامنة بحث را گسترش داده است، آن را نيافتم قول نقل
 4.را اختيار نمـوده اسـت  به غير خدا كه وي منع كردن سوگند  اند يقين حاصل كرده

  )واهللا اعلم(

                                                 
   28مرجع سابق ص .  ١

  

    145 العقد الثمين ص.  ٢

در نـزد  در كتاب االيمـان،   28ـ   19ص 25الباري جفتح در بن حجر اين مسئله را بطوريكه ا . ٣
كتـاب التفسـير، بـاب     246ـ   245ص 18جابواب النهي عن الحلف بغيراهللا ـ و همچنـين در   

جمـع بـين   آنچه كـه مربـوط   به  183ص 1جو در ذكر كرده است ) و العزّي التأفرءيتم ا(
  .پرداخته استباشد،  ميدر اين مسئله  واردهاحاديث 

  

مـنهج الحـافظ ابـن    : خانم محقق لؤلؤه المطرودي به نـام  ن نامه كارشناسي ارشدبه پايا: نگاه.  ٤
اي است كه تـا   و آن رساله 323ـ 315حجر في تقرير العقيده من خالل كتابه فتح الباري ص 

  .آنجا من اطالع دارم منتشر نشده است
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  در آناضطراب و آشفتگي موجود كراهيت و  قول بهـ 4
و بـا اينكـه امـام    ، شـد ذكر  ي سوگند به غير خدا دربارهي كه پيشتر با وجود نصوص

بـاز هـم بسـياري از    مذهب، بيم آن داشته كه مرتكب شـونده آن، گناهكـار گـردد،    
 ينـوع  خـدا  غيـر  بـه  سـوگند  كـه  اند شده تمايلم علماي شافعي مذهب به اين نظريه

  .تنيس حرام وباشد،  مي مكروه تنزيهي كراهت
ابوالمعالي جويني آنرا حـرام ندانسـته و بعنـوان    اين در حالي است كه ] 32ـ 30[

   2.اندرا پسنديدهو بيشتر علماي شافعي آن  1رأي مذهب آنرا قرار داده
هـم   8و شربيني 7، ابن حجر هيتمي 6، مناوي5، نووي 4رافعي 3شيرازي،] 38ـ 33[
  .اند كردهو تثبيت تأكيد را آن 

فـرد را بـا تناقضـي آشـنا     انـد،   الم آنانكه كراهت را اختيار كردهك كردن ولي جمع
سازد كه، تقريراتـي كـه آنهـا در رابطـه بـا       كند كه اين باور و يقين را واجب مي مي

چند جنبه آيد، و اين از  درست از آب درنمياند،  مسئله سوگند به غيرخدا انجام داده
  :سازيم ه ميباشد كه ما مهمترين آنها را بقرار زير فشرد مي
  

اند كه سوگند حقي است از حقـوق   اصحاب شافعي بر اين امر صحه گذاشته) الف
شـأن آن در   و. هيچكس حق ندارد در اين بند با وي شريك باشـد ] 39[اهللا تعالي كه 

يـاران   از ايـن قـول   ،است كه نـووي  چيزياين و  9.است ذبحسجده و  باره شأن اين
                                                 

لروضـة النـووي   از وي نقل كرده است، دارالكتب العلميـه، ـ ا   235ص 12جرافعي در العزيز .  ١
  .20ص 25ج، ـ الفتح ابن حجر 8/7

  

. هب نسبت داده استشافعي مذعلماي ، آنرا به جمهور 10ص 25ج الباري ابن حجر در فتح.  ٢
  .آنها نسبت داده است) بيشتر(به معظم  280ص 5جسبكي آنرا در الطبقات و 

  

   265چاپ الحلبي ـ التنبيه ص 129ص 2جالمهذب .  ٣
  

  العلمية، دارالكتب  235ص 12جالعزيز .  ٤
  

ـ ريـاض الصـالحين ص     316ـ االذكـار ص    106ص 11جـ شرح مسـلم    7ص 8جالروضه .  ٥
544  ،545  

  8966در حديث شماره  5976ص 11جفيض القدير .  ٦

  184ص 2جالزواجر . .  ٧

  181ص 6جمغني المحتاج .  ٨

  408ص 8جالمجموع .  ٩



  
  
  

    ﴾632 ﴿                  شرك  انواع 
 

 

از حق خداوند است كه با ذكر نام او ذبـح  «: دهنقل كر) علماي شافعي مذهب(خود 
كنند و سوگند خورند و تنها براي وي سجده كنند، و هيچ مخلـوقي در ايـن كارهـا    

و اين در حالي است كه قبالً بيان كرديم كه حق اهللا تعالي بر  1».مشاركت داده نشود
) ط(در نصوص و متون اسالمي بيان شده است چنانكه در حديث معـاذ  بندگانش 
حق خدا بر بندگان اين است كه او را عبادت كنند، و چيزي را براي او «: آمده است

   2.شريك قرار ندهند
و جايز نيست كه اختصاص دادن حق خالص خداوند به مخلوقي تنها به عنـوان  

 آن وصـف  ايـن  كـه  حقي بلكه .حساب كرده شود وع كراهت تنزيهينمكروهي از 
 حاصـل  شـرك  قطـع  بطـور  شود، داده اختصاص گريكس دي اهللا با همراه اگر است،
شود كه نوع شرك چيسـت؟   اين نگريسته مي به فقط كار اين از بعد اصالً .است شده

گذرد كه ترديد كنيم آيا شرك است يـا نـه؟    يعني از اين مي(آيا اصغر است يا اكبر، 
  )ماند كه اكبر و اصغر آن را جدا نماييم بلكه قطعاً شرك است و مي

شرك دو حرام و به عنوان آنها ذبح و سجده براي غير خداوند را از اين، گذشته 
و ديديم كه در كالم آنان سوگند به غيـر خـدا   . 3اند ممنوع قرار دادهقدغن شده و 

به غير خدا را از اين همراه و قرين سجده و ذبح قرار دارد، پس چه چيزي سوگند 
  حكم خارج كرده است؟

  :كهكند اين اين را بيان مي ين چيزي كهشكارترآـ و از 
اند كه سوگند به غير خدا شـامل مشـابه قـرار دادن غيـر اهللا      علما تأييد نموده )ب

كه امام نـووي در جـايي،   چنان. يم و بزرگداشت استظدر تع] 42ـ   40[بااهللا تعالي 
، و در جاي ديگر آن را به هنگام بيان حكمت نهـي از سـوگند   4خود آنرا بيان داشته

شيخ المناوي در توضيح حكمت نهـي   اصالً 5.نسبت داده است علماخدا، به به غير 
  :چنين گفته است

                                                 
  408ص  8المجموع جلد.  ١
  گذشت 67و تخريج حديث در صفحه ) اصل كتاب( 486 به صفحه :نگاه.  2

 به مسأله سوم و چهارم از مبحث اول: نگاه.  ٣

    168ص 1جشرح مسلم .  ٤
  105ص 11جمرجع پيشين .  ٥
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، و طلبـد  شده را ميبزرگداشت آن چيزي كه بدان سوگند ياد  براي اينكه سوگند«
عظمت و بزرگي مختص اهللا تعالي است، پس هيچ كـس در ايـن بزرگـي مشـابه او     

توضيحات نهي از سوگند را بر ت تعظيم نهاياين  ي اما با وجود همه 1».نخواهد شد
  .اند كراهت حمل نموده

عملي كه متضمن و در برگيرندة شباهت غير خدا با خدا در ايـن  ) پس در نتيجه(
تنهـا مكـروه تنزيهـي     )حكم آن(از نظر شرع و قانون خدا . امر عظيم و بزرگ باشد
ايـن كـوچكتر    كـه خيلـي از  را بينيم كه شريعت چيزهـايي   نخواهد بود، چون ما مي

   2.ممنوع كرده است ،اند بوده
 اند كه اگر امام رافعي و نووي از شاگردان و ياران شافعي چنين نقل كرده) ج 

   :خورد سوگند ميكسي به غير خدا 
خورد به مانند خداوند، بزرگ  اعتقاد داشته باشد، آنچه بر آن سوگند مي] 46ـ 43[

نـووي و رافعـي   ت كـه  سـ ااسـاس   و بـر همـين  . گـردد  و با عظمت است، كافر مي
گويد سوگند به غير خدا شرك است، بر اين جنبه حمل و تأويـل   توصيفي را كه مي

ايــن جنبــه نيــز آنــرا بــر  5و ابــن حجــر هيتمــي 4و همچنــين شــربيني 3.انــد نمــوده
حمـل  ] خـدا  پنـداي  پنداري چيزي كه بدان سوگند خورده شده بسان بزرگ بزرگ[=

  .اند كرده
 ل اين نوع شرك خطرناك و شنيع است،حتممگند به غير اهللا پس مادام كه سو

فرد ي كه مآن گا: توان گفت چگونه مي. باشد كه خارج كنندة فرد از ملت اسالم مي
و فقط (رسد  ـ به منع و حرام نمياست و آن تلفظ كردن به آن ـ  رساند را به آن مي
و به  ت محلوفضي نهايت تعظيم و بزرگداشدر حاليكه مقت ).باشد مكروه مي

  با خدا است؟آن همچنين شامل مشابه دانستن 
                                                 

  8966 ه، حديث شمار 5976ص 11جفيض القدير .  ١

انـد در   به منظور تأييـد ايـن قـوا ذكـر كـرده     به ياري خدا توضيح بر مثالي كه علماي شافعي .  ٢
  .آيد بعدي مي بخش

    807ص 8جـ الروضه  العلمية، دارالكتب  235ص 12جالعزيز .  ٣
  

  181ص 6جمغني المحتاج  .  ٤

  184ص 2جالزواجر  .  ٥
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كمترين چيزي كه الزم است به عنوان سبب در منع آن مطـرح گـردد،   بدون شك 
و پيشتر بيان كـرديم  . رساند هايي است كه فرد را به شرك مي و دستاويزستن ذرايع ب

مجهـول و   ايهـ  هو تميمـ  ها شافعي موقف بسيار قاطعي در رابطه با رقيه علمايكه 
شامل شرك باشند، قايل بـه  مبادا از ترس اينكه بطوريكه . اند در پيش گرفتهمعني  بي

با وجود آنكه در آنجا، احتمالي هـم بـراي نبـود شـرك در آنهـا،       1اند، منع آنها شده
رع محققـاً  شود كه شـ  پس چگونه است كه به منع آن چيزي اذعان نمي. وجود دارد

توان چيزي كه شرع آنرا شرك  پس چطور نمي! است؟ م كرده كه آن چيز، شركحك
ايـن اسـم را جـز    ) ص(در حاليكه پيامبرممنوع نمود و حرام دانست؟ ] 47[دانسته 

بخاطر احتمال وقوع در شرك بر آن اطالق نكرده، و در اين جا اگر اكبر هم نباشـد،  
بـرود،   هـر كـس در آن  گردد و او قطعاً در راهي گـام برداشـته، كـه     منجر به آن مي

   2.او را بر آن انداخته استشيطان 
ديگر جايي اند، در  انتخاب كردهدر جايي كساني كه كراهت آنرا بعضي از ) د

و يا حكمي را بر آن مترتّب ساخته اند كه . اند حرام بودن آن را به صراحت گفته
  .ندارد مكروهاتهيچ تناسبي با 

بـه   3وضـعي از الحـاوي  از اين مـورد اسـت، صـراحت مـاوردي در م    ] 50ـ   48[
  .كراهت آن ودر جاي ديگر به عدم جواز آن

گناهكـار دانسـته    سوگند دهد، ـ  4ـ اگر كسي را به چيزي از مخلوقات، حاكم نيز
حاكم اگر كسي را گويد  است، حتي ابن حجر عسقالني از او روايت كرده كه او مي

   5.بايد او را عزل نمود اينگونه سوگند دهد،

                                                 
  گذشت) اصل كتاب( 552ـ  544به آنچه در صفحه : نگاه.  ١

  .اصغرشرك  اثناي سخنش ازدر  147 با اقتباس از كالم  السويدي در العقد الثمين ص.  ٢

    262ص 15جالحاوي .  ٣

اسـت   و سبكي به اين اختالفات در كتاب الطبقات اشاره كـرده .  128ص 17جمرجع پيشين .  ٤
    280ـ  279ص 5ج

  

در ماوردي نموده كه قايل به تحريم آن اسـت   ـ و اشاره به قول  21، 20ص 25جالباري  فتح.  ٥
مبناي كراهت اسـت، آگـاه نشـده    گويي ابن حجر بر قول ديگر ماوردي كه بر . 27ص 25ج

  .)و مستقيماً حرمت آن را از او نقل كرده است(است 
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ينطور بغوي در كتاب التهذيب، كراهت بودنِ سوگند به غير خدا و هم] 52ـ   51[
من حلف فقال فـي  « اما موقعي كه در كتاب شرح السنه حديث   1را انتخاب كرده

بـه  كند، به صراحت تمام فرد سوگند خورنده  را روايت مي» 2حلفه بالالت و العزي
عقـوبتش در  : گويـد كـه   نمايـد و مـي   را گناهكار دانسته، و او را ملزم به توبه ميآن 

  3.اي بر وي واجب نيست باشد و هيچ كفاره دينش مي
و . باشـد  عقوبت در دين و گناهكار شدن تنها بر اثر عمل حرام مي ،ديدو بدون تر
آنچـه  « : مكروه در اصطالح بيشتر علماي متأخر عبارتست از] 55ـ   53[در حقيقت 

اش  و انجـام دهنـده  فاعـل  به كه بصورت تنزيهي از آن نهي شده، و آن چيزي است 
 ادنـش اگر چه بر انجام د. ترك آن از انجام دادنش بهتر است چنين فهمانده شده كه

   4».هيچ عقابي نيست
گيرد و فاعل آن سرزنش نخواهـد   بنابراين تارك آن مورد مدح و ستايش قرار مي

كـار  چون گناه بر كسي كه كار مباحي انجام داده وجود نـدارد، اگـر چـه آن    «، 5شد
  6».مكروه تنزيهي هم باشد

بر اين اساس، آنچه را كه بغوي ذكر كرده، با حكمش مبني بر اينكـه سـوگند بـه    
  .آيد غير خدا مكروه است، جور درنمي

شيخ زكريا انصاري سئوال شد كه قومي  از و از اين جمله است هنگامي كه] 56[
ا و اربابم فالن كس سوگند به بركت آق: گويند طبق عادت خود به هنگام سوگند مي

شـود،   قسم ياد شده مكروه است و از فرد جلوگيري مي: بر خدا، او در جواب گفت

                                                 
  101ص 8جالتهذيب .  ١

  )اصل كتاب( 561ـ  560پيشتر تخريج شد در صفحه .  ٢

نقل كرده، و يادآور شده كـه   28ص 25الباري جـ ابن حجر در فتح   10ص 10ج السنةشرح .  ٣
گذشت و ديـديم كـه او    566و كالم خطابي در صفحه . در اين چيز از خطابي تبعيت نموده

  آنرا حرام دانسته است

  104ص 1جالمحصول رازي .  ٤

االبهـاج شـرح المنهـاج    : نگاه كنيـد بـه شـرح آن   . اين مفهوم كالم بيضاوي در المنهاج است.  ٥
  60ص 1جسبكي 

  81ص 5جفتح الباري، ابن حجر .  ٦
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   1.اگر خودداري نكرد، تنبيه خواهد شد
شت، بخاطر مكروه تنبيـه نخواهـد   و بدون شك مرتكب مكروه كه وصف آن گذ

  . شد، به دليلي كه ذكر كرديم
غر است، و همانگونه كه چنـدين  غير خدا در اصل شرك اصبطور كلي سوگند به 

انـد، و   ايم، آنـرا توضـيح داده   از علماي شافعي مذهب كه پيشتر از آنان نقل كردهتن 
باشد، پـس تـرجيح    نصوص ثابتي كه دالّ بر اين موضوع است، پشتيبان رأي آنها مي
اند، و چقـدر امـام و    قول آنها ضروري است، چون آنها به نصوص استمساك جسته

  .به اين كار توصيه كرده و فرموده كه نصوص رأي او استپيشوايشان 
كند، شييء مورد قسم را در تعظـيم   اما اگر كسي كه سوگند به غير خداوند ياد مي

اند بر اينكـه ايـن    و بزرگداشت، همانند خدا پنداشت، در اين مورد، تمام علما متفق
اسـالم خـارج    فـرد را از دايـرة ديـن   ) پنـاه بـر خـدا   (قسم جزو شرك اكبر است و 

  .گرداند مي
روي در قبور نمونـة بسـيار زشـت و     غلو و زيادهاثناي بحثي از سويدي در ] 57[

هرگاه فـردي  « : دهد آورد و چنين توضيح مي ناهنجاري را از سوگند به غير خدا مي
اي بـه   ، بدون كمتـرين تـرس و واهمـه   شد مي آنها مجبور به خوردن قسم به خدا از

به فالني در كنار قبرش سوگند : شد به او گفته ميد، اما هرگاه كر اد ميخدا سوگند ي
كه به او دستور دهد براي اين سوگند غسـل كنـد، تـا ايـن      ، خصوصاً هنگامي! بخود

كـه تمـام اعضـاي     شـد  مـي ، ترسي بر او مستولّي ترين عبادات شود، سوگند از قوي
از تـرس  قبـرش شـده،    بپذيريم كه او وارد) به فرض(و اگر . گرفت ميبدنش را در 
  2.»رود افتد و توان و نيرويش از بين مي به لرزه مي

  

                                                 
  .نقل كرده است 144ه نرا در كتابش العقد الثمين صفحآويدي س.  ١

  

  215العقد الثمين ص .  ٢
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  برابر سازي در لفظ مشيت: مسأله دوم

مـد و  آ) ص(پيش پيامبر  )از اهل كتاب(ورديم كه دانشمندي آقبالً در موضوع اول 
در و خورنـد،   ورزند، چون آنها به كعبه سوگند مـي  گمان برد كه مسلمانان شرك مي

يا محمد، نعـم القـوم انـتم، لـو ال انكـم      «: مذكور گفت دانشمندر آمده كه اين اث
، مـا شـاء اهللا و شـئت   : تقولـون : و ماذاك؟ قال! سبحان اهللا: تجعلون هللا ندا، قال

مـا شـاء اهللا   : انه قد قال، فمن قـال : شيئا، ثم قال) ص(فامهل رسول اهللا : 1قال«
داديـد،   يك براي خدا قـرار نمـي  اي محمد اگر شما شر«» 2فليفصل بينهما ثم شئت

سـبحان اهللا، بگـو مـرد آن چيسـت؟     : پيامبر گفت، :قتيله گويدشديد  بهترين قوم مي
  .بخواهياگر خدا : گوييد شما مي: گفت

، هـر  هگفتـ راست او : و سپس گفت نگ كرد،ركمي د) ص(پيامبر: گويد راوي مي
سـپس بعـد از مـدتي    اش بگـذارد و   اي با كالم بعـدي  كسي ماشاء اهللا گفت، فاصله

  ».بگويد و اگر تو خواستي
تأكيد كرده بر اينكه سوگند به غير خدا شرك است و ) ص(و پيشتر گفتيم پيامبر 

بدين خاطر از آن نهي فرموده، و به همان شيوه اينجا هم به مانند قبلي گفته خواهـد  
هـي  مساوات قرار دادن در مشيئت را شرك دانسـته و از آن ن ) ص(چون پيامبر. شد

  .كرده است
و بخواهـد  اگـر خـدا   (اهللا و شئت  ماشاء: گفت) ص(اصالً موقعي كه فرد به پيامبر

براي خدا شـريكي قـرار   «» جعلت هللا ندا، ما شاء اهللا وحده«: فرمود  ،)شما بخواهيد
   3.»دادي، بگو هر آنچه كه خدا به تنهايي اراده نمايد و بخواهد

                                                 
ـ  چـون راوي  . بهتر است» قالت « آمده هر چند كه كلمة  » قال«در اصل حديث .  ١  ةقتيلـة جهني

است و پيشتر آمده بود كه به هنگام سوگند به كعبه در حديث فعل راجع به قتيله عبارت بود 
  )).ص(فامهل رسول اهللا :قالت(از 

  

  .بنگريد 558را در صفحه  تخريج حديث.  ٢

ـ و در چنـد جـاي     783، شـماره  253ص 2جادب المفـرد   با اين لفظ، در بخاريروايت از .  ٣
ــ و ماننـد   ) جعلتني هللا عدال(اينطور است كه لفظ آن  347ص 1جمسند امام احمد از جمله 

ـ   26691، شـماره  340ص 5جابن ابي شيبه روايت كـرده اسـت در كتـاب المصـنف      آن را
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از گفتن اين كلمـه،  برمنع شديدي  »هللا ندا جعلت« :فرمايد كه مي) ص(قول پيامبر
نهي از قرار داللت دارد، چون او بيشتر از هر كس ديگري مراد و مقصود خداوند از 

  ]. 22آيه: بقره[ )»  ¬  ®  ¯( :داند در اين آيه را مي» ند«دادن 
ند و شـريك  به عنوان را آن بر فرد گويندة اين كلمه كه ) ص(انكار پيامبرقطعاً و 
  . 1باشد قرار داده تفسير نبوي آية قرآن كريم ميخدا 
از اين كلمه تنفر داشت ولي شـرم و حيـا مـانع از نهـي وي از صـحابه      ) ص(او 
بره آمده كه او در خواب ديد كه انگار بر گروهي از خدر حديث طفيل بن س. شد مي

ـ    : گفتند گذشت، كه همه آنها مي يهود و نصاري مي ه شما قوم راسـتين هسـتيد امـا ب
) ص(ماشاءاهللا و شاء محمد، سپس او خواب را براي پيـامبر : شرط اينكه نمي گفتيد

مينعين احلياء مـنکم ان   ةانکم تقولون کلم«: نقل نمود، و او در خطبه رو به مردم فرمود
حيـا و  يد كه ويگ مياي  شما كلمه« 2»ال تقولوا ماشاء اهللا و ماشاء حممد: اهنا کم عنها، قال
از ايـن بـه بعـد    : فرمـود ) ص(م، و او نشما را از آن نهي كـ كند كه  شرم مرا منع مي

  .»نگوييد اگر خدا و محمد بخواهند
                                                                                                                      

، كه همه آنها اين حديث را از طريق اجلح بن عبـداهللا از  217ص 3ج لسنن الكبري، البيهقيا
و   1ج ةالصـحيح  ةالسلسـل لبـاني در  آاند، و  يزيد بن االصم از عبداهللا ابن عباس روايت كرده

آن را در امـا شـعيب االرنـاووط    . ته استنسآنرا حسن دا 139در حديث شماره  57ص  2ج
   . است، صحيح لغيره دانسته 339ص 3جمام احمد بر مسند اتحقيقش 

احاديـث  هستند كسـاني كـه   آوريم كه بعضي از علماي شافعي مذهب  به ياري خدا بعداً مي.  ١
و آن بـدين خـاطر اسـت كـه     . انـد  آوردهدر ارتباط با ايـن آيـه،   نهي از تسويه در مشيئت را 

  .باشند ياحاديث مذكور شامل بيان و تفسير معناي آية مورد نظر م
  

ومحمـد بـن   . به اختصار آنرا آورده اسـت  685ص 1جـ ابن ماجه   72ص 5جالمسند، احمد .  ٢
 2دارمـي، ج آنـرا آورده ـ دارمـي در سـنن     ) 862ـ   861ص 2ج ةتعظيم قدرالصـال (در نصر 
ـ و همگي از طريق ربعـي بـن حـراش از      به نحو كالم و سياق آنها، ذكر كرده،نرا آ 295ص

آيد چـون تعـدادي از افـراد مـورد      محفوظ به حساب ميطفيل و . اند كرده طفيل آنرا روايت
و از طريـق ربعـي   . اند از ربعي بن حراش از طفيل، اتفاق داشتهطفيل بر روايت ) ثقه(اعتماد 

وهـم و   ايـن و ) اتي رجـل النبـي صـلي   (بن حراش از حذيفه هم آمده با اين عبارت مشابه 
واهل علم در اين باره بحـث  . در آن واقع شده است »/«گماني است كه سفيان بن عيينه 

و السلسـله الصـحيحه    32ص 25جالباري ابن حجر  نگاه كنيد به فتح. اند نموده و هشدار داده
باعـث  در كالم محمد بن نصر سبب و دليلـي كـه    به حول خدا، بزوديو  46ص 2و ج 1ج

   .خواهد آمد ترجيح دهد،آنها از اين كلمه، نهي جانب شرم و حيا را بر ) ص(پيامبرشده 
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از مجمـوع  اين مورد بسيار زياد هستند، و در  اين كلمه،نهي از نصوص وارده در 
شـركي اسـت كـه    از  نـوعي  به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين كلمـه   اين نصوص

قرار زيرا  ،جاي تعجب نيست و البته كه اين،.ك گردانيماست زبان را از آن پا واجب
از بزرگترين باطـل و بهتـان   او هم رديف خداوند درخواست و مشيئت  احديدادن 
: فرمايـد  و خداوند دربارة مشيئتي كه براي بنـدگانش قـرار داده اسـت مـي    . باشد مي

)l  k   j  i  h( ]30آيه: االنسان [  
  .»يد مگر اينكه خداوند بخواهدتوانيد بخواه شما نمي«: ترجمه

بطور قطعي گفتن اين كلمه را منع كرده و سبب آنرا مشـخص   »/« امام شافعي
او بعـد از اينكـه   . ه اسـت اشاره كرد آننصوص مربوط به ] 1[نموده و به بعضي از 

من يعـص اهللا  «: است دارصحت و درستي برخوراين جمله از  خودكند كه  بيان مي
يا رسول اهللا ماشـاء اهللا و شـئت،   : و قال رجل« )را آورده اين حـديث (» و رسوله

فردي گفـت اي رسـول    1» أمثالن؟ قل ماشاء اهللا ثم شئت«): ص(فقال رسول اهللا 
آيا اين دو مثل هم هسـتند؟  «فرمود ) ص(خدا اگر خواست خدا و شما باشد، پيامبر

  »خواهد و بعد از آن اگر تو بخواهيبگو اگر خدا ب
چـون طاعـت و   . مشيئت با معصيت متفاوت اسـت ابتدا در : گويد امام شافعي مي

. باشـد  مي) عزوجل(و معصيت خداوند  تابعِ طاعت) ص(پيامبر) سرپيچي(معصيت 
ي اهللا تعالي ـ به فرض طاعت ـ مبتني بر نـص     از ناحيهطاعت و معصيت  و چرا كه

 كه بيان كـردم،  به دليلي بدان دستور داده، بنابراين) ص(و بدين سبب پيامبر باشد مي
يعنـي  (من يطع اهللا و رسوله، و من يعص اهللا و رسـوله  : درست است كه گفته شود

هر كس از خدا و رسولش اطاعت نمايد و يا هر كس از خدا و رسـولش سـرپيچي   
  .)كند

 خداوند فرموده: گويد شافعي مي. خداوند استاما مشيئت، اراده و خواست:  

)Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À( ]29آيه: ويرالتك [  
  .»توانيد بخواهيد جز چيزهايي را كه خداوند جهانيان بخواهد و حال اينكه نمي«: ترجمه

                                                 
  .گاهي ندارم، ولي معناي آن در احاديث قبلي موجود استآاز اين لفظ من هيچ .  ١



  
  
  

    ﴾640 ﴿                  شرك  انواع 
 

 

كـه مشـيئت فقـط از آن     باورانـده در اين آيه خداوند به مخلوقـاتش فهمانـده و    
و خواست مخلوقات جز چيزي نخواهـد بـود   . باشد اوست و براي بندگان وي نمي

اگر (ما شاء اهللا ثم شئت : توان گفت مي) ص(راي پيامبربنابراين ب. خواهد كه خدا مي
ماشاء اهللا و شئت، اگر خدا و تـو اراده  : توان گفت و نمي[) خدا و سپس تو بخواهي

   1]نماييد و بخواهيد
همـراه بـا پروردگـارش     )ص(سازي در بين ذكر رسول جدا  »/«هدف شافعي

در امـر مشـيئت،    و ميـان ذكـر وي بـا پروردگـارش     و معصـيت،  طاعـت  در مسأله
محـدوديت و  در معصـيت و طاعـت   اهللا بـا   )ص(رسـول  چون ذكـر نـام   . باشد مي

است كه در رابطه با پروردگارش ابـالغ و  ) كسي( )ص(مشكلي ندارد، چون رسول 
دهد و از سـرپيچي اوامـر خـدا     و او تنها به طاعت خداوند دستور مي. كند  تبليغ مي
د همانـا از خداونـد اطاعـت و    وانبرداري شـ پـس هرگـاه از او فرمـ   . فرمايد نهي مي

  .فرمانبرداري شده است
اما مشيئت اينطور نيست، چون امر مشيئت چيزي است مختص خداي عزوجـل،  

احـدي  هيچ نام بنابراين بهمراه نام خدا . راهي بدان ندارد) هر كه باشد(و هيچ كس 
  .گان هم باشدبهترين و پاكترين بنداو اگر چه . شود ـ در آن ـ قرار داده نمي

تـوان اسـمي را بعـد از اسـم خداونـد در       مـي ) به معني سـپس (» ثم«فقط با لفظ 
مفيد تراخـي و تـأخير اسـت بـدين مفهـوم كـه       ) سپس(مشيئت ذكر كرد، چون ثم 

  .باشد مشيئت بندگان از مشيئت اهللا تعالي دير تر است و متأخر مي
اگر خـدا  : د بگويدهيچكس حق ندار«: گفته استكه شافعي  از همين جاست] 2[

بلكـه بايـد   . و شما بخواهيد، چون با اين كار، قائل به وجود دو فاعل گشـته اسـت  

                                                 
 372ص 4جقرار گرفتـه بـر گرفتـه از سـنن البيهقـي       دو قالبو آنچه بين  202ص 1جاالم .  ١

در كالمـش ايـن جانـب را     »/«است كه اين كالم شافعي را نقل كرده است چون شافعي 
: گويـد  قبلـه مـي   جسـتجوي دربارة  503 ي همثالً در الرساله صفح. عايت كرده استهميشه ر

اگر با توجه به عقل و علم خويش به دنبال پيدا كردن طرف قبله بودند ـ بعد از استعانت از  «
ي خود را انجام  در حقيقت وظيفهخدا و رغبت و شوق به توفيق او ـ و توانستند آنرا بيابند،  

  .اهللا و غفرله رحمه. در اين رابطه سخناني گفته است  جاهايي چند، وي در »اند داده
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   1».بگويد آنچه خدا بخواهد و سپس بعد از او اگر تو بخواهي
كـه شـافعي در سـنن     نقل كردهيهقي بعد از اينكه اين كالم شافعي را آورده ب] 3[

كرده كه در آن قول يهود وجود دارد با اسناد خودش حديث حذيفه را ذكر  2حرمله
ماشاء اهللا و شاء محمد، فقـال رسـول   : و انتم تشركون، تقولون... «: گويند ميكه 
  3»ماشاء اهللا ثم شاء محمد: و اهللا اني ألكرهها لكم، قولوا) ص(اهللا 

اگـر خـدا و محمـد بخواهنـد،     : گوييـد  ايد، چون مـي  شما دچار شرك شده: يعني
: پسـندم، شـما بايـد بگوييـد     ه خدا قسم من اين را از شما نمـي ب: فرمود) ص(پيامبر

  .»خواهد و بعد از او اگر محمد بخواهد آنچه خدا مي
را ممنـوع دانسـته و دلـيلش هـم      لفـظ از آنچه گذشت معلوم شد كه شافعي اين 

و اينكـه آنـرا نـوعي از شـرك حسـاب      . نصوص آمده دربارة نهي از اين كار اسـت 
كسي كه اين حرف را بزند، : ينكه در تعليل اين نهي گفته استمضاف بر ا. اند نموده

  .اي را قرار داده است دهنده فاعل و انجام  همراه با خدا،
  .باشد پس در نزد شافعي تلفظ نمودن اين كلمه شرك و حرام مي

 )Å  Ä  Ã  Â  Á  À(انسـان   ي ام سـوره  سـي  ي سمعاني در تفسـير آيـه  

                                                 
حالي كه براي حرمله بن يحيـي نوشـته    در اثناي شرح را نآ، 129ص 2جسبكي در الطبقات .  ١

  .است نقل كرده آن را در رابطه با كارها و نكات مفيدي كه از او بسر زده است، است،
پسر حرمله التجيبي، از بزرگان و روايـت كننـدگان مـذهب    او حرمله پسر يحيي پسر عبداهللا .  ٢

او از شافعي و ابن وهـب روايـت كـرده    . او است يارانجديد شافعي و يكي از مشهورترين 
ــ   »/«شـيخ  . انـد  است، و مسلم، ابن ماجه، ابوزرعه و ابوحاتم و غيره از او روايت كـرده 

ـ   128ص 1ج بـه طبقـات ابـن كثيـر    نگاه كنيـد  . ق وفات يافته است.ه 243در سال  ـ  تعالي
  131ـ 127ص 2جوطبقات السبكي 129

 548 ي ، و آن حديث حذيفـه اسـت كـه پيشـتر در صـفحه     373ـ   372ص 4جالسنن  معرفة.  ٣
اين اسـت كـه آنـرا حـديث طفيـل       درستمبني بر اينكه . توضيحاتي داده شد) اصل كتاب(

: ال تقولوا« ده است بدين لفظ كه بدانيم هر چند كه حديث بطور مرفوع از حذيفه هم نقل ش
ـ   349ص 5جالمسند امام احمـد  » ولكن قولوا ماشاء اهللا ثم شاء فالن. ماشاء اهللا و شاء فالن

 3جو بر آن سكوت نموده اسـت ـ سـنن البيهقـي      4980 شماره 259ص 5جـ ابو داود   398
ام كه امـ . اند كرده، كه همة آنها حديث را از طريق عبداهللا بن يسار از حذيفه روايت 216ص

 شـماره  54ص  2و ج 1جلبـاني در السلسـله الصـحيحه    و شيخ آ 308نووي در االذكار ص 
  .اند آنرا صحيح دانسته 137
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 بـاز پـس داده،  يئت بندگانش را بـه مشـيئت خـود    مش«خداوند ] 4[ :گويد چنين مي
  يـد او اين نظريـه موافـق بـا عق   . كنند مگر به اراده اهللا تعالي اراده نميكه  معني بدين

كنـد   را انتخاب نميآن دهد، و  اهل سنت است، كه هيچ كسي هيچ كاري انجام نمي
د كـه بـه   آور سپس حديث آن مـردي را مـي  » مشيئت اهللا تعاليمگر با خواهد  و نمي

آيـا ايـن دو   : در جواب گفـت ) ص(كه پيامبر. اگر خدا و شما بخواهيد: پيامبر گفت
  1».مثل هم هستند؟ بگو اگر خدا بخواهد و بعد از آن اگر تو بخواهي

در رابطه با مشيت  بر عقيده اهل سنت و جماعت تصريحشيخ سمعاني كه بعد از 
ه، خواسته كه هشدار نمايد، كه گفتن ، نهي و منكر را در رابطه با اين كلمه آوردالهي

ي در رابطـه بـا آن   و هيچ شـك . ه اهل سنت و جماعت استاين كلمه مخالف عقيد
  .وجود ندارد

كـه فـرد در امـور خـود     از اين زجر و منع ذكر «: بهمين خاطر ابن حبان گفته] 5[
  2.و سپس حديثي را دربارة نهي از آن آورده است» ماشاء اهللا و شاء محمد: گويدب

باشـد و   مي) ص(و آنچه مشخص است پيگيري ابن حبان دربارة نواهي پيامبر] 6[
ايـن حـديث   گردنـد، و   و ده نوع ميصد يكمحور اي قرار داده كه بر  آنها را به گونه

زجـر و منـع از   «و آن، . باشـد  داخل بـر نـوع سـوم مـي     ]7[ ]،3كه شامل نهي است[
هيچيـك از  ند، تـا  ا دهش ي از نهي ان در هر حالت و وضعيتچيزهايي است كه مخاطب

) ص(پيـامبر از نهي و ممانعت چون  4».آنها نتواند، در هيچ حالي، مرتكب آنها بشود
و ايـن همـان   . ]همه اوقات و حاالت اسـت و شامل [نشده،  استثنا يوقت و يا حالت

اينچنين از آن راز گشايي  براي آن حديثبندي  در عنواناست كه ابن حبان  اي نكته
يعنـي در  » . . .ذكر زجر و منـع از اينكـه انسـان در كارهـايش بگويـد      «: است كرده
  .»استثناءي كارهايش بدون  همه
را از نهي اين كلمـه  ) ص(محمد بن نصر المروزي، سبب شرم و حياي پيامبر] 8[

                                                 
و اين حديث به هنگام آوردن كالم شـافعي آمـد و در البـه الي     124ص 6سمعاني ج تفسير.  ١

  .كلمات سمعاني اختالفاتي بر آن وجود دارد

  32ص 13جالصحيح .  ٢

   130ـ  119مرجع پيشين از .  ٣
    119ص 1جمرجع سابق .  ٤
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اين كلمه مورد پسند وي نبـود و  «: گفته است 1بيان كرده و بعد از نقل حديث طفيل
چـون تـا آن    2.نرا بگويند، ولي شرم داشته كه از آنهـا نهـي كنـد   دوست نداشته كه آ

موقع از جانب خدا دستوري مبني بر منع آن وجود نداشت، اما هنگامي كه طفيل آن 
آنـرا دوسـت   ) جـل و جاللـه  (استدالل نمود كه خداوند ) ص(خواب را ديد، پيامبر

  3».ندارد و بدين ترتيب پيامبر هم از آن نهي فرمودند
درسـت  ] 9[و لفظ مشروع و ) ماشاء اهللا و شاء فالن(م بين لفظ ممنوع خطابي ه

حـرف  » ثـم «واو حرف جمع و تشريك اسـت ولـي   « : گويد تفاوت قايل شده و مي
دهد  و بدين سان ادب را به بندگان ياد مي. است اما به شرط تراخي و تأخير 4عطف

   5».جلو بياندازندكه چگونه مشيت خداوند را بر مشيت ديگران تقديم دارند و 
چـون  «: گويـد  ابن كثير هم به مانند او بين اين دو جمله فرق گذاشته و مـي ] 10[

مفيد » ثم«ولي . و او عطفي است كه مفيد جمع است اما بدون ترتيب و اولويتاين 
و خداونـد، مشـيئت را جمـع    ) ص(جمع و ترتيب است، با حـرف واو بـين پيـامبر   

اراده خداوند را مقـدم  » ثم«ولي با كلمه .) سته استو وي را شريك خدا دان(نموده 
  6».دانسته و پيش انداخته است

                                                 
  گذشت) اصل كتاب عربي( 548تخريج آن پيشتر در صفحه .  ١

  

  .باشد مي) ان ينهاهم(آمده هر چند كه صحيح در آن ) ان ينهاكم(در اصل .  ٢
  

 ، و به خاطر داشته باشيم كه محمد ابن نصـر جـزو متقـدميني   863ص 2ج ةتعظيم قدرالصال.  ٣
و اين را هم بدانيم كه اختصـاص يـافتن   . بردند است كه غالباً مكروه را براي حرام به كار مي

و پيشتر . اند مكروه بر نهي تنزيهي، اصطالحي است كه متأخرين آنرا بكار گرفته و وارد كرده
دربارة اينكه سلف مكروه را بر محرم اطالق . آنرا توضيح داديم) اصل كتاب( 545در صفحه 

و اعالم الموقعين، ابـن قـيم الجوزيـه     60ص 1جسبكي اند، نگاه كنيد به كتاب االبهاج  هنمود
  44ـ  39ص 1ج

در متن كتاب حرف النسق گفته شده به معني حـرف عطـف اسـت نگـاه كنيـد بـه المعجـم        .  ٤
  919ـ  918ص 2جالوسيط 

  معالم السنن.  ٥

ان « :لفـظ ذكـر كـرده   اين  اث را بحديدر حاليكه اين  517ص 2جفي غريب الحديث  يةالنها.  ٦
شـما هشـدار   : يهودي به پيامبر گفـت » انكم تنذرون و تشركون: فقال) ص(يهوديا اتي النبي 

. است) ط(اين حديث روايت قتيلة الجهنيه . ورزيد دهيد ولي در عين حال شرك هم مي مي
اننـدي بـراي   شـما هم » انكم تنددون و انكم تشـركون « : اما لفظ مشهور در روايت اين است

و لفظ تنددون در روايت . اين روايت نسائي هم هست. ورزيد دهيد و شرك مي خدا قرار مي
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، بطـور  ]22آيـه : البقـره [ )»  ¬  ®  ¯(و ابن كثيـر در تفسـير   ] 11[
نهي كننـده از   باشند، آورده و بر احاديث مي آنرا كه بيانگر معناي  يرده احاديثتگس

تمام اين احاديـث حمايـت و   «: ستو گفته ا. كيد داشته استتساوي در مشيئت، تا
   1»توحيد است ي آستانهحفاظت از 

  

 را بـر  در ايـن آيـه   )تنديد(و اين مقوله از طرف او نشان دهندة اين است كه وي 
، كه تنها يكي از آنها تسويه و مساوي قرار دادن غيـر  حمل كرده استچندين معني 

ـ ) الند(بدون شك اتخاذ شريك . با خدا در مشيئت است ن آاز  فـوق   ي آيـه ا نـص  ب
نمايد در واقع ايـن معنـا،   و اگر مفسر آيه را بر يكي از معناها حمل . نهي شده است

بينيم كه عين همين قضيه بـر منهـي    ، ما ميباشد عنه مي منهيبا خود نص، در نزد او، 
  .بودنش نص صريح وجود دارد

ر مشيئت را در تفسـير  سيوطي نيز به مانند ابن كثير احاديث نهي از تسويه د] 12[
ــ  . باشـد  و سخن گفتن دربارة كار او نيز بمانند ابن كثيـر مـي   2.ه استاين آيه آورد

   ـ مت كنداوند هر دو را رحخد
ماشـاء اهللا و  : بـاب، ال يقـول  «: گويـد  بخاري كه مـي  ي هگفت ي ابن حجر درباره
  »؟انا باهللا ثم بك: شئت، و هل يقول

رباره مسئله اولي بطـور قطعـي حكـم داده، امـا     بدين صورت د«: گفته است] 13[
انگار دربارة مسئله اولي به حـديث روايـت   . دربارة مسئله دومي توقف نموده است

نقل كرديم سپس حديث قتيله را ذكر كرده كه پيشتر » شده توسط نسائي اشاره كرده
را  ، بعداً ابن حجر تعدادي از احاديـث 3كه ابن حجر سند آن را صحيح دانسته است

را چنـين بـه   سـخن خـود   و . آورد كنند، مي نهي ميدر مشئيت كه صراحتاً از تسويه 
و  جملـه مشـيت درسـت   ) سـپس (»  ثُم «قطعاً با وارد كردن كلمة « رساند  پايان مي

                                                                                                                      
همانـا بـراي   » تجعلون هللا ندا « : احمد و ابن سعد بيان گشته كه منظور از آن اين است يعني

  .دهيد ميخدا همانند قرار 

  58ـ  57ص 1ابن كثير جتفسير .  ١

   88ص 1جالدر المنثور .  ٢
  

  .گذشت و آورده شد 2حاشيه شماره  556به آنچه در صفحه : نگاه.  ٣
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  . »چون مشيت و ارادة خداوند مقدم بر مشيت مخلوقات است. شود مي جايز
قرار دادن در تسويه، به اثبات رسـيده   با اين اختتاميه بيان داشته كه نهي از شريك

  1.است
ثبوت نهـي از تشـريك توسـط واو عطـف، و جـايز بـودن        از آنچه كه ابن حجر

بـه  تأكيـد كـرده اسـت،     تعليل اين جايز بودن به آنچه كه ذكر كـرده، و » ثم«دخول 
تأييــد بخــاري بــر در مشــئيت، و تســويه  دهــد كــه وي منــع از نشــان مــيوضــوح 

و قول به مدلول سنت كه جهت شرح اين مسـأله آنهـا    ه انجام داده،اي ك بندي عنوان
  .كند را ذكر كرده، از نهي صريح از تسويه و شرك شماردن آن، را انتخاب مي

مـردم  جزو شرك است، قول كسـي كـه بـه فـردي از     «: گويد و مقريزي مي] 14[
ثبت رسيده  به) ص(پيامبراز طور كه  ، همانبخواهد و تو نخواهياگر خدا : گويد مي

أجعلتنـي  «: فرمـود ) ص(، در جواب، پيامبر»ماشاء اهللا و شئت«: گفتاو كه فردي به 
بـه تنهـايي اگـر خـدا     : از اين پس بگو) مرا شريك خدا قرار داديآيا يعني ( »هللا ندا

را براي بنـده ثابـت    ي، اين در حالي است كه خداي متعال اراده و مشيت2اراده نمايد

 )m  l  k   j  i  h( :ي وي ماننـد ايـن گفتـه   ، تكرده و قرار داده اسـ 
   3]30آيه: االنسان[

توضـيح  ذكـر كـرده،   سويدي اين مسئله در باب شرك اصغر، و هنگامي كه ] 15[
مفيد تحـريم  كه بيانگر نهي قاطع و انكار ناپذير است، داده كه ظاهر نص وارده نهي 

همانگونه كـه  است غر هر صورت اين كالم جزو شرك اص در«: گويد و مي. باشد مي
   4».به اثبات رسيده استتصريح به آن 

 اسـت از اقوال علماي شـافعي  ، اينها قسمتي] در پايان اين مسأله بايد بگوئيم كه[ 
را ذكـر نمـاييم، و اگـر ايـن     هـا  كه خداوند ميسر نمود تـا آن  در رابطه با اين مسأله،

ر خـدا از مخلوقـات را بـا    كساني باشد كه در لفظ مشيت غيـ  ي آنها درباره ي نظريه

                                                 
  32ـ  31ص 25جفتح الباري .  ١

  اصل كتاب 547 ى به صفحه: نگاه.  ٢

  22تجريه التوحيد ص.  ٣

  145العقد الثمين ص.  ٤
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اند، پس نظرشان نسبت به كساني كه حوادث را به تنهايي به غير  خدا يكسان دانسته
  كنند، چگونه بايد باشد؟ آورند و ذكر نمي دهند و نامي از خدا را نمي خدا نسبت مي

بعداً به يـاري  سزاوارتز به منع است، بدون شك وضعيت وي خيلي بدتر است و 
و از سـوي  . اي را خـواهيم آورد  ، نمونهروزگارو ناسزا گويي به  خدا در بحث سب

دهنـد،   كه حوادث را به زمان نسبت مي) مردم(ديگر، آن نمونه، بيانگر اين است كه 
حـوادث بـه   دادن اسناد به زمانه دادن به دشنام از خاطر است كه بعضي  به همينو 

  )»واهللا تعالي اعلم«داناتر است داند و  و خداوند بهتر مي( .اند تعبير كردهسوي آن 
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  براي غير خداوند ]خواني بنده[=تعبيد : مسأله سوم

انـد عبارتسـت    قبالً گفتيم كه حقيقت شركي كه پيامبران براي نابوديش فرستاده شده
، بر همين اسـاس نامگـذاري و   1عبادت و بندگي كردن براي كسي به همراه خدا: از

ايـن كـار باعـث    امري اسـت ممنـوع، چـون     ير كند،تعباين شرك  از نام نهادني كه
نـام  ) ص(و پيامبر. دارند كنند و در بين مردم اعالم  اين منكر بزرگ را ظاهر  شود مي

هـاي   تغييـر داد، و نـام  ، شـدند  غير خدا خوانده ميبراي را كه بعنوان بندگان  مرداني
ايـن  كـه   انـد شـته ، و علماي شافعي مذهب بيان دا2براي آنها انتخاب كردرا اسالمي 

                                                 
  )اصل كتاب( 423ـ  415به صفحه : نگاه.  ١

در في اسماء االصـحاب  در االستيعاب،  ابن عبدالبر. )ط( براي نمونه عبدالرحمن بن عوف . ٢
او در زمان جاهليـت نـامش   «: ، چنين گفته است393ص 2جحاشيه كتاب االصابة ابن حجر 

و » او را عبدالرحمن نام نهاد) ص(اند عبدالكعبه بوده است، كه پيامبر گفتهبوده، و و عبد عمر
ه و يـا گوينـد   او اسـمش عبدالكعبـ  « : گويـد  مـي  416ص 2جابن حجـر در كتـاب االصـابه    
بر نام دومي يقيـين حاصـل   كه ابن منده . آنرا تغيير داد) ص(عبدعمرو بوده است كه پيامبر 

امام بخاري در صـحيحش  : گويم مي» .و ابونعيم با سندي حسن آنرا روايت كرده است كرده،
 از عبدالرحمن روايت نموده كـه ...) أذا و كّل المسلم حربيا(در كتاب الوكاله باب  60ص 3ج

« : بن خلف مكاتبه نمود و خواست كه وي را در برابر قريش پنـاه دهـد   اميهاو موقعي كه با 
شناسم، با نام دوران جاهليت با مـن   هنگامي كه رحمن را ذكر كردم، او گفت رحمن را نمي

  .»مكاتبه كن، من هم بناچار با نام عبد عمرو با او قرار داد گذاشتم
، از 6143، شـماره  579ص 3جحـاكم در المسـتدرك   . سـت و ابو هريره هم همينطـور بـوده ا  

شمس بن صخر بود كـه در   دمن در زمان جاهليت عباسم «: او گفت: ابوهريره نقل كرده كه
) 6146 ، شـماره 580ص 3ج(آورد  سپس در سندش مـي » اسالم عبدالرحمن نامگذاري شدم

 3ج(سپس حاكم . دبو) ص(كسي كه نامش را عوض نمود و اين نام را بر او گذاشت پيامبر
تـرين   صحيح« : گويد آورد، مي بعد از اينكه اقوال مختلف را دربارة نام ابوهريره مي) 581ص

  ».نام نزد من، عبد شمس در جاهليت و عبدالرحمن در اسالم است
از  204ص 4ج االصـابه ابـن حجـر   ي  هدر حاشـي  في اسماء االصحاب ابن عبدالبر در االستيعاب

ترين چيز دربارة نام او عبد عمرو است، سـپس ابـن    كند كه صحيح يابوحفص الفالس نقل م
كند كه اسمش عبـد شـمس    ، روايت آمده را تصحيح مي208و  207ص 4جعبدالبر در جلد 

و . اسـت  مناسـب و بجـا  شود كه روايت آخر كه اسمش عبدعمرو باشد،  و يادآور مي. است
و در » ه باشد عبد شمس و عبدعمروممكن است در زمان جاهليت دو تا نام داشت« : گويد مي

دارد كه محال است زمان آوردن اسالم، عبـد شـمس يـا     ، بيان مي205و  204ص 4جكتابش 
عمرو شده باشد، و اگر نامي هم بدين عنوان داشته حتماً در زمان جاهليت بوده، ابـن حجـر   
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، و نهي كردن از آن، براي غير خدا نوعي از شرك است و بر فساد و تباهي آنتعبيد 
انـد،   بيان كـرده در اثناي آن يي كه اين مسئله را هابيشترين جااز و  اند،فرمودهتأكيد 

d   c  b  a  (: فرماينـد  اعراف اسـت كـه مـي    ي هسور ،190-189 ي دو آيه
k  j  i  h  g  f  el    q  p  o  n   m

s  rt     `  _  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u
h    g  f  e  d  c  b  ai  m  l  k   j( 

  ]190ـ 189آيات: االعراف[
  

او آن كسي است كه شما را از يك جنس آفريد، و همسران شـما را از جـنس   « :ترجمه
شوهر با همسر آميزش  شما ساخت تا شوهران در كنار همسران بياسايند، ولي هنگامي كه

نمايد، اما هنگـامي كـه    كند، بار سبكي را بر مي دارد و به آساني آن را حمل مي جنسي مي
  »دارند كند، شوهر و همسر خداي خود را فرياد مي بار آن سنگيني مي

اي به ما عطا فرمايي از زمرة سپاسـگذاران   اگر فرزند سالم و شايسته :گويند و مي 
اي به آنـان داد، در دادن آن،   قتي كه خداوند فرزند سالم و شايستهاما و. خواهيم بود

چيزهايي را انباز خدا ساختند، و خدا بس باالتر از آن اسـت كـه همسـان انبازهـاي     
  )دل خرم.با تغييراتي چند برگرفته از تفسير نور د. (ايشان شود

كه  اين است آن ي هكنند كه خالص را در مورد اين آيه ذكر مياهل تأويل داستاني 
بـه   ]از فرصت استفاده كرد و[ابليس  آنگاه ماند، و اي برايش زنده نمي حوا هيچ بچه

ـ : او گفت ابليس است ـ حوا هـم او   نام حارث هم  او را عبدالحارث نامگذاري كن 
  .را عبدالحارث نام نهاد و در نتيجه پسرش زنده ماند

                                                                                                                      
د و ذكـر  كشـان  اقوال مذكور در مورد اسمش را بـه درازا مـي   204ـ   202ص 4جدر االصابه 

رسد، و بـه   رسيم كه بطور خالص نامش به ده تا نمي كند كه با كمي تأمل به اين نتيجه مي مي
بطور قطعـي   267ص 12جبنگريم فقط سه تا هستند، اما در التهذيب  جهت صحت كه به آن

توان از آن گذشت، همان روايتي است كه ابن خذيمـه آنـرا    روايت صحيح و متصلي كه نمي
مبني بر اينكه اسمش در زمان جاهليت عبد شمس بوده اسـت، بـه غيـر از آن    روايت كرده، 

ي  و به ياري خـدا تأكيـد قاطعانـه   . و يا منقطع هستندباشد  بقية روايات، سندشان ضعيف مي
آوردن  اسـالم ابوهريره قبـل از  ) اندنخوبه بندگي (كه اين تعبير ابن حجر به اين خواهد آمد 

  .بوده است )ط(ابو هريره 
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ـ عج( :ي هو بيشتر مفسران اهل تأويل شرك مـذكور در آيـ   ـ  اَلَ ـ  هلَ ـ ف اءكَرَشُ ا يم
ــ ما پسرشــان را   را حمــل كــرده )اءآتهبــه انــد بــر داســتان نامگــذاري آدم و حــو

  .عبدالحارث
ولي ديگران اين داستان را مردود دانسته و شرك مذكور در آيه را بر كـار و فعـل   

مـا    آنچه كه در اين مقـام مـورد توجـه    1.اند مشركين از ذريه و نسل آدم حمل كرده
باشد، بيان مطلبي است كه به موضـوع بحـث مربـوط اسـت و آن عبارتسـت از       مي

 ايـن قصـه  كه آيا براي غير خدا در كالم علماي شافعي، ] به بندگي خواندن[=تبعيد 
  اند؟ به ثبت رسانده و يا آنرا مردود ساخته

ام داند، به هنگ داستان را باطل ميكه اين رازي جزو كساني است، از آنجا كه ] 1[
تفسير اين آيه تأويالتي را نقل كرده كه آنها را پسند نموده و نيكو دانسـته اسـت، از   

 2قصـي  لآيعنـي  ) ص(اين تأويالت اين است كه خطاب آيه به قريش زمـان پيـامبر  
                                                 

 11ص 5جاين داستان چندين روايت دارد، از جمله حديث مرفوعي كه امام احمد در مسند .  ١
و در غير اين دو هم از طريـق الحسـن    99ص 9وج  6جو جامع البيان الطبري . آورده است

انـد، و   اين داستان را گروهـي از سـلف هـم آورده    .آمده)  ط(البصري از سمره بن جندب 
و جماعتي از تابعين همچـون مجاهـد، عكرمـه،    . اس موقوف استداستان بر سمره و ابن عب

انـد، ظـاهراًً ايـن كارشـان      كـرده  دريافتسعيدبن جبير و ديگران از ابن عباس اين داستان را 
چـون از ظـاهر آيـه چنـين     . باشـد  اين داستان و تفسير آية مورد نظر با اين داستان مـي تأييد 
اند، و هنگامي  ند به آنها داده بود، دچار شرك شدهايد كه آدم و حوا در چيزي كه خداو برمي

حافظ ابن كثير حديث سـمره را   .تشريك مذكور در آيه را بر آن حمل كردندكه داستان آمد 
و . با سه دليل معيوب ساخته و آثار وارده از سلف را برگرفته از بني اسـرائيل دانسـته اسـت   

نمـاييم و نگـاه    ياري خدا بعداً آنرا نقل مـي آورد كه به  دربارة ظاهر آيه هم توضيحاتي را مي
، 102تـا  99ص  9و ج 6جالبيـان طبـري    و جـامع  275ــ 274ص 2ابن كثير جكنيد به تفسير 

اند،  آدم و حوا دانسته كه پسرشان را عبدحارث نامگذاري كرده ي هاول را دربار هكه آيبطوري
كـه ذكـر   ، و در بعضـي از آثـار   دانـد  آنها مي ي هشرك مشركين از ذري ي هو آيه دوم را دربار

    ).او را عبدشمس بناميد: (ابليس به آنها گفتهكرده، 

مقصودش قُصي بن كالب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بـن نضـربن   .  ٢
داري و واليت كعبه را از خزاعه به قريش برگرداند، و قبايل  او كسي بود كه پرده. كنانه است

شاعر چنين گفتـه   او  دربارهكرد و بر آنها سيادت نمود و آنها را رهبري كرد، قريش را جمع 
  :  است

  

  رن فهالقبائل م اهللاُ عمجه بِ    عاًمجي معدمري كان يعلَ صيقَ
  

و آل فهر  كه خداوند توسط او قبايل نسلشد  خوانده ميجمع كننده قصي به جان خود قسم كه 
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قصـي بـن كـالب و همسـرش     مراد از نفس مذكور در آيه و همسرش، و . باشد مي
ـ  ي باشد، بر اين اساس معناي فرموده يم ـ لَفَ(: دخداون ـ تَا اَم مـ اه ا صحاًال جـ لَع  هالَ
چهـار اوالد خـود را چنـين    «اين خواهد شـد كـه ايـن زوج     )ماَتاهآما ءيء فاَكَرَشُ

  و عبـدالالت، و ضـمير كلمـة     1ي، عبدقصـي زَّنامگذاري كردند، عبـدمناف، عبـدالع
ا در آيه به قصي و همسرش و نسل بعـد از آنهـا كـه در شـرك بـه آنهـ      ) يشركون(

عليرغم آنچه كه در آن است، بـه منظـور   رازي اين روش را  2گردد اقتداكردند، برمي
بعنوان اولين باني به بندگي خوانـدن بـراي غيـر    ) ع(گريز از قراردادن حضرت آدم 

آحاد چون اين كار نوعي از شرك است، و اين كاري است كه . خدا، پسنديده است
د به پيامبران خدا، همانطور كـه رازي در  دهند چه رس مؤمنان نيز به آن رضايت نمي

و داليلي كه براي تضعيف اين داستان آورده است، اينچنـين از آن،  وجوه اثناي ذكر 
  : تعبير كرده است

، كه خير و صالح را از او انتظـار دارد د شواز ما فرزندي نصيبش  يكي اگر«] 2[  

                                                                                                                      
 1ج، تـاريخ مكـة االرزقـي    73ـ   66ص 1جبـه طبقـات ابـن سـعد     : اهنگ. آوري كرد را جمع

  .210ـ  205ص 2جالبداية و النهايه ابن كثير . 131ـ  126ص

است بدون اضافه به چيـز ديگـري، و    اند اسمش عبد اسحاق و غير او روايت كردهابن آنچه .  ١
ابن اسـحاق كـه اوالد   ، از 210ص 2جاين همان چيزي است كه ابن كثير در البدايه و النهايه 

اش  و ابن اسحاق همچنين در زنـدگي نامـه  . نموده استنقل قصي را شمارش كرده، روايت 
در قسمتي كه محمد حميد اهللا آنرا نقل و روايت نموده، ذكر كرده است ازرقي  206ـ156ص

بـه هنگـام ذكـر پسـران      131، 127ص 1جبدون اضافه آورده، در تاريخ مكه ) عبد(هم آنرا 
ـ  در موقع يادآوري نـام پسـران عبـدمناف     254ص 2جاما ابن كثير در البدايه و النهايه  قصي 

بن قصي كه هاشم، عبدشمس نوفل و مطلب بودند آورده كه پسر پنجمي هم داشته كه زيـاد  
باشد ولي اصل نام وي هـم عبـد قصـي     مي) عبد(مشهور نبوده كه او ابوعمرو است و نامش 

  عبد پسر قصي گفتند باشد، كه مردم مي مي

، البته پنهان نماند كه حمل آيه بر اين زوج يعنـي قصـي و همسـرش    19ص 15ج تفسير كبير. 2
ايم و خداونـد از آن زوج   شده اي كه ما از آن خلق چون نفس واحده رسد بنظر ميبعيد خيلي 

و اين ادعا كه خطـاب آيـه خصوصـا    . باشد كرده، خود آدم مي و همسرش را قرارداده و خلق
يا ايها الناس اتقـوا  (: فرمايد نساء مي ي زيرا خداوند در اول سوره. ش باشد مردود استقري

و مـا ايـن قـول رازي را     .االيـه  )ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجهـا 
كرديم چون اين كـالم شـامل موقـف رازي     نقلعليرغم آنچه كه در آن است ـ به اين خاطر  

 .باشد اهللا مي براي غيري تعبيد  هدربار
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چنين نامهايي را بر وي نهد، در اين هنگام فردي پيش او بيايد و از او بخواهد كه اين
با وجـود نبـوت و   1  گيرد، بنابراين آدم مي شود و سخت بر او خرده مي از او ناراحت

] 31آيـه : البقـره [ )`  c  b  a(: فرمايـد  ميعلم زيادي كه از اين آيه كه 
آن لغزشـي كـه    بـه علـت  و همچنين با تجارب گرانبهايي كـه   براي او حاصل شده،

چطور تا اينقدر آگـاه  يس برايش در آن افتاد، برايش فراهم شد؛ ي ابل  بخاطر وسوسه
و بيدار نشده؟ و چگونه نفهميده كه اين جزو كارهاي ناپسندي است كه هر عـاقلي  

   2»گيري نمايد؟ بايد از آن كناره
پس امام رازي تعبيد براي غير خدا را جزو امور منكري حساب نمـوده كـه اهـل    

  . دانند كامالً آنرا ممنوع مي و دارند باز ميايمان از آن 
فلما ( :ي خدا را گفته، بطوريكه اين گفتهبيضاوي هم دربارة اين آيه همين را ] 3[

البته بر تعبيد براي غير خدا حمل نموده، ) اتاهما صالحا جعالله شركاء فيما اتاهما
عني ي«: او گفته است و . . . نه از طرف آدم و همسرش، بلكه از طرف فرزندان آنها 

اوالد آدم و حوا، شريكاني را برايش قرار دادند در چيـزي كـه خـدا بـه اوالد آدم و     
العزي و عبدمناف نام نهادند، مبتني بر حـذف مضـاف و    پس او را عبد. بود حوا داده

: فرمايـد  دليل براين تأويل قول خداونـد اسـت كـه مـي    . اليه به جاي آن اقامة مضاف

)  r  q  p  o  n  m  l  k   ju  t  s( ]اعــــــراف :
  ] 191ـ190آيات

و خدا بس باالتر از آن است كه همسان انبازهاي ايشان شود، آيا چيزهـايي را  «: ترجمه
  .»شوند مي توانند چيزي را بيافرينند و بلكه خودشان هم آفريده سازند كه نمي انباز خدا مي

انـد و   دهنـام بـر  سپس داستان آدم و حوا كه گويا پسرشان را به بندگي غيـر خـدا   
   3».اين نوع داستانها درخور پيامبران نيست«: است را آورده و گفته اند خوانده

                                                 
  . شده كه اين خطاي فاحشي است المالم به جاي آدم نوشته) تفسير(در اصل كتاب . 1
 90ص 15جتفسير كبير . 2
، بعـد از آن بعنـوان احتمـال آنچـه رازي در ايـن مـورد گفتـه بـود         38ص 3جانوار التنزيـل  . 3

آنها از نفـس  است، و هدف اين است كه ) ص(است كه خطاب به قريش زمان پيامبر  آورده
  .و اشكالي كه در آن وارد است، قبالً بيان شد. اند شده قصي خلق
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زكرياي انصاري هم در معناي آيه، بدون اينكه داستان را نقل كند، همين نظر ] 4[
   1.را دارد

داده  كثير بعد از سخن گفتن از اخبار و روايات آمده در اين مورد، تـرجيح  ابن] 5[
. ن دربارة آدم و حوا نيست، بلكه منظور از آيه مشركان نسل آدم هستندكه اين داستا

اي براي بحثهاي بعـدي اسـت، و ماننـد     و بحث آدم و حوا در اينجا همچون مقدمه

y  x  (: فرمايـد  مثـل ايـن آيـه كـه مـي     . باشد رفتن از ذكر شخص به جنس مي
_  ~  }   |  {    z( ]5آيه: ملك [  

ايم و آنهـا را وسـيلة رانـدن اهريمنـان      را با چراغهايي آراسته ما آسمان نزديك«: ترجمه
  »ايم ساخته

و معلوم است مصابيح كه همان ستارگان هسـتند كـه آسـمان دنيـا بـا آن زينـت        
شده چيزي نيستند كه شياطين با آن نشانه روند، بلكه رفتن از شـخص مصـابيح    داده

  2.است ها به جنس آن
مدفون دانستن حـديثي را كـه در   نكه بطور قطعي و در جاي ديگري بعد از اي] 6[

آدم و حـوا بـاتقواتر و   ..«: گويـد  مـي  ،دانسـته رابطه با اين داستان وارده شده، اشتباه 
  3»كنند پرهيزكارتر از آن بودند كه در اين مورد از آنها بحث مي

يعني پرهيزكارتر از اين بودند كـه فرزندشـان را بـراي غيـر خداونـد بـه بنـدگي        
دارد كـه   اما سيوطي با كار خود اعـالم مـي  . ، چون اصالً اين كار شرك استبگيرند

را  خواهد داستان را تصحيح نمايد، بهمين دليـل، بـر اسـاس آن آيـة مـورد نظـر       مي
ـ تاهآمـا  يف كاءرَه شُلُعالَج حاًالا صماهتَما اَلَّفَ( :تفسير كرده، و در رابطه با آيه ام( 

  :گفته است
در حاليكـه  ، ]قـرار دادنـد    براي خدا شريك[ارث ي عبدالح با تسميه] يعني[«] 7[ 
غير خدا شود، و اين كار شرك در عبوديـت نيسـت، چـون آدم    كسي كه بنده  نبايد

                                                 
 301فتح الرحمن صفحه . 1
 276، 275ص 2جالتفسير . 2
 97ص 1جو النهايه  ةيلبداا. 3
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   1».است معصوم بوده
شـرك در تسـميه و   از طرف آنهـا،  مذكور، قرار دادن ك يبدين معني كه قطعاً شر

براي غير خـدا، جـزو شـرك آشـكار و      چون عبادت ،نامگذاري بوده، نه در عبادت
  .باشد از آن دور و معصوم مي) السالم عليه(جلي است و آدم 

با اين توضيحات فهميديم كه هر دو دسته، هـم كسـاني كـه داسـتان را تصـحيح      
انگارند، بنده قراردادن كسي براي غير  نمايند و هم گروهي كه داستان را باطل مي مي

انـد، داسـتان را شـامل     كساني كه داستان را مردود دانسـته كنند، اما  خدا را انكار مي
و گروهـي كـه   . دانند كه پيامبران غير ممكن است كه بدان گرفتـار شـوند   شركي مي

ي شـرك   هداير ازدانند، نظرشان اين است كه كه اين نامگذاري  داستان را درست مي
پروردگـار،   چـون قطعـاً  . شود تجاوز نكرده و شامل شرك در عبادت نمي در تسميه

  .است پيامبران را از اين كار پاك گردانيده
دشمن خدا ابولهب را خواندن  هبه كنيبسياري از علماي شافعي مذهب،  تعداد

ند كه يكي از آنهـا قـبح و   ا ردن او، را به اموري ارجاع دادهب و عدم نامدر قرآن 
اسـت،   2زيالع چون نام اصلي ابولهب، عبد باشد، يد براي غير خدا ميبعشتي تز

از ذكـر صـريح آن عـدول    نادرستي است، بد و ولي چون اسمش شامل معناي 
  . است اش استفاده شده از كنيهشده و 

دو اسـم   ،شـخص  گويـد كـه گـاهي داراي    ميزركشي  در اين مورد بدرالدين] 8[
ي خاصـي، بـر يكـي از آن دو اسـم اقتصـار كـرده        هدر قرآن به خاطر نكتـ است كه 

 :مسـد [ )بٍهي لَبا ادي تبتَ(: فرمايد آورد كه مي ثال اين آيه را ميو براي م. شود مي
 اش كـه، بـا كينـه   دليل  به اينعدول كرده، يا كنيه به از اسم «: گويد سپس مي. ]1 هآي

چـون اسـم او   . باشد و يا به اين سبب كه اسمش زشت و ناپسـند اسـت   ميمشهور 
  3».استبوده عبدالعزي 

                                                 
   231تفسير الجاللين ص . 1
: نويسنده) يممن االسماء و االعالم في القرآن الكر مبهِالتعريف و االعالم فيما اُ(به كتاب  :نگاه. 2

  188ابوالقاسم السهيلي صفحه 
 162ص 1جالبرهان في علوم القرآن . 3
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بدين دليل او را به كينـه نـام بـرده ـ در حاليكـه بـه كينـه        «: گويد بيضاوي مي] 9[
اش مشهور بوده، و نامش عبـدالعزي   نوعي احترام گرفتن است ـ كه با كينه خواندن 

  1».كردن آن را ناخوش داشتبوده، به همين خاطر، ذكر 
چون با اين كنيه شهرت بيشـتري داشـت و همچنـين    ...«: گويد حجر مي ابن] 10[

  2».نسبت داده استبت   اسم او به 
چـون بـه   «: اش گفتـه اسـت   در سبب ذكر خدا ابولهب را بـا كينـه  سمعاني ] 11[
خـدا خـوش   و در نتيجـه  اش معروف بود، و يا چون اسـمش عبـدالعزي بـود،     كنيه

  3».كه عبودتيش به ديگري نسبت داده شودنداشته 
  .اند گفتهاز هم چيزي شبيه اين داليل  5و زكريا انصاري 4امام نووي] 12-13[

گرفتن فردي براي غيـر خـدا امـري ناپسـند اسـت،       تعبيد و به بندگيو اين يعني 
ذكـر   ـ باشد  شدن هم مي ـ كه نوعي احترام قايل  به جاي اسمبهمين دليل در اين آيه 

  .را قبيح و ناپسند معرفي نمايد ها نامگذاريتا اين نوع از  ،شده
كـرد كـه از آن    اي ابوهريره را ذكر مـي حجر نامهاي مذكور بر موقعي كه ابن] 14[

شـد، چنـين    نامها، نامهايي بودند كـه در آن بنـدگي بـراي غيـر خـدا را شـامل مـي       
گوييم كه عبد شمس و عبد نهم بعد از اسالم آوردن او تغيير  قاطعانه مي«: است گفته
د، چـون شـامل شـرك    نشـو  ن اين نامها ممكن نيست در اسالم تأييدچو 6».اند يافته
  :گويد و به همين خاطر در جاي ديگري مي است؛

نـام   20مجموع نامهايي كه به تنهايي براي ابوهريره ذكر شـده نزديـك بـه    «] 15[
» عبدشمس، عبـدنهم، عبـدتيم، عبـدغنم، عبـدالعزي و عبـدياليل     : هستند كه عبارتند

بـاقي   آنكـه وي اسـالم آورده  و اين نامها درست نيسـت بعـد از   «: است سپس گفته

                                                 
 199ص 5انوار التنزيل ج. 1
 396ص 18جفتح الباري . 2
 299ص 6جالتفسير . 3
 438ص 8جالمجموع . 4
 641فتح الرحمن ص . 5
 680تقريب التهذيب ص. 6



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾655﴿

 

 

  1».است خزيمه هم بدان اشاره كرده همانطور كه ابن بمانند،
او  گفتـة ابـن خزيمـه    ،به آن اشاره كـرده  خزيمه آنچه كه ابن حجر از  مقصود ابن

امـا  «اسـت   نقل كـرده است كه او آنرا از او دربارة نامهاي ابوهريره در دوران جاهلي 
   2».ده باشاستمرار پيدا كردبرم كه نامش  ن شدن وي، گمان نميز مسلمابعد ا

اين نوع نامهـا منكـر بسـيار بزرگـي     در يعني حتماً الزم است كه تغيير يابد، چون 
حجر در شرح حال صحابي، عبدعمرو بـن عبـد جبـل     همانطور كه ابن. دراوجود د

  : گويد بودند، چنين مي الكلبي، كه بعضي او را عمرو نام نهاده
باشد؛ چون به هيچ وجه  كردهاسم عمر را برايش انتخاب ) ص(شايد پيامبر «] 17[

   3»كند تأييد و تثبيت نميعبدعمرو  تسمية راو را ب
كه بيان اين مطلب كه تعبيـد   كردهظريفي اشاره  ي هحجر به نكت ابنن جا يو از هم

الشـعاع   گيرد، آن را تحت براي غير خدا امري است كه از ناحيه مسلمانان انجام نمي
  . خود قرار داده است

 ]اسـت،  كه در اين مـورد روي داده [يكي از اتفاقات عجيبي « :ه استگفتاو ] 18[ 
اسالم را دريافتند، چهار تا بودند، ) ص(پيامبر  هاي عموياز كساني كه اين است كه 

كسـاني كـه    نامدو نفرشان بر دين خود باقي ماندند و دو نفر هم مسلمان شدند، كه 
عبارتند و آن دو ! ودند، مغايرت داشتكه اسالم آورده ببا نام آنهايي ايمان نياوردند 

بـر خـالف   از ابوطالب كه نامش عبدمناف بود، و ابولهب كه نامش عبـدالعزي بـود   
  4».حمزه و عباسهايي كه مسلمان شدند كه عبارت بود  آن

گيـرد،   صورت ميزيادي است كه در شيوه نامگذاري اشتباهات  خطابي گفته] 19[
 در«: گويـد  او مـي  .با موضوع ما ارتباط داردورده كه اي را آ نمونهو براي اين اشتباه 

شناسـم كـه    و من فـردي از فقهـا را مـي    دهد، غلط بسياري روي مينامگذاري  باب
شـود، و دليـل    مي پسرش را عبدالمطلب ناميده، و تا به امروز هم به اين اسم خوانده

                                                 
  204ص 4ج الصحابةفي تمييز  االصابة. 1
 203ص 4جمرجع سابق . 2
 429ص 2جمرجع پيشين . 3
 43ص 15جفتح الباري . 4
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و تنهـا   عبدالمطلب بوده) ص(اين كارش هم همين است كه جد و پدربزرگ پيامبر 
و بعـد از اينكـه سـبب نامگـذاري بـه       1».است بر اساس تقليد اين كار را انجام داده

جاهليـت از   الوصف در اين رابطه مذاهب اهل مع«: عبدالمطلب را ذكر كرد گفته كه
نامهايي همچون عبدمناف و عبدالدار و امثـال آن  آنها به  چهاعتبار برخوردار نيست، 

  2».اند  نامگذاري شده
ودش اين است كه تعبيد براي غير خدا، كار مردمان زمـان جاهليـت بـود، و    مقص

و اآلن هم اگر كسي اين كـار  . است اآلن هيچ ارزشي و هيچ اعتباري براي آن نمانده
  .را انجام دهد، كارش اشتباه و نادرست است

داد تـا   را كه به پيروان خـود دسـتور مـي    ي،رازي، كار يكي از شيوخ گمراه] 20[
: گفـت  آن شيخ به پيروان خود مي«. سجده كنند، زشت و مردود دانسته است برايش
براي آنهـا بـازگو   مسايلي را حلول و اتحاد و در رابطه با و . گان من هستيدبندشما 
كرد، و ممكن است كه در خلوت با بعضي از پيروان احمق خود، ادعاي خـدايي   مي

   3».باشد هم كرده
كه اين شيخ تقلبي بـه پيـروان خـود گفتـه؛     ن، سخ بدون شك مردود دانستن اين

به اين دليل بوده كه او بطور ناپسند و مذمومي اين كـالم را  . من هستيد بندگانشما 
بلكـه بـه سـبب شـركي آنهـا را بـه       نبوده ي، مالك آنها شيخ گمراهاين گفته، چون 

ده آن شرك عنوان كـر رازي سجده بردن را بعنوان يكي از اشكال كه بندگي كشانده 

                                                 
انـد   درباره سبب نامگذاري وي به عبدالمطلب چنين آورده. ، شيبه استنام اصلي عبدالمطلب. 1

كرد، كه عمويش مطلـب بـن    هايش زندگي مي او با مادرش بعد از فوت پدر، پيش دايي: كه 
. مـادرش گرفـت و بـا خـود بـه مكـه بـرد       عبدمناف، به مدينه آمد، و بطور مخفيانه او را از 

او عبـد مـن اسـت،    : اش ديدند، گفتند؛ اين كيست؟ گفت هنگامي كه مردم او را با برادرزاده
عبـدالمطلب و ايـن اسـم    :و از آن موقع به وي گفتنـد . آنها هم آمدند و به وي تبريك گفتند

، چنـين  253ص 2ج يـة و النهـا  يـة كثير داسـتان را در البـدا   ابن. براي او مشهور گشت
كند كه، دليل اينكه عمويش او را عبـد   اضافه مي 84الخطابي در شأن الدعاء ص ! است آورده

بـود تـا آثـار سـفر و      بخواند اين بود كه لباس مرتبي را به تـن نداشـت و او را تميـز نكـرده    
در . اش اسـت  بهمين خاطر، او شرم داشت كه بگويـد، ايـن بـرادرزاده    گردوغبار بر او نماند،

 واهللا اعلم . ديگري براي داستان ذكر شده سياق 83و  82ص 1جسعد  قات ابنطب
 85و  84شأن الدعاء ص . 2
 39ص 16جتفسير كبير . 3
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  . است
، و آن اينكه اگر كسي در اي وجود دارد كه بايد به آن يادآور شويم در اينجا مسأله

فـردي  اينكـه  ، هدفش تعبيد حقيقي باشد، و خداغير براي  و تعبيد ]نامگذاري[اين 
، اين كار هـم  مستحق عبادت استشده، برايش به بندگي خوانده ] كس ديگري[كه 

چـون  . اهل علم، ارتدادي صريح و آشكار اسـت  گردينزد شافعي مذهبان و هم نزد 
تنهـا   و. ايـم  پيشتر از آن بحث نمـوده  گونه كه همانحقيقت شرك اكبر همين است، 

آيد كه از اين اعتقـاد   زماني تعبيد براي غير خدا به عنوان شرك اصغر به حساب مي
اي بـين نامهـ  قطعاً براي هيچ كس  تفريـق و جداسـازي   و  .باطل خالي و تهي باشد

گيـرد   محترمي همچون نام پيامبران و صالحان كه بر اساس نام آنها تعبيد صورت مي
پـذيرد، چـون    صـورت نمـي  و بين نامهاي قبيح و زشتي از قبيل نامهاي بت و غيره، 

 احـدي بـه همـراه   اعالن عبادت و بندگي براي زمينه در اين رابطه يكي است، زيرا 
بار آنـرا   همانطور كه قبالً چندينشرك،  ، با قطع نظر از نوعيتخداوند، شرك است

  .ايم توضيح داده
آنهـا از  ـ در حاليكـه    )ص(پيـامبر ي  صـحابه  در ميـان و بهمين خاطر است كه ما 

گيرنـد ـ كسـي را     ي مردم به مراتب او را بيشـتر دوسـت دارنـد و احتـرام مـي      همه
را به آن نام نهاده ] نديگرا[و يا  1الرسول نام گرفته باشد يابيم كه عبدالنبي يا عبد نمي
بـه ايـن نكتـه پـي     اند، ـ   نيز تعبيد قايل نشده) ص(، پس مادام آنها براي پيامبر باشد

                                                 
 2جحجـر   ابـن ) االصابه في تميز الصـحابه ( در كتاب ) اسماء المعبدين من الصحابه(به  : نگاه. 1

براي غيـر خـدا، بـه    ليت حجر در اثناي شرح حال كساني كه در زمان جاه ابن 442ـ273ص
هاي آنها را تأييد و تثبيـت   نام) ص(پيامبر كه بندگي خوانده شدند، به اين نكته يادآور شده 

همـين كتـاب در    555كه در صفحة. است هيچگاه آنها را با اين اسم نخوانده .كرده است نمي
ل ايـن افـراد،   براي آگاهي بيشتر دربارة شرح حا. ، چيزهايي را نقل كرديم) 2(حاشية شماره

حجر در االصابه  و ابن. 431، 430، 429، 427، 338ص 2جحجر  مراجعه كنيد به االصابه ابن
تا جاييكه من : ، قول ابن عبدالبر در شرح حال عبدالمطلب بن ربيعه را آورده كه430ص 2ج

است كـه   اما به دنبال آن نوشته كه بهتر اين. است اسم او را تغيير نداده) ص(پيامبرام،  دانسته
طور كه زبير بن بكار كه نسبت به نسب و وضع و حال قريش از هـر   گفته شود مطلب همان

سـپس از چنـدين نفـر روايـت     . است خوانده) مطلب(او را با همين اسم . كسي عالمتر است
آمده،  180ـ178ص 7جولي در حديثي كه در صحيح مسلم . اند كرده كه او را مطلب خوانده

  .است ذكرشدهبا نام عبدالمطلب 
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در حـالي كـه محمـد سـيد     راد ديگري بطريق اولي جايز نيست، براي افبريم كه  مي
 ي انتشار آتش غير خدا كه به گونهبه همين خاطر، تعبيد براي اوالد آدم هم هست ـ  

تقـدم محـو و   ماست، در اسالف و پيشـينيان    ر ميان عرب انتشار داشتهدر خرمن، د
  .نابود شده است

علماي شافعي مذهب نسبت دادن بندگي براي غير خداوند در نامگذاري خالصه 
ركي كه نبايـد  ش. اند آنرا جزوي از اقسام شرك باطل قراردادهرا مردود دانسته و 

  1.مسلمانان تأييد و تثبيت كرد آن اقدام نمود و نبايد آن را در ميان به
و بعد از اينكه از علماي شافعي مطالبي را نقل كرديم كه در آنها بيـان كـافي   

اي كه به سبب آن انسان در برابر مخلـوقي   آنها در مقابل اين تسميهبراي ديدگاه 
شود، و از ارزشي كـه اهللا تعـالي بـه وسـيلة آن وي را      ميهمانند خودش ذليل 

آيد، به  اي كه به دنبال آن مي در مسئلهكاهد، وجود دارد؛  ست، مياكرام نموده ا
باشد، چـون   كنيم كه درست ضد و عكس آن مي اي را نقل مي حول خدا، تسميه

از يك سو، با مقتضاي عبوديت اصطكاك و تضاد دارد، و از سوي ديگر كسـي  
يـان را  گذاري شده، به مقامي دست درازي نموده كه احدي از جهان كه بدان نام
  . .بدان نسزد

  
  
  
  

                                                 
اند كه اين اسم  گفته. بد نيست كه ما دربارة تحريف كلمة بغداذ به بغداد، يا بغدان، بحث كنيم. 1

و داذ كه بمعنـي عطـا   ) كه نام بتي است(در اصل فارسي بوده كه مركب است از دو اسم بغ 
شـد، چـون    كرم آلود يعني) بغداد(تغيير اولي . اند و بعداً آنرا به بغداد و بغدان تغيير داده. كرد

يعني ذليل و پست ) بغدان(است و معني لفظ دوم  دوست نداشتند بگويند، بتي آنرا عطا كرده
، ولي عـالوه بـر ايـن    167ص 3جو همچنين  94، 93ص 3جالعرب  به لسان : نگاه) . بغ(شد 

زبـان   اند، چون بـا دال هـم در   توضيح بعضي از علما تسميه آن به بغداد را نيز ناپسند دانسته
و بـه همـين خـاطر بـه بغـداد، مدينـه السـالم        . كردن اسـت  فارسي داد به معني دادن و عطا

   101ص 10جكثير  به البدايه و النهايه، ابن : نگاه .شد مي گفته
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  ]شاه شاهان[الملوك   به ملك  گذارينام : مسأله چهارم

  

همانطور كه قبالً اشاره كرديم اين مسئله كامالً ضد و بر عكـس مسـئلة پيشـين    
بنـدگي و عبوديـت اهللا تعـالي     از مقتضـاي است، چون در آن نوعي خودداري 

هـر  . ي تبارك و تعالي استوجود دارد و ادعاي مقامي است كه تنها از آن خدا
جسـارت نمايـد، در مقابـل خـدا     ي اين مقـام   ادعاكسي از بندگان خدا كه بر 

مخلـوقي  گستاخي غير قابل وصفي را مرتكب شده و هر كسي اين مقام را براي 
، قطعاً چيزي را براي آن مخلوق بـه ثبـت رسـانده كـه جـز      تأييد و تثبيت كند

  .آن را ندارد العالمين هيچ كسي شايستگي خداي رب
بشدت از آن منع شده و بيـان گرديـده كـه فـرد     ) ص(در سنت و احاديث پيامبر 

شـيخين  . ترين مرتبه و درجه خواهـد افتـاد   ترين و پست سوم به اين اسم به پايينوم
ان اخنع اسم عند اهللا رجـل تسـمي ملـك    «: فرمـود ) ص(اند كه پيامبر كرده روايت

كسي اسـت كـه شاهنشـاه خوانـده      ،ام پيش خداترين ن پست و فرومايه« 1»األمالك
  . »شود 

اغيظ رجل علي اهللا يوم القيامه واخبثه و اغيظـه  «: و در عبارت مسلم آمده است
ترين فـرد در روز   مبغوض« 2»عليه رجل كان يسمي ملك االمالك، ال ملك اال اهللا

، شاهنشـاه باشـد   بـه  سوموقيامت و بدترين و نابكارترين شخص، فردي است كه م
  .»چون هيچ پادشاهي جز اهللا وجود ندارد

يعنـي  « 3»اخني االسماء يـوم القيامـه  «: و عبارت ديگري نزد بخاري چنين است
  ». . .ها در روز قيامت  ترين نام پست

و قـرار داده شـده،   ترين، خوارترين و ناسزاوارترين اسـم   پستبه عنوان اين اسم 

                                                 
 14ج، كتــاب االدب، بــاب ابغــض االســماء الــي اهللا، و مســلم 120، 119ص 7در جبخــاري  .1

  . بملك االمالك، و عبارت از آن مسلم است، كتاب االداب، باب تحريم التسمي 121ص
 122ص 14مرجع سابق ج. 2
 119ص 7مرجع سابق ج. 3
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تبديل نزد خداوند در روز قيامت مرد ن ترين و متنفرتري به آن خبيثشده فرد ناميده 
  . شده است

دانند، از جانب هر كه باشد،  علماي شافعي مذهب نيز اين نوع ناميدن را حرام مي
چون مصداق اين كلمه تنها ذات اهللا تعالي است كه هيچ شريكي برايش . فرق ندارد

  .وجود ندارد
تشـبه مخلـوق بـه    كـه  ذكر كرده  »/«مقريزي ن خاطر، هنگامي كه يمبه ه] 1[

جزو شرك است،  تشبيه به او را در اسمي كه فقط سـزاوار اوسـت، جـزو آن    خالق 
. و امثال آن القضاةحاكم الحكام و قاضي  مانند ملك الملوك،شرك قرار داده است، 

سپس بعضي از تهديدات و مالمتهايي كه دربارة تسميه به ملك الملوك و امثـال آن  
   1.است آمده، روايت كرده و آورده

نمـودن   داند، چـون شـامل تشـبيه    مقريزي ناميدن به اين اسم را نوعي از شرك مي
در در حقي كه خالص از آن خـدا اسـت، بـا او    مخلوق مخلوق به خالق است و آن 

  .باشد منازعه و كشمكش مي
اين توضيح مقريزي را مناوي نيز در شـرح حـديث ذيـل بـه اثبـات رسـانده       ] 2[

خداونـد بـر كسـي كـه     « 2»لي من زعم انه ملك االمالكاشتد غضب اهللا ع« :است
غضب خداونـد  «: گويد آنجا كه مي ».خود را شاهنشاه بداند به شدت غضبناك است

در ربوبيت و الوهيت بـا خداونـد بـه     اوچون  بر او فزوني گرفته است،بدين خاطر 
فـر و  از اين رو، سزاوار آن است كـه خداونـد از او متن  منازعه و كشمكش پرداخته، 

و او را زيـر قـدمهاي   . كنـد  او را به نهايت پستي و خواري دچار مـي بيزار گردد، و 
سـزاوار اهللا  فقط و فقـط  چرا؟ چون او در اسمي كه  دهد، مخلوقات خويش قرار مي
هيچ شـرم و حيـايي، خـود را بـه وي تشـبيه       أت داده، و بيتعالي است، به خود جر

                                                 
 28،29تجريد التوحيد ص . 1
ــ  » اهللا علي من زعم انه ملك االمالكاشتد غضب «با عبارت  429ص 2جالمسند امام احمد . 2

، 338، 337ص 12جبغوي  ، شرح السنه7724شماره حديث  306ص 4ج المستدرك، حاكم
امـام ذهبـي هـم بـا او موافـق      » بر شرط شيخين صحيح است«گويد حاكم دربارة حديث مي

، آنــرا صــحيح 988شــماره حــديث  230ص 1جلبــاني نيــز در صــحيح الجــامع آو . اســت
 .است دانسته
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ان و حـاكم تمـام حاكمـان اسـت، فقـط      تنها خدا شاه شـاه  نموده است، حال آنكه
   1».نه غير اوراند  حكم مي ي آنها اوست كه بر همه

هر كه اين نام را بر خود نهد در رداي كبريـايي بـا   «: و همچنين نقل كرده كه] 3[
، چـون صـفت   اسـت  اش روي برتافتـه  سبحان به منازعه پرداخته و از بندگي خداي

و  متعلق استبنده گي و مملوكيت فقط به مالكيت تنها مختص ذات اهللا است و بند
   2».رود از او فراتر نمي

بيني مناقض و ضد خصلت و  حليمي اين تسميه و ناميدن را كبر و خودبزرگ] 4[
كجـي   بيند كه از خصال ايمـان اسـت و آن خضـوع و گـردن     خصوصيت بزرگي مي

  3.باشد مي) عزوجل(براي خداوند 
در بعضي از طرق حديث با تقديم » أخنع«فظ كند كه ل ذكر ميحفيد تفتازاني ] 5[

دهد كه اين كلمـه از النخـع فـي     و توضيح مي 4است، آمده» انخع«يعني خاء   برنون 
و آن هنگامي اسـت كـه ذبـح حيـوان بـه      . است الذبيحه بمعني مغز حيوان ذبح شده

استخوان و مغزش برسد، بنابراين استعمال اين كلمه در حديث بدين خـاطر اسـت   
ل اينكه اين نام سبب هالك و نابودي كامل فرد خواهد شد؛ چون ايـن كلمـه   كه مث

  5.شامل تكبر و بزرگي است كه از صفات حق تعالي است
بـر همـين اســاس مـاوردي موضـعگيري ســختي را در برابـر شـاه ال بويــه       ] 6[ 

شاهنشـاه  «دستورداد كه بـر القـابش   1داشت، آن موقع كه خليفة عباسي 6الدوله جالل
                                                 

  .1042شماره حديث  1013ص 2جفيض القدير  . ١

 . 303شماره حديث  421ص 1جمرجع قبلي . 2
  .263و  262ص 3جمان المنهاج في شعب االي. 3

كـه بـه كسـي آنـرا اسـناد       337ص 12جاشاره به ايـن عبـارت بغـوي دارد در شـرح السـنه      . 4
 22البـاري ج حجـر در فـتح    و ابـن  121ص 14جو امام نـووي در شـرح مسـلم    . است نداده
االثير در النهايـه   و ابن. است اند كه با اين لفظ و عبارت آمده ، از ابوعبيد روايت كرده403ص
بارتر است بـراي   يعني نابودگر و هالكت«: است در بيان معناي حديث چنين گفته 33ص 5ج

 ».رسد شديدترين نوع كشتار است چون ذبح به مغزهم مي: صاحبش و النخع
  78و  77ص  الدر النضيد .5
الدين الديلمي، هفده سال حكومت را بـه دسـت گرفـت، او     ابوطاهر فيروزگرد پسر شاه بهاء . 6

رغم كمي تعدادشان، حـريص   لشكريانش علي. ندانش يك شيعي بود، و فردي ترسومانند خا
كنيد به سير اعالم النـبالء، الـذهبي    هجري درگذشت، نگاه 435او در سال . طلب بودند و جاه
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ماوردي به سختي بـر عليـه آن فتـوا داد و آن را    . را اضافه كنند» لك الملوكظم ماع
قطع رابطه نمـود، در حاليكـه شـيخ يكـي از نزديكـان و      ) شاه(منع نمود، و با ملك 
  2.خواص دربار او بود

قاضـي مـاوردي   كه آنچه «: گويد موضعگيري ماوردي ميذكر ابن كثير بعد از ] 7[
صحيحي از چند جنبه كه احاديث است نوع نمايد، سنتي را بر آن داشت تا آن را مم

  3».اند آن را آورده
بويه را به گسـتاخي آنهـا بـر    ل آمده سقوط و فروپاشي حكومت آسپس ابن كثير 

و در شرح حـال شـاه عزيـز، پسـر شـاه      . خداوند با اين نامگذاري ارتباط داده است
  : گفته استالدوله كه پيشتر بحث آن گذشت،  جالل

بويه در بغداد است، چون طغيـان، تمـرد و    لين عزيز آخرين پادشاه سلسلة آا] 8[
را كـه بـه    ييسركشي نموده و خود را بعنوان شاهنشاه ناميدند، خداوند تمام نعمتها

   4».گرفت، و ملك و پادشاهي را به ديگران داد آنها ارزاني فرموده بود، پس
منع از اينكه فـرد  زجر و بيان « :گويد حبان در شرح حديث نهي از آن، مي ابن] 9[

                                                                                                                      
  .578، 577ص 17ج

اهللا بن قادرباهللا، و ملقب به القائم باهللا هـم بـود، يكـي از خلفـاي عباسـي دوران      دابوجعفر عب. 1
مطالعـه   486، 480اخبار وي را در تـاريخ الخلفـاء سـيوطي ص    . ضعف و سستي حكومت

  .كنيد
و گفته آنكه  271، 270ص 5جطبقات السبكي  -44، 43ص 12ج، ابن كثير النهاية و يةالبدا. 2

برشرح تاريخ وزير ابوشجاع » ذيله«داستان را ذكركرده شيخ محمد همداني بوده كه آن را در 
  .آورده است

، حتي خطيباني كه براي اند تبعيت كردهآنان  ازفتوي دادند و عامة مردم  به منعضي از فقها نيز بع
اما بعضـي ديگـر از فقهـا    . خواندند، با آجر و خشت به جانشان افتادند الدوله خطبه مي جالل

ازجمله اينكـه، آنچـه   . پنداشتند اساس اين عبارت را درست مي بودند كه با داليل واهي و بي
كـردن ايـن اسـم بـر      قيـاس از جمله باشد، و  قابل اعتبار است قصد و نيت ميها  ر اين اسمد

 شـده  ، غافل از اينكه در صحيحين و غيره به اثبات رسـيده كـه از آن هـم نهـي    ةالقضا قاضي
ي كه فتواي جايزبودن را صادركرده، از نهي وارده انو ممكن است كس .همانگونه كه گذشت

ــته ــدخبرنداش ــ، و ان ــي    اي ــه م ــت ك ــوجيهي اس ــرين ت ــر    ن بهت ــراي آن در نظ ــوانيم ب   ت
   .بگيريم

  44ص 12ج النهاية و ايةالبد. 3
  45ص 12جمرجع پيشين . 4
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] شـاه شـاهان  [مـالك   اال ه ملـك اگر چيزي از امور دنيايي را فراچنگ آورد، خود را 
  1».بنامد
ايـن نامگـذاري   و بغوي با رواياتي كه با سند خود آورده اسـت، بـه حكـم    ] 10[

كرده، و مثل اينكه او بعلت صراحت و ظهور بـيش از حـد روايـات از گفـتن      اشاره
چون اسمي كه موجب غضب شـديد خداونـد گـرددو    . خودداري كرده استحكم 

ترين اشخاص نزد خدا بگرداند، قطعاً حكمـش مخفـي    صاحبش را بدترين و ناكس
   2.نخواهدبود

، اگر بـه سـلطان و   سنگيني استو ي بس خطرناك حرام«: نووي گفته است] 11[
الملوك است و اين  ملكشاهنشاه، چون معناي آن : غير از او از مخلوقات گفته شود

  3».شود صفت، جز براي خداي متعال براي كس ديگري بكارگرفته نمي
بـا ايـن حـديث بـر تحـريم      «: گويـد  حجر عسقالني در شرح حديث مي ابن ]12[

استدالل شده است، چون تهديد شديدي به نسـبت آن آمـده   به اين اسم،  نامگذاري
كنـد، هرچـه در    م آن را پيـدامي پيونـدد و حكـ   الملوك مي است، و همچنين به ملك

ــد،   ــه آن باش ــك ب ــاي آن و نزدي ــدمعن ــالق: مانن ــم خ ــق، احك ــاكمين،  الخل الح
  4»السالطين و و يا اميراالمراء سلطان

الملـوك    حجر اين است كـه ايـن تحـريم مخـتص كلمـة ملـك       مقصود ابن
  .شود نيست، و هرچه را در معناي آن باشد، شامل مي) شاهنشاه(

را جزو گناهان كبيره بـه  ) الملوك ملك(تمي نيز ناميدن شاهنشاه حجر هي ابن] 13[
با اين بيان و توضيح كه با اين صفت غيـر از خـداي عزوجـل    . حساب آورده است

                                                 
گفتيم كه اين نوع از شرح  متن اصلي 551، و قبالً در صفحة 147ص 13صحيح ابن حبان، ج. 1

است كه نهي را شامل  عآن نوحبان وجود دارد ، و  ها، در نوع سوم از نواهي در نزد ابن حال
پـس بنـابراين   . نمـوده اسـت  آنها چيزهايي گردانيده كه شرع و در هر حالي امر به دوري از 
  .هيچكس حق ندارد كه در هيچ وضعيتي مرتكب آن گردد

  338 - 336ص 12ج السنةشرح . 2
 14جو شـرح مسـلم    548الصـالحين ص   ، و چيزي شبيه به آن را در رياض311االذكار ص . 3

  .، ذكركرده است437ص 8ج، و المجموع 122 – 121ص
  404ص 22جفتح الباري . 4
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  1.توصيف نخواهدشد
ملحق به آن هستند اسم معناي اين  كه دررا بعضي از علماي شافعي مذهب آنچه 

المخلـوق،   امهـايي همچـون خـالق   حجـر همـانطور كـه گفتـيم ن     اند، مـثالً ابـن   كرده
  .السالطين و اميراالمراء را به آن ملحق نموده است الحاكمين، سلطان احكم

امام نووي از نهي اين نوع ناميدن، نهي از نامگـذاري بـه نامهـايي همچـون     ] 14[
»يا »الناس ست ،»يا »العرب ست ،»و يا »القضاه ست ،»كـه بـين مـردم    » ءالعلمـا  ست

   2.است استنباط نموده رادامنگير همه است شده و  رمشهو
 اسـت  ةالقضـا  اند، قاضـي  هايي كه علماي شافعي به آن ملحق كرده و از كلمه

  .گذشتكه در كالم مقريزي  همانگونه
نيز جزو كساني است كه آن را ممنوع دانسته و خيلي بـر   3الدين العراقي علم] 15[

در گفـتن ايـن اسـم نبايـد     «: گفتـه اسـت   »/«او . آن شدت به خـرج داده اسـت  
ادبي آنها فراموش شـود و مخفـي بمانـد، و حـرف كسـاني كـه امـر         جسارت و بي

. اند، قابل اعتبار نيسـت  موصوف شده] القضاةقاضي [قضاوت را بعهده گرفته و بدان 
خاطر با نيرنگ جواز را صادر كرده  چون اين القاب به گوشش شيرين آمده و بهمين

                                                 
  212ص 1جالزواجر . 1
بـه  » بـرّه «كه تغيير اسـم  ) صلي اهللا عليه وسلم(و همچنين از امر پيامبر 438ص 8جالمجموع . 2

زينت را دستورفرمود، نهي از اين نوع اسـماء را اسـتنباط كـرده اسـت، عـالوه بـر كـذب و        
از » ست«و اما نووي بيان داشته كه كلمة . گيرند كه اين نوع از اين اسمها هم دربرميدروغي 

بـر همـين اسـاس     149ص 1جبه القاموس المحـيط   : لحن و اشتباهات دستوري است، نگاه
  :البهاء زهير در شعري چنين گفته است

  بعين مقت ةافتنظرني النح         بر وحي من اسميها بستّي  
نفـرت  چشـم  در نتيجه آن نحويون با كنم    فداي كسي كه او را باستّم نامدگذاري ميجانم به   

  نگرند به من مي
 5جعمـاد   و همچنـين در شـذرات الـذهب، ابـن     ـ باشـد   مي 56اين بيت در ديوان البهاء صفحة 

  . نگرند آميز بدان مي و نحويون به علت اشتباهات دستوري اين كلمه با ديدة نفرت 276ص
عمراالنصاري است، از منذري حديث را روايت نموده، و در علـم   او عبدالكريم پسر علي بن. 3

االنصاف في مسائل الخالف بين الزمخشري و ابن المنير، : تفسير كتابي را نوشته تحت عنوان
ق .ه 704سرانجام در سال . مخصوصاً تفسير. او اطالع بسيار وسيعي در علوم مختلف داشت

 ـ 400، 399ص 2جحجر  ، ابنمنةكنيد به شرح حال وي در كتاب الدرر الكا هنگا. وفات يافت
  . 74و  73ص 3جقاضي شهبه  و طبقات ابن
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  1».تر است كه پيروي شود ق و راستي شايستهاست، ولي در حقيقت، ح
كرده، و به امضـاكنندگان دسـتورداده    نيز آن را منع عةجما قاضي عزالدين بن] 16[

المسـلمين را   بلكـه قاضـي  . ننويسـند  ةالقضـا  هـا و مكتوبـات، قاضـي    بود كه در نامه
ايـن  و  ـ را ديد  2و اين دستور را بعد از آن صادركرد كه در خواب پدرش. بنويسند

و احـوال وي را پرسـيد، او    –بـود   ةالقضـا  خواب بعد از ملقب شدن وي به قاضـي 
   3».تر و ضررمندتر از اين اسم و لقب بر من نيست كننده چيزي اذيت  هيچ«: گفت

                                                 
منيـر را    كرده، العراقي با اين عبارت، كالم ابن آن را نقل 405ص 22اباري جفتح حجر در  ابن. 1

ي كه اطالق كلمـة  و هنگام. مردود ساخته، كه كالم زمخشري را گرفته و تعقيب نموده است
. اقضي القضاه را نادرست دانسته و ملقبين به اين اسم و رسم را جاهل و نادان پنداشته است

و انـت  (: گويـد  آورده كـه مـي  ) عليه السالم( اين توضيحات را در تفسيرش براي قول نوح
  ]45آيه: هود[ )احكم الحاكمين

از ابـن دقيـق العيـد و ابـن     . الحمودي استاو بدرالدين محمد بن ابراهيم بن سعداهللا الكناني . 2
مالك و غيره شنيده مدتي قضاوت و خطابه را بعهده گرفت، او كتاب كشف المعـاني را بـه   

تقديم و تأخير بعضي از آيـات را   –طبق اجتهاد خود  –رشتة تحرير درآورد، و در آن كتاب 
قسمتي از اين معـاني   بعلت وجود معنا و مفاهيمي كه ذكركرده آورده است، كه شيخ السبكي

شـرح حـال او را در   . درگذشـت  733او بـه سـال   . كرده است و تقديم و تأخير را از او نقل
 3جحجـر   ، ابـن منـة و در كتاب الدرر الكا. بنگريد 146تا  139ص 9جكتاب طبقات السبكي 

   .283 ـ 280ص
 اضـي بـن جماعـة   القو در تعقيب كـالم   كرده آن را نقل 405ص 22الباري جحجر در فتح  ابن. 3

حجـر بـه دور    گفته كه منظور پدرش وظيفة قضاوت بود، نه اسم و لقب ولي اين كالم از ابن
خـاطر   است، چون پدرش فقط اسم را ذكركرده و كاري به منصب نداشـته اسـت بـه همـين    

شناخت، چنين برداشـت نمـوده كـه او     بينندة خواب كه پدرش را از هركس ديگري بهتر مي
حجر در بيان جـواز   قول ابناين و . ميه و نامگذاري متنفر و بيزار بوده استتنها از چنين تس

  :القضاة كافي نيست بودن قاضي درست و
ابوحنيفـه، وجـود   يـار و شـاگرد   در عصر قديم مثالً در زمان ابويوسـف  ة القضا تسميه به قاضي«

فظ، اميراالمراء را القضاة وجود ندارد، كه حا چون فرقي بين اميراالمراء و قاضي. »داشته است
توضيح ) 6(حاشية ) اصل كتاب( 603و پيشتر در صفحة . الملوك ملحق نموده است به ملك

قيـاس   ةالقضـا  اند آن را بـر قاضـي   الملوك را درست پنداشته ملكنامگذاري داديم افرادي كه 
جـر  ح ساس ابن ابي جمره كه ابنبر همين ا. باشند اند، چون هر دو شامل يك معني مي نموده

االمـالك   بـر ملـك   ةالقضـا  قاضـي «: گويد ، آن را روايت كرده مي405ص 22ج الباري فتحدر 
االيام اين اسم را بـر قاضـي    شود، هرچند كه در سرزمينهاي شرقي از قديم قياس و ملحق مي

و آن را  در امـان مانـده  از ايـن كـار    اهل مغـرب اند، اما ساكنين  بزرگ مملكت، اطالق كرده
  » .خواندند مي عةالجما جا نام قاضي بزرگ را قاضياند، آن نگفته
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نيـازي و خـودداري از    نـوعي بـي  ) الملـوك  ملـك (خالصه در ناميدن به شاهنشاه 
در تعبيـر و قـراردادن ديگـري     همانطور كـه . مقتضاي بندگي و عبوديت وجود دارد

و . باشـد  بعنوان بندة مخلوقات، قراردادن عبادت و بندگي در غير جاي خودش مـي 
چـون در هـر دو امـر، فـرد از راه     . خاطر هر دو امر نادرست و ممنوع هسـتند  بدين

درست و روش صحيحي كه خداوند، بندگانش را بدان ملزم سـاخته اسـت، خـارج    
  .گردد مي
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  )و بدشومي فالگيري( طيره: مسئله پنجم
  

به كسـرة طـاء و    ةلطِّيرَا«: نموده استچنين  را ) گيريفال( هاثير تعريف طير ابن] 1[
بدبيني نسـبت بـه چيـزي، و آن،    : ياء، عبارتست ازو گاهي به سكون آن  فتحة ياء

 :شـود  است و اصل معناي آن در اين جمالت بكار رفته مثالً گفته مـي ... مصدر تَطَيرَ
زدن  ، يعني فال بد يـا شـوم  باء و غيرهمامن الطير و الظ 1التَّطيرُ بالسوانح و البوارح

يعنـي  ( 2»رونـد  كه از راست به چـپ و يـا از چـپ بـه راسـت مـي      پرنده و آهو  با
  ).يمن و يا بديمن بودن خوش

: فرمايـد  به وضوح در شرح معناي اين حديث كه مياين مورد را امام شافعي ] 2[
بطـور مفصـل   ) پرندگان را بـه حـال خـود واگذاريـد    ( 34»لطير علي مكانتهاأقروا ا«

                                                 
مفرد آن سانح و بارح است و دربارة معناي آن اختالف هست، گفتـه شـده كـه بـارح يعنـي      . 1

و بعضـي  . گذشتن پرنده و حيوانات وحشي از طرف راست به چـپ، و سـانح بـرعكس آن   
ا بديمن و چيزي كـه آن  و همچنين در مورد چيزي كه آن ر. اند برعكس اين، آن را معناكرده

در حاليكه علم و دانـش حقيقـي هـم نـزد     (يمن پنداشته نيز اختالف هست، ظاهراً  را خوش
يمـن   خـوش يمن و بارح را بداند، بعضي سانح را  عرب در اين قضيه متفق نبوده) خدا است

ابن اشعارشان هم دالِّ بر اين قضيه است كه . اند دانسته، و بعضي ديگر برعكس اين فكركرده
به بيان و توضيح آن پرداختـه   491 – 490ص 2جو همچنين  411ص 2جمنظور در اللسان 

  .است
  في غريب الحديث يةالنها. 2
 9جسـنن البيهقـي    ـ  2835شـماره حـديث    258ص 3جابـوداود   – 381ص 6جامام احمـد  . 3

  .اند و غيره هم روايت كرده 311ص
و در تعليقـات شـعيب   . حيح دانسـته اسـت  حديث را صـ  1177لباني در صحيح الجامع شماره آ

تفصيالتي در رابطه بـا سـند حـديث آورده كـه      128ص 12جحبان  االرناؤوط بر صحيح ابن
عن الغـالم شـاتان و   «: فرمايد خصوصاً قسمت اول حديث كه مي. خوب استمراجعه به آن 

  .حبان در موضع مذكور آن را روايت كرده است كه ابن» شاه يةعن الجار
و بعضـي وقتهـا مفتـوح هـم     . كنات در اصل تخم سوسمار اسـت، مفـرد آن مكنـه اسـت    الم. 4

و در كالمـي كـه از شـافعي     ـ آمده ) مكانها(و گفته شده كه مكنات به معني أمكنه . گردد مي
باشد به  و اين قول هم وجود دارد كه مكنه از تمكن مي –شده بر اين معني استوار است  نقل

در هر جايي كه آنها را : خالصه بطور كلي معني حديث اين است. معني استقرار و پابرجايي
 4جكثيـر   ، ابـن يـة النهـا . كنيـد  را تـرك  ي آن زدن بوسيله بينيد، بگذاريد ثابت بمانند، و فال مي
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هرگاه يكي از آنها صبح كه از منـزل بـه قصـد كـاري     «: توضيح داده و فرموده است
اگر آن پرنـده  . داد موردنظر خود قرارميديد  را كه مياي  رفت، اولين پرنده بيرون مي

گرفـت و   بـه فـال نيـك مـي     رفت آن را آمد و به طرف راست مي از طرف چپ مي
كـرد و موفقيـت را در    يمن است و كـارش را دنبـال مـي    اين پرنده خوش: گفت مي

ولي اگـر پرنـده از طـرف راسـت آن شـخص بـه طـرف چـپ وي         . ديد كارش مي
اين حاجت بـد  : گفت ميو گشت  اين پرنده بديمن است و برمي: گفت رفت، مي مي

را  اي و هـيچ پرنـده   ]ندآمد نه بيرون ميكه از خا[هرگاه  ها عربو . شوم نشده است
، آنـرا از  نـد يافت اش مـي  اي را در النه و بعد پرنده 1،ندكرد در حال پرواز مشاهده نمي

گيـرد   كه راه تيامن را مـي  درآورد، تا ببيندپرواز آن را به ند، تا ندپرا اش مي روي النه
فـي   2أقـروا الطيـر  «: ايـد فرم يا راه شوم و نكبتي را، دقيقاً مشابه قول پيامبر كه مـي 

ي  اي كـه بوسـيله   طيرهيعني آنرا به حركت در نياوريد، چون پراندن آنها و » مكناتها
بلكـه تنهـا كـاري صـورت     . دهـد  توانـد انجـام   كاري را نمـي  ، هيچدهيد آن انجام مي

  3».گيرد كه قضاي پروردگار عزوجل بر آن باشد مي
                                                                                                                      

  .350ص
و ( چنـين آمـده   ايـن  152حـاتم ص   ابـي  داستان در اصل چنين آمده و در آداب الشافعي ابن. 1

 ..)لم ير ذا كانت العرب في الجاهليه ا
آمده بود و در كتـاب آداب الشـافعي ص   .)  . .علي  أقروا الطير(اين حديث پيشتر هم با لفظ . 2

 .طور است ، هم همين152
، آنرا روايـت  152ـ 150و ابن ابي حاتم در آداب الشافعي ص  64ـ 62ص 1جالسنن شافعي . 3

يع و اصمعي براي تفسير نيك داشت ابن عيينه و وك 95ص 9ج احلليةكرده و ابونعيم در 
و همچنـين بيهقـي در كتـاب مناقـب     . اسـت  شافعي بر اين حديث را آورده و روايت نموده

از آنها روايت كرده و استحسـان و قبـول نمـودن ايـن تفسـير را       309ـ308ص 1جالشافعي 
، و استحسان تفسـير توسـط   308 -306ج ص1توسط امام احمد و ابن راهويه را در مناقب 

  .است ، روايت و نقل نموده306 -305ص 1جبداال علي را در مناقب يونس بن ع
در اثنـاي  يـا قسـمتي از آن را   امامشـان  علماي شافعي مذهب ايـن كـالم   اين در حالي است كه 

حبـان در   مانند ابـن . اند ي طيره، در تصنيفات خودشان، از يكديگر نقل كرده سخنشان درباره
و بيهقـي در   20ص 2جشـعب االيمـان   في ، و حليمي در منهاج 496ص 13جصحيح خود 

، و ماوردي در ادب الدنيا و الدين 217ص 4جو الخطابي در معالم السنن  61ص 2جالشعب 
، و 350ص 4جاثير در النهايه  ، و ابن104ص 4ج ش، و ابومظفر السمعاني در تفسير304ص 

حجـر   ، و ابـن 447و  446ص 8جو در المجموع  220ـ   219ص 14جووي در شرح مسلم ن
 .اينها و غيره 66، و تفتازاني نوه در الدر النضيد ص 340ص 24جالباري  در فتح
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شـود، بلكـه هـر كسـي شـنيدن       تنها در اين شكلها خالصه نمـي  طيرهبدون شك 
، دچـار تطيـر و فـالگيري    را شـوم بدانـد   2يا غير اين دو را 1چيزي و يا ديدن شيئي

  . با قطع نظر از آن چيزي كه بدان طيره كرده استاست،  شده
در رابطه با اين موضوع ـ رابطه طيره با شرك ـ شافعي بيـان و توضـيح داده كـه      

 »/«نصر  پيشتر بحث كرديم كه محمد بنو . از شرك اصغر است نوعي] 3[ طيره
هنگامي كه تقسيمات شرك را نقل و بازگو كرده كه شرك دو قسمت است، يكي از 

كنـد، و دليـل را ايـن حـديث      خارج نمي دينآنها شرك در عمل است كه فرد را از 
  3»شرك ةالطير«: فرمايد قرارداده كه مي

اثيـر   ست بهمين خاطر ابنشرك اصغر اشرك، آن  اين بدين خاطر است كه و] 4[

                                                 
آورده كه اقوام غيرعرب رفتن كودكـان بـه پـيش     20ص 2جبه آنچه حليمي در المنهاج  : نگاه. 1

 همچنـين  و انـد،  كرده تعبير بركت و يمن به پيشش از را كودك برگشتن و معلم را شوم دانسته
باز سـر گرفته و مشك خالي و  بد مشك پر و بسته را بر دوش دارد، به فال كه بري آب ديدن

و باربري كه حمل بار سنگين كند و يا حيـواني كـه   . اند را بر پشت آبكش به فال نيك گرفته
 .  اند گرفتهد كشد را به شوم و فال ب بار سنگين مي

صفر با بعضي از اعداد همچون عـدد  بدبيني نسبت به بعضي از زمانها و ماهها مانند ماه مانند . 2
 .سيزده

مسـعود   ـ و حديث را امام احمد از ابـن ) اصل كتاب( 437صفحه ) 1(به پاورقي شماره  : نگاه. 3
باشـد؛   روايت كرده و همچنين در مسانيد و سـنن زيـر موجـود مـي     389ص 1جدر المسند 

). 117و  116ص 7جاالحـوذي   عارضـة (ـ ترمذي 3910شماره حديث  230ص 4جابوداود 
و ايـن  . اسـت  و حـاكم آنـرا صـحيح دانسـته     44و  43، شماره 65ص 1جالمستدرك الحاكم 

رسيده ـ و در بعضي از روايات سه بـار تكـرار    ) ص(عبارت مرفوع است و سندش به پيامبر
ترمذي از شـيخ  » و ما منا اال، و لكن اهللا يذهبه بالتوكل«شده ـ اما بقيه خبر روايت شده يعني  

حرب ـ كه يكي از حافظان و ثقات اسـت ـ دربـارة آن      ي نقل كرده كه سليمان بنخود بخار
و افراد ديگري كه اين اضـافه  » مسعود است به نظر من اين قسمت از حديث قول ابن«: گفته

آورده، و منـذري در   61ص 2جاند يكي بيهقي است كه در الشعب  مسعود دانسته را كالم ابن
و . اين نظر را دارنـد  341ص 21ج الباري فتححجر در  و ابن، 64ص 4جالترغيب و الترهيب 

 2جدر كتـاب فـتح المجيـد    (» نوعي از شرك اسـت ) فال(طيره «: گويد باره مي قيم در اين ابن
با درج اين مطلب كه بر اين قـول هـيچ حجـت و    قطان  اما ابن) است از او نقل شده 524ص

 3918ص 8جالمنـاوي در فـيض القـدير     همانطور كه. دليلي نيست، بر آن ايراد گرفته است
لباني كه حديث را هم صحيح دانسته برآن تاكيد كرده و آآورده و شيخ  5352شماره حديث 

و اهللا «و خـدا دانـاتر اسـت    (موجود اسـت،   430نيز در شمارة حديث  السلسلة الصحيحةدر 
 )»اعلم
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اين كار كفر ورزيـدن بـه خـدا نيسـت     «: گفته است ،از شرك طيرهرابطه با مراد در 
  1».رفت بين نمياز توكل با چون اگر كفر كامل بود 

يابـد،   كثير در قسمت شرك خفي كه غالباً مرتكب شونده بدان آگاهي نمي ابن] 5[
  2.است احاديث نهي از طيره را آورده

ت نـه  اسـ منافي كمال توحيـد  اند كه  جزو شركي حساب كردهرا  طيرهاً علما صرف
اعتقـاد  شـوند، آن    مسلماناني كه به اين درد گرفتار مـي  چون غالباً ،منافي با اصل آن

چـون   .را ندارندكفرآميزي كه موجب گردد كارشان جزو شرك اكبر محسوب شود، 
د نيستند، طـوري كـه آن شـئ مـورد     معتق اند، چه كه بدان طيره كردهثير آنأغالباً به ت

شوم و تطير را دخيل در تدبير امور بدانند و يا وي را در تدبير امـور شـريك خـدا    
قراردهند، و همچنين مردم به نسبت موارد طيره هيچ نوعي از انواع عبادت را بـراي  

   3.آنها قايل نيستند
در ه و به طيـره هـم سـري كشـيد    توكل بر خدا، بخش حليمي به هنگام سخن از 

  :گويد مي» ركالطيره ش«حديث معناي بيان مقام 
كنـد،   اين شرك زماني است كه متطير آنچه را كه از حالت پرنده مشاهده مي«] 6[

 4شـود،  مـي  ، كرده احساس روانشدادن آنچه كه در  چنين برآورد كند كه باعث روي
د و يـ آ ميكه پيش اما اگر بداند كه تنها خدا مدبر است و آنچه . به خدا نسبت ندهد

                                                 
و : (فرمايـد  يه خبر است كـه مـي  بق) ...النه لوكان كفرا(اين قول  مرادو  459به صفحه  : نگاه. 1

  )لكن اهللا يذهبه بالتوكل
 495 -494ص 2ابن كثير، جتفسير . 2
هـاي   ها و تميمـه  ي بسياري از اصحاب رقيه با شركي كه از ناحيه، مالزم طيره استشركي كه . 3

اهل آنها، غالباً معتقد دربارة آنها گفتيم كه قبالً متفاوت است، چون دهد،  شرك آميز روي مي
ذاتـاً بـه عنـوان    براي غير خـدا اسـت   دعاهايي و همين كه شامل باشند  به تأثير ذاتي آنها مي

لذا از جانب افراد افسـونگر و تعويـذي تعظـيم و بزرگداشـتي     . شوند شرك اكبر حساب مي
انـد كـه    ها مالحظه مي شود كه بدان ايـن دليـل را بـه دسـت داده     ها و تميمه براي آن افسون

 .باشد بودن آن شرك مي كه دليل بر اكبر و بزرگ. است شركشان، شرك اكبر
 344ص 21جحجر  از فتح الباري ابن) و لم يضف التدبير(كه عربيش اين است  دو قالببين . 4

الباري در اينجا و يكـي دو    شده، چون او كالم حليمي را نقل كرده، و دليل نقل از فتح گرفته
در نسـخة چـاپ شـده المنهـاج حليمـي       جاي ديگر، وجود تحريفات و نواقصي اسـت كـه  

 .باشد مي
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، حـاالت و صـداهاي پرنـدگان نيسـت، امـا از شـر و بـدي        ، بخـاطر دتـ اف مياتفاق 
پرنـدگان و يـا   معلـوم  داده كه صـدايي از صـداهاي    نشان(، تجاربترسد، چون  مي

بدين خاطر در ايـن   1.آيد امري مكروه به دنبال آنها ميآنها، معلوم حالتي از حاالت 
داند، ولي دلـش را بـر آن    ايمن نمياز آن امر مكروه ا موقع پيش از انجام آن خود ر

را مسألت دارد و از آن بدي بـه خـدا پنـاه     ]خير و نيكي[و از خداوند  عادت نداده،
اي كـه در   ه رود، آنگـاه آن دغدغـه   توكل كنان بر خدا دنبال كار خـود مـي  برد، و  مي
م و نگرانـي  كه مايه بي نچه راآو خداوند . رساند زياني به او نميوانش ايجاد شده، ر

اگر توكل بر خدا ننمايـد و در درون  «: گفته است تا آنجا كه» .برد اوست، از بين مي
آن كـار را   ]اگـر [آمـده   به اينكه در حالت پيش 2خود احساس ترس كند، و با اعتقاد

را تـرك   ]كـارش [ترك نكند حتماً باليي بر سرش خواهد آمد، و به اين دليل واهي 
دادن آن كار ناخوشايند، ترس داشته  و اگر از روي. كار قطعاً شرك است ، اين3نمايد
آن  در راستاي قصد و تصـميمش گـام برداشـت،    اما با وجود ترس و واهمه 4باشد،

طيرة حقش است، نه اينكه آن طيره ذاتاً حق و درست باشد، اما بـه عنـوان عقوبـت    
  ».5شود وي، بر او محقق مي

يكي از آنها، حال كسي است كـه  : كرددسته تقسيم  به سهرا اين حاالت وي پس 
كنـد،   و به موجـب آن عمـل مـي   كند،  به آنچه كه بدان طيره كرده، اعتماد و تكيه مي

منصـرف  از ترس اينكه مبادا آن بالي ناخوشايند بر سـرش بيايـد، از كـارش     گويي
                                                 

 339ص 1جآمده كه به يتبع آنرا معنا كرده و آنرا به المعجـم الوسـيط   ) يردف(در اصل كتاب . 1
 .است ارجاع داده

اضافه داشت و ما بخاطر عدم تنقـيص آن اينجـا آنهـا را ذكـر     ) ان(اش كلمة  در عبارت عربي. 2
 ايم كرده

 .اند را ترجيح داده) ما أثبت(را آورده كه محقق و نويسنده كتاب ) يعلمه(در اصل كتاب . 3
باشد كه نويسنده آنرا  افتاده) خشي(يا ) خاف(اي در معناي  رود كه كلمه در عبارت احتمال مي. 4

 .در پاورقي اضافه نموده
، و ابن 21و  20ص 2در اصل كتاب تحريفاتي در اين جمله وجود دارد و المنهاج حليمي ج.  5

او هـم بـا   . ، نقل كرده344و  343ص 21الباري ج جر قسمي از اين كالم حليمي را در فتحح
در نسخة چاپ شدة الشعب محل مذكور كه ) نويسنده(نقل از بيهقي در كتاب الشُعب، و من 

كند، عبارت منقول از حليمي را نيـافتم، احتمـاالً بـه هنگـام      بيهقي در آنجا از طيره بحث مي
  . قط شده استچاپ آن حذف و سا
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كه اخته چه، او آن ايماني را محقق نس .است ، اين فرد قطعاً دچار شرك شدهشود مي
و اال او بر اساس آنچـه از پرنـدگان و   . دارد ميتدبير امور را تنها به خداوند موكول 

بـود انجـامش دهـد،     ديـده و يـا شـنيده، از كـاري كـه تصـميم گرفتـه        هـا  امثال آن
  . كرد گشت و خودداري نمي برنمي

شـود، امـا    اي در دلش واقـع مـي   ترس و واهمه است كه  يفردحالت : حالت دوم
كند بلكه بر كارش مصمم است و با توكل بر خدا آنرا انجام  توجهي به آن نميهيچ 
، ضـررمند و خسـارتمند   افتـاده دلش  دراي كه  دهد، اين فرد از و ترس و واهمه مي
  .گرداند گردد، چون توكلش بر خدا آنرا پاك مي نمي

ارد، حال كسي است كه كه همراه با اعتقادي كه به اين بـديمني د : اما حالت سوم
دهد، اين فـرد بـا اينكـه كـارش را      باز هم بر انجام كار تصميم دارد و آنرا انجام مي

چـون آن  ) و از آن خسارتمند خواهد شد( طيره بر او تحقق يافته است،انجام داده، 
  .گرداند را از درونش پاكشوم افكار طيره و توكلي نداشته كه اين گونه  آنشخص 

هايشان توسط مردمـان دوران   و آزار پرندگان در النه بيهقي بعد از اينكه اذيت] 7[
ايـن كـار مردمـان جاهليـت بـود كـه آنـرا الزم        «: گويد كند، مي مي ذكرجاهليت را 

پس هر كسي از مسلمانان بـه  دادند، و  ديدند و تدبيرات را به خداوند نسبت نمي مي
» و وعيد استبرازندة تهديد  به جاي تعريف و ثنا،مرتكب اين عمل شود  اين شيوه

داشتن باور « 1»شرك، و ما منا اال، و لكن اهللا يذهبه بالتوكل ةالطير«: سپس حديث
شود اال كه بدان دچار اسـت، امـا    به بديمني شرك است و هيچ كسي از ما پيدا نمي

آن در توضيح و بيـان   را ذكر كرده، ».كند پاك مي) جل جالله(خداوند آنرا با توكل 
بديمني و فال بد بر اساس آنچه كه اهل جاهليـت بـدان اعتقـاد    باور به «: گفته است

باشد ـ و خداوند متعال آگاهتر بدان است   داشتند شرك است، اين هدف حديث مي
يعني هيچ كسي نيست مگـر اينكـه بطـور    ) و ما منا اال: (فرمايد ـ و اين قول كه مي

واقـع  عادت و بر اسـاس تجـارب خـود، چيـزي از ايـن حالـت در دل و درونـش        
 كنـد بـه   اعتقادش را درسـت مـي  كند و  گردد، اما در درون خود بر آن تأكيد نمي مي

                                                 
 اصل كتاب گذشت 609تخريج آن در صفحه . 1
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بنابراين از خداونـد خيـر و نيكـي را    . اي جز اهللا تعالي وجود ندارد اينكه تدبيركننده
توكل كنان بـر خـدا، بـه دنبـال كـار       و. جويد طلبد، و از شر و بدي به او پناه مي مي

اول اينكـه قلـب   : قـرارداد مسـئله  در بـين دو  متـرود  را  رامپس اين  1».رود خود مي
در بنـدد، و   دهد و بر خدا توكـل   كند، و دوم اينكه كار را انجام  انگيزة طيره را قبول 

  . باشد گذرا و رفتني نمي يايجاد شده، جز انديشه و فكر قلبشآنچه كه در نتيجه، 
مـورد نكـوهش واقـع     مـذموم و به خاطر آن، بنده كه است  اي شركي اولي حالت

  .شود بر آن ستوده ميفرد است كه  اي يايمان گردد، و دومي حالت مي
طيره و شـوم بـه ايـن دليـل     «: گويد در بيان معناي حديث مذكور مي االثير ابن] 8[

نفعـي را برايشـان    ،طيـره كـردن  كـه   بودنـد ، آنهـا معتقـد   فته كهگر  جزو شرك قرار
بموجـب آن عمـل نمودنـد،    كه هرگاه  ،زند س ميپاز آنها، آورد و يا خسارتي را  مي

  2».اند با خدا شريك قراردادهدر اين زمينه آن را گويا آنها 
  3.است حجر عسقالني هم چيزي شبيه به او در توضيح حديث آورده ابن] 9[
يعني داشتن باور به نفـع و ضـرر   «: گويد مي در ميان معناي آنو امام نووي ] 10[

باشند  در حاليكه آنها به تأثير آن اعتقاد داشته. ه مقتضاي آنبه هنگام عمل ب 4آن شئ
 حفيـد و تفتازاني  5».اند است؛ چون در فعل و ايجاد اثري را براي آن قايل شده شرك
و عدم صدور [و تقسيم تفصيل شود به  شركي كه متطير در آن واقع مي امري  درباره

اي درباره طيره  گسترده] 11[ او بعد از بحث، 6.ياد آور شده است ]يكجاي آن حكم
بايد بدانيم كسي كه آثار و رويدادها را به اين امـور نسـبت دهـد و ايـن     «است  گفته

                                                 
 62و  61ص 2جشعب االيمان . 1
چيـزي   ،438با نقـل از التسـير ص    -523ص 2جالمجيد  و صاحب فتح -152ص 3جالنهايه . 2

نسبت داده، اما من آنرا در شرح السـنه البغـوي نيـافتم، و    » شرح السنن«مانند آن را به كتاب 
 .است السنن الخطابي تغيير داده جيد، آنرا به معالمالم محقق كتاب فتح

  341ص 21جالباري  فتح. 3
 .داند را بهتر مي) اذا(آمده كه نويسنده ) اذ(در عبارت كلمه . 4
 219ص 14جشرح مسلم . 5
قـول از آنهـا صـورت گرفـت، آن را      و اين تفصيلي است كه عبادات بعضي از كساني كه نقل. 6

تـر   ن تفصيل در كـالم تفتـازاني و كـالن منـاوي ـ بعـد از وي ـ واضـح        اما اي. نمايد افاده مي
 .باشد مي
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و . امور را سبب رويدادها بداند و تدبير امور را به خداوند نسبت ندهد، كافر اسـت 
اگر بداند كه مؤثر اصلي خدا است اما رويدادها را مطابق تجربة عادي خود بر ايـن  

قطعاً كار بـد  در عين حال اگر نفس خود را به آن عادت دهد، ر مرتبت بداند، و امو
مقصودش اين است كه شرك در اينجا ممكن است از نوع  1».است و خطرناكي كرده

كـاري كـه    درتـأثير  د باشـد كـه   معتقو آن در حالتي اكبر است كه متطير . اكبر باشد
 دانـد،  يمنـي را از آن مـي   و خوش به آن شئ كه بديمني .است بخاطر آن خارج شده

اما كسي كه ايمان داشته باشـد بـر   . در اين زمينه دخالتي نداردو خدا  موكول است،
بـر آنچـه كـه شـنيده و      و در همين حالاينكه تدبير امور در دست اهللا تعالي است، 

باشد؛ چـون پيشـتر    شركش اصغر ميخود را به آن عادت دهد، ديده اعتماد نمايد و 
 نسبت ندادهعمل نمايد، تدبير امور را به خداي يگانه  طيرهكسي كه بموجب گفتيم 

  . است 
يعني طيره «: است گفته» الطيرة شرك«به همين خاطر مناوي در تبيين حديث ] 12[

نماينـد، در   جزو شرك است، چون عرب معتقد بودند آنچه كه آنها بدان تشاؤم مـي 
دخيل در كل، دانيم كه  و ما مي. ر استحصول و پيدايش آن رويداد ناخوشايند، مؤث

  شرك  ،دانستن اسباب
است، پس اگر جهالت فاحش و اعتقاد نادرست بر آن اضـافه شـود   ) اصغر(خفي

چطور است؟ قطعاً كسي كه معتقد باشد كسي غير از خدا بطور مستقل ضرر و نفـع  
  2».است رساند مشرك شده مي

شـرك  نـوعي  عنوان سبب در رويداد، ب شود، آنچه را كه بدان تشاءوم مياو اتخاذ 
لي ـ  تعـا غيـر اهللا  ي  ناحيـه حصول نفع و ضـرر از  به اعتقاد و خفي و پنهان دانسته، 

ي ديگري قرار داده كـه از وصـف بـه آن     ـ را در رتبه بصورت مستقل و خودجوش
   .باشد چون اين رتبه، نوعي از شرك اكبر جلي مي. است تر بزرگ

حجر هيتمي، ترك نمودن سفر و برگشتن از آن  ابن هنگامي كهبهمين خاطر ] 13[
 ،است بخاطر تلقي كردن آن بعنوان شوم و بدفالي، را از گناهان كبيره محسوب كرده

                                                 
 68 -66الدرر النضيد ص . 1
 5352، حديث شماره 3918ص 8جفيض القدير . 2
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توانـد   مـي كه معتقد باشد، طيـره كـردن،   اين بر كار او را بايد حمل نمود«: است گفته
فـردي اينچنـين    اما در اينجا بحث بر سر اين اسـت كـه آيـا    .تأثيري را ايجاد نمايد
    1»مسلمان است يا خير؟

داند ـ اين است، تطيري كـه بـا اينچنـين عقايـدي       هدف او ـ كه خدا هم بهتر مي 
كبيـره اسـت،   گنـاه   كهسازد البته نه در اين بحث و بررسي را واجب ميهمراه است، 

ي اسـالم كسـي كـه چنـين      چون شكي در اين نيست، بلكه بحث و تحقيـق دربـاره  
بـه  كه آيا فرد مذكور با اين عمل بر اسالمش باقي مانده و يا روي داده، كاري از او 

  است؟ از اسالم خارج گشتهسبب اين اعتقاد 
باشد، چون فـردي   تطير جاي تفصيل و جداسازي ميو اين بدين خاطر است كه 

كه در انجام آن كار تا جايي رسيده باشد كه بين خداوند و چيزي كـه بـدان تفـاءل    
باشد، او از اسالم خارج است، ولي اگر اينطور نباشد، كـه   مشاركتيد به نموده، معتق

، قطعاً طور هستند اند، همين گرفتار شده بينيم غالب مسلمانان كه به اين بيماري ما مي
ولي در هر صورت علم راستين ) گردند و از دين خارج نمي(اين شرك اصغر است 

  .نزد خداوند است
گفـتن  : توانيم بگـوييم  وضوع را به پايان رسانيديم، ميبعد از اينكه ارائه اين م

هـم و حسـاس   مبـراي مـا   سخن دربارة مسئلة سرايت بيماري از آن جهت كه 
كه بين مسئله  است  و آن بخاطر شدت شباهتي. است ، بيان و آشكار گشتهاست

توان گفت كه اينطور نيست؟ در  چطور مي. وجود دارد) سرايت(طيره و عدوي 
  2دانند؟ طيره مي نوعي از انواعضي عدوي را حاليكه بع

در آنچه كه مربوط بـه موضـوع ايـن    تشابه بين اين دو مسئله،  هاي جنبهوجوه و 
هركـدام از آنهـا بـا شـرك      چيز همان رابطـه شود و آن  بيشتر آشكار ميباب است، 

                                                 
 109ص 2جو بنگريد به جلد  150ص 1جالزواجر عن اقتراف الكبائر . 1
 21البـاري ج در فـتح  حجـر   ، و ابـن 169ص 12جبه آنچه امام بغـوي در شـرح السـنة     : نگاه. 2

ام كـه   ديده 946ص 2جو در موطاي امام مالك . اند روايت كرده »/«، از ابو عبيد 280ص
اين حديث كه عبارتسـت  . است آورده) عيادة المريض و الطيره(حديث زير را در ضمن باب 

شـايد از قـراردادن ايـن    » ...و الصفر، و اليحل المـرض علـي المصـح    العدوي، و الهام«از 
 ) واهللا اعلم. (در باب عيادت مريض اين باشد كه سرايت وجود ندارد حديث
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  .است
دربـارة سـرايت، ايـن     ـ علـم   ماننـد ديگـران از اهـل   ـ   اگر علماي شافعي مذهب

الف را دارند كه آيا بايد بطور كلي از ريشه منكر سـرايت بـود، و يـا بايـد تنهـا      اخت
در اين قضيه كه با موضوع ما در ارتباط است  1بعنوان سبب و علت بدان نگريست؟

اين است كـه اعتقـاد و بـاور بـر انتقـال و      امر و آن . گونه مخالفتي با هم ندارند هيچ
بنـابراين  . باشـد  از شرك مـي  نوعيالنه و سرايت خودبخودي بيماري، اعتقادي جاه

كسـي اسـت كـه    دربارة سخن گفتن مانند با اين تفاوت كه گفتن در مورد آن  سخن
 با اين تفاوت كه .باشد ه كرده، ميرطيمستقل آنچه بدان عتقد به تأثير خودجوش و م

و غيـره   آهوشرك صاحب طيره به جهت اعتقاد و باورداشتن به تأثيرات پرندگان و 
از جهـت تـأثير آن   ) بـاور بـه سـرايت بيمـاري    (ت، و اما شرك صاحب عـدوي  اس

بدون اينكـه آن سـرايت را بـه اراده و مشـيت     (بيماريها در سرايت آن بيماري است 
پس اختالفي بين اين دو مسئله وجود ندارد، جز اينكه نـوع و  ) خداوند ارجاع دهد

چيزي است كه قطعاً اين و . شكل گرفتاري به شرك در اين دو مسئله متفاوت است
   .در تغيير حكم نداردهيچ تأثيري 

اما كساني كه سرايت بيماري را بعنوان سـببي كـه بـه اذن اهللا تعـالي انتقـال      ] 14[
از ايـن جهـت   . داننـد  متفاوت مي...) بديمني و (اند آن را با طيره  يابد، تأييد كرده مي
گونه سببي نيست، سـبب   هيچدهد، چيزي كه در اصل  كسي كه طيره را انجام ميكه 

شـود كـه از نظـر شـرع از      و متمسك و متشبث به وهم و خيـالي مـي  . دهد قرار مي
                                                 

كنند، به شدت بر نصوص وارده دربـارة نفـي و عـدم     كساني كه بطور كلي سرايت را نفي مي. 1
كنند و خيلي محكم بر اين هستند كـه پيـامبر بعـد از نفـي سـرايت و       وجود آن پافشاري مي

نظرتان دربارة شتري كه در صحرا همچون : گفت) ص(انتقال مريضي فردي در جواب پيامبر
شوند و او هم  گري با آن قاطي مي  است اما بعداً شتران داراي بيماري) سرحال و سالم(آهو 

چه كسـي بـر اولـين شـتر ايـن      » فمن اعدي االول؟«: فرمود) ص(آيد او  به گري گرفتار مي
ـ . بيماري را سرايت داد كننـد و معتبـر    ه اذن خـدا تأييـد مـي   اما كساني كه انتقال بيماري را ب

و همچنين به نهي او . اند نموده تمسكبه فرار از جزام، ) ص(به امر و دستور پيامبر. دانند مي
احاديـث ديگـري كـه    افتاده بود و مانند اينهـا از  شدن به سرزميني كه در آن طاعون  از داخل

  .، آورده است219 – 216ص 7جحافظ بيهقي قسمتي از آنها را در السنن الكبري 
بيشـتر از  ، 281 – 277ص 21البـاري ج حجـر در فـتح    ابـن طبق آگاهي و اطالعم، در اين ميـان  

  .است علماي ديگر، دامنة بحث را در عرضة اقوال مربوط به اين مسأله، باز كرده
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كسـي كـه از بيمـاري و سـرايت آن      ، بـرخالف هيچگونه اعتباري برخوردار نيسـت 
راجـع بـه امـر و     صـرفاً  انتقـال درد و بيمـاري،  با اين اعتقاد كه كند و  خودداري مي

نمايـد كـه خداونـد بـه      از سبب و علتي پرهيـز مـي  فقط و او . دستور خداوند است
، همـانطور كــه آن را در  قـرار داده واسـطة آن مطـابق بــا ارادة خـود ضـرر و زيــان     

قرارداده است؛ در نزد آنها، در صحت مسـلك و روش   آنمخلوقات ديگري غير از 
شود گذشته از شرك اكبـر، بـه شـرك     اين فرد، و عدم ارتكاب عملي كه موجب مي

  1 )واهللا اعلم. (هيچ اشكال و ايرادي وجود نداردر بر او حكم شود، اصغ

                                                 
بنـدي نمـوده، بيهقـي     را به اين صورت تقسيم) سرايت بيماري(مشهورترين فردي كه عدوي . 1

، امـا از علمـاي   188ــ 186، و اآلداب ص 219ــ 216ص 7جتاب السنن الكبـري  است در ك
  . بر او سبقت گرفته است 23و  22ص 2جشافعي مذهب، حليمي در كتاب المنهاج 

و آن را قـول جمهـور   ، تـرجيح داده،  214ـ213ص 14جنووي هم اين تقسيم را در شرح مسلم 
دو و مناوي هم در شـرح  . يابد ص ميآوري بدان، تخصي گرايش و رويكه قرار داده علمايي 

ترجيح  آن را ،6490 – 6488ص 12جموجود در فيض القدير  9908و  9907حديث شماره 
 – 215 ص 4جبه معالم السـنن   : داده است و دربارة آنچه كه متعلق به اين مسئله است، نگاه

 12جوي ، بغالسنة، و شرح 2118ص 3جو كتاب اعالم الحديث، خطابي . 219 – 218، 216
 12جحجـر العسـقالني    و فتح الباري، ابن – 192ص 3ج، و النهايه ابن االثير 170 – 167ص
، دنضـي البه الـدرر   :و نگاه. 36 – 35النظر ص  هةو كتاب نز. 281 – 277ص 21ج، 12ص

 .غير اينهاو  99و  98، 66ص ) نوه(تفتازاني حفيد 
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  تبرك ممنوع: مسأله ششم

رشد و نمو، فزوني و سعادت، و تبريك يعني دعـاكردن بـراي   : لغت يعني در بركت
و بارك فيه، وعليه، يعنـي فزونـي و    الشئبارك اهللا : شود بر همين معنا گفته مي 1آن

ثبوت خير الهـي در چيـزي، خداونـد    «: باالخره تبرُّك يعني 2خير را در آن قراربدهد

  ]96آيه: اعراف[ )K  J   I  H  G  ( :فرمايد مي
كردند، بركات آسمانها و زمـين را بـر آنهـا     آوردند و پرهيز مي اگر ايمان مي... «: ترجمه

   3»گشوديم مي
ار و جمـع  در آن، به گونـه اسـتقر   خيربدين علت به اين نام، نامگذاري شده، كه 

شود كـه داراي آن خيـر و    و مبارك به چيزي گفته مي .يابد بركه، استقرار مي در آب
گـردد كـه احسـاس     و چون خير و نيكـي خداونـد طـوري صـادرمي    ... نيكي باشد،

حد و حصر است، به هر  شود، و اينقدر زياد است كه قابل شمارش نيست و بي نمي
گوينـد، آن چيـز    شود، مي مي شاهدهچيزي كه در آن فزوني و رشدي غيرمحسوس م

  4».مبارك است و در آن بركت و فزوني هست
، اما است كه هركسي بر آن حريص استاي   اين وصفش است خواستهبركتي كه 

بر اسـاس   اول اينكه بركت را : از دو امر، ممنوع و نهي شده استمقام در اين  بنده
آوردن خيـر   ست كه فرد در بدستدوم اين ا .ها در اشياء جستجو كند اوهام و گمان

نمايـد، چـون    تجـاوز   ]تجويز نمـوده آن براي [از وسايلي كه شرع حقيقي و بركت 
از ، وسـايلي را كـه   هرا مشـخص نمـود   يكي از اشياء بركت خاصـي شرع اگر براي 

  .كرده استنيز مشخص  شود، آورده مي البالي آنها آن بركت بدست
آن خير و بركت وجود دارد، براي كسب اين  پندارند كه در اما چيزي كه مردم مي

                                                 
  293ص 3جالقاموس فيروزآبادي . 1
  395ص 10جمنظور  لسان العرب ابن. 2

  )F  E    D  C  B   A(: اول آيه عبارتست از. 3
  120مفردات الفاظ القران امام راغب اصفهاني ص . 4
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  .شوند به شرك ميمنجر گيرند كه  شده امور نادرستي را بكار مي بركت گمان
ي اضافاتي كه بر آنچه كـه شـرع در امـوري آورده كـه بـه       درباره يچنين مطلبو 

بـر  كننـدگان،   روي زيـاده مـثالً گـاهي    بركت آنها اذعان كرده است، صورت گرفتـه، 
ها، آن بركـت را   كه بواسطة آننمايند  اعمالي را زياد ميباشند،  مشروع ميي كه امور

نظير محذوري كه كمي  باشد در آن زيادت، محذوري ميدر نتيجه، . كند جستجو مي
    .پيش ذكر شد

در زمان جاهليت در بين قوم عرب اين تبرك ممنوع وجود داشـت و بقايـايي از   
در از جملة ايـن بقايـا مـوردي اسـت كـه قـبالً       كه  در ميان مردم باقي مانده بودآن 

مبنـي بـر   ) ص(پيـامبر از افراد تازه مسلمان  ذكر شده، از طلبحديث ابو واقد ليثي 
در كنـار  آن درختي كه مشـركان  درختي را برايشان مشخص گرداند هم مانند  اينكه
  1.كردند ميسالحهايشان را بر آن آويزان نشستند و  آن مي

و در رابطه بـا ايـن موضـوع،    جاهالن به انكار نمودن كار يان، به همين دليل پيشين
را كـه شـرع   تحذير و هشداردهي به مردم از درافتادن به آن، يا اعتقاد به اينكه آنچه 

  .اند يادآور شدهكند،  آورده، هر كاري بر آن داللت مي
قطعـاً  «: حجراالسـود را بوسـيد و گفـت   )  ط(مشهور است كه اميرالمؤمنين عمر

و اگـر   رسـاني،  انم كه تو سنگي هستي كه نه ضرر داري و نه سـودي مـي  د مي
  2».بوسيدم د، تو را نمييبوس را نديده بودم كه تو را مي) ص(پيامبر

بسيار بزرگي است كه علماي شافعي مذهب توجه بسياري بدان كـرده   سخناين 
 :انـد، بيهقـي گفتـه اسـت     بيـان كـرده  ] 1[ و سبب گفتـة عمـر را در ايـن موقعيـت    

ه بـه سـوي ركـن    قبالً سنگ را پرستش نموده، و هنگامي ك) ط(اميرالمؤمنين عمر«
ترسـيده، بـدين   خـود  ، انگار از وضـعيت دوران جاهليـت   زده كعبه و پاية آن چنگ

گويـد كـه اي    و آنجا چنين مي. خاطر از هرچيزي به غير از خدا دوري نموده است

                                                 
   .گذشت) اصل كتاب( 528ـ  527پاورقي صفحة  3تخريج آن در شمارة . 1
، كتـاب  17ص 9ج، كتاب الحج، مبحـث حجراالسـود، و مسـلم    160 – 159ص 2ج بخاري. 2

ايـن عبـارت حـديث از آن صـحيح     . ستحباب تقبيل الحجراالسود فـي الطـواف  الحج، باب ا
  .بخاري است
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  بگويـد كـه آن سـنگ،   واهد خ تواني ببخشي، مي سنگ تو نه ضرري و نه سودي مي
و او تنها بخاطر پيـروي  . . . ]. و چيز ديگري نيست [سنگ است ر قالب يك دفقط 

  1»).كند و زيارت مي(بوسد  را مي آنو متابعت سنت است كه 

                                                 
، علـي حضـرت  بيهقي اين كالم را موقع توجيه اين روايت گفته كه  45ص 3جشعب االيمان . 1

االسـود نفـع و    حضرت عمر را تخطئه كرد بدين علت كه حضرت عمر معتقد بود كه حجـر 
كسي كه بر روي آن دست كشيده، در روز قيامت شهادت  رساند بدينگونه كه، براي ضرر مي

تـو  برم به خدا از اينكه در ميان قومي زندگي كنم كه  پناه مي«: عمر در جواب گفت .دهد مي
بيهقي هدف كالم عمر را چيزي دانسته كه ما اينجـا آن را  » اي ابوالحسن در ميان آنها نباشي

ولي حقيقتاً بيهقي از ايـن  . قيامت قرارداده استكالم منسوب به علي را  مراد ازكرديم و  نقل
از طريق بسيار ضعيفي روايت شده، چـون راوي از افـراد    زيادتچون اين  بوده،نياز  كار بي

  .صحه گذاشته است اوبودن  ابوهارون العبدي است كه خود بيهقي بر ضعيف
ي جرح و تعديل او را است كه نه يك نفر بلكه افراد زيادي از علماو اين عبدي يك نفر شيعي 

آمـده و ايـن روايـت     414 – 412ص 7جحجـر   اند كه در تهذيب التهذيب ابن كاذب دانسته
اي كه راوي آن حال و روزش چنين است، نبايد در توجيه آن كاغذ و قلم را هـدر داد   اضافه

. اند، خـود را بـه زحمـت كشـاند     كردن بين اين روايت و آنچه كه ثقات آورده و در پي جمع
 264ص 2جو تلخـيص الحبيـر    254ص 7الباري جزياده را در فتح  حجر هنگامي كه اين بنا

العبدي هست كه خيلي  در اسناد آن ابوهارون«: است كرده و گفته  آورد، خوب بدان اشاره مي
هدفش اين است كه اين اضافه چيزي نيست و به همين دليل خـود را بـه   » .باشد ضعيف مي

و معلـوم  . اسـت  بحثي و گفتاري دربارة متن آن بـه ميـان نيـاورده    توجيه آن مشغول نكرده و
حكايـات شـيعيان اسـت تـا     هـاي باطـل و عـادت و خـوي      سر هم كردن حكايتاست كه 

. عالن دارنـد قبل از او، اديگر سه خليفة را شيوة بر در زمينة خالفت بدينوسيله فضل علي را 
  . ين نكته آگاه باشيمبه هنگام آوردن اين روايت، به ا پس الزم است كه 

العبدي  كند كه او پيش ابوهارون اسد نقل مي از بهزبن 414ص 12جحجر در تهذيب التهذيب  ابن
او هـم  . اي، بازگو كن و به من نشـان بـده   آنچه كه از ابوسعيد الخدري شنيده: رفت و گفت
) گفـت  روايـت نمـود و بـه مـا    (اي درآورد كه در آن نوشته شده بود حـدثنا   كتاب و نوشته

ابوسعيد، كه عثمان داخل منزلش شد در حالي كه او به خدا كافر بود، گفتم تو بر ايـن كـالم   
حجـر   ابـن . بينـي  همانطور است كه مـي : ؟ او گفت)پنداري و آنرا درست مي(نمايي  تأكيد مي

  »اند اين دروغ واضحي است كه بر ابوسعيد بسته«كند  گيري مي چنين داستان را پي
او متـروك  «: در شرح حال ابوهارون كه گفتـه  408حجر در التقريب ص  قول ابنبه همين دليل 

، احتماالً با آنچه كه در اينجا عنوان كرده، جـور درنيايـد  » دانند است و بعضي او را كاذب مي
ترين تعريف در وصف او رتبه دوازهم است كه عبارتسـت از كسـي كـه بـر او      بلكه مناسب

 75همـانطور كـه در صـفحه    . نمايند را اطالق مي) و افترا پردازي يعني دروغ(كذب و وضع 
و . (اسـت  گـو دانسـته   حجر يكي از كسـاني اسـت كـه وي را دروغ    التقريب آمده و خود ابن

 )خداوند آگاهتر است
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) انك التضر و التنفـع ( ى هبه اين خاطر جملـ «: است امام نووي چنين گفته] 2[  
اند فريب نخورنـد چـون آنهـا بـر عبـادت و       را گفته تا كساني كه تازه مسلمان شده

و از ضـرر و خسـارت    ،هـا اميـد   اند و به نفع سنگ سنگها عادت داشته 1بزرگداشت
، و آن موقع به زمان جاهليت كنند گر در تعظيم آنها كوتاهي ميااند  آنها واهمه داشته
ينـد كـه   يكي از آنهـا، او را بب ترسيد از اينكه  )ط(عمر اين بود كه هم نزديك بود، 

اين امر، بـر او مشـتبه و    در نتيجه. ورزدمي بوسد و بدان اهتمام دارد آن سنگ را مي
عمـر توضـيح داد    به همين خاطر، حضرت.] دو جور ديگري فكر كن[نامعلوم شود 

در آن آنچـه كـه   هر چند كـه اجـراي    2.كه اين سنگ خودبخود نفع و ضرري ندارد
باز هم بدين معنا اسـت كـه ايـن    رساند،  يجزا و پاداش نفع مبا  مشروع شده است،

 ي كههم مانند بقية مخلوقات ديگر آنسنگ قدرتي بر نفع و ضرر رسانيدن ندارد و 
عمر اين سخنان را در موسم حـج بيـان    .، سنگي مخلوق استدننفع و ضرري ندار

كرد تا شهروندان و اهالي مناطق مختلف و سرزمينهاي متفاوت ايـن كـالم را حفـظ    
   3».فهم نمايندكنند و 

اين را گفته تا وهـم  . . . «: است گفتهگفتار عمر  در مقام بيانالعيد نيز  دقيق ابن] 3[
و عـدم  را از بـين ببـرد،   بود،  زمان جاهليت نقش بستهاز كه در ذهن مردم  يو خيال
باشند، را محقق سـازد،   از اين حيث كه سنگ ميتوسط سنگها، برداري و انتفاع  بهره

و خواسـت كـه ايـن اعتقـاد از بـين      (اهليت درباره بتها عقيـده داشـت،   آنچنانكه ج
  4»)برود
خطـاب   ايـن كـار ابـن   «: است چنين برداشت نموده از آن عسقالني حجر و ابن] 4[

در ، مبنـي بـر اينكـه    هشـد  كه براي بعضي از جـاهلين واقـع   آنچه براي دفع نمودن 
امام اگر از كـار  «: كهاينيان و ب» گردد برمي آنبه ذات خاصيتي است كه حجراالسود 

بايد سـريعا آن امـر را   . موجب تباهي اعتقاد او شودنسبت به  كسي بترسد كه  ،خود

                                                 
 .بهتر است) تعظيمها(در عبارت آمده كه ) تعظيما( 1
 .بهتر است) ان(در عبارت آمده كه ) اَن.(2
 31ص 8جو چيزي شبيه به آن در المجموع  17 -16ص 9جشرح مسلم . ٣
  469احكام االحكام ص .  4
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] 5[عسـقالني از شـيخ خـود      حجـر  و شـيخ ابـن   باشدمي ».بيان كند و آشكار سازد
بوسـيدن هـر چيـزي كـه شـرع      «نقل كرده كه او اين برداشت را نموده كـه   1عراقي

همانگونه كه علماي شافعي مذهب به گفتار  2»گفته مكروه استچيزي دربارة آن ن
در اند به همان شيوه به آوردن گفتـار بعضـي از سـلف     عنايت داشته) ط(عمر 

كشند، اعتنـا و توجـه    انكار كساني كه به عنوان تبرك بر مقام ابراهيم دست مي
ان تبـرك مقـام   افرادي را مشاهده نمود كه بعنـو ) ط(زبير  براي مثال ابن .اند نموده

بـه  «: و گفـت  كردو نهي  آنها را از آن كار به همين خاطركردند،  ابراهيم را مسح مي
  3».ايد كه نماز بخوانيد اند كه آنرا مسح كنيد، بلكه شما مامور شده شما دستور نداده
: گويد و قتاده هم مي 4»!مقام را نبوسيد و بر آن دست نكشيد«: است و مجاهد گفته

تور داده شده كه نزد مقام فقط نماز بخوانند، و دستور ندارند بر آن مسح به آنها دس«
هـايي قبلـي بـر دوش     چيزي را از آنچه كه امـت اما اين امت . كنند و دست بكشند

و اين در حالي است كه يكي از كسـاني كـه جـا و     .اند، به عهده گرفته است كشيده
بر اين ما تعريف كرده كه اين امت است، براي  و انگشتانش را در آن ديدهاثر پاشنه 

  6».است و محو شده 5از بين رفته ،ثراآن كه تا جايي اند  دست كشيده اثر
» .هيچكس نبايد مقام را لمس و مسح كند و يا آنرا ببوسد«: است حليمي گفته] 6[

                                                 
و شيخ » است شيخ ما در شرح الترمذي گفته«: حجر نام شيخ خود را ذكر نكرده، بلكه گفته ابن. 1

و استاد او كه ترمذي را شرح نموده ابوالفضل عبدالرحيم بن حسين عراقي است كـه حـافظ   
ب مذكور، احاديث احياء را تخريج نمـوده، و علـوم الحـديث    معروفي بوده، او عالوه بر كتا

و بجز اينهـا كتابهـاي ديگـري هـم     . است صالح را به نظم درآورده، سپس آنرا شرح داده ابن
 -359ص 4جقاضـي شـهبه    كنيد به طبقات الشافعيه ابـن  نگاه. وفات يافت 806دارد، او سال 

  248 -246ص 1جو البدر الطالع، الشوكاني  -363
 255ص 7جفتح الباري . 2
 15512شماره  416ص 3جشيبه  ابي ابن  -8958شماره  49ص 5جالمصنف، عبد الرزاق . 3
 .است ، آنرا روايت كرده15513شماره حديث  416ص 3جشيبه در المصنف  ابي ابن. 4
يعني پوسـيد، از بـين   ): الثوب و الجلد(شدن  پاره«كلمه اخلولق  252ص 1جالمعجم الوسيط . 5

 ...نرم شد و رفت،
جريـر   و عبـارت از آن ابـن   401ص 2جازرقي  مکة ، تاريخ422ص 1ججرير  جامع البيان ابن. 6

حميــد نســبت داده و  آنــرا بــه عبــدبن 292ص 1جاســت و ســيوطي در كتــاب الــدرالمنثور 
 .است المنذر نيز همين كار را كرده ابن
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  1».است سپس گفتة ابن زبير و مجاهد را ذكر كرده

، ]125آيـه : البقره[ )µ  ´ ¹  ¶  ¸  (بغوي در تفسير اين آيه ] 7[
نزد مقام ابراهيم به آنها امر شده كه «: از قتاده، مقاتل و سدي نقل كرده كه آنها گفتند
  2»اند نشدهامر نماز بخوانند، اما به مسح كردن و بوسيدن آن 

 3مسـح مقـام   در انكـار قتاده كـه  پيشين كثير هم در تفسير اين آيه قول  ابن] 8-9[
  4.است حجر نيز همين كار را انجام داده و ابن نقل كردهرا گفته شده، 

ذكـر  بـا ايـن مسـأله     رابطـه  مقوالت نفيس و ارزشـمندي كـه در  از و يكي ] 10[
انـس وادار   استادش مالك بـن  چيزي كه شافعي را به مخالفت به: شود اين است مي

كـه از آن امـام    5در اندلس كاله رنگـارنگي كرد، اين بود كه به او خبر رسيد كه 
، وقتـي بـه آنهـا    )كننـد  طلب باران مي(كنند  ك است، مردم به آن استسقا ميمال

گوينـد مالـك چنـين فرمـوده      چنين گفته، آنها مـي ) ص(شود كه پيامبر گفته مي
  6»است

اين داستان بر اين نكته تأكيد دارد كه شافعي اين كار را ناپسند و مذموم دانسـته،  
  .باشد اه و روش درست و راست ميو خروج از ر ]در احترام[چون شامل مبالغه 

                                                 
 .453ص 2جالمنهاج في شعب االيمان . 1
  147ص 1جمعالم التنزيل . 2
 170ص 1جتفسير القرآن العظيم . 3
 21، 20ص 17جفتح الباري . 4
) كه در اصل كتاب و عبارت آن آمده(معناي الكمه و قلنسوه  799ص 2جدر المعجم الوسيط . 5

و همين معجـم در آدرس  » پوشاند كاله گردي است كه سر را مي: الكمه«چنين توضيح داده 
لباسي براي پوشانيدن سـر اسـت كـه انـواع و     «: است قلنسوه را چنين معنا كرده 754ص 2ج

 ».اشكال مختلفي دارد
در كتـاب ابـويحيي   «اسـت   نموده و گفتهنقل نقل اين قضيه را  508ص 1جبيهقي در المناقب . 6

و ساجي از دو شـاگرد و  » .ام گويند، خوانده زكريا بن يحيي الساجي دربارة آنچه مصريان مي
همـانطور كـه در طبقـات    . اسـت  ربيع اين روايـت را گرفتـه  يار بزرگ شافعي يعني مزني و 

و رد و مخالفـت شـافعي بـا    . است آمده 299ص 3ج، و طبقات السبكي 203ص 1جكثير  ابن
اختالف شافعي كتاب  191ص 7جو در كتاب االم . معروف و مشهور است) مالك(استادش 

اسـت كـه    ذكر كـرده  است، گرفته مالك  ازكه  ايراداتيو مالك آمده و امام شافعي بعضي از 
  !نگاه كنيدبه آن خواهيد،  اگر مي
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اند،  اصحاب شافعي در مناسبات زيادي مسئلة تبرك ممنوع را بحث كرده و آورده
كنيم تا عنايت آنها بـه ايـن امـر     نقل مي ،كه ميسر و فراهم استاز آن، آنچه را و ما 

  .عظيم را بيان كرده باشيم
رده كه آنها از متصل براي نمونه حليمي از بعضي علما و اهل علم روايت ك] 11[

و مسـح و ماليـدن   ) ص(و پشت خود به ديوار قبـر پيـامبر    شكمكردن و چسباندن 
تأكيـد كـرده و بـر    را حليمـي آن  . انـد  دست بر آن، نهي كرده و آنرا بـدعت دانسـته  

با مسـح   ]اصحاب[ )ص(درستي آن دليل آورده مبني بر اينكه در زمان حيات پيامبر 
تقرب نجسـته و ايـن كـار را     ،سباندن سينه و پشت بر آناش و با چ ديوارهاي خانه

كنند، بـه   اند، و بيانگر اين نكته است كه مانند خانه كعبه كه دور آن طواف مي نكرده
و كشـيدن دسـت بـر    و مسـح  . گيرد اين طواف انجام نمي) ص(دور قبر رسول اهللا 

ر پيـامبر  قبـ  ديـوارة  ولي برعكس مسح و كشيدن دست بـر  امري بالمانع استكعبه 
  1.باشد مجاز نمي) ص(

اسـت   ياين همان حق« :است گفته در تأييد آن نووي هم اين را نقل كرده و ] 12[
بسياري از عوام و انجـام ايـن   مخالفت به و . اند كه علما گفته و بر آن موافقت داشته

احاديث عمل، تنها به  و چون اقتداء. شود كار توسط آنها، هيچ ترتيب اثري داده نمي
هايشان توجه  باشد، و به بدعتهاي عوام و يا ديگران و ناداني ميصحيح و اقوال علما 

هر كسي بر دلش خطور كند كه مسـح بـا دسـت و    «است  سپس گفته» .نخواهد شد
اين فكـر برخواسـته از غفلـت و نـاداني اوسـت،       تر است، دار اين نوع كارها، بركت

و فضـل   2پس چگونـه  ع باشد، وشربا موافق كه  صرفاً در چيزي استچون بركت 
  3»شود؟ با حق و صواب مطالبه مي غتل در في] در بركت[خواهي  زياده

  .اين كالم امام نووي از نهايت زيبايي و استحكام برخوردار است
چسـباندن بـه ديـوار قبـر      شكمو سيوطي هم تأكيد نموده بر اينكه پشت و ] 13[

                                                 
  457ص 2جالمنهاج في شعب االيمان . 1
بيشترين استعمال در معناي طلب ابتغـي اسـت   «: گفته شده كه 65ص 1جدر المعجم الوسيط . 2

غي بهتر از ينبغي باشد كه در عبـارت اصـل كتـاب    تَبشايد در اين مكان كلمه ي» نه كلمه بغي
 ) و اهللا اعلم. (است آمده

 275ص 8جالمجموع . 3
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ري است كـه منهـي عنـه و منكـر     و همچنين مسح و بوسة آن جزو امو) ص(پيامبر 
  1.باشند مي
كردن پشت در مقابل قبري كـه   بعضي از علما خم«جماعه گفته است  عز بن] 14[

اند،  كردن به آن را بدعت به حساب آورده از قداست برخوردار است، به هنگام سالم
نـا  انحكنند كه اين  كساني كه از علم و آگاهي برخوردار نيستند، فكر مي :گويد او مي

و بدتر از آن بوسيدن خاك گور است كه اين كارهـا از  . باشد عالمت بزرگداشت مي
خيـر و نيكـي در   همـه  دانـيم كـه    هيچكدام از سلف و گذشتگان روي نداده و مـي 

خداوند آنها را مورد رحمت خود قراردهد و مـا  (از آنها است  كردن پيروي و تبعيت
بركـت  ارتقـاي  يدن خـاك را باعـث   و هر كه بوسـ .) منفعت بخشد ها بواسطة آنرا 

است كه موافـق  زي يصرفاً در چچون بركت . بداند، نشانة جهالت و غفلت او است
دانـد و مرتكـب    را نمي اينو من از كسي كه . شرع و اقوال سلف و اعمالشان باشد

افتم كه با اينكه بر قـبح و   شوم، بلكه از كسي به تعجب مي شود، متعجب نمي آن مي
داند كه مخالف با عمل سلف صـالح اسـت، بـاز هـم بـه       ه است و ميزشتي آن آگا

شعر را بـه عنـوان    و براي آن،. نمايد دهد و آنرا تحسين مي درست بودن آن فتوا مي
  2».آورد شاهد مي

ماليـدن دسـت بـر ديـوار و     «: گويـد  امام غزالي در آداب زيارت مدينـه مـي  ] 15[
اند  پس علما متذكر شده) ص(يامبر يعني ديوار قبر پ 3»بوسيدن آن جزو سنت نيست
اند كـه ايـن كـار بـدعتي      ممنوع است و بيان داشته) ص(كه لمس و تقبيل قبر پيامبر

  .باشد ناپسند و زشت است و از كار و عمل مسلمانان نمي
بـا هـدف تعظـيم و بزرگداشـت     امثال آنها صرفاً از يك سو و اين كار را عوام و 

                                                 
 259االمر باالتباع و النهي عن االبتداع صفحة . 1
بـا   ،دهشـ علما نقـل  اين  كالمي كه از بعضي از ، ظاهرا1391ً -1390ص 3جالسالك  يةهدا. 2

جماعه تداخل پيدا كرده و يكي از ديگري قابل تشخيص نيسـت، و نهايـت و آخـر     كالم ابن
كه به چاپ رسيده صحيح نيست در هـر صـورت    متني نتز براي آن گذاشته دركالمي كه پرا

اش آورده، پس عدم تميـز و جداسـازي كالمـش از     جماعه كالم آنها را در تأكيد بر گفته ابن
 .كند كالم علما هيچ ضرري را به معنا وارد نمي

 306ص 1جاالحياء . 3
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  .دهند انجام ميبقصد تبرك  سوي ديگر، ازو قبور 
نبايـد مسـح و لمـس و     ]هيچ كسي[قبر «: اند خراسانيان شافعي مذهب گفته] 16[

  1»تقبيل شود، چون اين كار جزو عادتهاي مسيحيان است
  2.المديني هم بر اين نظريه تأكيد دارد ابوموسي] 17[
كـردن قبـر پيـامبر     از لمـس هنگامي كه بـه منـع   مانند آن را گفته، غزالي هم ] 18[

زدن و بوسـيدن   دسـت « :گفتـه بطوريكـه  . آن يـادآور شـده اسـت   و بوسيدن ) ص(
  3».آرامگاهها عادت يهود و نصاري است

تأكيد نموده بر اينكـه ماليـدن دسـت و بوسـيدن قبـور       4ابوالحسن زعفراني] 19[
دوري  هـا توسط عوام از نظر شرعي جزو بدعتهاي منكري است كه قطعاً بايـد از آن 

  5.را بازدارند و نهي كنند ها آنشود و انجام دهندة 
كننـد كـه جـزو     هم در بحث بدعتهايي كه اهل آن فكـر مـي   »/«ابوشامه ] 20[

مردم بـدان گرفتـار   عامة از اين قسم است كه «: است گفته هاست تعبادات و قرب
اند، اينكه شيطان اين عمل را براي عامة مردم مزين كـرده كـه ديوارهـا و     شده

و معطر نمايند، و در هر شهري مكان مخصوصـي را بـراي   بندي  ستونها را آزين
بـه ايـن دليـل كـه     انـد   كـرده  چراغاني كردن با شمع و فانوس و غيره مشخص

                                                 
) القبـور  زيـارة آداب (وموسي المديني ، آنرا از كتاب حافظ اب311ص 5جنووي در المجموع . 1

 .است نقل كرده
 مثـل ابوبكر عمر اصفهاني است، تصنيفات فراواني از خود بجاي گذاشـته،   او حافظ محمد بن. 2

بسيار متواضـع بـود و از كسـي     »/« او و غير اين دو، الصحابة معرفةو ذيل  تتمة الغریبین
كنيد به السير، ذهبـي   نگاه .ي وفات يافتهجر 581سرانجام در سال . كرد چيزي را قبول نمي

ابوموسي در كتابش بـه نـام آداب    163 -160ص 6جو طبقات السبكي  159 -152ص 21ج
 .311ص 5جنگاه كنيد به المجموع، نووي .القبور، بدان اقرار نموده است زيارة

 .320ص 1جاالحياء . 3
شـنيده، و نـزد   ] حـديث [ي خطيب بغـداد تر از يشه و محدث محمد بن مرزوق بغدادي، بفقي. 4

. اسـت  تأليف كرده الحج را  و چندين كتاب از جمله مناسك .ابوالسحاق شيرازي فقه آموخت
، و طبقـات  472 -471ص 19جالسير، الـذهبي  به : نگاه. وفات يافته 517و سرانجام در سال 

 .262شماره شرح حال 302ص 1جقاضي شهبه  ابن
القبور ابوموسي اصفهاني، آنرا نقل كرده  ةآداب زياراز كتاب  311ص 5جنووي در المجموع . 5

 .كه درباره جنائز استزعفراني  ي ازو ابوموسي آنرا از كتاب
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يكي از كسـاني را  كند كه او در خوابش  اي براي آنها حكايت مي حكايت كننده
  .بودن مشهور است، در آنجا ديده است به صالحيت و وليكه 

دهند  نند و هر چند كه فرائض را نيز كامالً انجام نميك مردم هم آن كار را مي
كننـد   نمايند، ولي بر آن چيز محافظت مي را ضايع مي ها و واجبات خدا و سنت

  1».اند برند كه با اين عمل به درگاه خداوند تقرب جسته و گمان مي

پيوسته كارشان همين اسـت تـا بطـور    . همان بركت استمتواين وضعيت و حال 
شوند، سپس بطور تدريجي به مراحل بدتر و خرابتـر هـم    رع خدا جدا ميكلي از ش

نقـل  » /« همانطور كه ابوشامه. شوند گمراهي ميانواع رسند، و دچار شرك و  مي
  2.كرده و ما پيشتر از آن سخن رانديم

در دمشق «: النحاس كالم ابوشامه را كامالً نقل كرده و در تعقيب آن گفته ابن] 21[
بندي شده، و سـنگي در   ين اشياء وجود داشته مانند ستون معطر و آزينبسياري از ا

، و اسـت بر مسيحيان در زيـر آسـيابي كـه بصـورت بتـي      ارودخانة قلوط نزديك مق
و اشياء ديگـري آنجـا   . در مسجد نارنج، و سنگي ديگر در ميدان اصلي شهر سنگي

ه همراهي جمـاعتي از  ب 3تا سرانجام اوايل قرن هشتم تعدادي از علما. وجود داشتند
چون قطعاً خداوند، براي نصـرت  . مردم آنها را شكستند و آثارشان را از ميان بردند

كه  و دفاع از آنها هر كه را از بندگانش) ص(و پيروزي دين خود و سنت پيامبرش 
نمايد، پس آنچه كه واجـب اسـت    آماده مي ،براي آن ،را مطابق مشيت خود بخواهد

داشتن  در صورت ي چيزي را از اين منكرات مشاهده كرد بايداين است كه اگر كس
بينـد بـر سـر آن     و هر چه از شمع و فانوس و چراغ كه مـي . قدرت آنرا از بين ببرد

و براي مردم روشن نمايـد كـه ايـن كـار منكـر،      . مقابر روشن شده خاموش گرداند
ـ  و بيان كن. باشد و حالل نمي. بدعت و اعتقادي فاسد و نادرست است فع و اد كـه ن

و هرگاه چيزي از اين منكرات در بين مردم شايع . جز خدا وجود ندارد رساني زيان

                                                 
 101الباعث علي انكار البدع و الحوادث ص . 1
و ما اينجا بخاطر اتالف وقت و اطاله كالم آنرا دوبـاره   528به مطلب گذشته در صفحه  : نگاه. 2

 .آوريم نمي
  .ابوالعباس ابن تيميه است منظورش.  3
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حكم خداوند را در رابطه با آن تبيـين نماينـد و بـراي    واجب است كه علما  برشد، 
  1».نمايند انكارمردم شرح دهند و تا آنجا كه در توان دارند آنرا 

بـر صـوفياني    ه،آورد بدعتها سخن به ميان كه از هنگامي هيتمي هم  حجر ابن] 22[
كـاري كـرده كـه آنهـا از راه     كه شيطان طريقتشان را مبهم ساخته و آنها را فريفته و 

پس، تقريبـاً سـخني   سـ و درشـتي بخـرج داده،   تندي سلف و پيشينيان كنار بگيرند، 
هـا و   مانند ابوشامه در رابطه با تزييني كه شيطان دربارة معطركردن ديوارها و سـتون 

هاي آنان  تحاقبو «: است سپس گفته ،كردهدهد، ذكر  مانند آنها، براي عوام انجام مي
اين به اثبات و  نداردباشد و نيازي به توضيح و بيان  در اين آشكار مي در اين زمينه،

قبل از جنگ حنين از كنار درخـت  ) رضوان اهللا عليهم اجمعين(صحاب ا رسيده كه
ند و سالحهايشــان را بــه آن شــتدا آنــرا بــزرگ مــيگذشــتند كــه مشــركين  يســدر
  2.كند و حديث ابوواقد ليثي را كه پيشتر آورديم، ذكر مي» ...ند ختآوي مي

خيلـي  كـه  دانـد،   نياز از توضيح و بيان مـي  عمل عوام را بي به اين دليل،حجر  ابن
و هـوده  تا جاييكه تعريف و شناساندن مـردم بـه آن كـار بي   . اند انتشار يافته و راشتها

بيان شود، حكم آن و ترسـاندن مـردم و   ] 23[ فقط آنچه كه الزم است. استزيادي 
از ايـن قبيـل   «: گويـد  مي» /« بهمين خاطر است كه سويدي. هشدار به آنها است

ها و درختان وجود دارد  ها، صخره ها، چاه سنگچيز زيادي از مردم و چيزها در نزد 
شـوند و نيازهـا را بـر طـرف      اي بيماران مـي كنند اين اشياء موجب شف كه گمان مي

بخـواهم  اگـر  . برند نمايند و يا از بين مي كنند، و سختيها و مشكالت را آسان مي مي
گيرنـد و يـا چيزهـايي كـه خصوصـاً زنهـا        مردان و زنان بكار ميكه آنچه ي  ه دربار

ن نمايند تا تـأثيرات و خـواص مـورد نظرشـان را در شوهرهايشـا      آويزان ميبرخود 
كه اگـر جاهليـت اولـي هـم      گذارند اسمي را مي ءاشياراي هر يك از اين ببينند و ب

، زد زانـو مـي  و باورهاي نادرسـت   ها يانديش التهاين همه ج در مقابلگشت،  برمي

                                                 
 334تنبيه الغافلين ص . 1
حجـر نقـل كـرده و     آنرا از كتاب شـرح اربعـين ابـن    214سويدي در كتاب العقد الثمين ص . 2

 .گذشت 528 ي هپاورقي صفح) 3(تخريج حديث ابوواقد در شماره 
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   1» .كشد به نگارش چندين جلد مي رقلم فرسايي كنم، كا
ده كه دربـارة  ابوشامه را آورپيشين سيوطي در اثناي بحث بدعت، كالم ] 24-25[

برند  ها، گمان مي هايي است كه بواسطه خواب به جاها و مكانفتنه و گرفتاري عوام 
رك بـ ت ي آنهـا،  كسـاني را كـه بوسـيله   و كار  2.خير و بركت از آنها سرازير مي شود

پرستان نيز بخاطر بـت   ، چون بتاست تشبيه نموده عبادتاين افراد را به  جويند مي
و اميـد  . دادنـد  متبرك و مقدس را مورد قصد خـود قـرار مـي   و غيره عين مكانهاي 

كند كه قصـد ايـن    و در عين حال بيان مي. رسيدن به خير و نيكي را در آنجا داشتند
د و بعضـي از  باشـ  ي منكرات مـي  آنهاست، از جملهاماكن و نواحي، كه اين وصف 

كه ايـن رفـتن    و هيچ تفاوتي هم ندارد .بعضي ديگر، منكريت بيشتري دارد آنها، از
  3.عبادات يا ديگرجهت نماز و نيايش باشد و يا قرباني و 

و فـرد صـالح و   ) ص(ديدن پيامبر به خواب «: است و در جاي ديگري گفته] 26[
باشد، تا آن بقعـه و   ، نشانة بركت و فضل آن مكان نميدر مكان و جاييدرستكاري 

قراردهنـد، بلكـه ايـن كـار     مكان مورد قصد افراد گردد و آن را مصلي و عبادتگـاه  
و اين . تنها كار اهل كتاب بوده و هستاين و امثال آن، و  4.مكروه و نادرست است

ايـن بقـاع و مكانهـا    . مكانها بسيار زياد هستند و در بيشـتر كشـورها وجـود دارنـد    
چـون  . شـود  خصيصه و امتيازي ـ هر چه كه باشد ـ براي آنها در نظـر گرفتـه نمـي     

بـه  . اسـت  جـا ننمـوده باشـد، بـدترين    تعظـيم  را آن ع مقـدس  جايي كه شرتعظيم 
تعظـيم   هـاي خداونـد و   با خانه بخاطر مشابهت و هماننديخصوص كه اين مكانها 

بـر   ]عبـادت گونـه  [چيزي كه خداوند آن را تعظيم ننموده، و اعتكاف و مانـدگاري  
راه از مردم  نيز بخاطر بازداشتنو  ،آيد به دست نمي ها كه خير و شري از آن اشيايي

  5».ندا كه قرار داده شده خداست
دعا كردن در نزد آنها  ياسپس توضيح داده كه رفتن به سر گورها براي نماز ] 27[

                                                 
 216العقد الثمين ص . 1
 115االمر باالتباع ص . 2
 117مرجع قبلي ص . 3
 .است ار در عبارت كتاب چيزي افتادهانگ. 4
 123و  122االمر باالتباع ص . 5
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به قصد تبرك و اميد به جواب و قبولي دعـا، عـين دشـمني بـا خـدا و رسـول وي       
  1.است كه خدا به آن اجازه نداده ديني استو اين كار نوآوري . باشد مي) ص(

اگر كسي اين نمـاز را در  «است  مناوي در بحث حكم نماز در نزد قبور گفته] 28[
كـه خداونـد   چيزي ساخته و پرداخته آن مكان به قصد تبرك بپا داشته در دين خدا 

  2».است آن اجازه نداده هب
بـراي  ) ص(عبـداهللا توسـط پيـامبر     عسقالني، از فرستادن جرير ابن حجر ابن] 29[

زدن و شكسـتن   آتـش از و آنچه جرير بر سر آنجـا آورد   3لصهالخ هدم و ويراني ذي
افتتان مردم است خواه انسـان   ي هآنچه كه از بنا و غير آن ماي ي مشروعيت ازاله«آن، 

   4.را استنباط كرده است» باشد يا حيوان يا جماد
گمـان  كـه   هستند يخوردة اماكن و اشخاص اين كالم رو به كساني دارد كه فريب

كنـد كـه كـار     حجر، با استنباط از حديث، تأكيـد مـي   ابن. آورند بركت مي هادارند آن
به خواه . با چيزي مناسب قطع شودمشروع با اين افراد اين است كه سبب فتنة آنها 

  .يجان به جسم بيحيوان و يا به د، يا نباشي مفتون شده انسان
زيـر آن   در) ص(كـه پيـامبر    يدرختـ آن ي اخفاو همچنين توضيح داده كه ] 30[

بخاطر خير «و آن اين كـه   ،5يارانش بيعت الرضوان را انجام داد، يك حكمت داشت
چـون   هيچ افتتاني بدان حاصل نشود،شد، واقع و بركتي كه در زير آن درخت 

و چه بسا تعظيم نمايند، آن را ماند، ممكن بود بعضي از افراد نادان  اگر باقي مي
                                                 

 139همان مرجع ص . 1
 9814، حديث شماره 6431ص 12جفيض القدير . 2
  گذشت 517صفحه  3معناي آن در متن و پاورقي شماره . 3
الخلصه، و در بعضي از روايـاتش   ، باب غزوه ذي112و  111ص 5جبخاري، كتاب المغازي، . 4

  .ده كه جرير و همراهانش، تمام كساني كه نزد آن بودند، كشتندآم
كتاب الجهاد، بـاب البيعـه فـي الحـرب ان ال يفـروا، ابـن عمـر         8ص 4جدر صحيح بخاري . 5

و ايـن رحمتـي از    سال آينده كه برگشتيم هيچ كدام از ما زير آن درخـت نرفـت  «: است گفته
 ة، كتـاب المغـازي، بـاب غـزو    65ص 5جو همچنين در صـحيح البخـاري   » .جانب خدا بود

وقتي در سال آينده ما برگشـتيم، آنـرا   «است  گفته) ط(الحديبيه، آمده كه مسيب پسر حزن 
پـس  «و در عبارت ديگري چنين آمده » فراموش كرديم و هيچ كس از ما بر آن آگاهي نيافت

 13جه صحيح مسـلم  ب:  و نگاه» .ما پنهان شد  اما از ديدهبرگشتيم، به سوي آن سال آينده  در
 .االمام الجيش مبايعةكتاب االمارة، باب استحباب ، 5ص
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ين درخت قـدرت نفـع و ضرررسـاني را دارا    ا بكشاند كهاين اعتقاد آنها را به 
مشـاهده  تر از آن  و اشيائي پايين ]درختان[در اآلن  را اين اعتقادهمانگونه كه  .است
اين رحمت خداونـدي  «: است عمر به همين مورد اشاره كرده كه گفته و ابن. كنيم مي
تعـالي   بعد رحمتي از جانب اهللا ]در سال[بر آنها، ، يعني مخفي شدن آن درخت بود

  1».بوده است
بيانگر اين است كه ابن حجر از اعتقاد نادرست اهل باطل كـه بعضـي    مطلباين 

از مكانها را محل نزول بركت قرارداده و آنها را تعظيم نموده، تا جايي كه به قدرت 
بنابراين مخفي شدن درخـت  . خير و ضرر آنها اعتقاد پيداكرده اند، بستوه آمده است

 خيلـي مشـهورتر اسـت ـ     آنهارختي كه از اماكن مقدس موردنظر دـ  از چشمانشان 
در آن امـري  رحمتي از جانب خداوند بوده، همانطور كه ابن عمر گفته است؛ چون  

  .كه موجب بروز فتنه است يابد پايان مي
خفاي آن، اين است كه مردم بـه  سبب « : همانطور كه امام نووي گفته است] 31[

زير آن درخت خير و نيكي جريان پيداكرده، و آرامـش و  ، چون در آن مفتون نشوند
پس اگر اين درخـت ظـاهر و معلـوم بـاقي     .... مرحمت و خوشنودي نزول يافته و 

تعظـيم   را آنو افراد جاهـل،   ]بيابان گرد[ماند، اين ترس وجودداشت كه اعراب  مي
اي آنهـا  بـر نمايند و آن را عبادت كنند، بنابراين خفاي آن رحمت و نيكي خداونـد  

  2».است بوده
ــن] 32[ ــاي حجــر در  اب ــين انگشــتان   اثن شــرح حــديث جــاري شــدن آب از ب

 ي هبـراي آوردن پـس مانـد   ) ص(ذكركرده كه حكمت درخواست وي ) ص(3پيامبر
ـ آب ) ص(اين بوده كه مـردم گمـان نبرنـد كـه پيـامبر       ـ  معجزه،اين قبل از وقوع  ي 

پيـامبر  شـود كـه سـخن     مي ىوردآدر عين حال ياحجر  بوجودآورنده آب است، ابن

                                                 
عمر آورده و از قـول   ، بطور احتمالي معناي ديگري هم براي قول ابن79ص 12جفتح الباري . 1

آن درخـت رحمـت خـدا بـراي مؤمنـان بـوده، چـون رضـايت و         : او چنين نتيجه گرفته كه
  .است خشنودي خدا بر آنها نازل شده

  .5ص 13جشرح مسلم  .2
ذكركرده كه اين حديث از طريـق انـس و جـابر و ابـن      73ص 14جابن حجر در فتح الباري . 3

   .مسعود، ابن عباس و ابن ابي ليلي پدر عبدالرحمن آمده است
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 1»حي علي الطهور المبارك و البركـه مـن اهللا  «: فرمود بعد از جوشيدن آب) ص(
 خيـر و بركـت از جانـب   ي  مايـه كـه مبـارك و   كننـده   ك و پا  پاكآبي بيا به سوي «

   .استا اشاره به آن دارد كه ايجاد از طرف اهللا تعالي »خداوند است

از نزديك دو قبر گذركرد و خبرداد ) ص(كه پيامبرو خطابي در شرح اين حديث 
بينند و سپس چوب خرمـايي را برداشـت و    كه صاحب اين دو قبر دارند عذاب مي

اميـد اسـت كـه از    «: و گفـت . را قـرار داد  اي قبري تكـه و بر هر آن را دو تكه كرد، 
را  اين نكتـه به خوبي  2».اند نشدهآن دو چوب خشك تا زماني كه عذابشان كم شود 

  .يافته كه احتماالً گمان برده شوددر
بهمـين  . شود ميآن توجه به چوب خرما سرّي وجود دارد كه موجب در آن ] 33[

آن قطعه خود اين كار بخاطر اين نبوده كه در «: گفته است پنداردليل او در نفي اين 
ابـوعمرو بـن    3».را واجـب بسـازد   ]عنايت[داشته كه آن چوب، معنا و دليلي وجود 

ميـل بـه    هـا الصالح در كتاب المنسك كه درباره اموري است كه مـردم بـا انجـام آن   
  : است تحصيل بركت از راه غير شرعي دارند، چنين گفته

مدتي پيش بعضي از افراد فاجر و مكار در كعبه مكرَمه دو امر نادرسـت و  «]  34[
يكـي  . بود نمودند كه ضررشان براي مردم عادي خيلي زياد ناپسند را بدعت گذاري

اهللا  را در ديـوار بيـت   جـاي بلنـدي  الوثقي سخن به ميان آورده،  ةدرباره عرو: اينكه

                                                 
در  171ص 4ج، شرح حديث ابن مسعود، كه بخـاري در صـحيحش   81ص 14جفتح الباري . 1

   .سالم، روايت نموده استالا فیالنبوة باب المناقب، باب عالمات 
 3ج، كتاب الوضوء، بابِ من الكبـائر ان اليسـتتر مـن بولـه، مسـلم      61و  60ص 1جالبخاري . 2

   .البول جناسة، باب الدليل علي ة، كتاب الطهار200ص
چنـين بـوده كـه    ) ص(، و ذكرنموده كه ممكن است دعاي پيـامبر 274ص 1جمعالم الحديث . 3

اما بايـد گفـت كـه امـام مسـلم در      . ن دو قطعه چوب خشك شوندطلب تخفيف نموده تا آ
در حـديث طـوالني جـابر و داسـتان ابويسـر،       145و  144ص 18جصحيح خود بـه آدرس  
به جابر دستور داد تا آن مكاني كه وي آنجا ايستاده بيايد و تكه ) ص(روايت نموده كه پيامبر

هنگامي كه جابر دليل ايـن كـار   . چوبي را در طرف راست و يكي را در طرف چپ قراردهد
من از بين دو قبر گذشتم كه شكنجه مي شدند، دوسـت داشـتم   « : فرمود) ص(را پرسيد، او

» .كه آنها از طريق شفاعت من در رفاه بمانند تا هنگاميكه اين دو تكه چوب مرطوب بماننـد 
ون مـي باشـد، چـ   ) ص(اين حديث دليل است بر اينكه اين نوع عمل مخصوص خود پيامبر

   )واهللا اعلم.(از پروردگار خود خواسته و اينجا به صراحت آن را گفته است) ص(او
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و . الوثقي ناميدند ة، و آنجا را عرواست  مورد هدف قرارداده كه در مقابل درب كعبه
الـوثقي   ةدر دل افراد عوام انداختند كه هركسي كه به آن نقطه دست زنـد، بـه عـرو   

م مجبور بودند كه جهت رسيدن به آن هـر نـوع مشـقت و    مردم ه. چنگ زده است
و بر همديگر سوارشوند، حتي بعضي اوقات زنان . كنند زحمتي را بيازمايند و تحمل

يكديگر را متقـابالً لمـس   زنان و مردان ) كه در نتيجة آن( رفتند،  بر پشت مردان مي
  . شدند ملحقا به آنهدنيايي ديني و خسارتهاي انواع كه با اين كار  كردند مي

ميخي در وسط كعبه بود و آن را ناف دنيـا ناميـده بودنـد، و مـردم را     : مسئله دوم
جـا   يكي از آنها ناف خـود را نمايـان سـاخته و آن را روي آن    وادار كرده بودند كه 

، واضـع و  بكشـد  خداونـد  .بيندازد، تا نامش را بر روي نـاف دنيـا قـرار داده باشـد    
  1»!پديدآورنده آن را

كالم استادش ابن الصـالح را مـورد تأكيـد    با ذكر وشامه در بحث بدعتهاي حج اب
بركـت و خيـر را   تحصـيل  ظاهراً با ايـن دو كـار ابـداع شـده، تنهـا      . 2است قرارداده

و  اهـل مكـر و فريـب،    بعد از اينكهبنابراين مردم عادي و عوام با . موردنظر داشتند
 ،اندزينت دادهبراي آنها  اين منكرات را خورند، كساني كه به ناحق اموال مردم را مي

  همانگونه كه نووي به اين نكته يادآور شده است هنگامي .اندمرتكب همة آنها شده
از آن تحذير كرده، او هم تحزير كرده، و كسـي كـه   ] 35[كه از آنچه كه ابن صالح 

باطـل  ايـن دو بـدعت كـه    «ٰ  :اسـت   گفتهو . آن را پديد آورده، گمراه خوانده است
انـد، و همچنـين بـراي     آورده هستند، بخاطر اهداف و اغراض فاسدي آنها را بوجود

هـم  صـالح   ابـن  3».گيرنـد  دستيابي آنها به اموال نامشروعي كه از مـردم عـادي مـي   
تقـرب  ) ص(از نادانيهاي مردم عادي و بدعتهايشان در مسجد رسول اهللا «: گويد مي

با خوردن خرماي صـيحاني  ) ص(قبر پيامبرجستن آنها در روضه شريفه بين منبر و 
خود و انداختن آن در چراغ بزرگ نزديك تربـت  سر موي بريدن و همچنين . است

                                                 
، نقـل كـرده   280و  279ابوشامه آن را در كتاب الباعث علي انكار البدع و الحوادث، صـفحه  . 1

  .است
   .280-279مرجع سابق ص . 2
   .269ص 8جالمجموع . 3
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   1».باشد ها مي ها و بدعت يكي ديگر از اين جهالت )ص(پيامبر
كالم ابن صالح را نقل كرده، و آن را تأييد و نووي  3، سيوطي2ابوشامه]  36-37[
در زمرة منكرات «ووي عملكرد آنها را چنين توصيف كرده كه اند و گفتيم كه ن كرده

، بدون شك هدف عمـومي  4»باشد اند مي هايي كه ناپسند و قبيح شمره شده و بدعت
امـاكن و مواضـع،   اين تبرك جستن است نه اهانت به ذكر شد، در اينجا از آنچه كه 

اين كار، است، ولي چون مستمسك و مستند آنها در اين كار غير از شريعت خدايي 
آنچه معلوم است اين اسـت  . گردد حساب ميقبيح و زشت آنها هاي  در زمرة بدعت

كه تبركهاي ممنوع همه مثـل هـم نيسـتند، چـون قسـمتي از آنهـا جـزو تبركهـا و         
شرك اصـغر هسـتند،    ،آنها بدعتهايي است كه شرك در آن وجود ندارد و بعضي از 

همانگونـه كـه   . باشـند  ميي دين  دايرهخروج از  وجبو قسمتي هم شرك اكبر و م
هاي بعضي از  دهند از بريدن شاخ در اثناي ذكر آنچه كه عامة مردم انجام ميسيوطي 

  وي. به قصد تبرك، گفته استچهارپايان 
برند، تـا خيـر و    گاو، گوسفند و بز را با تن بر مي هاي شاخ«: گفته است] 38[

آنهـا وجـود    و شكي در تحـريم ست بركت بر آنها ببارد همه اين كارها باطل ا
رسد تا اينكـه جـزو گناهـان     در بعضي از آنها به حدي مي و اين تحريم .ندارد

كفـر تلقـي   هـا   هـا بـر حسـب مقاصـد و نيـت      تق، و بعضي وكبيره محسوب شود
   5».گردد مي

مذهب شافعي دربـاره   اي بود از زحمات و كوشش علماي باألخره اين گوشه
آنچه را كه ما در ايـن  ولي . تبرك ممنوع و غيرشرعي تحذير و هشدار نسبت به

ايم بر  اين بدان معنا نيست كه تمام كساني كه ما از آنها نقل كردهمورد آورديم، 
در اينجـا بيـان   فقط خواسـتيم  با هم متفق هستند، بلكه  ممنوعة تبركصورتهاي 

                                                 
 .كرده نقل 282ابوشامه در كتاب الباعث ص . 1
  .282مرجع سابق ص . 2
  .258االمر باالتباع ص . 3
   .276ص 8جالمجموع . 4
  .142االمر باالتباع ص . 5
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 آناهـل  ، و كنند منع مي تبركي كه دليل شرعي ندارد كنيم كه علماي شافعي از
اي كه تمام آنها بر آن تأكيد دارند اين است كه  دانند، چون قاعده را خطاكار مي

اش باز  بر ادعا كنندة ادعاي وجود بركت، بدون دليل و حجت شرعي در اشياء،
و خداونـد  «. هركسي كه باشد حال .شود و از او قبول نخواهد شد پس داده مي
  1».داناتر است

                                                 
كالم در اين مبحث را در مقدمه همـين فصـل    ي هبد نيست كه اشاره كنيم به اينكه سبب اطال. 1

   .، توضيح داديم464در صفحه 
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  ادن به زمانهدشنام د : مسئله هفتم

مفاسـد  ) زمـان (اند، چون سب و ناسـزا بـه دهـر     نصوص از اين دشنام نهي فرموده
آن را  هـاي  و بـدبختي  ها مصيبت ،بسيار بزرگي را دارد كه بيشتر واقع شدگان در آن

قـال اهللا  «اند كه وي گفتـه اسـت    روايت كرده) ص(شيخين از پيامبر. كنند نميدرك 
ب الدهر و انا الدهر، بيدي االمـر، اقلـب الليـل و    يؤذيني ابن ادم، يس) عزوجل(

ناسـزا  ) دهـر (بني آدم مرا اذيت مي كنـد، بـه زمانـه    «: خداوند فرمود: يعني 1»النهار
گويد، در حاليكه من زمانه هستم، امور در دست من است، و من شـب و روز را   مي

يشـتمني  «: و در روايت غير از صحيح مسلم و بخاري چنين آمده. »كنم دگرگون مي
بنـده ام بـه مـن    « 2»و انـا الـدهر  ، دهراه  ادهراه، و او :عبدي و هو اليدري، يقول

گويد، آه از دست زمانه، آه از دست آن، در حاليكـه   او مي. داند گويد و نمي ناسزا مي
  ».هستم انهزممن 
: اسـت  گفته داده و معناي نهي از ناسزاگويي به زمانه را توضيح »/« شافعي] 1[ 

عادتشـان  قوم عـرب  ) داند خداوند هم بهتر مي در حاليكه(حديث اين است  تأويل«
وقتي دچار مصايب و باليايي از قبيل مرگ، پيري، اتالف مال و غيـره  چنين بود كه 

د، و نـ ك مـي زمانـه مـا را نـابود    تنها : گويند آنها مي. گفتند ند به زمانه ناسزا ميدش مي
ت و زمان هسـتند كـه دم بـه دم تـازه     زمانه هم همان شب و روز است كه دو ساع

روزگار آنها را به فالكت و نابودي كشاند و آنها را از بـين  : گويند و مي.خواهند شد
بدين علـت، دهـر   . دهند برد، و شب و روز را بعنوان انجام دهندگان اين كار قرارمي

فنـا  را بـه  گويند اوست كه ما  و مي. كنند را مالمت و نكوهش مي) روزگار و زمانه(
التسبوا الدهر علـي انَـه   «: است فرموده) ص(پيامبر. آورد ما ميبرده و بال را بر سر 

                                                 
ومايهلكنـا اال الـدهر، و عبـارت از    الجاثيـه، بـاب    ة، كتاب التفسير، سور41ص 6ج البخاري. 1

   .، كتاب االلفاظ من االدب و غيرها، باب النهي عن سب الدهر3 15جمسلم .بخاري است
، از طريـق ابـن اسـحاق آن را    113ص 4ج، صحيح ابن خزيمـه  300ص 2جمسند امام احمد . 2

، از 598، شـماره  265كرده كه معنعن است، ولي ابن ابي العاصم در كتاب السـنه ص   روايت
  .است كرده كه محقق كتاب يعني شيخ الباني آن را حديث حسن دانسته طريق ديگري روايت
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الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه االشياء، فانكم اذا سبيتم فاعل هـذه االشـياء   
بر ايـن اسـاس كـه    «  2»اهللا تبارك و تعالي، فان اهللا فاعل هذه االشياء 1فانما تسبوا

آورد، ناسـزا   مـي ه باد فنـا داده و مصـايب را بـر سـر شـما      زمانه و روزگار شما را ب
، اشـياء نگوئيد، چون اگر شما بددهني نماييد به نسبت فاعـل و بوجودآورنـده ايـن    

ايد، چون تنها خداي متعال فاعـل ايـن    همانا خداوند را مورد ناسزايي خود قرارداده
  .»اشياء است

يك و زيبـا پنداشـته و بعـد از    بيهقي قول شافعي را در معناكردن سب دهر، ن] 2[
از راهها و طرق اين حديث و آنچـه كـه بعضـي از راويـان     «:  گويد نقل كالمش مي
   3».باشد اند، دليل بر صحت اين تأويل مي اش را حفظ كرده زياده و اضافه

شـده، و   آن گفتـه  در تفسـير است كه  چيزياين زيباترين «: ابن كثير هم گفته] 3[
   4».مقصود هم همين است

اين حديث چيزي شبيه به آنچـه   يمعنارابطه با هم در  6و نووي 5ابن اثير] 5و4[ 
  ».اند ذكركرده ،شافعي گفته

 و عرضـه  شـده،  گفتـه  حـديث  معناي با رابطه در كه را هاييجنبه سمعاني و] 6[ 
  7»اعتقاد و تكيه كرده استقول شافعي  هو بميان آنها، و در  كرده بررسي

 را شـافعي  سـخن  مفهـوم  كنـد،  مي حديث از كه يروايت از بعد مه خزيمه ابن و] 7[

  .يدنما مي عنوان

                                                 
در حـديث بـدون نـون آمـده، و در االسـماء و      ) تسبوا(بدين صورت در السنن الكبري كلمه . 1

الصفات همراه با نون آورده شده، و اين يكي درست تر است چون از عامل جازم و ناصـب  
  . خالي است

 1ج، و در االسـماء و الصـفات   365ص 3اثـر بيهقـي ج  با روايت از حرمله در السنن الكبري . 2
و عبارت حديث كه اينجا نقل شده از آن السنن . 336 ص 1جو مناقب الشافعي  -، 378ص

  .  الكبري است
   365ص 3جالسنن الكبري . 3
   33ص 1جو النهايه  ةيالبداو  – 517ص 3جو  151ص 4ابن كثير جتفسير . 4
   144ص 2جفي غريب الحديث  ةيالنها. 5
  3ص 15جشرح مسلم . 6
  143ص 5سمعاني جتفسير .  7
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: اسـت  يكي از طرق حديث مذكور چنـين گفتـه  بر  بندي عنواندر  1ابن حبان] 8[ 
امـور بـه    از نسـبت دادن واجب و ضـروري اسـت    انسانبر آنچه كه ذكر اخبار به «

   2»بدون شكايت و گاليه كردن از زمانهخداي عزوجل 
از سببي كه رسول خـدا بخـاطر    ذكر اخبار« :همچنين گفته استو ابن حبان ] 9[ 

، سـپس ايـن حـديث را    »خداوند همان دهـر اسـت  «» ان اهللا هو الدهر« :آن فرموده
بنـي آدم بـه   « 3»دم الدهر، و انا الدهر، بيدي الليل و النهـار آيسب ابن «كند  ذكرمي

  .»و شب و روز در دست من استمنم، زمانه  دهد، در حاليكه زمانه دشنام مي
هرگاه دچار سختي « :است و گفته گفته، ذكر كرده،شافعي  آنچه بغوي مانند] 10[ 

و مشكالت شدند و آن را به زمانه نسبت دادند و فاعل آن مصايب را مـورد فحـش   
و دشنام قراردادند، قطعاً دشنام و سب آنها مرجعش ذات اهللا تعالي است، چـون در  

   4».دهند فاعل اصليش تنها او است كه به زمانه نسبت مي حقيقت اموري
كه مبنـي بـر ناسـازگويي آنهـا بـه       ]دوران جاهليت[منذري هم فعل عرب ] 11[ 

و چنين توضيح داده كه كارشـان در دشـنام   قبالً گذشت را ذكر كرده، زمانه است و 
آنچه كـه بـه    و ]هاي مايل به غروب ستاره[=   بوسيلة انواءبه زمانه شبيه طلب باران 

عنـي بـه فضـل و بركـت     ي« »مطرنا بنوء كذا«اين سخنشان  مانند اند آن عادت نموده
  5.باشد مي .»بر ما باران باريد... طلوع يا غروب فالن ستاره و

اي  هر حادثهاين است كه آنها كند كه سبب ذكر حديث،  مناوي نقل مي] 13ـ12[ 
كـرده كـه    و به همان شيوه نقل. 6دهند ينسبت مبه دهر و زمانه دهد،  را كه روي مي

عادت مردم اين است كه حوادث و اتفاقات بد را به ايام و سـالها نسـبت داده و بـه    
كه ايام و سـال و روزگارنـد،   است اين نسبت دادن نه از آن جهت . دهند دشنام  هاآن

هـا   كه به گمان آنها روزگار سبب و علت ايـن حـوادث و نكبتـي   بلكه از اين جهت 

                                                 
  114ص 4جصحيح ابن خزيمه . 1
   21ص 13جصحيح ابن حبان . 2
  22ص 13جمرجع پيشين . 3
  357ص 12جالسنة و فعل آن در شرح  246ص 7جمعالم التنزيل . 4
   482ص  3جالترغيب و الترهيب .  5

   9785، حديث شماره 6412ص 12جض القدير في. 6
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نماينـد امـا آن را بـه دهـر      را مالمت ميآنها ولي آنها در حقيقت فاعل اصلي . ستا
  .1زنند تعبير مي

عرب اشياء را به زمانه نسـبت  «: گويد كه مي حفيدو ببينيم عبارت تفتازاني ] 14[ 
اگر فرض كنيم كه «: همانند آنچه را كه گذشت، ذكر كرده، و افزودهسپس » دهند مي

نه است، ولي باز هم پوشيده نيست كه اين عمل هـم بـه تقـدير،    زمااين اشياء فاعل 
مشيئت خداوند است، و هم اوست كه به زمانه قدرت بر انجام كار را امر و اراده و 

    2».تعالي است  بخشد پس در حقيقت فعل از جانب اهللا مي
شود اين است كه سب و دشنام زمانـه   آنچه از كالم شافعي و يارانش برداشت مي

چون اين دهر صاحب هيچ امـر و  . گردد روزگار در حقيقت به خداي متعال برميو 
براي اموري كه بنا به تقـدير الهـي، در آن واقـع    كاري نيست، بلكه تنها ظرفي است 

اگـر رويـدادها و   .؛ آنهـم مطـابق حكمـت گسـترده و فراگيـرش     دهـد  شود و رو مي

                                                 
  6024، حديث شماره 4291ص 8جمرجع پيشين . 1
يك فائده در «: است ، و بدان كه تفتازاني به هنگام بحث از اين مسئله گفته80ص  دالدر النضي. 2

دهـر همـان    چراكـه  به زمانه دشنام ندهيـد  [ ) ْدهرفان اهللا هو ال التسبوا الدهر(مورد حديث 
انـد، ولـي در كتـاب ميـزان      امامان در كتـب خـويش آن را آورده   وجود دارد كه ].ستخدا ا

االعتدال، ذكرشده كه اين حديث از روايت سعيد بن هاشم الفيومي است كه او هـم ضـعيف   
  » .باشد مي

است قول خطيـب اسـت    251ص 2ج اما الزم است بدانيم كه آنچه در ميزان االعتدال: گويم مي
امـا هـدف   » ام كه كسي جز سعيد اين حديث را از مالك روايت كرده باشد ندانسته«كه گفته 

بلكه تنها اين طريق را ضعيف دانسته يعني طريـق سـعيد از    ،خطيب تضعيف حديث نيست
اما لفظ و عبـارت حـديث از غيـر ايـن     ) 47ص 3جبه لسان الميزان، ابن حجر  :گاهن(مالك 

حـديث را روايـت    3ص 15جم در آدرس امام مسـل . است طريق بدون شك به اثبات رسيده
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سـيرين عـن ابـي    «: است كرده و گفته

بخـاري و  (ديثي كه شـيخان  احاعالوه بر آن . نمايد و آن را بازگو مي» )ص(هريره عن النبي
دي بـين تضـعيف   و فرق بسيار زيا. باشد ميبر آن متفق باشند بدون شك دليل بر اين ) مسلم

گفتـه  بطوريكه . متن و تضعيف طريق از طرقي كه متن توسط آن نقل شده است وجود دارد
  .اين متن به اثبات نرسيده كه قول پيامبر است: شود مي

بعضي وقتها متن صحيحي داريم كه متفق عليه است، ولي بخاطر بودن فردي سست و واهي در 
شـود، اينجـا فقـط همـين      ساقط است روايـت مـي   يكي از طبقات اسناد، از راه و طريقي كه

شود، بدون اينكه اين ضعيف بودن را به راههاي ديگر اسـناد نسـبت    روايت مردود اعالم مي
 . دهيم
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و ناسـزاگفتن بـه زمانـه     اتفاقات، مناسب با حال و وضعيت جاهالن نبود، به فحش
اند، پـس ايـن    زمانه و روزگاري كه رويداد ناخوشايند را در آن ديده. آورند روي مي

بخـاطر  كـه  انجام داده باشد، چون تنها اوست كه چيزي را  دشنام متوجه ذات اهللا مي
  . گيرد زمانه مورد دشنام قرارمي آن،

ضمن فساد و تبـاهي  دهر مت اند كه سب علما آشكار كرده كه از همين جاست
بـر   وباشـد،   بزرگي است، و آن نسبت دادن حوادث به غير خداوند متعـال مـي  

و پيشـتر هـم    .لغزشـگاهي خطرنـاك اسـت     اين كـار،  كسي پوشيده نيست كه
 1دانستن فردي با خداوند در مشيت و اراده، بـانص حـديث   يافتيد كه مساوي آگاهي

خداوند با صـرف  حوادث به غير دادن  است، پس نسبت  جزو شرك به حساب آمده
چگونه خواهدبود؟ بعضي از علماي شافعيه ) جل جالله(نام او نظر از اشاره كلي به 

كه نبايد از آن غافـل  اند  تفصيلي را يادآور شدهشرح و توضيح اين مسئله، اثناي در 
كفـري اسـت   گـاهي  امور به دهر و زمانه،  دادن اند كه نسبت بيان كرده بطوريكه. بود
  . گرداند فرد را از دين اسالم خارج مي كه

هركسي چيـزي از افعـال   : گويند محققين مي«: است ابن حجر عسقالني گفته] 15[
اما كسي كه بدون اعتقاد به اين . است را بطور حقيقي به زمانه نسبت دهد، كافر شده

. 2اما براي او هـم مكـروه و ناپسـند اسـت    . نظر، بر زبانش جاري گردد، كافر نيست
تفصـيل، هماننـد   و ايـن  . چون در اطالق نمودن آن شبيه بـه اهـل كفـر خواهدشـد    

) فـالن (با طلـوع و غـروب   « :گويد تفصيل گذشته در رابطه با سخن آنهاست كه مي
  .3»ستاره بر سر ما باران باريد

حجر اين است كه نسبت دادن امور به زمانه اگر همراه با اعتقـاد باطـل    هدف ابن
، فـرد گوينـده را از دايـره اسـالم     اسـت كـه   د باقي منكرات ديگرنباشد، آن هم مانن

اما اگر قلب هم مطابق زبان بود و فرد مـوردنظر معتقـد بـود كـه     . گرداند خارج نمي
موجـب كفـر و   اعتقـاد  امور دخيل است، ايـن   تصريف و تغييردادندهر و زمانه در 

                                                 
  .در مسئله دوم همين فصل بيان آن به تفصيل آمد. 1
   .خواهد آمد 639به ياري خدا مباحثه بر سر آن در صفحه . 2
   .375ص 22جفتح الباري . 3
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 اين تفصيلبه ي و به همان صورتي كه عسقالن. خارج شدن فرد از اسالم خواهدشد
     .ي آنست اي يادآور شده كه تمام كننده به مسئلهابن حجر هيتمي نيز  يادآور شده،

بيش از يك نفر از علما «: گويد او بعد از سخن در باب معناي سب دهر مي] 16[ 
ناسزاگويي به نسبت زمانه جـزو كبـائر اسـت اگـر فـرد بـاور       : اند ام كه گفته را ديده
البتـه  ، در بال و گرفتاريي كه بر سرش آمده، دخالت داشته استمانه باشد كه ز داشته

قبالً مقرر شد كه اعتقاد بـه ايـن كفـر    ، چون اگويي جاي بحث دارداين نوع از ناسز
كه افراد مورد انتقاد وي، زبانشان به خطا رفتـه، و ممكـن    آيد چنين برميو  1».است

، تنهـا  اسـت زمانه فاعـل حقيقـي    امور به زمانه كه دادن نيست كه هدفشان از نسبت
كسـاني كـه   در كفر دهريين شكي ندارنـد،   علماچون . گناهي از گناهان كبيره باشد

ولي تنها اين مشـكل هسـت كـه از    . باشد صريح مذهب و نظريه آنها مياعتقاد اين 
آميختگـي    شده كه در نتيجة آن، آن ابهـام و درهـم  گويي  جانب اين گروه نوعي كلي

  .ستا سر برآورده
نحاس است كه تعبيري كه هيتمي به انتقاد گرفتـه بكـاربرده، امـا     و اين ابن] 17[ 

 ويو به خود آمـد،  ، بوجود آمدهآن تعبير كه از اي  ابهام و نامعلوميبعداً جهت رفع 
بازگو كه سب دهر را جزو كبائر محسوب نموده بود، با چنين عبارتي آن را  يهنگام

شد سب روزگار با اين اعتقاد كـه در مصـائب و نـزول    با و جزو آن مي« :كرده است
وسپس بعد از ذكر چنـدي  » .....گذارد، چو در صحيحين آمده كه  مشكالت تأثير مي

اگر معتقد باشد كه آن زمانه وروزگـار فاعـل حقيقـي    : گفـتم «: گويد از داليل مي
  2».شود باشد، كافر و مرتد مي مي ]براي آن مصيبت و مشكالت آمده بر سر او[

كسي كه بطـور  كند مبني براينكه اگر  و اين گفتار الحمدهللا بر قول ما تأكيد مي
و از . كلي قايل به تأثير زمانه شده است، با آن، آن معناي باطل را در نظر ندارد

                                                 
  .113ص 1جالزواجر عن اقتراف الكبائر  .1
و شايد ابن نحاس جزو كساني باشد كـه هيتمـي بـه كالمـش توجـه       154تنبيه الغافلين ص . 2

زماني متقدم  ناحيةچون ابن نحاس از . نموده، همان كالم و قولي كه اآلن از آن بحث كرديم
او هـم آن را در ايـن   رده در الزواجـر آو آن را كبيره كه هيتمـي  گناهان بر اوست، و موضوع 

  .آورده است]الغافلين تنبيه [=كتاب 
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  در بحث  كند، اين است كه آنها، جملة چيزهايي كه همچنين بر آن داللت مي
دانسته و هدفشـان ايـن    1»طرنا بنوء كذام«سب دهر، آن را شبيه به قول ] 18[ 

چون در هر دو، . هر دو لفظ از جهت حكم همانند يكديگرندسخن در است كه 
و همين نكتـه قـدر مشـترك     ـ  .حوادث به غير اهللا تعالي نسبت داده شده است

   ـ 2جامع اين دو لفظ متضاد است
ند كـه اگـر كسـي    بيان كرد ]هاي مايل به غروب ستاره[=آنها در بحث انواء ] 19[

، كافر است و دچار كفر اكبـر شـده   هستندمعتقد باشد كه انواء موجب باريدن باران 
  . 3ولي اگر بدون چنين اعتقادي بر زبانش جاري شود، آن حكم ديگري دارد. است

بـه  مراجعـه  برآمده از كلي گويي درباره مسئله سب دهر با  تيرگي و  ابهامبنابراين 
  .  ئله انواء، ازبين رفته و زايل گشته استتفصيل بيان شده در مس
اولي كفـر اسـت و نـزد    : گشته كه سب دهر دو حالت دارد بر همين اساس واضح
و اين يكـي هنگـامي   . باشد از آن مي تر ي پايينو دوم. باشد تمام علما بدون شك مي

  . است كه فرد آن كالم را بدون اعتقاد نادرست بر زبان جاري نمايد
ر عسقالني در كالم قبلي كـه گذشـت آن را در محـدوده اصـطالح     ابن حج] 20[

مطلبـي كـه آن دو در   امـا  . اسـت  هم بر آن تأكيد نمـوده  1قرارداده و هيتمي 4كراهت

                                                 
 1جبه كالم المنذري و ابن حجر عسقالني، و نگاه كنيد به الزواجر، ابـن حجـر هيتمـي     :نگاه. 1

   113ص
و در سب دهـر، ذم و تحقيـر   . بدين خاطر كه نسبت باريدن باران به انواء، تعظيم به آن است. 2

ولـي مسـئله    ]دو مسئله در تحقير و تعظيم بر ضـد هـم هسـتند   پس هرچند كه اين [هست 
   ) واهللا اعلم.(كند مذكور آنها را جمع مي

 نـة صـيا . 554و  553ص 1جاعـالم الحـديث الخطـابي     -252ص 1جاالم شافعي به : نگاه. 3
و االذكـار نـووي ص    60ص 2جشرح مسـلم نـووي    -446صحيح المسلم، ابن صالح ص 

و بطـور  . بطور خالصه 30ص 1جالزواجر، ابن حجر هيتمي . 308و مثل آن در صفحه  155
و ابن نحاس بر همين مسئله تأكيـدنموده در كتـاب    -110ص 2جو  159ص 1جمفصل در 

، كه همين چند سطر پيش در كالم ابن حجر عسـقالني بـه آن   145و  144تنبيه الغافلين ص 
  .216و  215ص 5جكنيد دوباره به فتح الباري  و نگاه. اشاره شد

كتاب گذشت بيشتر موخرين كراهت اينچنين تعريـف كـرده كـه     578همانطور كه در صفحه . 4
  .باشد تارك آن ممدوح است ولي فاعل آن مذموم نمي

   113ص 1جالزواجر . 1
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قابل قبول نيست چون ممكن نيسـت چيـزي كـه     اند، رابطه با حالت دوم بيان داشته

r  q  (: يـد فرما در حاليكـه خداونـد مـي   . خدا را اذيت نمايد جزو كراهت باشد
~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t   s( 

  ]57آيه: االحزاب[
معنـاي آيـه مـذكور،     تشـريح در اثناي در تفسيرشان  1بغوي و ابن كثير] 21-22[

شـامل  توجه به اينكه ناسزاگويي بـه زمانـه،   اند، با  حديث نهي از سب دهر را آورده
و » يشـتمني عبـدي  «اين لفظ آمـده  عالوه بر آن، حديث با . باشد اذيت اهللا تعالي مي

به هيمن خاطره اهللا تعالي بدون شك شتم و دشنام خداوند كار آسان و كمي نيست، 
  خـدا داراي فرزنـد اسـت،   شتم و ناسزاگويي را نسبت به كسي ذكر كرده كه بگويد 

شتمني «: است فرموده از او روايت نموده،) ص( جالله در آنچه كه پيامبرش وي جل
ما ينبغي له ان يشتمني، و يكذبني و ما ينبغي له، اما شتمه فقولـه لـي   دم و آابن 

ناسـزا  بـه مـن   بني آدم « 2»ان لي ولدا، و اما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني
او كنـد و شايسـته    و تكذيب مـرا مـي  كه مرا ناسزا بگويد گويد و سزاوار نيست  مي

گويـد مـن فرزنـد دارم، و     كه مـي اما ناسزاگويي او اين است كه چنين كند، نيست، 
  .»تواند بازگرداند را خلق كرده نميگويد همانطور كه م تكذيبش اين است كه مي

هرچنـد كـه    ـ  ، چـون دوران جـاهلي اسـت  حـرام  ميراث يك خالصه، سب دهر 
در آن كـار جـرأت و جسـارت بزرگـي در     ـ   متفاوت است ي آن احوال و وضعيتها

چيزي كه خداوند باحكمت خود آن را نسبت دادن  وشتم و اذيت نمودن اهللا تعالي 
   .وجود دارد ،مقدركرده به ديگري

بر اينكه خداوند تصـريف و تغييـرات امـور را در دسـت      ناسزاگوباور در ضمن 
كسي كـه  ن ادر روالزم است كه چون اين اعتقاد  كند، براي او پا در مياني نمي دارد،

                                                 
تفسـير   – 517ص 3جتفسـير القـرآن العظـيم ابـن كثيـر       – 357ص 6جمعالم التنزيل البغوي . 1

   153ص 14جالقرطبي 
هوالذي بدأ الخلق ثـم  (، كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في قول اهللا تعالي 73ص 4جخاري بال. 2

و ايـن  . ، و عبارت حديث از آن روايت بخـاري اسـت  394 – 393ص 2جاحمد  ـ ) . يعيده
  .ايم حديث عبارات ديگري هم دارد كه ما برحسب نياز فقط همين يكي را آورده
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كلمات ناموزون و بوسيله نه اينكه باشد،   هداشتبدان معتقد شده، اثر و نقش خود را 
  .خالف آن را ثابت كند و اهللا المستعانپروا  يب

كه در اين مسايل ياد شده، مطـالبي وجـود دارد   ] بايد بگويم[گذشته از اين، 
آن تحـول و تغييـر    كيفيـت  حقيقت شرك منافي كمـال توحيـد و   .شاءاهللا كه ان

  .دارند وضوح بيان مي منافي اصل توحيد، را بهتوحيد به شرك 
آميز قبور را به تنهايي در يك باب ذكـركنم،   داشتم كه مخالفات شرك و قصد

شكر خدا به اين جاي رسيدم، و در مسائل ياد شدة ايـن بـاب انديشـه    اما وقتي كه 
به اين موضوع، منجر به تكـرار قسـمت زيـادي از     شدن  دريافتم كه وارد كردم،
زيرا اگر شرك بـر زنـده يـا    . شده است، خواهد شدآوري  اي كه قبالً جمع ماده
اي واقع شود، بر كسي كه مرتكب آن شده، منافات با اصل توحيد يا كمال  مرده

شريك، و ايـن  كند، قطع نظر از اعتقاد قرار اعتبار دادن نوعيت  آن صدق پيدا مي
  .دارند بيان مي آن را به وضوح ها  كه مثالامري است 

بـراي غيـر او    و ذبـح از غيرخدا دعا : توان به ميصل توحيد مثالً در شرك منافي ا
حكـم   شـرك  اي حاصل شود، بـه  ه ها براي زنده يا مرد اين، اگر چيزي از اشاره كرد

شود با قطع نظر از نوعيت شـريك و اينكـه آيـا او در زمـرة زنـدگان اسـت يـا         مي
  ها؟ مرده

بـراي نمونـه اگـر     ود،شـ  گفته ميشرك منافي كمال توحيد نيز و مثل اين، دربارة 
قسم يادكند و يا كسي را براي غير خدا از زنده  اي مرده يا زندهغير خدا از كسي به 

و بقيـه مسـائل   . يا مرده تعبيد قراردهد، به شرك منافي كمال توحيد دچارشده است
  !قياس كنرا بر اين 

 كمـال با ت و قاعدة مقرر شده در رابطه با اين مسائل، از ناحية تحول آنها از منافا
هاي مربوط به مردگـان بـه گونـة وضـوح آن      توحيد به منافات اصل آن در مخالفت

ما بحـث شـرك    ها، به خاطر همه اين! است ح و روشنها در زندگان، واض مخالفت
  .قبور را ذكرنكرديم و از آن گذشتيم

د كه علماي شافعي مذهب توجه وش ميمشخص آشكارا گذشت در اين باب از آنچه 
 سـبب آن و بيـان   توضـيح   وحقيقت آن  جهتاز  .اند زيادي به بيان شرك داشتهبسيار 
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علـيهم الصـاله و   (از وقـوع در ايـن دردي كـه پيـامبران      تحذير مسـلمانان و  آن  انواع
دردها و بيماريهايي كـه پيـامبران عمـر     ،اند آمده و مردم را از آنها برحذر داشته) السالم

ده تا خداوند دين خود را بر دست آنها اظهـاركرده  خويش را در مبارزه با آن صرف كر
اراده نمـوده خـود را بـر آن ديـن ملتـزم دانسـته و       آنهـا،  سعادت و كساني كه خداوند 

سـخت آمـده، و آنهـا را    اما ايـن كـار بـر مشـركين     . اند ديگران را نيز بدان دعوت كرده
ند كـه مشـركان از   رساند هرچ خود را به اتمام مي نوراما خداوند  !خشمگين كرده است

           . باشند  آن كراهت داشته



 

  
  خاتمه

علمـاي شـافعي در تثبيـت و     هاي اين قسمتي از كوشش] در خاتمه بايد بگويم كه[
و نگارندة آنها بر اين باور اسـت كـه اينهـا     كننده است كه جمعتقرير توحيد عبادت 

انـد،   مبـذول داشـته   حتي به يك دهم آنچه كه آنها در راستاي بيان ايـن امـر عظـيم   
يكهزار و سيصد و فراتر از اصل بحث در ـ شكر خدا   ها ـ  اين تالشولي . رسد نمي

هـاي آن، بـدان اشـاره     در پـاورقي چيزي است كه باشد، و اين سواي  هشتاد نقل مي
. دهـد  به هر فرد منصفي مي تزلزل ناپذيرياين كار دليل و برهان ثابت و . شده است

كه علماي شافعي در بيـان توحيـد زحمـت و تـالش زيـادي      اين است  آنمفاد كه 
از آنها اند و اين سخن كه تنها علماي حنابله به توحيد دعوت كرده و برادران  كشيده
از جملــة جهالــت  و ]گزافــي بــيش نيســت[انــد،  كــاري ننمــوده اهــل علــمديگــر 
  .است كه نزد راسخين در علم رواج ندارد هايي انديشي

ها حقايق زير را  قول  كه اين نقل گفت توان  ميي پيشين، ها قول نقلو براساس 
  : اند نموده  ثابت
بـا ايـن كلمـه و اضـافه     و  است» ال اله اال اهللا«همان حقيقتاً توحيد در شرع  -1

بر آن است كه بـراي كـافر حكـم    ) ص( رسالت محمدهمة به گواهي نمودن 
توحيد را معني كلمه اين از هركسي به غير . شده است اسالم شود كه وارد مي

از راه صواب و درستي كه نصوص قرآن و سنت بر آن داللـت   و تفسير كند،
بـر اسـاس آن صـورت گرفتـه     ت مـ سلف و گذشتگان اين اعمل ند، و ا كرده
  .است گيري نموده كناره است،

استعمال لغوي و  همانگونه كهمعبود است : معناي اله در كلمة ال اله اال اهللا -2
آنكـه  : بنابراين كلمه توحيـد يعنـي   .جاري شده استمعنا ن شرعي هم بدي

چـون قسـمت اول    .برازنده و شايسته عبادت است تنهـا اهللا تعـالي اسـت   
و قسـمت دوم  . جمله شامل نفي تمـام معبـودات و پرسـتش شـدگان اسـت     

يگانـه اسـت   عبادت و بندگي براي ذات اهللا است كه  استحقاق متضمن حصر
  . هيچ شريكي نداردو 

ايـن كلمـه   آنها را رعايت نكنـد،    وحيد شروطي دارد، كه اگر بندهكلمه ت -3
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ندارد كه گوينده ايـن كلمـه اهـل     و فرقي، هيچ سودي برايش نخواهدداشت
كتاب باشد و يا جزو منتسبين به اسالم باشد كه ايـن كلمـه را تنهـا بـر زبـان      

  .سازند آن را محقق نميمهم و بزرگ سازند ولي شروط  جاري مي
هيچ چيـزي  ) ص(توحيد اولين واجب بر مكلفين است، چون پيامبراناين  -4

كـالم  (بـر ايـن اسـاس ادعـاي اهـل كـالم       و  كردند را قبل از آن تبليغ نمي
آن غيـره   كـردن يـا   قصدواجب نظر و بررسي يا مبني بر اينكه اولين ) اسالمي
گذشته . باشد مي باطل و مردوددر پرتو نصوص صريح و اجماع سلف است، 
  .كند دنبال مي راآن   و خطرناكي، گويندة كه، پيامدها و نتايج شنيع از اين

اكثريت و بيشتر مردمان روي زمين بر موضوع توحيد ربوبيت هـم رأي و   -5
براسـاس ايـن ايمـان    چـون خداونـد بنـدگان خـود را      .هم داسـتان هسـتند  

ن جـا  ايـ  .باشـد  وي، پروردگار و خالقشان مـي  كهاضطراري و الزامي آفريده 
را به ، بر اهل شرك احتجاج نموده تا آنها فطرياين اقرار  بهاست كه خداوند 

  .ملزم سازد دوعبادت و بندگي براي خخالص كردن 
توحيـدي  : گردد، و آن اين اسـت  پراهميت مترتب مي ايمسأله ،و بر اين مهم

مكان ندارد كه در ت كردن به سوي آن فرستاده شدند، اكه رسوالن براي دعو
است كه مشـركان آن  فق عليه باشد، بلكه در ارتباط با امري ئله ربوبيت متمس

را انكار كرده، و بخاطر آن با رسوالن دشـمني و خصـومت كردنـد و آن امـر     
  .چيزي نيست جز اختصاص دادن عبادت به اهللا تعالي

ظاهري و  ها و طاعات قربتاي دارد و تمام  عبادت مفهوم شامل و گسترده -6
پـس بربنـده    فعلي و يـا تركـي  با قولي باشند،  خواه. گيرد راميباطني را ف

آنها را براي خدا انجام دهد، و آنها را ـ بدون درنظر گـرفتن   واجب است كه 
  . احدي غير از او ـ به او اختصاص دهد

قسمت باطني است دارد، با ) باطن(و پنهان ) آشكار( ت دو نوع ظاهرعباد -7
و  بيم(محبت، خوف و رجا : مانند شود، ميروشن  كاراكه معناي عبادت آش

، طواف، نـذر و  )قرباني(، توكل، صبر و توبه، همچنين، ذكر و دعا، ذبح )اميد
در اثناي سخنشان از آنها، شدت غير اينها از انواعي كه علماي شافعي مذهب 
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 را تعلق و ارتباط آنها را به عبادت و استحقاق انحصاري خداوند بـه عبـادت  
  .اند بيان داشته

ي در عملش منتفع نخواهـد  ملقبول شدن عبادات دو شرط دارد كه هيچ عا -8
: اول شد مگر اينكه اين دو شرط را در اعمالش بطور كامـل بجـاي آورد؛  

عبـادت مطـابق   : خالص نمودن بندگي و عبادت بـراي خـداي عزوجـل، دوم   
كوتـاهي  از اين دو شـرط،   يكيروي اين حساب، هر كسي در . باشداو شرع 

  .شود عملش به خودش باز پس داده ميند، ك
مـردم را از آن  ) و السـالم  ةعلـيهم الصـال  (شركي كه پيامبران  معناي مفه -9

اند،  معناي توحيدي كه مردم را به آن فرا خواندهفهم و  با اند، برحذرداشته
ر دادن خدا و يكتا قرابه توحيد پيامبران، و از آنجا كه . كامالً مرتبط است

، كــه مــردم را از آن نــد، در واقــع شــركي ا دعــوت كــرده در عبــادتش
و بر اين اساس . هم چنين باشدبه عبادت مرتبط است و بايد اند،  كرده نهي

 انـد،   مبعـوث شـده  حقيقت شركي كه پيامبران به منظور نهي كردن از آن 
    .باشد همان شرك در عبادت مي

 كه بـراي اولـين بـار،    دبوروي  در شرك، غلو و زياده بشريتسبب افتادن  -10
، سپس كساني كه مشيت خداونـد بـر گمراهـي    اتفاق افتادهدر ميان قوم نوح 

را از قوم نوح  ]در احترام به بزرگان و پيشينيانشان[آنها بود، اين شرك و غلو 
نوح به كه قوم نهادند  يبه كاربي هيچ تفاوتي روي   لذا،گرفته ) عليه السالم(

  .آن روي آورده بودند
اي نادرسـت   اين افراط از جانب افراط گران بطـور هميشـگي بـا شـبهه     -11

 خالصـة و  انـد  آن را دستاويز توجيه كارشـان قـرار داده  احاطه شده، كه 
افـراط   هـا را كـه دربـارة آن  ي انشبهه آنها اين است كه شـفاعت آن كسـ  

در سـاية  اند كـه   چون آنها به منزلت و رتبه اي رسيده .خواهند مياند،  نموده
توانند هر كسي را كه بخواهند به خـدا نزديـك كننـد و     مي!) به اصطالح( آن

  !!د خدا پادرمياني نمايندزبراي او در ن
يكي شرك منافي اصل توحيـد اسـت،كه    :شود مي تقسيم دو قسم به شرك  -12
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و دومي شرك منـافي كمـال   . گردد صاحب آن شرك از دايرة اسالم خارج مي
از اسـالم  كه آنچنان كه هست، فـرد را  ست، و آن همان شركي اتوحيد است 
الوصف، به علت اعتقاد سوء و نادرستي كه بـه آن ضـميمه    مع. كند خارج نمي

  . پيوندد مي شده است، گاهي به قسم اول
و بعضي ديگر  توحيد،منافي از آنها بعضي  ؛شرك داراي انواع زيادي است -13

دعا، شرك طاعـت، شـرك   منافي كمال آن هستند، از انواع اين شركها، شرك 
ذبح و قرباني، شرك سجده، شرك طواف، شرك نذر، شرك رقيـه و تمـائم و   

ره سحر كه موجب تغيير مسير عبادت براي خدا به شياطين و ستاره ها و غيـ 
  . باشد شوند، مي مي

سوگند به غير خدا، مساوي دانسـتن غيـر   : و همچنين از اين انواع عبارتند از
مشيت و اراده، نامگذاري افـراد بـه عبـد و بنـدة غيـر      خدا با خداوند در لفظ 

و همچنين تسميه به شاهنشاه و ملك الملـوك، طيـره و تشـاؤم، دشـنام     . خدا
و اين در حـالي اسـت   . و بعضي از صورتهاي تبرك ممنوع) سب دهر(زمانه 

بيـان آن از  ها، آنچه را كـه   علماي شافعيه در ارتباط به هر يك از اين نوعكه 
  .اند  بيان كردهنماياند،  بر كسي كه مرتكب آن شده است، الزم ميجهت حكم 

حقيقتاً چون مظاهر شرك اكبر در بين مسـلمانان پيشـين موجـود نبـود،      -14
گونه كه گـويي چنـين امـوري از ناحيـه       آنمذهب علماي اوليه شافعي 
ي آنها سخن گفته اند، در حاليكه علمـاي   دهد، درباره مسلمانان روي نمي

انـد كـه گـويي     ي آنها سخن رانـده  دربارهاي  ر شافعي مذهب، بگونهمتأخ
خواهند آن را درمان كنند  دردي واقع شده در ميان مسلمانان است كه مي

   .حذر دارند و از آن بر
كه اين بحثي كه نتايج پيشين  يادآوري به اين نكته حائز اهميت است  در پايان،

سازد كه اجماع علماي شافعيه بـر آن منعقـد    ينتايجي را نمايان نمرا نمايان ساخته، 
امـا امـر   . كه در هيچ مذهبي ادعاي آن امكان نداردشده است، چون اين امري است 

محرز اين است كه اين بحث، نقل اين نتـايج از گـروه بزرگـي از سرشناسـان برتـر      
كند امـام  پس خدا رحمت . باشـد  مذهب شافعي و اساتيد معتبر در نزد شافعيه، مي
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. بزرگ و مقدم بوده اسـت  من مذهب را، همان كسي كه به اتفاق اهل علم امااي
و خدا رحمت كند بر كسي كه به منهج و روش او پايبند شده، و به اعتقادي كه 

همان اعتقادي كه وي در ارتباط با آن متبع . وي بر سر آن بوده، چنگ زده است
ـ وي، سلف و ائمة ايـن ا  به چيزي بوده كه قبل ازدع؛ و پايبند بتبود، نه م ت ـ  م

و خداوند در اين مورد از همـه  . اند رضاي خدا بر همة آنها باد ـ بر سر آن بوده 
  .وصلي اهللا علي نبينا محمد و علي آله و صحبه. تر است عالم



 

  
  
  
  
  



 

  
  
  ها تپيوس

  
  فهرست آيات

  فهرست احاديث

  ها  فهرست نام

  فهرست مراجع 

  فهرست موضوعات
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فهرست احاديث قدسي و احاديث 
  صلي اهللا عليه وسلم رسول خدا
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 فهرست مراجع

  منابع چاپ شده
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  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾749﴿

 

 

  



  
  
  

    ﴾750 ﴿                   پيوست ها 
 

 

  



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾751﴿

 

 

  



  
  
  

    ﴾752 ﴿                   پيوست ها 
 

 

  



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾753﴿

 

 

  



  
  
  

    ﴾754 ﴿                   پيوست ها 
 

 

  



  
  
 

  علماى شافعى و توحيد در عبادت                                                       ﴾755﴿

 

 

  

 هاي دانشگاهي رساله


