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ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪی ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /درﺑﺎرهی
ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ؛ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﻣﺎم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،در
اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم از ﺷﺮک و آنﭼﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺪان ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﮫﯽ ﮐﺮده و از
آن ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎل ﺷﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﻣﺎم
و ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯿﻨﺶ از آنھﺎ ﻧﮫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﻣﺒﺤﺚ اول:
ﻋﻘﯿﺪۀ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ
اول :ﻋﻘﯿﺪهی او در ﺗﻮﺣﯿﺪ »اﻟﻠﻪ«

از ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ آﻣﺪه ،ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
 -۱ﺗﻮﺣﯿﺪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ :اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻦ و اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺎﻟﻖّ ،
ﻣﺪﺑﺮ و ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
 -۲ﺗﻮﺣﯿﺪ در اﻟﻮھﯿﺖ :اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »اﻟﻠﻪ« ﺗﻨﮫﺎ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺰاوار ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ھﻤﻪی ﻣﻌﺒﻮدھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ .و ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﺮدن اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدات ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﺮﯾﮏ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﻋﺒﺎدت.
 -۳ﺗﻮﺣﯿﺪ در اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت :ﻧﺎﻣﮕﺬاری و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﻧﯿﮑﻮ
و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫﺎ و ﺻﻔﺎت ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ آنھﺎ را
ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﯿﺰی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد در ﻣﻮرد
»اﻟﻠﻪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺧﻮدش وﺻﻒ ﮐﺮده ،وﺻﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ«.

٤

ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﻠﻪ« از ﺑﺎﻻ ﺻﺪا زده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ
وﺻﻔﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ رﺑﻮﺑﯿﺖ و اﻟﻮھﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد« . ...و دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦﺑﺎره از اﻣﺎم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦھﺎ ردﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺬﮐﻮر را اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ از ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
دوم :ﺗﻮﺳﻞ ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺟﺎﯾﺰ و ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻮﺳﻞ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ

ً
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﻮﺳﻞ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
اﺧﺘﻼف در آن ،ﻣﯿﺎن ﺟﺎھﻼن و ھﻮاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻮرت
ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاری و
ِ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
 -۱ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺎﯾﺰ.
 -۲ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺪﻋﯽ و ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ.
ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ:

اﻟﻒ -ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل.
َ
� ۡس َ ٰ َ ۡ ُ َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و ِ َّ�ِ ٱ ۡ� ۡس َما ٓ ُء ٱ ۡ ُ
� فٱدعوهُ بِهاۖ﴾ ]اﻷﻋﺮاف:
» [١٨٠ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻤﮫﺎی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ دارد ،او را ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«.
ب -ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ و داﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در
ﻏﺎر ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
ج -ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻋﺎی ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺢ زﻧﺪه ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻤﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺠﺰ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ،ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺪﻋﯽ و ﻧﺎﺟﺎﯾﺰﻧﺪ.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /در ﺑﺎب ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ دو ﭘﮫﻠﻮﯾﯽ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺤﯿﺢ و اﺷﺘﺒﺎه در آﻧﮫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ،

ﻣﺒﺤﺚ اول :ﻋﻘﯿﺪۀ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ

٥

ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﺴﺖ و از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎم/
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدی در دﻋﺎﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎھﮫﺎی ﻋﺰت ﻋﺮﺷﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪﺣﻖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺖ «..،و دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه از او ﮐﻪ در اداﻣﻪی ﺑﺤﺚ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﺴﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ ،از ﻋﻘﯿﺪهی
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ و ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ روی آوردهاﻧﺪ و
ھﺮ ﮐﺴﯽ آنھﺎ را از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎروا ﻣﻨﻊ و ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﮫﻢ ،ﺑﻪ
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اوﻟﯿﺎء و اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل

اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺟﺎﯾﺰ و ﻧﮫﯽ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺪﻋﯽ ﻧﺎ ﺟﺎﯾﺰ،
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ،ﺟﺰ ﺑﺎ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ او
اﺟﺎزه و ﺑﺪان دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪی دﻋﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﮐﻪ
َ َّ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ۡ
� فٱد ُعوهُ ب ِ َهاۖ
ﺗﻮﺳﻞ ﻣﺸﺮوع را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و ِ�ِ ٱ�سماء ٱ�س
َ
َ َ ُ ْ َّ َ ُ ۡ ُ َ
ون ِ ٓ
� أ ۡس َ ٰٓ
��ِهِۚۦ﴾ ]اﻷﻋﺮاف» [۱۸۰ :ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺎﻣﮫﺎﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮ
حد
وذروا ٱ�ِين يل ِ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﺑﺎ آن ﻧﺎﻣﮫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﮫﺎی او ﮐﺠﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را رھﺎ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺑﺰودی ﮐﯿﻔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ«.
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎ ﺟﺎﯾﺰ و ﺑﺪﻋﯽ

 -۱اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ در دﻋﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪا! از ﺗﻮ
ﺑﺤﻖ ﻓﻼن ﮐﺲ ،ﯾﺎ ﺑﺤﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و رﺳﻮﻻﻧﺖ و ﯾﺎ ﺑﺤﻖ ﺑﯿﺖ اﻟﺤﺮام و
) (١
ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام ،ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺸﮑﻠﻢ را ﺣﻞ ﮐﻨﯽ وﯾﺎ«...
 -١ر .ک .ﺑﻪ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوی ۲۳۴/و اﺗﺤﺎف اﻟﺴﺎدة  ۲۸۵/۲و ﺷﺮح اﻟﻔﻘﻪ
اﻷ ﮐﺒﺮ.۱۹۸/

٦

ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

 -۲اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺰ ﺑﺎ
ﺧﻮد او)اﺳﻤﮫﺎ ،ﺻﻔﺎت و ھﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار داده( ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
) (١
ﻋﺰت ﻋﺮﺷﺖ
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎھﮫﺎی ِ
ﯾﺎ ﺑﺤﻖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺖ«...
ﺳﻮم :دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و رد ﺟﻬﻤﯿﻪ

اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﻏﻀﺐ و رﺿﺎی او ﺑﺪون ﮐﯿﻔﯿﺖ دو ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود،
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی اھﻞ ﺳﻨﺖ)  (٢و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
 -١اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در دﻋﺎﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا
از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻋﺰت ﻋﺮﺷﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ «...ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺼﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎﯾﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در دﻋﺎﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا ،از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻋﺰت ﻋﺮﺷﺖ و ﻣﻨﺘﮫﺎی رﺣﻤﺘﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ «...ﺟﺎﯾﺰ
داﻧﺴﺘﻪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺪﻋﻮات اﻟﮑﺒﯿﺮة رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﻨﺎﯾﺔ
 ۳۸۲/۹و ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﺔ  ۲۷۲/۴؛ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻪ اﯾﺮاد وﺟﻮد دارد:
اﻟﻒ -داود ﺑﻦ اﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
ب -ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ ورواﯾﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ت -ﻋﻤﺮﺑﻦ ھﺎرون ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
 -٢اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در ﻣﺘﻦ اﺻﻄﻼح اھﻞﺳﻨﺖ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ،اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺸﻨﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻣﺎم در ﺳﺎل ۸۰/
ھـ ﻣﺘﻮﻟﺪ و در ﺳﺎل ۱۵۰/ھـ وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﮔﻤﺮاه در اواﺧﺮ
دوران ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻇﮫﻮر ﮐﺮده و در دوران ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺳﻠﻒ ﭘﺲ از آﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و از
ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ھﻮاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺟﺪا و
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺻﻄﻼح اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اھﻞﺣﺪﯾﺚ ،ﻃﺎﺋﻔﻪی ﻣﻨﺼﻮره
و ﻓﺮﻗﻪی ﻧﺎﺟﯿﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ :اھﻞ ﺳﻨﺖ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻨﮫﺎ ﻧﺎﻣﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﺎن اﺳﺘﻮارﻧﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ اول :ﻋﻘﯿﺪۀ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ

٧

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻀﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻏﻀﺐ
و رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش اوﺳﺖ .و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ او
ﺧﻮد وﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﻧﺰاده و زاده ﻧﺸﺪه و ﮐﺴﯽ ھﻤﺘﺎی
او ﻧﯿﺴﺖ ،زﻧﺪه ،ﺗﻮاﻧﺎ ،ﺷﻨﻮا ،ﺑﯿﻨﺎ ،آ ﮔﺎه و ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻی
دﺳﺘﮫﺎی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ و دﺳﺖ و ﭼﮫﺮهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ و
)وﺟﻪ(ﭼﮫﺮهی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﯿﺴﺖ.
 -۱اﻣﺎم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده دﺳﺖ،
ﺻﻮرت و ﻧﻔﺲ دارد و ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ،از دﺳﺖ ،ﺻﻮرت و ﻧﻔﺲ
آﻣﺪه ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪرت و ﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖ اوﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﺻﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﻗﺪرﯾﮫﺎ و ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﮫﺎ
) (١
اﺳﺖ.
 -۲ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮرد ذات ﺧﺪاوﻧﺪ اﻇﮫﺎر
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده،
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺎرهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن
) (٢
اﺳﺖ ﺑﺎ رأی و ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
 -١ر .ک .ﺑﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ ۳۰۲/و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻓﺮﻗﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دوران ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ ،ﻣﻮﺳﺲ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ را در ﻓﺎرﺳﯽ »ﻋﺪﻟﯽ
ﻣﺬھﺐ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﺑﮑﺎر
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻘﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد
ﻧﻘﺪ اﻏﻠﺐ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و اﺷﺎﻋﺮه واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن را
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﺗﺎوﯾﻠﮫﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﮫﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ)ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ( ﻣﻘﺪم اﺳﺖ».ﻣﺘﺮﺟﻢ«
 -٢ر.ک ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪه اﻟﻄﺤﺎوی ) ،(۴۲۷/۲ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﻮر ﺗﺮﮐﯽ و ﺟﻼء اﻟﻌﯿﻦ ۳۶۸/

٨

ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

 -۳وﻗﺘﯽ از اﻣﺎم درﺑﺎرهی ﻧﺰول)ﻓﺮود آﻣﺪن( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد:
) (١
ﺑﺪون ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ.
 -۴اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺻﺪا زده ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﺎﻻ ،ﻧﻪ از
) (٢
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺻﻔﺎت رﺑﻮﺑﯿﺖ و اﻟﻮھﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد
»واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﻦ أﻋﲆ ﻻ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ ﻷن اﻷﺳﻔﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ

واﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﰲ ﳾء«

 -۵و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻀﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،وﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
) (٣
ﻏﻀﺐ او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺬاب و رﺿﺎی او ﭘﺎداش اوﺳﺖ.
 -۶و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺷﺒﺎھﺖ ﻧﺪارد و
ِ
ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﺳﻢھﺎ و
ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد) .(٤
 -۷و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ،و ﻣﯽداﻧﺪ
ﻧﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺎ ،ﻗﺪرت دارد ﻧﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﻣﺎ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻧﻪ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪن ﻣﺎ ،ﻣﯽﺷﻨﻮد ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﺎ ،و ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ
ھﻤﭽﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺎ) .(٥
ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۸و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ِ

 -١ر.ک ﻋﻘﯿﺪه اﻟﺴﻠﻒ اﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ ۴۲/ﻃﺒﻊ داراﻟﺴﻠﻔﯿﻪ و اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﺼﻔﺎت
ﺑﯿﮫﻘﯽ ۴۵۶/و ﮐﻮﺛﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﮑﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪه اﻟﻄﺤﺎوﯾﻪ  ۲۴۵/ﺑﺎ
ﺗﺨﺮﯾﺞ آﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺷﺮح اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﻗﺎری.۶۰/
 -٢اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﺒﻂ۵۱/
 -٣اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﺒﻂ  ۵۶/و ﮐﻮﺛﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۱ /
 -٥اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ.۳۰۲ /
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٩

 -۹و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮐﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﺸﺮی ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻘﯿﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از اﻣﺎم ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد /رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﮐﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻘﯿﻦ
ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه و ھﺮ ﮐﺲ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮدش را ﺑﺎ
آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ،ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ «...ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ھﻤﻪی ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺗﺒﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ -
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
 -۱۰و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ذاﺗﯽ و ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺻﻔﺎت ذاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺣﯿﺎت ،ﻗﺪرت ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،اراده و «...و ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
آﻓﺮﯾﺪن ،روزی دادن ،ﺑﻮﺟﻮد آوردن ،اﺑﺪاع و ﺳﺎﺧﺘﻦ و  «...و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد) .(١
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺻﻔﺎت ذاﺗﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادی از ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﯿﻦھﺎﺳﺖ.
 -۱۱و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻮاره ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺎﻋﻞ اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺑﻮده و ﻓﻌﻞ از
ﺻﻔﺎت ازﻟﯽ)  (٢او ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و ﻓﻌﻞ در
ازل ﺻﻔﺖ او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻣﻔﻌﻮل ،ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
 و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺳﻤﺎن ﯾﺎ در زﻣﯿﻦاﺳﺖ؛ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻗﺒﻮل

 -١اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ.۳۰۱/
 -٢ﻣﻨﻈﻮر از ازل ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺑﺪون آﻏﺎز اﺳﺖ.

١٠

ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

دارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺮش اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻋﺮش در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ در
آﺳﻤﺎن ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮد) .(١
 -۱۲زﻧﯽ از اﻣﺎم ﺳﻮال ﮐﺮده ﺑﻮد :ﻣﻌﺒﻮدی ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻی آﺳﻤﺎﻧﮫﺎﺳﺖ ﻧﻪ در زﻣﯿﻦ.
ُ
ُ
ﻣﺮدی ﺑﻪ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎرهی آﯾﻪی ﴿ َوه َو َم َع� ۡم) :﴾...او -اﻟﻠﻪ -ﺑﺎ

ﺷﻤﺎﺳﺖ(...ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد ھﻤﺮاھﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮام ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر او
ﻧﯿﺴﺘﯽ) .(٢
 و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻی دﺳﺘﮫﺎی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪدﺳﺘﮫﺎی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﯿﺴﺖ) .(٣
ً
 و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ در زﻣﯿﻦ ،ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪ:ُ
ُ
در ﺧﺼﻮص آﯾﻪی ﴿ َوه َو َم َع� ۡم﴾ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ھﻤﺮاه ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ھﻤﺮاھﻢ،

 -١اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺑﺴﻂ ۴۶/و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را در ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ۴۸/۵و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در
اﺟﺘﻤﺎع ﺟﯿﻮش اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ۱۳۹/و ذھﺒﯽ در اﻟﻌﻠﻮ ۱۰۲-۱۰۱/و اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در
اﻟﻌﻠﻮ ۱۱۶/و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺰ در ﺷﺮح اﻟﻄﺤﺎوﯾﻪ ۳۰۱/از ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ
ﺑﺎﻻ)ﻋﻠﻮ( ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع اﻋﻢ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ذات و ﻣﻘﺎم و ﻗﮫﺮ اﻟﮫﯽ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار و دﯾﮕﺮ اﺋﻤﻪ و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ،
وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﺮ ﺟﺎ ھﺴﺖ و ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ھﯿﭻ ﺟﮫﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ داﺧﻞ ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﻪ ﺧﺎرج از آن و ...و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺑﺎورھﺎی ﺑﺎﻃﻞ
را دارﻧﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟؟؟
 -٢اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﺼﻔﺎت۴۲۹/
 -٣اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺑﺴﻂ۵۶/
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ از او ﻏﺎﯾﺐ ھﺴﺘﯽ و در ﮐﻨﺎرش ﻧﯿﺴﺘﯽ) .(١
 -۱۳و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﻮده
اﺳﺖ) .(٢
 -۱۴و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎم اوﺳﺖ ،ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺖ و
ﮐﻼم در ازل از ﺻﻔﺎت او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ) .(٣
 و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺎ) .(٤ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪَ َ َّ َ َّ ُ ُ َ ٰ َ ۡ
�ل ٗ
ِيما ] ﴾١٦٤اﻟﻨﺴﺎء) [۱۶۴ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و�م ٱ� مو� ت
) (٥

ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽ(
 و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮآن ﮐﻼم اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻔﮫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﻗﻠﺒﮫﺎﺣﻔﻆ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﮫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ) .(٦
 -و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮآن ﻣﺨﻠﻮق ﻧﯿﺴﺖ) .(٧

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ

اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت و اﻟﻔﺎﻇﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﺪ.

 -١اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﺼﻔﺎت ۱۷۰/۲
 -٢اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۲/
 -٣اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ ۳۰۱/
 -٤اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۱ /
 -٥اﻟﻨﺴﺎء۱۶۴/
 -٦اﻟﻔﻘﻪ اﻻ ﮐﺒﺮ۳۰۲/
 -٧اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۱/

١٢

ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

 اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻢھﺎ و ﺻﻔﺎت ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺧﻮدش ﺛﺎﺑﺖ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﻘﺎم او ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽداﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و
ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺎ او ،ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ.
ّ
 اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ھﺮﮐﺲ ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻮ )ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن( ﺧﺪاوﻧﺪ رااﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
 اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻣﺨﻠﻮق ﻧﯿﺴﺖ.اﻗﺴﺎم ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ و
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ،در ﺳﺨﻨﺎن و ﮐﻼم اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺗﺒﺼﺮه:

ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن! از ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم ﺑﻮﺿﻮح ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ھﻤﻪی
ﺻﻔﺎت ﺧﺪوﻧﺪ را ﺑﺪون ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪون
ﺗﻌﻄﯿﻞ)ﻧﻔﯽ( ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺰه داﻧﺴﺘﻪ و ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و
ً
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ و وﺟﻪ)ﭼﮫﺮه( و ﯾﺪ)دﺳﺖ( از ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﺗﺄوﯾﻞ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪرت او و ﻣﻨﻈﻮر از
ﻏﻀﺐ او ﻋﺬاب و ﻣﻨﻈﻮر از رﺿﺎی اﻟﮫﯽ ﭘﺎداش اوﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎوﯾﻞ
ﺻﻔﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺻﻔﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺟﮫﻤﯿﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن واﺿﺢ و روﺷﻦ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺪﯾﮫﺎ ﻋﻘﯿﺪهی اﯾﻦ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺟﮫﻤﯿﮫﺎ،

ﻣﺒﺤﺚ اول :ﻋﻘﯿﺪۀ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ

١٣

ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻟﻠﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن و ﺣﺎدث ﺑﻮدن ﮐﻼم ازﻟﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺎت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﻧﻔﯽ و اﻟﻔﺎظ ﺻﻔﺎت را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!

ﻣﺒﺤﺚ دوم:
ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ و درﺟﺎت آن
ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮاﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ دارای ﭼﮫﺎر
درﺟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ھﺮ ﭼﮫﺎر درﺟﻪ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪهی اﻟﮫﯽ.
 -۲اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ از ازل ﭘﯿﺶ از ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ و زﻣﯿﻦ ،در »ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ«
ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۳اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ارادهی ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﻟﮫﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن
و ﻏﯿﺮه...
 -۴اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ﭼﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ درﺟﺎت اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ.
 -۱ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ آﻣﺪ و درﺑﺎرهی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎم ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮐﺎوش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮد ،ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺣﯿﺮﺗﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد) .(١

 -١ﻗﻼﺋﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻘﯿﺎن/ق-۷۷-ب.

١٦

ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

اﻣﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺒﯽ و ﺗﻼش و
ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﺣﺬر دارد و ھﺪف از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺛﺒﺎت درﺟﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮ،
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ازل ﭘﯿﺶ از وﺟﻮد اﺷﯿﺎء از آﻧﮫﺎ آ ﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ) .(١ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﻣﻌﺪوم در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم آ ﮔﺎه اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ازﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و از اﺷﯿﺎء ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل وﺟﻮد و
از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺎن آ ﮔﺎه اﺳﺖ) .(٢
 ﻣﻘﺪرات اﻟﮫﯽ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ) .(٣ﻣﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ داد .ﻗﻠﻢ ﮔﻔﺖ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﭼﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
ُّ ُ
َ ُ ُّ َ ۡ َ َ ُ ُ
ﺑﻨﻮﯾﺲ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﴿:و� �ءٖ �علوه ِ� ٱلز�رِ
ََ
َ ٥٢و ُ ُّ� َ
� ُّم ۡس َت َط ٌر ] ﴾٥٣اﻟﻘﻤﺮ) (٤ )[۵۳-۵۲ :ھﺮ ﭼﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ
ب
�
و
�
غ
ص
ِ
ِ
ٖ
ٖ
در ﻧﺎﻣﻪھﺎی اﻋﻤﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ھﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ(.
) (٥
 در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ . ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻋﺪم آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ) .(٦ -ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﺪن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ھﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ) .(٧

 -١اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ.۳۰۳-۳۰۲/
 -٢اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ
 -٣ھﻤﺎن
 -٤اﻟﻮﺻﯿﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﮫﺎ۲۱/
 -٥اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۲/
 -٦اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۲/
 -٧اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۴/

ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﻋﻘﯿﺪۀ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ و ...

-

-

-

-

١٧

ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ،ﺑﻨﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ،اﻗﺮار و ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،ﻟﺬا
وﻗﺘﯽ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ) .(١
ﺗﻤﺎم اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻋﻢ از ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن ﮐﺴﺐ اﺳﺖ ،و ﺧﺎﻟﻖ
اﻓﻌﺎلﺷﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ھﻤﻪی آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ،
آ ﮔﺎھﯽ ،داوری و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ) .(٢
ً
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم اﻓﻌﺎلﺷﺎن را اﻋﻢ از ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ اﻓﻌﺎلﺷﺎن اﺳﺖ ،ھﻤﻪی اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺨﻮاﺳﺖ،
آ ﮔﺎھﯽ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ .و ھﻤﻪی ﻋﺒﺎدات ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ،ﻣﺤﺒﺖ،
رﺿﺎﯾﺖ ،آ ﮔﺎھﯽ ،داوری و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و ﺗﻤﺎم
ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺨﻮاﺳﺖ ،آ ﮔﺎھﯽ و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﮫﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ،رﺿﺎﯾﺖ
و دﺳﺘﻮر او) .(٣
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺒﺮا و ﭘﺎک از ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن آﻓﺮﯾﺪه)  ،(٤ﺳﭙﺲ
آﻧﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺮ ﮐﺲ
ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و ﻋﻤﻞ ﺧﻮدش ﺣﻖ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ او
را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﺮده و ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﺎ ﻋﻤﻞ،
اﻗﺮار و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮدش و ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ) .(٥
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﻞ آدم را از ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺼﻮرت ذره ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻋﻘﻞ داده و از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و آﻧﺎن را از ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪن

 -١اﻟﻮﺻﯿﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﮫﺎ۴۱/
 -٢اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۳/
 -٣اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۳-۳۰۲/
 -٤درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﺳﻼم آﻓﺮﯾﺪه ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﮔﻔﺘﺎر
ﺑﻌﺪی اﻣﺎم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۳-۳۰۲/

١٨

ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن
ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻓﻄﺮت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ
ورزﯾﺪ ،ﮐﻔﺮ او ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻄﺮﺗﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻣﺒﺪل
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﻟﮫﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ) .(١
 ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻘﺪر ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﮑﻢﮐﺮده اﺳﺖ و در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪون ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر
اﻟﮫﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺒﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ) .(٢
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ھﻤﻪ را آزادآﻓﺮﯾﺪه و اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .و
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺎﻓﺮ در ﺣﺎل ﮐﻔﺮ آ ﮔﺎه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﭘﺲ از آن اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد
دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارد) .(٣

 -١اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۲/
 -٢اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۲/
 -٣ھﻤﺎن۳۰۴/

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم:
ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻤﺎن
ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن» :ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻗﺮار ﺑﻪ
زﺑﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء و اﻧﺪام اﺳﺖ؛ و ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از
اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻠﻒ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ) .(١
اﻣﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﻒ اﺧﺘﻼف دارد و از
اﻣﺎم ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ:
 -۱اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻤﺎن اﻗﺮار و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺳﺖ«) .(٢
 -۲و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻤﺎن اﻗﺮار ﺑﺰﺑﺎن و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
اﯾﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد)  .(٣اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﻃﺤﺎوی از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و
ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ) .(١
 -١ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻠﻒ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ اﻣﺎ
در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﻔﻆ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻤﺎن آن ﻃﻮر
ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺟﻤﺎع اﺳﺖ .و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ .اﯾﻤﺎن :ﻧﯿﺖ)اﻋﺘﻘﺎد در ﻗﻠﺐ( ،ﻗﻮل)اﻗﺮار ﺑﺰﺑﺎن( و ﻋﻤﻞ
اﺳﺖ .و ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ«.ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ در اﻟﺴﻨﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ر.ک .ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ -اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﻣﺴﻠﻢ اﻋﺘﻘﺎده۵۷/
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﺮ ﺟﺲ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ .و ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻹﺑﺎﻧﻪ  ۳۱۴/۱ﺗﺎﻟﯿﻒ اﻣﺎم
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻄﺔ ﻋﮑﺒﺮی ﺣﻨﺒﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺰﯾﺪی
رﺟﻮع ﺷﻮد».ﻣﺘﺮﺟﻢ«
 -٢اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ۳۰۴/
 -٣ﮐﺘﺎب اﻟﻮﺻﯿﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﮫﺎ۲/

٢٠

ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

 -۳اﻣﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻤﺎن ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد) .(٢
اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻤﺎن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و اﻗﺮار ﺑﺰﺑﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺎد و ﮐﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻋﻤﻞ از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهی دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن و
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺳﻠﻒ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،اﺣﻤﺪ ،اﺳﺤﺎق،
ﺑﺨﺎری و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﺎم درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺄﺟﻮر اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ
و اﺑﯽ اﻟﻌﺰ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺟﻮع اﻣﺎم از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﻻﻟﺖ
دارد) » .(٣واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«
ﺧﻼﺻﻪ:

 -۱اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺗﻨﮫﺎ اﻗﺮار و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺳﺖ و
ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۲ﺟﻤﮫﻮر ﺳﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.

 -١ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ۳۶۰/
 -٢اﻟﻮﺻﯿﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﮫﺎ۳/
 -٣ر.ک .ﺑﻪ اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ۲۴۷/۹و ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﻪ۳۹۵/

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم:
ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ درﺑﺎرهی ﺻﺤﺎﺑﻪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺘﮕﺬاران و ھﻮاﭘﺮﺳﺘﺎن ھﻤﻪ ،ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را
ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و اﯾﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ھﻢ ﮐﻪ از
ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ:
) (١
 -۱از ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .
 -۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻇﮫﺎر ﺗﻨﻔﺮ و ﺑﯿﺰاری ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دوﺳﺘﯽ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ) .(٢
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﮫﺘﺮ از ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎم ْﻋ ِﻤﺮ ھﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺎ ـ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪـ اﺳﺖ) .(٣
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﻀﻞﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد اﯾﻦ اﻣﺖ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس
اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ـﺮﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦـ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ) .(٤
اﻓﻀﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﭘﺲ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽش
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ) .(٥
 -١اﻟﻔﻘﻪ اﻷ ﮐﺒﺮ ﺻﻔﺤﻪ۳۰۴
 -٢اﻟﻔﻘﻪ اﻷﺑﺴﻂ ﺻﻔﺤﻪ۴۰
 -٣ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﮑﯽ۷۶/
 -٤اﻟﻮﺻﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﺮح ۱۴/
 -٥اﻟﻨﻮر اﻻﻣﺢ )ق -۱۹ب(
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ﭼﮑﯿﺪهی ﺑﺤﺚ

اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮب ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
اﺳﺖ.
اﻣﺎم ،ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ را از دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﺗﺮ و اﻓﻀﻠﯿﺖ و
ﺑﺮﺗﺮﯾﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻼﻓﺘﺸﺎن ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ و واﺟﺐ
اﺳﺖ از ﻃﻌﻨﻪ زدن و اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ:
ﻧﻬﯽ اﻣﺎم از ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺪال و ﺑﺪﻋﺘﮕﺬاری در دﯾﻦ
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ اھﻞ ﮐﻼم)  (١و ھﻮاﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺷﻨﯿﺪن
ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮده و از ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺿﺮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد،
ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در ﻣﺬﻣﺖ اھﻞ ﮐﻼم و ﻃﺮﻓﺪاران آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﮫﺎی زﯾﺎدی از
اﻣﺎم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم را ﻣﯽآورﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
در اﯾﻦ ﺑﺎره آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ھﻮاﭘﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺼﺮه ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل و اﻧﺪی ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺴﺖ و
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ،ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻮدم؛ در آن
وﻗﺖ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ.
در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا در اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ درس
ﺣﻤﺎد ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﺮدی
زن ﮐﻨﯿﺰی دارد و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ او را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺳﻨﺖ ﻃﻼق دھﺪ ،او را ﭼﻨﺪ
ﻃﻼق دھﺪ؟ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮو از ﺣﻤﺎد ﺳﺆال ﮐﻦ و ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﮕﻮ؛ از ﺣﻤﺎد ﺳﺆال ﮐﺮد و ﭘﺎﺳﺦ داد :او را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺾ ﭘﺎک ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ و ﺳﭙﺲ

 -١اھﻞ ﮐﻼم ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ﻇﮫﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﺠﺴﯿﻢ ،ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر ،اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ از
ً
دﻻﯾﻞ و ﺑﺮاھﯿﻦ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﺤﺜﮫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﺮوان ﺑﯽ
ﭘﺎﯾﺎن و ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮد» .ﻣﺘﺮﺟﻢ«
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ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ دو ﺣﯿﺾ ﺑﮕﺬرد ،وﻗﺘﯽ آن زن ﻏﺴﻞ ﮐﺮد ،ازدواج ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
زن ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﯿﺎز ﻧﺪارم
و ﮐﻔﺸﮫﺎﯾﻢ را ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ درس ﺣﻤﺎد رﻓﺘﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راه ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را ﺑﺮای ﻣﺮدم ـﮐﻪ
ﺳﻮدی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻧﺪاردـ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ) .(١
ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪ :درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻼﻣﯽ اﻋﺮاض و اﺟﺴﺎم از
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ و ﺷﯿﻮهی ﺳﻠﻒ ﭘﯿﺮوی و از ھﺮ ﻧﻮ ﭘﯿﺪاﯾﯽ )در دﯾﻦ( ﮐﻪ
ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،دوری ﮐﻨﯽ) .(٢
 -۴ﺣﻤﺎد ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی ﭘﺪرم ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﺪای ﭘﺎی
ﭘﺪرم را در ﻣﻨﺰل ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ
ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﻼﻧﯽ ،ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮدم.
ﭘﺮﺳﯿﺪ :در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :در ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﻮﺿﻮع؛ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺣﻤﺎد! ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را رھﺎ ﮐﻦ؛ ﺣﻤﺎد ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭘﺪرم
اﺧﺘﻼط ﻓﮑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ روزی ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﻮر دھﺪ و روز دﯾﮕﺮ از آن
ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.
 -١ذم اﻟﮑﻼم ھﺮوی ۳۱-۲۸/اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن ﺑﺪﻋﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ دروازهی آن را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢ذم اﻟﮑﻼم ھﺮوی-۱۹۴/ب.

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﻬﯽ اﻣﺎم از ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺪال و ﺑﺪﻋﺘﮕﺬاری ...
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ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر :ﻣﮕﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﺪادی ،ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را ﻓﺮا ﮔﯿﺮم.
ﮔﻔﺖ :آری ﻓﺮزﻧﺪمّ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﻮ را از آن ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﺮا؟
ﮔﻔﺖ :ﻓﺮزﻧﺪم اﯾﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎھﺪه
ً
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻗﺒﻼ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ در دﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ در
ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن دﺷﻤﻨﯽ و اﺧﺘﻼف اﻧﺪاﺧﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪﻧﺪ) .(١
 -۵اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺻﻮل دﯾﻦ ،از ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .(٢
اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن و ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ درﺑﺎرهی اﺻﻮل دﯾﻦ و
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺤﺚ

 -۱اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺟﺪل و ﺟﺮ و ﺑﺤﺜﮫﺎ در اﺻﻮل
دﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
 -۲از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻋﻠﻢ ﮐﻼم دروازهھﺎی ﺷﺮارت را ﺑﺎز ﮐﺮده و
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎم ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮد.

 -١ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﮑﯽ ۱۸۳-۱۸۴/
 -٢ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﻣﮑﯽ ۳۷۳-

ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ:
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ﺷﺮک و اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺷﺮک ﻣﯽﺷﻮد
اﺳﻼم ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻦ روزﻧﻪھﺎی ﺷﺮک
ﺑﻪ او ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻏﻠﻮ و زﯾﺎد روی در ﺣﻖ ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎران ،اوﻟﯿﻦ و
ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ ﺷﺮک ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺮک در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻧﻮح از راه ﻏﻠﻮ
و زﯾﺎده روی در ﺣﻖ ﻧﯿﮑﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و
ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﻟﺬا در اﺳﻼم ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ دروازهھﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮوان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﺎی اھﻞﺳﻨﺖ در اﻧﮑﺎر ﻏﻠﻮ و زﯾﺎده روی در ﺣﻖ
ﻣﺮدﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺸﺪت ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮدهاﻧﺪ .و اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺳﺨﻨﺎن او و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد» .اﻧﺸﺎء
اﻟﻠﻪ«
اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮک ﻣﯽﺷﻮد

اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ از اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮک ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮫﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮک ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

ﮔﭻ ﮐﺎری)  (١و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎ )ﮔﻨﺒﺪ ،ﺿﺮﯾﺢ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻗﺒﺮھﺎ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ( و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﻗﺒﺮ از زﻣﯿﻦ)  (٢و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ آن)  (٣و ﻣﺴﺠﺪﻧﻤﻮدن
ﻗﺒﻮر (٤ )،و ﭼﺮاغ و ...ﺑﺮ ﻗﺒﺮھﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن)  (١و آن را ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار
 -١ﻣﺴﻠﻢ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﮔﭻ ﮐﺎری)ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن
ﮔﭻ(ﻗﺒﻮر و ﻧﺸﺘﻦ وﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ« .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻮاﺿﻊ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮوان اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد-۱:اﻟﺒﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،۳۲۰/۱ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮫﺎء ،۲۵۶/۲اﻟﻤﺘﺎﻧﻪ ،۲۰۱/ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻠﮫﻢ ،۱۲۲-۱۲۱/۲ﻣﻌﺎرف اﻟﺴﻨﻦ ،۳۰۷-۳۰۵/۳ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻄﺤﻄﺎوﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﯽ
اﻟﻔﻼح ،۳۳۵/ﺣﺎﺷﯿﻪ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ،۲۳۷/۲اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﮫﻨﺪﯾﻪ،۱۹۴/۱
اﻟﺒﺤﺮاﺋﻖ ،۱۹۴/۲اﻟﻤﺒﺴﻮط ،۶۲/۲ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻟﻤﺮاﻗﯽ اﻟﻔﻼح ،۴۰۵/واﻻﺑﺪاع ۱۹۷/و زﯾﺎرة
اﻟﻘﺒﻮر.۲۹/
 -٢ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎء روی ﻗﺒﺮھﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای را ﻧﮕﺬارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ
ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ
ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی زﯾﺮ رﺟﻮع ﺷﻮد :ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ زﯾﻠﻌﯽ  ،۲۶۴/۱ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻠﮫﻢ ،۵۰۶/۲روح
اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ۲۳۷/۱۵و ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ .۱۴۱/۲
 -٣اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و ...از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﮔﭻ در ﻗﺒﺮھﺎ و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ آن ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم و ﭘﯿﺮواﻧﺶ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﻪ اﻟﺒﺪﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،۳۲۰/۱ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮫﺎء ،۲۵۶/۲ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،۲۶۴/۱ﺣﺎﺷﯿﺔ
ﻣﺮاﻗﯽ اﻟﻔﻼح و ﻣﺮاﻗﯽ اﻟﻔﻼح ۴۰۵/و اﻻﺑﺪاع ۱۶۷/رﺟﻮع ﺷﻮد.
 -٤دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا را
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺸﺎن را ﻣﺴﺠﺪ)ﺳﺠﺪﮔﺎه و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن( ﻗﺮار دادﻧﺪ«
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ( و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺒﺮھﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺸﺎن را ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
را ﻣﺴﻠﻢ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺣﻨﺎف ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،۲۶۴/۱روح اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ،۲۳۷/۱۵اﻟﻤﺮﻗﺎة ﺷﺮح اﻟﻤﺸﮑﺎة ،۲۲/۲
اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺪراری ،۳۱۷-۳۱۶/۱زﯾﺎرة اﻟﻘﺒﻮر ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮﻋﻮی ۲۹/و اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻻرﺑﻌﻪ.۱۳/

ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ :ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ﺷﺮک و اﺳﺎﺑﯽ ﮐﻪ ...

٢٩

دادن)  (٢و ﺑﻘﺼﺪ زﯾﺎرت آن اﺳﺒﺎب ﺳﻔﺮ ﺑﺴﺘﻦ)  (٣و ﺑﺼﻮرت ﺧﺎص و ﺑﻪ ﻧﯿﺖ
ﮐﺴﺐ ﺛﻮاب ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر رﻓﺘﻦ و ...ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪهی ﺑﺤﺚ

ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺎدی از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻤﺎم
آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮک و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﺒﺮھﺎ و اﻣﻮات ﻏﻠﻮ و زﯾﺎده روی در آﻧﮫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی اﺣﻨﺎف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺨﺶ دوم :ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺷﺮﮐﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ھﺸﺪار دادهاﻧﺪ.
از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻋﺮﺑﮫﺎ ﻣﺸﺮک ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺸﺎن در
 -١رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﻌﻦ اﷲ زوارات اﻟﻘﺒﻮر و اﳌﺘﺨﺬﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺎﺟﺪ و اﻟﴪج«:

)ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮھﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﺮھﺎ را ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ( .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺣﻤﺪ ،ﺗﺮﻣﺬی و
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺣﻨﺎف ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی
زﯾﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ :اﻟﮑﻮﮐﺐ اﻟﺪراری ،۳۱۷/۱واﻹﺑﺪاع ،۱۸۹/زﯾﺎرة اﻟﻘﺒﻮر ۲۹/و اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻻرﺑﻌﺔ.۱۳/
 -٢اﺑﻮداود ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪن
ﻧﻤﺎز و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻗﺒﺮ ﻣﺮا ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع و ﻋﺒﺎدت ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻦ درود ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ درود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺪ« .ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ از
ﻣﻮﺿﻊ اﺣﻨﺎف ﺑﻪ اﻹﺑﺪاع ۱۸۵/رﺟﻮع ﺷﻮد
 -٣اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد»:ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در آن ،ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺒﻨﺪد ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺤﺮام ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ)ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ( و ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ« .ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ از ﻣﻮﺿﻊ
اﺣﻨﺎف در ﻣﻮرد ﻧﮫﯽ از ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﺑﻘﺼﺪ ﺛﻮاب ﺑﺠﺰ از ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺠﺔ اﻟﻠﻪ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻪ.۱۹۳-۱۹۲/۱
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اﻟﻮھﯿﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻨﮑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﯿﺮ
اﻟﻠﻪ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻋﺪهای ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﺗﻌﺠﺐ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺎز از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻈﺎھﺮ ﺷﺮک در رﺑﻮﺑﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺗﻌﺠﺐ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﺗﻔﺼﻠﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻈﺎھﺮ ﺷﺮﮐﯽ ،ﺑﺮ ﻃﺮف ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺼﮑﻔﯽ)  (١در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻧﺬر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮاماﻟﻨﺎس در ﻣﻮرد ﻣﺮدﮔﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﭘﻮﻟﮫﺎﯾﺸﺎن را ﺻﺮف ﻧﺬر روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ و ...در ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮ و
ﺿﺮﯾﺢ و ﮔﻨﺒﺪ اوﻟﯿﺎء و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ ﺛﻮاب ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺎﻃﻞ و ﺣﺮام اﺳﺖ)  .(٢و اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎرح اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ ﺗﻘﺮب و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎداش ﻓﻼن ﻗﺪر
ﻏﺬا ،ﺷﻤﻊ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻧﺬر ﻓﻼن ﭘﯿﺮ و ...ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ای ﻓﻼن ﭘﯿﺮ
و !...ای آﻗﺎی ﻣﻦ! اﮔﺮ ﮔﻤﺸﺪهام را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرم را ﺷﻔﺎ دھﯽ ﯾﺎ
ﻧﯿﺎزم را ﺑﺮ آورده ﮐﻨﯽ؛ اﯾﻦ ﻗﺪر و آن ﻗﺪر ﭘﻮل ،ﻃﻼء ،ﻧﻘﺮه و و و...ﻧﺬر ﺗﻮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ و ﺣﺮام اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ:

 -١ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺼﮑﻔﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺼﮑﻔﯽ ،ﻣﻔﺘﯽ اﺣﻨﺎف در
دﻣﺸﻖ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ﮐﻪ »دراﻟﻤﺨﺘﺎر ﺷﺮح ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻻﺑﺼﺎر« و »اﻓﺎﺿﺔ اﻻﻧﻮار ﺷﺮح اﺻﻮل
اﻟﻤﻨﺎر« از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اوﺳﺖ ،وی در ﺳﺎل ۱۰۸۸/ه .وﻓﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﻼﺻﺔ
اﻻﺛﺮ ۶۵-۶۳/۴واﻻﻋﻼم ۲۹۴/۶رﺟﻮع ﺷﻮد.
 -٢اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر.۴۳۹/۲
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اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺬر ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺬری ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﺬر
ﻋﺒﺎدت ﻣﺨﻠﻮق ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ودﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن ﭼﻪ ﻧﺬر ﮐﺮده
ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و
ِ
ﺑﺮای ﻣﺮده ﺑﻮده و ﻣﺮده ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎری از ﺧﻮد ﻧﺪارد.
آﻟﻮﺳﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدﺗﮫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺬر ،دﻋﺎ و ...را ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم
َّ َ َ ۡ ُ ُ ْ
َّ َّ َ َ ۡ ُ َ
ُ
ون ٱ�ِ لن �لقوا
ﻣﯽدھﻨﺪ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی﴿ :إِن ٱ�ِين تدعون مِن د ِ
ُذبَ ٗ
ا�ا﴾ ]اﻟﺤﺞ) [۷۳ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﻟﻠﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ)و ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،آن
اﺷﯿﺎء و اﻓﺮاد( ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮕﺴﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ.(...
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ اﺷﺎرهاﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻣﺖ و ﻧﮑﻮھﺶ ﻏﻠﻮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺒﺖ
اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﮐﻪ از آﻧﺎن در ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎری ﯾﺎری ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ
و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﺬرھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!! و ﻋﺎﻗﻼﻧﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻨﮫﺎ واﺳﻄﻪھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺬر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺛﻮاب آن را ﺑﻪ وﻟﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ!! روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در دﻋﺎھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن ،در ﺟﻤﻠﻪی اول
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪَ ﴿ :ما
َّ
ٓ َ
ۡ
َ� ۡع ُب ُد ُه ۡم إِ� ِ�ُ َق ّرِ ُ�ونَا إِ� ٱ َّ�ِ ُزل َ ٰٓ
�﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ) [۳ :آﻧﺎن را ﻣﻌﺒﻮدان -ﻏﯿﺮ ازﺧﺪا-
را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ(.
و در ﺳﺨﻦ دومﺷﺎن اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﻤﺸﺪه
ﮔﺎن و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل اﯾﻨﮫﺎ را ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﺮادی ﻧﯿﺴﺖ) .(١

 -١اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﺎﻧﺪھﻠﻮی ﺣﻨﻔﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ادﯾﺐ ،ﻋﺎﻟﻢ ،ﻓﺎﺿﻞ و دارای
ﻣﻠﮑﻪی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺪراری از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اوﺳﺖ؛ در ﺳﺎل
 ۱۳۳۴وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ  ۲۷/۱و اﻟﻌﻨﺎﻗﯿﺪ اﻟﻐﺎﻟﯿﻪ۴۷/
رﺟﻮع ﺷﻮد.
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ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻧﺪھﻠﻮی ﺣﻨﻔﯽ)  (١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺒﺮھﺎ را
ﻣﺴﺠﺪ)ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن( ﻗﺮار دادن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﺮھﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎنﺷﺎن را ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻣﻮات و
ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭼﺮاغ روی ﻗﺒﺮھﺎ اﺳﺮاف
در ﻣﺎل اﺳﺖ و از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إ َّن ٱل ۡ ُم َب ّذِر َ
�ن
ِ
ِ
ً
َ َ َ َّ
َ ُ ٓ ْ ۡ َ َ َّ َ
لش ۡي َ�ٰ ُن ل َِر ّ�هِۦ َك ُف ٗ
ور� ] ﴾٢٧اﻹﺳﺮاء) [۲۷ :ﻗﻄﻌﺎ
�� و�ن ٱ
�نوا إِخ�ٰن ٱلش�ٰ ِط ِ
ِ
اﺳﺮاف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮادران ﺷﯿﺎﻃﯿﻦاﻧﺪ ،و ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ(.
در روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭼﺮاغ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻗﺒﻮر ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن ﭼﺮاغ
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﺒﻮر از اﻣﻮر ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ.
آﻟﻮﺳﯽ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺒﻮر
ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ و ...و آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﭼﺮاغ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻗﺒﻮر ،ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن و ﺑﻮﺳﻪ زدن ﻗﺒﺮھﺎ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن در ﮐﻨﺎر ﻗﺒﻮر در
اوﻗﺎﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮص را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎھﻼن ﻣﺒﺎح ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ھﻤﻪی اﻋﻤﺎل
ﻣﺬﮐﻮر دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﭘﺪﯾﺪ آوردن دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺪان اﺟﺎزه ﻧﺪاده ،و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻤﺮاھﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﮐﻪ اﻓﻀﻠﺘﺮﯾﻦ ﻗﺒﺮھﺎﺳﺖ؛ زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﺬا ھﺮ ﮐﺲ دﻧﺒﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،روش و ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ را در
ﻧﺤﻮهی زﯾﺎرت ﺻﺤﯿﺢ اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دھﺪ.
ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دھﻠﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ از ﺻﺤﺖ آن ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﮐﺎن و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه آ ﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن)ﺻﻮﻓﯿﺎن( و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر »دار اﻻﺳﻼم« ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .و ﻋﻘﯿﺪهﯾﺸﺎن را
 -١اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺪراری.۳۱۷-۳۱۶/۱
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در ﺑﺎرهی وﻟﯽ و اوﻟﯿﺎء را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ وﻻﯾﺖ اوﻟﯿﺎء
ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد اوﻟﯿﺎء در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ از ﻣﺤﺎﻻت اﺳﺖ
و ھﻤﻮاره ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪھﺎ و ﻗﺒﻮر ﻣﯽروﻧﺪ و اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﮫﺎ ،ﺑﺪﻋﺘﮫﺎ و ﺧﺮاﻓﺎت را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻒ دﯾﻦ و ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺎر در آﻧﮫﺎ ﭼﻨﺎن در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن
رواج دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺐ و دﻟﺸﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞﺷﺎن
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺪاق ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺘﻟتﺒﻌﻦ ﺳن ﻣﻦ ﺎﻛن
ً

ﻗﺒﻠ�ﻢ) :«...ﻗﻄﻌﺎ از راه روش ﻣﻠﺘﮫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﻮد( .و اﯾﻦ

ﺑﻼﯾﯽ از ﺑﻼھﺎﺳﺖ ﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼء ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل
و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎت دارد.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻨﮑﻪ :رﺣﻤﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮدار
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ج را در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻣﺒﻌﻮث ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر
دھﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ را اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺠﺎدﻟﻪ
و ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه دﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﺤﺚ و آﻧﺎن را ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﻐﻠﻮب و وادار ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﺪ) .(١
و در »اﻟﺒﺪور اﻟﺒﺎزﻏﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ً
ً
»ﺘﻟتﺒﻌﻦ ﺳن ﻣﻦ ﺎﻛن ﻗﺒﻠ�ﻢ ﺷﺮﺒا �ﺸ� و ذارﺎﻋ ﺑﺬراع ﺣﻲﺘ لﻮ دﺧﻠﻮا ﺣﺠﺮ
ﺿﺐ اﺗﺒﻌﺘﻤﻮﻫﻢ ﻗﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ :اﻴﻟﻬﻮد و اﻨﻟﺼﺎری؟ ﻗﺎل ﻓﻤﻦ«) .(٢

 -١اﻟﻔﻮز اﻟﮑﺒﯿﺮ ۲۶/ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻗﺪﯾﻤﯽ رﺟﻮع ﺷﻮد.
 -٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و در ﮐﺘﺎب اﺣﺎدﯾﺚ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺑﺎب ﻣﺎ ذﮐﺮ
ﻋﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ) ۴۹۴/۶و (۳۴۵۶و ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎب اﺗﺒﺎع ﺳﻨﻦ اﻟﯿﮫﻮد و اﻟﻨﺼﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ در ) (۲۰۵۴/۴ﺣﺪﯾﺚ ) (۲۶۶۹از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

ً
ﻗﻄﻌﺎ از راه و روش ﻣﻠﺘﮫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦﺗﺎن وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ و ذراع ﺑﻪ ذراع
ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﺳﻮﺳﻤﺎری ﺑﺮوﻧﺪ از آﻧﺎن
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ؟!
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﮑﻪ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪی اﯾﻦ ھﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ ۡ َ َ َ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ َ
�ض َ�َ ُقولُ َّن ٱ َّ ُ
�ۚ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن) [۲۵ :اﮔﺮ از
ت وٱ�
﴿ول�ِن س��هم من خلق ٱلس�� ِ
ً
آﻧﺎن ﻣﺸﺮﮐﺎن -ﺳﻮال ﮐﻨﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ و زﻣﯿﻦ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﻓﺮﯾﺪه ،ﻗﻄﻌﺎ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ اﻟﻠﻪ(.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن را از ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ھﻤﻮاره در ﮔﻮش اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ھﺸﺪار را زﻣﺰﻣﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯿﮫﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻠﻢ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو
اك َ� ۡع ُب ُد �يَّ َ
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻢ در ﻣﻮرد ﴿إيَّ َ
اك � َ ۡس َتعِ ُ
� ] ﴾٥اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ [۵ :ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ
ِ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻳﺎك ﺳﺘﲔ«) :ﻓﻘﻂ ﺷﺼﺖ (...و دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﻳﺎك ﺳﺒﻌﲔ«) :ﻓﻘﻂ ھﻔﺘﺎد .(...و آن دو اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای داوری ﺑﻪ ﻧﺰد
داﻧﺎﺗﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻳﺎك ﺗﺴﻌﲔ«) :ﻓﻘﻂ ﻧﻮد ﺧﺪا( و ﺑﻪ

ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ در آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق
ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد و در آن زﻣﺎن ھﻤﻪ ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ ﺷﺮک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
َّ َّ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
ََ ُۡ ُ َ ۡ َُُ
) (١
��ون ] ﴾١٠٦ﯾﻮﺳﻒ[۱۰۶ :
ٱ
ب
م
ه
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وما يؤمِن أ��
م
م
ه
و
�
إ
�
ِ
ِ
ِ
ِ
)ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﻨﺪ(.

 -١آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺎﻟﻖ ،ﻣﺎﻟﮏ و رازق ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن
ﺑﺘﮫﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻﻔﺎت ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎ ،و اوﻟﯿﺎ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﻣﺰار
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﮑﻪ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺳﻮﯾﻖ) ﻏﺬای ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آرد ،روﻏﻦ و ﺧﺮﻣﺎ
درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد( آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد .در ﻣﻘﺎم اﻟﻮھﯿﺖ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ و در ھﻨﮕﺎم
ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮫﺎ از او ﯾﺎری ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﯾﻪی:
َّ
َّ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٗ ّ ُ
ون ٱ� ِ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ) [۳۱ :ﯾﮫﻮد ﻧﺼﺎرا
﴿ٱ�ذوا أحبارهم وره�ٰنهم أر�ا�ا مِن د ِ
ﻋﻼو از ﺧﺪا ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( .را ﺗﻼوت
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﮫﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﺮام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ھﻢ آن را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و
ھﺮ ﮔﺎه ﭼﯿﺰی را ﺣﺮام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آن را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ«) .(١
در اﯾﻦ رواﯾﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﺮک ﺗﻨﮫﺎ در
ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺧﺎص ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﺮک
ﻣﺒﺘﻼء ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻟﺠﻮج ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟! ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ-
اﺳﺘﻤﺪاد از ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ و  -ھﯿﭻ اﯾﺮادی ﻧﺪارد ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺮﯾﻒ-آن
ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺎم آن ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد -ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺠﺎی
ﮐﻠﻤﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ و ﻣﮫﻤﺘﺮ از اﯾﻨﮫﺎﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻇﺎھﺮی ﻟﻔﻆ را
ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﮫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ھﻮاھﺎ و ھﻮﺳﮫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺰودی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮاب ﻧﺎم دﯾﮕﺮی
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و داز آﻧﮫﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺸﺮﮐﻨﺪ.
 -١ﺗﺮﻣﺬی ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎب و ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﻪ ۲۱۸/۵ش ۳۰۹۵/و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ
ﻃﺒﺮی ۱۱۴/۱۰و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺴﻨﻦ ۱۰۱۱۶ﺗﺮ ﻣﺬی ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
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ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی را و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻨﮫﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺣﺮام ﻧﮑﺮده ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺮادی ﻧﺪارد ،آﯾﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺴﺖﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ از ﻋﺴﻞ ،ﺧﺮﻣﺎ وﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ و آن را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻮردﺷﺎن
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪش
ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ و ﺣﻼل اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻧﮕﻮﻧﺴﺎر و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه و ﻓﺮﯾﺐ رؤﯾﺎھﺎ و آرزوھﺎﯾﺸﺎن را
ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﺑﺰودی ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ درﻏﮕﻮی ﺑﺪ ﻃﯿﻨﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺮه ﺷﺪه و در دل ﺧﻮﯾﺶ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺣﻼل ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺻﺪر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎت اﻟﮫﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .آﯾﺎ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ را از ﺑﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم
رھﺎ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ درﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ
َّ َ َ ۡ َ ٓ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮآن و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ﴿ :إِنا وجدنا
َٓ َ ََ ُ
َّ َ َ ٰٓ َ
ۡ
َ
َءابا َءنا ٰٓ
� َءا�ٰرِهِم ُّمق َت ُدون ] ﴾٢٣اﻟﺰﺧﺮف) [۲۳ :ﻣﺎ ﭘﺪرانﻣﺎن را
� أ َّمةٖ �نا
ﺑﺮ دﯾﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ(.
آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎورﺷﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ،
داﻋﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽاﻧﺪ.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ در اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ آﻣﺪه ،ﻣﺮدی ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮاری و
ﻓﻀﯿﻠﺖ؛ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ :اﮔﺮ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮ از ﻓﻼن ﺷﮑﻞ
ً
ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ )ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ( او را ﻧﺪﯾﺪهام)  ،(١ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮد ،از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم
 -١ﯾﻌﻨﯽ :آن ﻓﺮدی ﮐﻪ دﯾﺪه ،ﺧﺪا ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا را دﯾﺪه اﺳﺖ .و در واﻗﻊ
ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﺧﺪا را دﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ :ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ﺷﺮک و اﺳﺎﺑﯽ ﮐﻪ ...
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را از ﻣﻘﺎم ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺑﻮد ،از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻮی
ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻢ راﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﻋﺬری در ﭘﯿﺸﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺪارد) .(١
ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دھﻠﻮی در ﮐﺘﺎب »ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻻﯾﻤﺎن« ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی آن
را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و »رﺳﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :اھﻤﯿﺖ و
ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﺘﻨﻪی ﺷﺮک و ﺑﯽﺧﺒﺮی ﻣﺮدم« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ
ﺷﺮک در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﺎﻟﺺ ﻏﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮک را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ادﻋﺎی اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺷﺮک ﻏﻮﻃﻪور و ﺑﻪ آن آﻟﻮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺷﺮک را ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ و ﺣﮑﻢ آن را در ﻗﺮآن و
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

 -١اﻟﺒﺪور اﻟﺒﺎزﻏﻪ۱۷۰-۱۶۷/

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺷﺮک و ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم در ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت از ﺑﺰرﮔﺎن ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،أﺋﻤﻪ)  ،(١ﺷﮫﺪاء ،ﻣﻼﺋﮑﻪ
و ﺟﻦھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺮ آورده ﺷﺪن
ﺣﺎﺟﺎت و آرزوھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از آﻧﮫﺎ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺬرھﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﮫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﺎﺟﺘﮫﺎ و ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ آورده ﺷﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﻊ ﺑﻼ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ھﺪف ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ را ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ و...
ﻧﺎم ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﮫﺎﯾﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺶ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺨﺶ ،ﭘﯿﺮ
ﺑﺨﺶ ،ﻣﺪار)  (٢ﺑﺨﺶ و ﺳﺎﻻر)  (١ﺑﺨﺶ و ...ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 -١ﻣﻨﻈﻮر از أﺋﻤﻪ ،أﺋﻤﻪی اھﻞﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﻓﺾ در ﺣﻖﺷﺎن ﻏﻠﻮ و زﯾﺎده روی
و آﻧﮫﺎ را ﺑﺤﺪی ﺑﺰرگ و ﻣﻘﺪس ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺼﻮم و از ﻏﯿﺐ
آ ﮔﺎھﻨﺪ و ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن درﺑﺎرهی اﻣﺎﻣﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ و ﻧﺒﻮت را ﻣﺸﺘﺮک و
ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن را رﻗﯿﺐ ﻧﺒﻮت ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اھﻞﺳﻨﺖ ھﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺣﺎﮐﻤﺎن و اﻣﯿﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی از اﺳﻼم در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی در ﻣﻮرد او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺷﯿﺦ ﺑﺰرگ ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪار ﺣﻠﺒﯽ
ﻣﮑﻨﭙﻮری ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺸﮫﻮر در ھﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی از او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ
او اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آﻧﮫﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد؛ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم
ھﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎھﮫﺎی ﺳﺎل را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺶ در ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﮫﺎی راﯾﺞ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم وارد ﺷﺪه و ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﻓﺮﻗﻪی ﺻﻮﻓﯿﻪی ﻣﺪارﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اواﺧﺮ
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ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﻧﮫﺎ اﯾﺮادی
ﻧﺪارد وﻟﯽ ھﺮﮔﺎه آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺮک ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی
ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ آﻧﮫﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﯾﻨﺪ .و ھﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ،در ﻋﺎﻟﻢ
دارای ﻗﺪرت و ﺗﺼﺮف ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪون اذن و
رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﺸﮑﻼت آﻧﮫﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن ﺑﯽﺑﮫﺮهاﻧﺪ ،و
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﻋﺎﻟﻢ از ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﺪارانﺷﺎن ،ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و
ﺣﮑﻤﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم را ﺑﺎﻃﻞ و ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺎﻃﻠﯽ اﺳﺖ .و ﻣﺮﯾﺪاﻧﺸﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ آﻧﮫﺎ واﺳﻄﻪھﺎﯾﺸﺎن در
ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ از آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺮﻣﻨﺪ ﮔﺮدد و در ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ در ﻧﺰد ﺧﺪا ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه وﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮاﻓﺎت و رﯾﺎﺿﺘﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ راهﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﺳﺎل  ۸۴۴/وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١ﺳﯿﺪ ﺳﺎﻻر ﻣﺴﻌﻮدی ﻏﺎزی از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺸﮫﻮر ھﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮردش اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﺎﻓﯽ از او در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺳﺮ زﻣﯿﻦ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﭼﯿﺰھﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺟﻨﮕﮫﺎی ﻣﺸﮫﻮری ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و در ﺳﺎل۵۸۸/
وﻓﺎت ﮐﺮدهاﺳﺖ ﻗﺒﺮ او زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺠﺮد ﻣﺮده ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ازدواج
او در ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺬرھﺎ و ﺑﺮ ﻗﺒﺮش ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!!! اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی
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ﻣﻌﺮﻓﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
و دﯾﮕﺮ ﺑﺎورھﺎ و ﺗﺄوﯾﻼت ﺑﺎﻃﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﻧﺎزل
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و راز اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را
رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﻠﮫﺎی ﻗﺎﺻﺮﺷﺎن اﺟﺎزه دادﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺴﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻧﺪارﻧﺪ،
ﭼﻨﮓ زﻧﻨﺪ و راه و رﺳﻢ ﺧﺮاﻓﯽ و ﻋﺎدات ﺟﺎھﻠﯽ را ﺣﺠﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﮔﺮ آﻧﮫﺎ
ً
ﺑﻪ ﻗﺮآن اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﺪ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن و ﺑﺎورھﺎﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ھﻤﺎن ﺗﺎوﯾﻼت و دﻻﯾﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺘﺪﻻﻟﮫﺎ ھﻤﺎن
اﺳﺘﺪﻻﻟﮫﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آن ﺗﺎوﯾﻼت و اﺳﺘﺪﻻﻟﮫﺎ را از آﻧﮫﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ،
ََُُۡ َ
ُ
ون
ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻮرهی ﯾﻮﻧﺲ آﻧﮫﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و�عبدون مِن د ِ
َ َّ ُ ۡ
َّ َ َ َ ُ ُّ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ ٰٓ ُ َ ٓ ُ َ َ ٰٓ ُ َ
�ؤنا ع
ٱ�ِ ما � ي�هم و� ينفعهم و�قولون �ؤ�ءِ شف
ِند ٱ�ِۚ قل
َۡ
َ
ََُُّ َ
ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َ َٰ َٰ َ
� ب َما َ� َ� ۡعلَ ُم � ٱ َّ َ َ
ون ٱ َّ َ
ت َو� ِ� ٱ� �ِ
��ن ِ�ٔ
� � َّما
�ض سب�نهۥ وت�
لس�ٰ� ٰ ِ
ِ
ِ
ُۡ ُ َ
��ون ] ﴾١٨ﯾﻮﻧﺲ) [۱۸ :و ﻏﯿﺮ از اﻟﻠﻪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ،
� ِ
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻨﮫﺎ واﺳﻄﻪھﺎ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮫﺎی ﻣﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﻨﺪ،
ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا از ﭼﯿﺰی ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ از وﺟﻮد آن در آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ و زﻣﯿﻦ
ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،او ﭘﺎک اﺳﺖ و از آن ﭼﻪ ﺷﺮﯾﮏ او ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺮﺗﺮ و
ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮ اﺳﺖ(.
از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﺣﺪی ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻓﺘﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
َ ۡ َ َ َّ
ھﻢ ﺑﻪ اﺟﺎزهی ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ .ﺧﺪوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و� �َشف ُعون إِ�
َ ۡ
ۡ ُ َ
َۡ َ ٰ ُ
ل َِم ِن ٱرت
� َوهم ّم ِۡن خشيَتِهِۦ ُمش ِفقون ] ﴾٢٨اﻷﻧﺒﯿﺎء) [۲۸ :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
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ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ)ﭘﺮوردﮔﺎر( و آﻧﺎن از ﺗﺮس و ﺑﯿﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر در
ھﺮاﺳﻨﺪ(.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ھﺮ ﭼﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺎد ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﯾﺎ از آﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻓﺮﯾﺎد رﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮی و روی دادن واﻗﻌﻪﯾﯽ ھﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮک و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان در ﻋﺼﺮ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ)زﻣﺎن ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ﺧﺪاﯾﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻘﯿﺪهﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺒﻮداﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و اﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﯾﺪه و ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﺒﻮداﻧﺸﺎن ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻔﺮ و ﺳﺮﮐﺸﯽ
آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮫﺎ و ﺳﺨﺘﯿﮫﺎ ﻣﻌﺒﻮداﻧﺸﺎن را ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ و از آﻧﮫﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎم ﺷﺎن ﻧﺬرھﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﮫﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﮫﺎ را وﮐﯿﻞ و
واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﮐﺲ رﻓﺘﺎری ھﻤﭽﻮن ﮐﻔﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮدی ﻏﯿﺮ
از اﻟﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺬر و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺒﺮ ،ﻓﺮد و ﯾﺎ
ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﯾﻨﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی در ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ﺑﺎ
اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و در ردﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺻﻮرتﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮک و اﻋﻤﺎل ﺷﺮﮐﯽ

ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺷﺮک ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺴﯽ را ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﻟﻠﻪ
ﺷﺮﯾﮏ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻋﻤﺎل و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺨﺼﻮص ذات ﺧﻮد و ﺷﻌﺎر ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮار داده ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺠﺪه ،ذﺑﺢ ،ﻧﺬر و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺷﺮک و ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
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ﺧﺪا و در ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮫﺎ از ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ھﺮ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ
داﻧﺴﺘﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺼﺮف در ﺟﮫﺎن ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ؛
ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮﮐﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮک
اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم آن اﻧﺴﺎن ،ﻗﺒﺮ و ﻏﯿﺮ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﻓﻮق را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ از اﻟﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ آﻧﮫﺎﺳﺖ
آﻧﮫﺎ ﺑﻨﺪه و ﻣﺨﻠﻮقاﻧﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اوﻟﯿﺎء ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﺟﻨﮫﺎ،
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ،دﯾﻮھﺎ و ﭘﺮﯾﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮک
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا را ﮐﻪ در ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎن و
ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺎده روی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ردﯾﻒ ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ در
ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺒﻮداﻧﺸﺎن ﻏﻠﻮ و زﯾﺎده روی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن)ﻏﻠﻮ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﻠﻮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺮک ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.
َ
َّ
َ ُ ْٓ ۡ َ َ ُ
اره ۡم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﻮرهی ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪی  ۳۱/ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ٱ�ذوا أحب
ٓ ُ ْ َّ
ْ َ
َو ُر ۡه َ�ٰ َن ُه ۡم أَ ۡر َ� ٗ
ا�ا ّمِن ُدون ٱ َّ� ِ َوٱل ۡ َمس َ
ِيح ٱ ۡ� َن َم ۡر َ� َم َو َما أم ُِر ٓوا إِ� ِ�َ ۡع ُب ُد ٓوا إِ� ٰ ٗها
ِ
َ ٰ ٗ َّ ٓ َ ٰ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ ُ ۡ ُ َ
��ون ] ﴾٣١اﻟﺘﻮﺑﻪ) [۳۱ :ﯾﮫﻮدﯾﺎن و
�حِد�ۖ � إِ�ه إِ� هو ۚ سب�نهۥ �ما � ِ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻋﻼوه از ﺧﺪا ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ و ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ
اﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر داده ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﯾﮕﺎﻧﻪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ و از
آنﭼﻪ ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،اﻋﻢ از
ﻋﻠﻤﺎء زاھﺪان ،ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن در اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ،و ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮاناﻧﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﻣﺮگ ،زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﭘﺲ از ﻣﺮگ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﭘﺲ از
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ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

ﻣﺮگ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوﺗﻦ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار و ﻣﻨﻘﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
ُ ُّ
� َمن � ٱ َّ َ َ
ت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﻮرهی ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِن
لس�ٰ� ٰ ِ
ِ
َّ َ َ
َۡ
ُ ُّ
َّ ٓ
َ ُ َٗ
َ ٗ
َوٱ� ِ
�ض إِ� َء ِا� ٱ َّلر� � ۡبدا  ٩٣لق ۡد أ ۡح َصٮ ٰ ُه ۡم َوع َّده ۡم ع ّدا َ ٩٤و� ُه ۡم
ۡ
َ ً
َءا�ِيهِ يَ ۡو َم ٱل ِق َ�ٰ َمةِ ف ۡردا ] ﴾٩٥ﻣﺮﯾﻢ) [۹۵-۹۳ :ھﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﺎن ﮐﻪ در
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦاﻧﺪ ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻀﻮع ـ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻟﻠﻪ ـ رﺣﻤﺎن
ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ھﻤﻪی آﻧﮫﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ،
و ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ در ﻧﺰد او ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺘﺼﺮف و ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺘﺼﺮف ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ
و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﻠﻮی اﺣﻀﺎرﺷﺎن را ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﻮد ،و آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﺮ ﮐﺲ دو ﯾﺎ ﺳﻪ آﯾﻪ از آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و دﯾﮕﺮ آﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﺎل
ذﮐﺮﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﺮار دھﺪ ،ﻓﺮق ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺷﺮک را ﺑﺨﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎری را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮص ذات
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪاش ﻗﺮار داده و اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از آنھﺎ ﺑﮫﺮهای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﻧﺪ ،و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ھﻤﻪی آﻧﮫﺎ
زﯾﺎداﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و ﻓﻘﻂ آن دﺳﺘﻪ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی
ﺑﺎ ھﻮش ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل از اﯾﻦ ﻧﻮع را ﺑﻪ آن ﻗﯿﺎس ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ و
ھﺪاﯾﺖ را از ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﻋﻠﻢ اﺣﺎﻃﻪﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
اﺳﺖ
در ﻣﻘﺪﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ از ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و رﯾﺰ و درﺷﺖ اﻣﻮر را ﺑﺪاﻧﺪ و از دور و
ﻧﺰدﯾﮏ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻇﺎھﺮ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ .و ھﯿﭻ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و او
آنھﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ و در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ ،آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،و ﺑﯿﻦ
ﻗﻠﻪی ﮐﻮهھﺎ و اﻋﻤﺎق درﯾﺎھﺎ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ذرهای از او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺪون
اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺷﺮﯾﮏ او ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪی ﻧﺎم اﺣﺪی از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺷﻮد و او را اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﺸﺴﺘﻪ،
از دور و ﻧﺰدﯾﮏ و در ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎ ﺻﺪا ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎ زاری و ﻓﺮﯾﺎد از او ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت از دﺷﻤﻨﺎن ﯾﺎری ﺑﻄﻠﺒﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم او ﻣﮫﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺰﻧﺪ و از او
ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻓﮑﺮش را ﺑﺮ او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺳﻌﯽ و ھﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او
ﻣﺼﺮوف ﺳﺎزد و ﭼﻨﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﻮرﺗﺶ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻧﺎم او را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﺳﺎزد و ﯾﺎ در دل او را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و ﯾﺎ ﺻﻮرت
و ﻗﺒﺮش را در ذھﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،آن ﺷﺨﺺ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آ ﮔﺎه و ﻣﻄﻠﻊ
ﻣﯽﺷﻮد و ھﯿﭻ ﮐﺎرش از او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و او از ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت او از ﻗﺒﯿﻞ
ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺳﺨﺘﯽ و آﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﺧﺒﺮ دارد و
ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ھﺮ اﻧﺪوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ و ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻨﺶ
ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ ،ھﻤﻪاش را ﻣﯽداﻧﺪ و از ھﻤﻪ آ ﮔﺎه اﺳﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻣﺸﺮک
اﺳﺖ و ھﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﺮک داﺧﻠﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮک را »ﺷﺮک در
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ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و اﯾﻦ اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ
اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،وﻟﯽ ،ﺷﯿﺦ ،اﻣﺎم ،اﻣﺎﻣﺰاده ،دﯾﻮ و ﯾﺎ
ﺟﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ ﻣﺬﮐﻮر از ﺧﻮد
ً
اﻓﺮاد اﺳﺖ ﯾﺎ از ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا آن ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺻﻔﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه و از او ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﺎ ﻗﺪرت و ارادهی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ھﺴﺘﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ دارد و اﯾﻦ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی اوﺗﻌﺎﻟﯽﺳﺖ«.
دوﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺼﺮف در ﻋﻠﻢ ﺑﺎ اراده و ﺻﺎدر ﮐﺮدن اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ،ﻣﯿﺮاﻧﺪن و زﻧﺪه ﮐﺮدن
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻨﮕﯽ و ﮔﺸﺎدﮔﯽ در روزی دادن ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﺑﯿﻤﺎری ،ﭘﯿﺮوزی و ﺷﮑﺴﺖ ،ﻣﺴﺨﺮ ﮐﺮدن ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ،دوﺳﺖ
داﺋﻤﯽ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدن و ھﻤﻪﯾﯽ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ در ﺟﮫﺖ ﺳﻌﺎدت و
ﺑﮫﺮورزی وی ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ از وی رویﮔﺮدان ﺷﻮد و در ﺟﮫﺖ
ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮاﻧﯿﺪن در ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و ﺑﺮآورده
ﮐﺮدن آرزوھﺎ و دﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪھﺎ و ﯾﺎری دادن در ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮫﺎ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن
ﮔﻨﻪﮐﺎران ،دﺳﺘﮕﯿﺮی از اﻓﺘﺎدﮔﺎن و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ،ھﻤﻪ از وﯾﮋﮔﯿﮫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اوﻟﯿﺎء ،ﺷﮫﺪاء ،ﻧﯿﮑﺎن ،دﯾﻮھﺎ و
ﭘﺮیھﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪاﻧﺪ و
ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزھﺎ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺬر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎری
ﺑﻄﻠﺒﺪ ،ﻣﺸﺮک اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮک »ﺷﺮک در ﺗﺼﺮف« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﯾﺎ اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺪرت را
ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاری را ﺑﻪ آنھﺎ داده اﺳﺖ.

ﻋﻠﻢ اﺣﺎﻃﻪﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ
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ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺧﺘﺼﺎص داده اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل را »ﻋﺒﺎدت«
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :رﮐﻮع ،ﺳﺠﺪه ،اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺎ ﺧﺸﻮع و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﭼﭗ)  (١و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﻨﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺰرگ
ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ او روزه ﺑﮕﯿﺮد و از ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی دور ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪاش اﺳﺒﺎب ﺳﻔﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪهی ﺣﺞ و زاﺋﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و
در ﻣﺴﯿﺮ راه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و از اﻋﻤﺎﻟﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ھﻤﺒﺴﺘﺮی و ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن ﮐﻠﻤﺎت زﺷﺖ و ﮔﻨﺎه و ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ...
ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ آداب و ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎ ،ﺧﺎﻧﻪاش را ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺠﺪه
ﺑﺠﺎی آورد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺒﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻧﺬرھﺎ ﮐﻨﺪ ،آن ﺧﺎﻧﻪ را ھﻤﭽﻮن
ﮐﻌﺒﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و رو ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪاش ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و دﻋﺎ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ
ُ
ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزھﺎی دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوھﺎ را ﺑﮑﻨﺪ ،ﺳﻨﮕﮫﺎ
ودﯾﻮارھﺎی زﯾﺎرﺗﮕﺎه را ﺑﺒﻮﺳﺪ و ﺧﻮدش را ﺑﻪ آن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ ،ﭘﺮدهھﺎﯾﺶ را
ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﺮاغ و ﺷﻤﻊ در اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ھﺪف ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﻋﺒﺎدت روﺷﻦ ﮐﻨﺪ
و ﺧﻮدش را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺎرو زدن و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭼﺮاﻏﮫﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺮای
 -١اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺠﻤﯽ )ﻏﯿﺮ ﻋﺮب( ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ھﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎدان را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ دﺳﺖ راﺳﺖ را روی دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺧﺸﻮع و ﻓﺮوﺗﻨﯽ رو ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻋﺸﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺧﺸﻮﻋﺸﺎن در ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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او اﻧﺠﺎم دھﺪ و آﻧﺠﺎ را ﻓﺮش ﮐﻨﺪ و آب ﭼﺎه را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺮک ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺑﺎ آن
ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ھﻢ ﺑﺒﺮد و ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از آن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺸﺖ
آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام و ادب رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﮑﺎرش را ﻧﮑﺸﺪ ،درﺧﺘﺎن و ﮔﯿﺎھﺎن آن را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،و در ﻣﺤﺪودهی آن
اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﭽﺮﻧﺪ! ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮫﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن
آﻧﮫﺎ را ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آﻣﻮزش داده ﮐﻪ اﯾﻨﮫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
او اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .و ھﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮﺷﺪ ـ ﺷﯿﺦ ﻃﺮﯾﻘﻪاش ـ ﯾﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ،ﺟﻨﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﺮی ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻪ ﺟﻌﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺖ و ﻣﺠﺴﻤﻪای و ﯾﺎ
ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﮑﺎن در آن ﻋﺒﺎدت و ذﮐﺮ ﮐﺮده و رﯾﺎﺿﺖ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه ،و ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای از آﺛﺎر ﺑﺠﺎی ﻣﺎﻧﺪهی ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﺗﺒﺮک ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم دھﺪ
ﺷﺮک ورزﯾﺪه و ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﺳﺠﺪه و رﮐﻮع ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎم ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﮑﺎن
روزه ﺑﮕﯿﺮد)  .(١و ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﯾﺎ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺎرﺗﮕﺎھﮫﺎ و ﻣﻘﺒﺮھﺎ اﺳﺒﺎب
ﺳﻔﺮ ﺑﺒﻨﺪد و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ھﺪف ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﻋﺒﺎدت در آن ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و
آن را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪای ﻣﺨﺼﻮص ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺢ آن ﭘﺎرﭼﻪای
 -١اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺖ روزهی ﺑﻨﺎم ﻧﯿﮑﺎن در
ﻋﺼﺮ ﮐﮫﻦ در ھﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﺑﻨﺎم ﺷﺨﺼﯿﺘﮫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ً
ﮐﻪ اﺻﻼ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ روزه در ﻧﯿﺖ و اﻓﻄﺎر اﺣﮑﺎم ﻣﺨﺼﻮص دارد و
در روزھﺎی ﻣﺤﺪودی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ روزه از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻣﺸﺎن روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ و ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﺳﺮھﻨﺪی )م (۱۰۳۴.ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻤﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﺮده ،اﯾﻦ ﻧﻮع روزه را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮده و آن را ﺷﺮک در ﻋﺒﺎدت ﺑﺤﺴﺎب آورده اﺳﺖ.
)ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎرهی (۴۱/۳

ﻋﻠﻢ اﺣﺎﻃﻪﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ
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ﺑﮕﺬارد و ﭘﺮﭼﻢ و ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻨﺎم او ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺨﻮاھﺪ از آن ﺟﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدد رو
ﺑﻪ ﻗﺒﺮ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﺮدد و ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﺰن از ﭼﮫﺮهی
ﺳﺮوراﻧﺸﺎن ﻣﮕﺲ را دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺴﮫﺎ را از ﻗﺒﺮش دور ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﺎ رو ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪاش ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،و ﺑﺮای
ﺿﺮﯾﺢ آن ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﮫﺎ و ﺧﺪﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ درﺧﺘﺎن و ﮔﯿﺎھﺎن اﻃﺮاﻓﺶ
ﻣﻘﺪس ﻣﺎﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐ ْﻨﺪن و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮرد
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺮک ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﮫﺎ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺗﻌﻈﯿﻢ اﯾﻨﮫﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را ﺑﺮ ﻃﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮک را ﺷﺮک در ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻋﺒﻮدﯾـﺖ و ﻓﺮوﺗﻨـﯽ دﻻﻟـﺖ دارد ،ﻣﺨـﺘﺺ ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ

ﭼﮫﺎرم :ﺧﺪاوﻧﺪ راه راﺳﺖ و ﺣﻖ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آن آﻧﮫﺎ آﻣﻮزش داده و ﺑﺮ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮﯾﺸﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آن ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ آورده ﺷﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﺬر ﮐﺮدن ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺰول ﺑﻼھﺎ و ﺑﻔﺮﯾﺎد ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺸﻘﺘﮫﺎ
و ﻣﺸﮑﻼت ،آﻏﺎز ﮐﺮدن ھﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻧﺎم او ،ذﺑﺢ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺟﮫﺖ ﺷﮑﺮ و
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮزﻧﺪی ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻤﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ »اﻟﻠﻪ« در آﻧﮫﺎ ﺟﻠﻮهﮔﺮ
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ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ھﺒﻪ اﻟﻠﻪ ،ﺟﺎداﻟﻤﻮﻟﯽ ،ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ ،أﻣﻪ اﻟﻠﻪ و
ﻋﻄﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ)  .(١اﯾﻨﮫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻗﺴﻤﺘﯽ از درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻏﮫﺎ و ﻧﺬر ﮐﺮدن
ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻣﻮال و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﺧﺪا و ﺑﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ-ﮐﻌﺒﻪ-و اﻃﺎﻋﺖ از دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﻣﻨﮫﯿﺎت در
ﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﭘﻮﺷﺶ و داﺷﺘﻦ ﺑﺎور ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ،
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ارزاﻧﯽ ،ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﭘﯿﺮ.زی و ﺷﮑﺴﺖ ،ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ و
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ،ﺑﮫﺮﻣﻨﺪی ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ھﻤﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .و ﻻزم
اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﯿﺪﮐﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﻼن ﮐﺎر را »انﺷﺎء اﻟﻠﻪ« ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺠﺰ ﺑﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﮕﻮﯾﺪ :رﺑﯽ ،ﺳﯿﺪی ،ﺧﺎﻟﻘﯽ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎم او ﻗﺴﻢ
ﺑﺨﻮرد و دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺗﻌﻈﯿﻢ؛ ھﻤﻪ را ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ اﻟﻠﻪ ﺑﺪاﻧﺪ.
ھﺮ ﮐﺲ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﺷﮫﺪا ،دﯾﻮھﺎ و ﺟﻨﯿﺎت اﻧﺠﺎم
دھﺪ؛ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺬر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در
ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺐ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫﺎیﺷﺎن ﺻﺪا زﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻨﺎم آن
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ او ﻋﻄﺎء ﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﺬرھﺎ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎﯾﯽ ﭼﻮن؛ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ ،اﻣﺎم ﺑﺨﺶ ،ﭘﯿﺮﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﺪ
و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮهھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ و از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻏﺮاض ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺶﮐﺶ
ﮐﻨﺪ.
 -١در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻮﻟﻒ ﻧﺎﻣﮫﺎی ھﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻘﯿﺪهی ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﮐﺮده؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺪاﺑﺨﺶ)ھﺒﺔ اﻟﻠﻪ( اﻟﻠﻪ دﯾﺎ)ﻋﻄﯿﺔ اﻟﻠﻪ( و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی
ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدم.

ﻋﻠﻢ اﺣﺎﻃﻪﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ
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و ﯾﺎ از اﻣﻮال و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ و آن را ﻣﻘﺪس ﺑﺪاﻧﺪ،
و ﺟﮫﺖ اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن را ﻧﺰﻧﺪ و از ھﯿﭻ ﻋﻠﻒ و ﮐﺎه ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ
رﺳﻮم ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻋﺮﻓﮫﺎی راﯾﺞ در ﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﯾﺪ و
ﺑﻪ آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻏﺪا و ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﺮای دﺳﺘﻪای از ﻣﺮدم ﺣﺮام ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻪای از ﻣﺮدم؛
ً
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را از آن ﺑﺎز دارد؛ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺮدان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻏﺬا
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻓﻼن ﻏﺬا را ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮان ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ دوم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﻠﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ)  (١آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .و ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ،ﻣﺸﻘﺖ و آﺳﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼﻧﯽ را ﻟﻌﻨﺖ ﻓﻼن ﭘﯿﺮ
ﯾﺎ اﻣﺎﻣﺰاده  ...ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ،ﻣﻄﺮود ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺦ )ﺷﺎه( ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺤﺪث دھﻠﻮی ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ و ﻣﺮﺷﺪی از ﻣﺮﺷﺪھﺎی ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭼﺸﺘﯿﻪ در ھﻨﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در»ردوﻟﯽ« از
ﺗﻮاﺑﻊ ﻟﮑﻨﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاﺋﺾ،
ﺳﻨﺘﮫﺎ و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺘﻪ و در ﺳﻨﮥ ۸۳۶/ھـ .وﻓﺎت ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻧﺪوی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻏﺎﻟﯿﺎن و ﺟﺎھﻼن ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﺮ
آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی
درﺑﺎرهی ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﻣﺤﺪث دھﻠﻮی ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒ)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻤﯿﺲ( در ﺗﻌﻠﯿﻘﺶ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺪوی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻃﺮﯾﻘﻪی ﭼﺸﺘﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﺣﺴﻦ ﺳﻨﺠﺰی ﭼﺸﺘﯽ م۲۲۷/ھـ اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪی وی در ﻧﺰھﺔ اﻟﺨﻮاﻃﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر و ﻣﺪار اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺮ ذﮐﺮ ﺟﮫﺮی ،ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻦ
ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ و ﻣﺮﺷﺪ ،روزهی ھﻤﯿﺸﮕﯽ و ﭘﯽ در ﭘﯽ -ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺳﻮلاﻟﻠﻪج از روزهی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ -و ﻋﺒﺎدت ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮫﺎ و ﮐﻢ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ،ﮐﻢ ﻏﺬا ﺧﻮردن و دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻋﺘﮫﺎﺳﺖ و ﮐﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ در ھﻨﺪ اﺳﺖ و
ﺷﺎﺧﻪھﺎی زﯾﺎدی دارد .ﺑﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.۱۸۱-۱۸۰-۱۸۰/

٥٢

ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ/

و ﯾﺎ ﻓﻼن ﮐﺲ از ﺑﺮﮐﺖ ﻓﻼن ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ و آﺳﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺨﺖ او را
ﯾﺎری ﮐﺮده ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻪ او روی آورده و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻼن ﺳﺘﺎره ﻣﺮدم دﭼﺎر
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﻼﻧﯽ ﺧﻮدش را ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻼن روز و ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ
اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ و ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.
و ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﺨﻮاھﺪ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺮﺷﺪ و ﭘﯿﺮ ﻣﻦ
ﺑﺨﻮاھﺪ ﻓﻼن ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و اﺳﻤﮫﺎ و ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ،ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻈﻤﺖ ،ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﯽﻧﯿﺎزی از
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺨﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﮫﺮ ،ﺟﺒﺮوت ،ﻣﻌﺒﻮد،
ﺑﯽﻧﯿﺎزﺗﺮﯾﻦ ،ﺑﯽﻧﯿﺎزھﺎ ،ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻌﺒﻮدان ،ﻣﺎﻟﮏ اﻟﻤﻠﮏ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﮫﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽ )اﺋﻤﻪی ﮔﺎﻧﻪ( ﯾﺎ ﺷﯿﺦ و
ﻗﺒﺮش ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد ،از ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮک ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮک در
ﻋﺒﺎدت ﻧﺎم دارد.
ﺷﺮک در ﻋﺒﺎدت ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻏﯿﺮاﻟﻠﻪ و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﮫﺖ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻧﻮاع ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮک ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻨﮫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮوﺷﻨﯽ
ﺳﺨﻦ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع و ﻇﮫﻮر ﺷﺮک اﮐﺒﺮ در اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽاﺳﺎس ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮای ھﺮ ﻋﺎﻗﻞ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺮک اﮐﺒﺮ در اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه
و ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻋﻠﻢ اﺣﺎﻃﻪﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ

٥٣

»ﻻ ﺗﻘﻮم الﺴﺎﻋﺔ ﺣﻰﺘ ﺗﻠﺤﻖ ﻗﺒﺎﺋﻞ أﻣﻲﺘ ﺑﺎﻤﻟﺮﺸ�� وﺣﻰﺘ ﺗﻌﺒﺪ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﻣﻲﺘ

أوﺛﺎن«) .(١
وﰲ رواﻳﺔ» :ﺣﻰﺘ ﻳﻌﺒﺪ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ أﻣﻲﺘ اﻷوﺛﺎن«) :ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ

اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ از اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ از اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺘﺎن را
ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ(.
و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ):ﺗﺎ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺘﺎن را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ(.
ﺧﻼﺻﻪ:

ﻣﻈﺎھﺮ و اﺷﮑﺎل ﺷﺮک اﮐﺒﺮ در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دادن ﺑﺎ »اﻟﻠﻪ«
در ﺗﺼﺮف ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺷﺮک در اﻟﻮھﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدﺗﮫﺎ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ
ﺧﺪا ﺑﺨﺼﻮص در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﯿﺎء و ﺻﺎﻟﺤﺎن و  ...ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﺎن
در اﻣﺖ وﺟﻮد دارد.
 -۲ﻋﻠﻤﺎی اﺣﻨﺎف از ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدن و ھﺸﺪار دادن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرﺗﮫﺎ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن در ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﳍﺪی

 -١اﺑﻮداود ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ و دﻻﺋﻠﮫﺎ ﺣﺪﯾﺚ ۴۲۵۲/اﺻﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ۲۲۱۵/۲و
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻟﺴﺎﺟﺪ ۱۲۰/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

