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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 مقدمه مترجم

 » صحابهأوآله و نبيه عىلبكتابه وصلی اهللا هدانا  ياحلمدهللا الذ«
ستخراج از اه جميع علوم اسالمي و شعب آن ببركت قرآن و استنباط و و بعد بدانك

 و خصوصاً ،يه و تاريخاو در ،بوجود آمده از فقه و اصول و تفسير و علم رجالآيات آن 
در تفسير قرآن و توضيح احكام و قوانين آن كتب بسياري از قديم و جديد نوشته شده 

سيار مشكل و تميز و امتيازات هر يك از و آن قدر زياد است كه احصاء و شمارة آن ب
كه السابقون السابقون بوده و به زمان نزول قرآن البته آنان . نيستديگر كار هر كسي 

. تر و ارج زيادتري دارد مهم و كتابشان طبعاًاند كارشان و افكارشان  نزديكتر بوده
صاً كساني كه از اند و خصو تر بوده آنان كه از قوم عرب و به زبان قوم آشنا ًخصوصا

مختصر آنكه  ،و عمل و زهد و تقويو جامع علم   رسول خداقريش و يا از نزديكان 
پسر از جمله امام معظم و فقيه مقدم محمد بن ادريس الشافعي . اند جامع الشرايط بوده

رسد كه  در جدشان عبد مناف بهم مي  كه نسب او با رسول خدا  عم رسول خدا
محمد بن ادريس بن عباس بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد : نسب او چنين است

 . بن مطلب بن عبد مناف القرشي الحجازييزيد بن هاشم 
 

 شخصيت و صفات خاصة امام شافعي 
از ساير دانشمندان   او ساكن مكه بوده و به زبان قرآن و سنت رسول خدا -1

 مقدسه او را متولد نمود، در ارض يعنيزيرا والدة ما جدة او در بالد شام . آشناتر بوده
سپس در دو سالگي او را به مكه برد و در آنجا ساكن شدند و در آنجا به تحصيل علوم 

زنجي و ساير علماي مكه و از ائمة مسلمين از قبيل مسلم بن خالد  ،ديني پرداخت
وره سپس از مكه به سوي مدينة من نوشت، خود را ميو از ابتدا معلومات استفاده نمود 
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كرد و از امام بزرگوار مالك بن انس امام مالكيه استفاده كرد و شاگردي او را كوچ 
داشت براي نسب و دانش و هم عقل و ادب  و مالك او را بسيار گرامي مي. نموداختيار 

را از حفظ نزد مالك فرا گرفت و حفظ و قرائت او مالك را  »الموطأ«و كتاب  .و فهم او
سپس به يمن رفت و متولي تدريس . كه شافعي سيزده ساله بود در حاليبه عجب آورد 

سپس به . ه حسن اخالق و رفتار مشهور گرديدو تعليم علوم ديني به ديگران شد و ب
مد حآنجا م طرف عراق كوچ كرد و در اشتغال به علوم جديت نمود، و با اعلم العلماء

ظره كرد و به نشر علم و حديث و شيباني شاگرد امام ابوحنيفه مباحثه و مناالالحسن بن ا
حتي آنكه علماي . و فضل و دانش او شهرت پيدا كرد ،پرداخت  سنت رسول خدا

دند كه كتابي در اصول فقه بنويسد و عبدالرحمن بن رمعاصر او از او درخواست ك
حديث زمان خود بود و هم چنين علماي ديگر مانند يحيي بن سعيد مهدي كه امام اهل 

علم و دانش او در شگفت بودند و اينان و هم احمد بن حنبل امام حنابله در از القطان 
ديدند بتوسط او و همت او دين خدا يعني كتاب خدا و  كردند و چون مي حق او دعا مي

در نمازهاي خود سالمتي و تأييد او را از خدا شود  سنت رسول منتشر و ترويج مي
 ،هجري به طرف مملكت مصر كوچ كرد 199س از مدتي يعني در سنة پخواستند، و  مي

و از نواحي شام و  ،او در بالد اسالمي شهرت يافت و كتب بسياري تصنيف نمود و نام
و خواندن و نسخه  ،لوم ديني از اوعيمن و عراق دانشجويان اسالمي براي كسب 

روزي ديدم در  :ربيع بن سليمان مصري گويد. كردند ميرداشتن كتب او نزد او هجوم ب
 . اند پشگاه خانة شافعي نهصد قافله براي شنيدن كتب او بار انداخته

رشدان صوفيه هر شيعه و مبا اينكه معاصرين او مانند ائمة  ،تواضع و فروتني او -2
تشان مدعي كشف و كرامات بودند و بر خالف كتاب خدا هر كدام يك بنابر نقل روا

و مايكون و محل نزول مالئكة  خود را حجت بر خلق و معدن وحي و عالم به ماكان
من دوست دارم اين مردم علم  :گفت ت و ميشدانستند، شافعي ابدا ادعايي ندا وحي مي
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فرا گيرند و حرفي از آن را به من من  نت رسول را بيابند، ازسخدا و  بدين و كتا
گاه با هر :فرمود نسبت ندهند و نامي از من به زبان نياورند و نيز از او روايت شده كه مي

دارم كه خداي تعالي حق را بتوسط او ظاهر كند و باضافه  مناظره كنم دوست ميكسي 
داد و به فراگرفتن  بر دانشجويان و واردين بسيار مهربان بود و آنان را پند و نصيحت مي

كرد و خود مدعي آوردن مذهبي نگرديد چنانكه  تشويق مي  كتاب خدا و سنت رسول
 . هب مدعي آوردن مذهبي نبودندمذا هيچ كدام از ائمة

و چنانكه خدا در سورة بر خالف سير علما و دانشمندان كه دست بگير دارند  -3
  :فرموده 34توبه آية 

                      

                 )34/  توبه( 
و مقدسين اموال مردم را  كه بسياري از دانشمندان هشيار باشيد ،اي مؤمنين«

هاي وجوه ديني از قبيل عشر و سهم امام و خمس و غير  بنام(خورند  بباطل مي
 .»دارند و از راه خدا باز مي )اينها

آمده كه  در تاريخ. شتبخشندگي دا سخاوت و دست ولي شافعي بعكس داراي
آمد در حالي كه ده هزار دينار همراه داشت، در بيابان مكه خيمه به مكه  شافعي از صنعا
روزي بند نعلين او . گرفتند و شب نشد كه همه را تمام نمود آمدند مي زد و مردم مي

 ما آيا از مخارج :گفت بود كه همراهش به ربيعپاره شد مردي آن را اصالح كرد شافعي 
شافعي  :ابو سعيد گفته. گفت همه را به او بدهبلي هفت دينار،  :گفت چيزي باقي مانده؟

او از  خواست چون سائلي از او چيزي مي :و ربيع گويد. تر بوداز تمام مردم سخاوتمند
 . كرد شد و بسرعت به او عطا مي مي رنگش سرخ خجالت

 فرا گرفته دانا و آنها را قبالً مرد جامعي بوده و به اشعار عرب و ايام عربشافعي  -3
بود روزي او را ديد كه از علماي مكه  زنجي خالدمسلم بن . و سپس شروع به فقه نمود
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 ،اي جوان :بود و تازه جوان هم بود گفت لثعرب متماو به شعري از اشعار  در حالي كه
تو خداوند  :فتگ .عبد منافو از قبيلة  از اهل مكه :گفتاي؟  و از كدام قبيله اجاز اهل ك

خود را در فقه مصرف نمي كني كه بر تو نيكوتر  فهم و آخرت داده چرا را شرافت دنيا
هيبت و و داراي  ،فنون طب و تيراندازي و اسب سواري نيز وارد بود و شافعي در. است

وفات كرد و قبر او در مصر مشهور  هـ 204 ماه رجب و در آخر. بوده استشجاعت 
 . يهرحمه اهللا عل .است
 

  شافعي تأليفات
او صد و سيزده كتاب در  :گفته امام ابو الحسن مروزي .مؤلفات شافعي بسيار بوده

كه كتاب جامعي است در  »ماأل«آن جمله كتاب از  ،نموده و فقه و ادب تصنيفتفسير 

 آن دو و مختصر و مختصرو ديگر كتاب جامعي مزني كبير و صغير . هفت جلد بزرگ
 قديمه و رسالة جديدهو رسالة  و كتاب الحجه و كتاب حرمله البويطيو مختصر  الربيع

القرآن كتب يعني كتاب احكام  ،جامع اين كتابكه امام بيهقي  و غير اينها و امالي و امالء
و نيز بدانكه تمام علماي معاصرين . ذكر كرده استاو را در كتابي بنام مناقب الشافعي 

 . اند ر كردهبسيا از او تعريف و تمجيدشافعي 
  تذكر الزم

و كلمات و آيات قرآن استنباطاتي  از رموز ءو علمادانت كه بسياري از فقهاء بايد 
علي بن موسي بن  حكام القرآنأ :از آن جمله ،اند نوشته احكام القرآن كرده و كتبي بنام
 الجصاصبكر  بيأحكام القرآن أو حكام القرآن ابي جعفر الطحاوي يزداد القمي و أ

أحكام القرآن و  سراجلا القونوني حكام القرآن جمال بن محمودو تلخيص أ الرازي
حكام المالكي و مختصر أ اسماعيل القاضي حكام القرآنأهندي و نوار صاحب نور األ

حكام القرآن ابن بكير و أ حكامتأليف بكر بن عالء القشيري و أقاضي مالكي القرآن 
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فارسي و  القرآن خزائلي حكامأالقرآن ابن فرس و حكام و أ بي بكر بن العربيأ القرآن

الفضل «: ولي بقاعدة. القمي حكام القرآن مترجم اين كتاب سيد ابوالفضل البرقعيأ

سبقت گرفته و  اهاز تمام اينامام شافعي  احكام القرآنكتاب  ،»ملن سبق الفضيلةو للمتقدم

و احكامي است كه  طاتبلكه مطالب و استنبا ،نيست اگر چه تأليف خود امام شافعي
تا  ،اند و ثبت كرده فراگرفتهاز او  بيان كرده و دانشجويان متعدده ي در مجالسامام شافع

كه از  النيشابوريالبيهقي  يناحمد بن الحسابوبكر  امام كبير عالم بزرگواري مانند نكهاي
دنيا در قرية خسروجرد بيهق نيشابور به  384ي است و در سنة ععلماي شاف بزرگترين

 الكبري السنن :بوده از آن جمله تأليفاتيو داراي  .كبير است به عالمه حافظ آمد و ملقب

اي خراسان بوده معل و در زمان خود اعلم .و كتب ديگر ةدالئل النبودر ده جلد و كتاب 

را در ده جلد  و اول كسي است كه نصوص شافعيداشته  و در تمام بالد اسالمي شهرت
ل و ارجب تتراجم و ك منت گذاشته و نام او در تمام شافعيين ردنگ رو ب هدنمو معج

از روي نسخ و روايت ب احكام القرآن شافعي را همين شخص و كتا. حديث ذكر شده
و از علماء  بوده و مجلس درس او در نيشابور مملو ،هدمع كرجشافعي  رسيدة از امام

و  .حمل نمودند ية خسروجردبه قرجنازة او را  وفات نمود و 458سنة  ، و درمحدثين
فصل فصل آورده را و مطالب شافعي  كند، فاصله از شافعي روايت ميسه  اامام بيهقي ب

 . ان شاء اهللا. كنيم باختصار ترجمه مي و ما نيز همانطور
 .اهللا وقوته نبعو .ب. ع. ا :مترجم

 ناءون بچولي  و بدانكه مطالب احكام القرآن شافعي در مواردي مورد اشكال ما بود
كه محتاج به  در بعضي از مواردولي . ايم متعرض نشده ما بر اشكال و رد و ايراد نبوده

 . ايم توضيح داده توضيح بوده در پاورقي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 وبه العون

و پروردگار جهانيان و  كماالت ذاتيه كه مستجمعبه ذاتي  مخصوص است حمد و ثنا
ل خلق كرد و نسل او را آنكه انسان را از گ است، روز جزاء و مهربان و مالك بخشاينده

خلق  روح كه بزرگترين از كرد وبندي  ترصوآبي قرار داد سپس او را از نطفه و قطرة 
نسل او رسوالن و  و براي او چشم و گوش و دل قرار داد و در ميان .او بود در آن دميد

و كساني را كه  بشارت دهند هشت برينبه ب تا آنان را كه مطيعند برانگيختپيشواياني 
پيغمبر مصطفي و  منت نهاد بفرستادن و بر ما. بدوزخ بترسانند اهل عصيان و ياغي باشند

آنان كه خدا  ،صلى اهللا عليه وعلى آله محمد بن عبداهللا ابي القاسم رسول مجتبي
 . شاننمود و از ميان بني هاشم برگزيد هدايتشان

از تمام خلق، براي  حق فرستاد براي كساني كه مكلفندخدا رسول خود را به راه 
و با او . در حالي كه او چراغي بود فروزنده بشارت و انذار و دعوت به سوي پروردگار

 و شفائي و پند و حكمتي و برهاني و رحمتو بينائي و بياني  عزيز و نور روشن كتابي
 او بودند از كفر و ضاللت نعمت توفيق كه موردو كساني را  .فرستاد ىو ذكرو موعظه 

و به آنچه . بيان كرد خود را در آن و حالل و حرام. به سوي رشد و هدايت ارشاد نمود
تصريح و يا اشاره و به . كرد مذمت و يا عبادت و معصيت بود داللتو يا مورد  پسند

و رسول خود را  ،فرمود ثواب و عقاب داد و بشارت و انذاررهنمايي كرد، و وعدة 
نمود در ميان امت او جماعتي را  او را قبض روح و چون. كنندة آن كتاب قرار داد بيان

تا در دانش  رسول او دقت نظر افكندند آورد كه در شناخت كتاب او و سنتبوجود 
ان ركه بر ديگو چيزهايي  هدايت گرديدند و به امر او پيشوايان، راسخ و استوار گشتند

 . ننداز احكام قرآن بيان ك مشكل گردد
در تفسير و معاني قرآن و اعراب و سكون  بسياري از متقدمين و متأخرين و بتحقيق

و بسا قول او موافق  .و هر كس به آنچه دانشش رسيد ذكر كرد آن كتبي نوشتند تغو ل
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قول او باشد به نظر  دليل بر صحت ولي آن كس كه. قول ما بودقول ما و بسا مخالف 
بود كه آنچه از   رسول خداس شافعي مطلبي پسر عم يرمحمد بن اد من ابي عبداهللا

 . قرآن معرفت آن بر ما الزم بود بيان كرد احكام
و من كه براي آنها بود  و احكام پراكندهتصنيف شده در اصول  و بيان او در كتبي كه

و در نقل كالم  اختصار جمع آوري كردم بترتيبق اربودم، آنها را در اين اوقائل امتيازي 
او در اصول فقه و  احتراز جستم و از كالمكالم  نمودم و از طول در بيان مراد اكتفابق

نمودم و آنچه به اين كتاب  بود بنهايت اختصار قناعت محل احتياجاستشهاد به آياتي كه 
به آنچه  دگاننكه مرا و نظركن مخواستار رحيم مهربانو از خداي . دموراليق بود گرد آ

 . عطا كند كنندگاناقتدا جزائي مانند جزاءما را و . بهره بخشد آورده
امكان خيرخواهي خود را ادا  نموده و بقدر امام شافعي در شرح و بيان سعيبتحقيق 

 اشاره و آگاه كرده تا كساني كه به او اقتداء كنند مورد اطمينان كرده و به صواب و برهان
 . اشندرسيده ب پروردگار يافته و به مذهب يقين خود را از دين

 اعتقادبه ما داد و ما را به صحت اين خدا را كه شرح صدر و وسعت فكر  و ستايش
و ما را در  ا نمايدرو آثار را اج ما اين اعتقاد كه بر دست و به او اميدواريم. رهنمون شد

كه ما را به  كنيم و زاري مي او تضرع و به سوي .و رضاي اوست ياري كند آنچه اذن
 ما و مهربان و فعال خود حفظ كند زيرا او آمرزنده و از عقوبت درحمت خود فرا گير

 . خوبي است و او ما را كافي و وكيل ،است يشاء
ابوالوليد  ما را خبر داد :و گفت الحافظ، محمد بن عبداهللا ما را ابوعبداهللا» خبر داد«

يده كه او ما را خبر داد ابوبكر احمد بن محمد بن عب :، و او گفتحسان بن محمد الفقيه
 را كه از ابن وهب نقل شده زيد بن اسلمتفسير عبداالعلي ن ما از يونس ب :گفت

 و مناظره رفتم اهل تفسير ميس من اول به مجال :به ما گفت پس يونس. شنيديم مي
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قرآن كند گويي وقت نزول  مي را ديدم كه چون شروع به تفسيرولي شافعي  .كردم مي
 . حاضر بوده است

كه  فقيه الوليدما را خبر داد ابو  :كه گفت الحافظ ابوعبداهللا »خبر داد« و باز ما را
بود كم وقتي : گفت كه مي شنيدم از ربيع :گفتما را خبر داد ابابكر حمدون، او  :گفت

 .ننمايد از احكام آن او نباشد و جستجو كه من بر شافعي وارد شوم و كتاب خدا در جلو



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : فصل 
آنچه شافعي ذكر كرده 

بر  در تحريض
 فراگرفتن احكام قرآن



 

 

خبر  :كه گفت - عليهاهللا رحمة -الحافظ  محمد بن عبداهللا ابوعبداهللا »را خبر دادما «

ما را  :ما را خبر داد ربيع بن سليمان كه گفت :كه گفت محمد بن يعقوبداد ابوالعباس 

رسول خود به آنچه  نعمت اهللا بر ما بواسطةدر ذكر  -رحمة اهللا عليه - خبر داد شافعي

  :و فرموده نموده بر او از كتاب خود نازل

                              

           )42 / فصلت( 
نازل  ،نيايدالبته اين قرآن كتابي است ارجمند كه باطل از جلو و از پشت آن «

 .»كيم ستوده شدهح شده از جانب خداي

و در آن  به روشني و هدايت نقل داد، ايشان را از كفر و كوري و بواسطة آن كتاب،
و آنچه حرام  ،براي ما حالل نمود بركت و وسعت دادن بر خلقبيان كرد آنچه بخاطر 

و . و آخرت داناتر بود از خودداري آن در دنياايشان زيرا او به بهرة . بود روشن نمود
آنان را به بندگي قولي و عملي  به اينكه آزمايش نمود شانده طاعت خوايشان را ب

 ثواب خلود و ايشان را بر طاعت. خود نهي نمود و غرقگاه از حرام و به امساك واداشت
 . نعمت او بزرگ و ثناء او سزاوار چه قدر. از عذاب وعده داددر بهشت و نجات 

و به اخبار  مساوي نيستند اعتطعصيان و اهل اعالم نمود كه اهل و ايشان را 
زيادتر از اينان بود و عمر  آنان كه اموال و اوالدشان ايشان را پند داد، گذشتگان

عقوبت او به  ن سرآمدو چون اجلشا. دو آثار بهتري از خود گذاشتن تري داشتند طوالني
 غفلت و قبل از آمدن و بروشني بيان بفهمند عبرت گيرند گرديد تا ديگرانايشان نازل 
و  كار اعتناء نشودت كار كنند براي وقتي كه به گناهمد و قبل از گذشتن آگاه گردند

و دوست دارد بين  را از خير انجام داده حاضر بيندو هر كسي آنچه . نگرددفديه پذيرفته 
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رحمت و باشد ) جل جالله(او و آنچه در كتاب . بسيار باشد جدائيهايش  او و بدي
 . و هر كه ندانست نادان بود دانستحجت است، هر كس 

 درجاتي دارند هر كس مقامش بقدر درجاتش و علم مردم در دانش: شافعي فرموده
 كنند در زياد كردنعلم سزاوار است كه كوشش  پس بر طالبين. باشد مي در علم و دانش

صبر كنند و در طلب علم نيت خود را  كه پيش آيددي معلم خودشان و بر هر پيش آ
خدا  و به سوي. اتو چه در استنباط چه براي درك نصوص خالص كنند،براي خدا 

كسي  بتحقيق. او جز بياري زيرا خيري به كسي نرسد ،ياري بر طلب علم توجه كنند در
 و خدا او را توفيق درك نمايدبنص و استدالل  كه احكام خدا را كه در كتاب اوست

و برتري ديني و دنيائي  به فضيلت كندبه آنچه دانسته عمل  و عمالً داده باشد كه قوالً
و در دين  .گردد و دل او بنور حكمت نوراني شود خود رسيده و شك از او بر طرف

 . مستحق مقام امامت باشد
 ما،بر ما و هستي داد قبل از استحقاق  پس از خدائي كه ابتدا كرد به نعمت خود

تاه و تقصير كاريم در شكر نمودن ما كو با اينكه را بر ما ادامه دهد، كه نعمت خواستاريم
او  از. ما را شاهد قرار دادها قرار داد و براي ساير مردم  كه ما را بهترين امت ها نعمت

و . را  سپس درك سنت رسول خود. كند كه فهم در كتاب خود به ما روزي خواهانيم
 . گردد ادتريما موجب عطاي زيتا براي  حق او را ادا كنيم و عمالً دهد كه قوالً توفيق

آنكه در  نكند و حوادثي رخ ندهد مگراز اهل دين خدا پيش آمدي بدانكه بر احدي 
در سورة ابراهيم آية خداي عزوجل . در آن، موجود است كتاب خدا دليلي بر راه هدايت

 : فرموده 1

                        

               )1 / ابراهيم( 
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ها به  اين است كه مردم را از تاريكيبراي  كتابي كه به سوي تو نازل كرديم«
 .»عزيز حميدبه راه خداي پروردگارشان  كني باذن سوي نور راهنمائي

  :فرموده 89آية  و در سورة نحل

                            

   )89 / نحل( 
كه بياني است براي هر چيزي و هدايت و  بر تو اين كتاب را نازل نموديم«

 .»رحمت و بشارتي است براي مسلمين

 : همان سوره فرموده 44و در آية 

                          

     )44 / نحل( 
تا براي مردم بيان كني آنچه به ايشان  و ما به سوي تو اين كتاب را نازل كرديم«

 .»نازل شده تا ايشان فكر كنند

تمام آن به زبان عرب نازل  كه گردد كتاب خدا معلوم مي از مجموع :شافعي گويد

0Fشده

و  و آداب و ارشادو علم به آن و شناخت ناسخ و منسوخ و فرض و غير فرض  .*

معرفي كرده و و شناخت مقامي را كه خدا به رسول خود داده و او را چگونه  ،اباحه
و فهم  آيا از بعضي از ايشان خواسته و يا تمامشان ،تهساز خلق خود چه خوا بواجبات
در آن مثل آورده كه داللت بر اطاعت نموده و اجتناب از  آن و آنچه و محرمات واجبات

خود، پس  بردن و زياد نمودن فضائلاز بهره  عصيان را بيان كرده و ترك غفلت بندگان
سپس شافعي كالم . اند مگر از آنجا كه دانستهواجب است كه سخن نگويند  هانيانجبر 

__________________ 
 مترجم .اي غير عربي باشد آن هم معرب است و اگر چند كلمه *
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ن داللت دارد بر اينكه چيزي در كتاب خدا نيست جز قرآ :كه گويدرا كشانيده تا آنجا 
  :فرموده 195تا  192چنانچه در سورة شعراء آية . عرببه زبان 

                          

                  .)195-192 / شعراء( 
آن را  نيروح االمكه  است نجهانيا قرآن نزول آن از طرف پروردگار و محققاً«

بوده باشي و به زبان عربي روشن نازل  كنندگانتا از انذار  ودهمبر قلب تو نازل ن
 .»شده

  :فرموده 37و در سورة رعد آية 

           )37 / رعد( 
 .»آن را فرماني عربي نازل كرديم«

  فرموده 7 ةو در سورة شوري آي

                              

 )7 / شوري( 
 .»مكه و اطرافيان آن راكرديم قرآن عربي را تا بترساني  به تو وحي«

سپس در دو آيه تأكيد كرده كه زبان غير . تاب او عربي استپس حجت آورده كه ك
 فرموده  103اول در سورة نحل آية  :عرب در آن نيست

                              

                     )103 / نحل( 
گفتند  همانا مي داديم قرار مي )غير فصيح و غير عربي(و اگر آن را قرآن اعجمي «

 .»آيا عجمي و عربي است چرا آيات آن بيان نشده
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عقيده داشته كه بعضي از  آنكه گفته در قرآن غير عربي هست، و شايد :شافعي گويد
ها است چه از نظر ديني و  انزب ترين وسيعزبان عرب و  .فهمد را عرب نمي آيات قرآن

وليكن  .كسي احاطه به تمام الفاظ آن ندارد  و غير از پيغمبر .الفاظ چه از نظر كثرت
.  به سنت رسول خدامانند علم فقهاء  ،چيزي از آن مخفي نيست علمبر عموم اهل 

و  ،مخفي نشده باشد ما سراغ نداريم مردي كه جميع آن را بداند و چيزي از نظر او
و . آوري كند بر سنن وارد شده است اهل علم را نسبت به سنت جمع رگاه علم عمومه

بر او انكاري نيست هرگاه لفظي را فرا گرفته  عجمي كه به چيزي از زبان عرب نطق كند
موافق با زبان  عجم چه بعضي از لغتاگر  .با زبان عجمو يا به آن تلفظ كرده موافق 

 . ده استي در آن بسط داعو شاف عرب است



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : فصل 
 در شناخت عموم و خصوص



 

 

ما را خبر  :گفت ما را خبر داد ابو العباس، :گفت ابو عبداهللا الحافظ، »ما را خبر داد«
تبارك وتعالي در سورة انعام آية فرموده كه خداي  )رحمه اهللا( شافعي :گفت داد ربيع،

  :فرموده 102

                       

  )102 / انعام( 
پس او را عبادت كنيد و او بر هر  هر چيزي نيست ز او آفرينندةمعبودي ج«

 .»وكيل و كارساز استچيزي 

ها و  سمانآ«، ﴾خلَق السموات والْأَرض﴿ :هاي متعدد فرموده و نيز در سوره
 . »را آفريد زمين

  :فرموده 6سورة هود آية و در 

                    )6 / هود( 
 .»ي استلخداي تعا اي در زمين نيست مگر آنكه روزي او بر عهدة هيچ جنبنده«

يعني شامل . عام است »هدابه، جنبند«يا  و »سموات«و يا  »كل شئ«اين كلمات كه 
كه در آن خاصي ذكر نشده شامل آسمان و زمين » كل شئ«مثال . تعموم افراد خود اس

، هر »كل دابه«و  .و بشر و حجر و شجر و غير اينها است كه خدا خالق تمام آنهاست
و . داند ن را ميآ برقراري و موقت دهد و جايگاه روزي مي خدا  بطور عموم، را، جنبده

  :فرموده 13تعالي در سورة حجرات آية  نيز خداي

                                  

            )13 / حجرات( 
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ها قرار داديم تا  ها و قبيله و شما را شعبه آفريديمرا از مردي و زني  ما شما«
 .»ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شما است راميمحققاً گ يكديگر را بشناسيد

  :فرموده 185تا  183و در سورة بقره آية 

                       

           ﴾ إىل ﴿          

   ﴾ )185-183 / بقره( 
چنانكه بر كساني كه پيش از شما بودند نوشته گرديد  شد، روزه بر شما نوشته«

پس هر كس از شما اين  .... .باشد كه پرهيزگار گرديد، چند روزي بيش نيست
 .»ماه را دريابد بايد روزه گيرد

  :فرموده 103و در سورة نساء آية 

                   )103 / نساء( 
 .»در اوقات معلوم مقرر و واجب است بر مؤمنينالبته نماز «

اما . و خصوص را، عموم در كتاب خود در اين آيات خدا بيان كرده. شافعي فرموده
ر چه دهر نفسي مخاطب به اين آيه است باشد  ذكر و انثي ميعموم از اين آيات كلمة 

مخلوق از نر و ماده هستند و همه  همه باشد و چه قبل و چه بعد،  زمان رسول خدا

﴿و خاص آن جملة  .اند شده شعبه و قبييله           ﴾، » همانا

هستند عدة مخصوصي  براي فقط ىتقو زيرا. »ترين شما است متقي ن شماينزد خدا بهتر
و نه هر حيوان  و از خردمندان باشند نه هر بني آدم روند و تعقل كنندكه به دنبال عقل ب

به عقل و نه اطفالي كه  مغلوب هوي و هوس نمودهاي و نه هر كه عقل خود را  جنبنده
مگر كسي كه به پس جايز نيست هر كس را به وصف تقوي خواند . اند تقوي نرسيده

قل و تقوي رفتار كرده از اهل آن مخالف عپس اگر . حد عقل رسيده و اهل تعقل باشد
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مانند اين حديث كه در سنت  ،كلماتي داللت بر عام و خاص داردو در سنت نيز  .نيست

النائمِ حتى يستيقظَ، والصبِي حتى يبلُغَ، والْمجنون حتى  :رفع الْقَلَم عن ثَلَاثَة« :آمده

يقف1(»يF1(
2F

 . و . از خوابيده تا بيدار گردد :كليف از سه طائفه برداشته شدهقلم ت«يعني

 . »تا به عقل آيدطفل تا بالغ شود و ديوانه 
بر و همچنين آنچه نازل در نماز و روزه كه تكليف آنها  :فرموده) رحمه اهللا(شافعي 

و  ،نه آن كسي كه به بلوغ نرسيده از كساني كه عقلشان مغلوبست است و عاقالن بالغان
 . ه در ايام حيضن

 :فرموده 173خداي تعالي در سورة آل عمران آية  :گويد) حمه اهللار(شافعي 

﴿                    

                  ﴾. 
از  اند ايشان گويند كه مردم براي دفع شما جمع شدهآنان كه مردم به «

خدا ما را كافي و خوب  :گردد و گويند ايشان بترسيد، پس ايمان آنان زياد
 . »وكيلي است

اي كه با رسول  در اين آيه گفته شده بر عده »الناس«كلمة  :گويد) رحمه اهللا(شافعي 
آوردند و نيز بر عدة  خبر مي دادند و كه ايشان را خبر مياي  بودند و بر عده خدا

نبودند   است كه همة مردم با رسولو معلوم . دشمني كه عليه ايشان جمع شده بودند
ليكن كلمة  و .و نيز همة مردم خبرآور نبودند و نيز همة مردم به دشمني نيامده بودند

__________________ 

، »حسـن غريـب«: فرموده و) 1423 حديث،  4/32(، ترمذ ) 4403 حديث،  4/141(أبو داود  -1

اين : شيخ آلبانی گفته است .)2042 حديث،  1/659(، ابن ماجه ) 3432 حديث،  6/468(نسائى 

 .حديث صحيح است

 باشد كه كلمات نائم و صبي و مجنون عام است يعني شامل هر نائم و هر طفل و هر مجنوني مي . 
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اين و . بر سه نفر و هم بر تمام مردم و هم بر بعضي از مردم همشود  گفته مي» ناس«
و همانا گويندگان چهار نفر . مردم به ايشان گفتند :صحيح است در كالم كه گفته شود

كسانيند كه از احد برگشته بودند و جماعت زيادي از » ناس« و مقصود از كلمة. بودند
آنان بودند كه خبر جمع شدن را آورده مردم نبودند و آنانكه جمع شده بودند غير از 

 :فرموده 124بقره آية  ةو خداي عزوجل در سور. ان خبر بودندبودند و غير از شنوندگ

از آتشي كه هيزم و آتش  پس بترسيد«، ﴾فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ﴿
 ، پس كتاب خدا داللت دارد بر اينكه آتش افروز دوزخ»ها باشند افروز آن مردم و سنگ

  :فرموده 101اي تعالي در سورة انبياء آيه زيرا خد ،بعضي از مردمند

                         

 )101 / انبياء( 
 .»و آتش آن بدورندآنان كه حسن سابقه از نزد ما دارند، از دوزخ «

  :فرموده 11ة خداي عزوجل در سورة نساء آي :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

                             

 )11 / نساء( 
هر كدام يك ششم ميراث  هرگاه ميت را فرزندي باشد براي والدين ميت،«

 .»است

 . ديگري كه در اين مورد آمده است آياتو 
همسران در حاالت خت كه براي والدين و پس خدا روشن سا :سپس شافعي گويد

 سنت رسول پس از آن. شود كه ذكر كرده چيزي از ميراث براي آنان خارج مي مختلفه
و  است نه بعض ديگر،بعضي از افراد والدين و ازواج  مقصود داللت دارد بر اينكه
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قاتل  كهو ديگر ايني باشد كدين ميت يايشان با برند كه دين  ارث ميوالدين و ازواجي 
  :فرموده 11و خداي تعالي در همان آية . نباشند كو نيز مملو ند،ميت نباش

                  )11 / نساء( 
ديوني است كه  پس از انجام و عمل به وصيت و پرداخت) قسمت كردن ميراث(«

  رسول خدات، ولي داش دين را بر ارث مقدم وصيت و ، كه بطور عموم»ميت دارد
 و. اهل ميراث استبراي شود و دو ثلث  بر ثلث مي ءاكتفا ها بيان كرد كه در وصيت

كه وصيت و بيان كرد  ،ين قبل از وصيت و قبل از ميراث استكه د روشن ساخت
و اگر داللت سنت و اجماع . ين خود را دريافت كننددين تمام تا اهل د وارثي نيست

داشتند و يا  ين مقدم ميبر درا  يتصو و ،ينو يا د ود مگر پس از وصيتميراث نب نبود
 . دادند مساوي قرار مي

و در سنت آمده  ،را ذكر كرده وضو آية اين آيه،در آيات مانند ) رحمه اهللا(و شافعي 
دست دزد امر  و همچنين آية سرقت و دزدي كه به بريدن. جايز است ينفبر خ كه مسح

 )3F1( )4F2( نخل و خوشه  در سرقت ميوه شود نمي دست بريدهآمده كه  ولي در سنت. شده

و نيز  ،)حرز جائي است كه ديوار و در بسته داشته باشد(زيرا سرقت از حرز نشده 
و . دينار طال باشد كه سرقت او به قيمت يك چهارمشود مگر از دزدي  دست بريده نمي

 ه كه مقصود موردي است كه طرفينبيان كرد در زاني و زانيه است و سنت تازيانهآية 
 . بكر باشند نه بيوه

__________________ 

  .»ال قطع يف ثمر وال كثر«: اينطور است لفظ حديث -1
، 52/ 4(، سنن ترمذي )438: ، حديث541/ 2(، سنن أبي داود )1528: ، حديث839/ 2(موطأ مالك  -2

ايـن  : دنـ مـي گوي  و شـعيب ارنـؤوط   آلبـاني ). 4960: ، حديث86/ 8(، سنن نسائي )1449: حديث
 .حديث صحيح است
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و سنت بيان  شود خويشاوندي را شامل مي هر ،عام است »ذوي القربي« و آية سهم
شامل  و آية غنيمت .است نه ساير خويشان و بني عبدالمطلب كرده كه مراد بني هاشم

مخصوص  اومقتول و اسلحة بيان كرده كه لباس  جنگي است ولي سنت هر غنيمت
سنت نبود و  و اگر. سنت عموم كتاب را بواسطة تخصيص داده و تمام اينها. قاتل است

باشد، و هر  خف پوشيدهبود و اگر چه  ها قدم شستن طهارت در به سنت نبود استدالل
خورد و  كرد صد تازيانه مي شد و هر كس زنا مي قطع دست مي كس نام او سارق بود

 داشت خدا  مال هر كس كه خويشي با رسول ي القربيو سهم ذو ،اگر چه بيوه بود
 .خمس داشت مانند غنائم ديگرو اسلحة مقتول  ،بود



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : فصل
خدا در كتاب خود پيروي از 
 سنت رسول را واجب كرده



 

 

 :، گفتربيع :گفت ما را ابوالعباسخبر داد  :تفلحافظ، گا ابوعبداهللا» خبر داد ما را«
خود رسول خود را از براي دين و امر و كتاب  خداي  :فرموده) رحمه اهللا(شافعي 

و . واجب و عصيان او را حرام نمودآنكه طاعت او را علم و نشانه قرار داد، بواسطة 
پس . آنكه ايمان به خود را با ايمان با رسول مقرر نمودآشكار كرد بواسطة فضيلت او را 

  :دوفرم 136در سورة نساء آية خداي تبارك و تعالي 

                )136 / نساء(. 
 . »به خدا و پيامبر او ايمان آوريداي مؤمنان، «

  :سورة نور فرموده 62در آية و 

                        

                 )62 / نور( 
كه به خدا و رسول او ايمان آورند و هرگاه با او در امري  كسانيند مؤمنين همانا«

 .»ننمايند اذن او اقدام باشند بي حاضر

ايمان به خدا سپس . كه ديگران تابع او باشند اهنماي ايمان قرار دادپس رسول را ر
به خدا ايمان آورد و به رسول او ايمان نياورد هرگز نام اي  هدپس اگر بن . به رسول او

  .نشود تا آنكه به رسول او ايمان آوردبر او گفته  )5F1( كامل نمؤم

__________________ 

ـىلَّ «: در اصل نص امام شافعي رحمه اهللا نيز اينطور آمده -1 ـولِهِ صَ سُ نْ بِرَ مِ ـؤْ ْ يُ ملَ بْدٌ وَ نَ بِهِ عَ وْ آمَ لَ فَ

لَّ  سَ يْهِ وَ لَ ـهُ اهللاَُّ عَ عَ مُ مَ الَ يْهِ السَّ لَ ولِهِ عَ سُ نَ بِرَ مِ ؤْ تَّى يُ ا ، حَ دً نِ أَبَ يامَ ِ لِ اإلْ امَ مُ كَ يْهِ اسْ لَ عْ عَ قَ ْ يَ كسي  رگا»مَ ملَ

اينكـه   بـه  ايمان نياورد اصال مؤمن نيسـت چـه رسـد    به خدا ايمان بياورد اما به رسول اهللا 

  .واهللا أعلم. كمال ايمان از او نفي شود،
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و خداي تعالي بر مردم واجب كرده پيروي وحي خود و  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
  :فرموده 129و در كتاب خود در سورة بقره آية  ،اي رسول خود راه سنت

                        

                        )129 / بقره( 
بخواند  تا آيات تو را بر ايشان در ميان ايشان رسولي از خودشان برانگيز ،خدايا«

همانا تو عزيز و  ،به ايشان بياموزد و ايشان را پاك سازدو كتاب و حكمت 
 .»حكيمي

  :فرموده 164و در سورة آل عمران آية 

                          

                             

         )164 / آل عمران( 
را در ميان ايشان رسولي از خودشان يبتحقيق خدا بر مؤمنين منت نهاد ز«

و  تالوت كند و به ماليمت و تأني بخواندكه آيات او را بر ايشان  برانگيخت
نمايد و كتاب و حكمت به ايشان بياموزد و  تزكيه پاك و ها آلودگي ايشان را از

 .»آشكار بودند حقا كه از پيش در گمراهي

  :به زنان رسول خدا فرموده 34و در سورة احزاب آية 

                        

        )34 / احزاب( 
 .»هاي شما از آيات و حكمت الهي شود در خانه بياد آريد آنچه تالوت مي«
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پس مقصود از ذكر كتاب در جملة . معني نازل شدهو غير اين آيات كه در همين 

﴿     ﴾كه  از يك نفري شنيدم اما مقصود از حكمت،و . ، قرآن است

حكمت مقرون به رسول است، زيرا ، سنت »حكمت« :گفت كه مي بود به قرآن اهل علم
مراد خدا و  بيان كنندة  كه رسول خداآمده و آن نبايد باشد مگر سنت رسول كتاب 

 . و براي احدي چنين مقامي نيست ،بر خاص و عام كتاب است راهنماي
ان وجوب از طرف خدا آياتي وارد شده براي بي :رمودهف) حمه اهللار(سپس شافعي 

  :فرموده 59از آن جمله در سورة نساء آية .  ادطاعت رسول خ

﴿                       

 ﴾ )59 / نساء( 
خدا و اطاعت كنيد رسول و  اطاعت كنيد ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«

 .»كه از ميان شما هستند فرمانداراني

رسول  فرمانداران سپاهيان »مراأل ولوأ«كه مقصود از  اند بعضي از اهل علم گفته
شبيه است به قول  اين و. و خدا داناتر است ،به ما خبر رسيده است و چنين ،خدايند
كه امارتي و اميري را  ندبود بعضي عرب هاي كه اطراف مكه ه گفتهكقول آن

پس . خورد كه بعضي مطيع ديگري باشد بعنوان امارت دماغ آن بر ميو به  شناخت نمي
به اين مقام خدا كس ديگر را  غير رسول را پذيرفت  دين رسول خدا چون
آنان را معين كرده   كه رسول خدا، پس مأمور شدند كه فرمانداراني شناخت نمي

است به اينكه  و مقيد( دارد كه استثناء بلكه چنان اطاعتي ،اطاعت كنند نه اطاعت مطلقه
 سنت باشد زيرا اطاعت خدا و رسول مقدم بر اطاعت اولوا االمر امرشان طبق كتاب و

  :فرموده 59و لذا خداي تعالي در همان آية ) باشد مي

                      )59 / نساء( 
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گرديد و در چيزي اختالف  نزاع )با فرماندارحتي ( اگر بين شما با يكديگر«
 .»آنچه خدا گفته و رسول بيان نمودهنموديد نزاع را برگردانيد به 

سؤال كنيد زيرا اين  و يا اصحاب او رسيديد  د چون به رسول خداداني و اگر نمي
 36و لذا خداي عزوجل در سورة احزاب آية . كه نزاع در آن نيست اجبي استو

 : فرموده

                                

             )36 / احزاب( 
اي اختياري نيست هرگاه خدا و رسول او امري را معين  براي مؤمن و مؤمنه«

 .»كردند

بايد مراجعه كند به حكم خدا سپس  عباشد در نزا  و كسي كه پس از رسول خدا
و رسول نبود بايد  در مورد آن نزاع نصي در حكم خدا اگر.  به حكم رسول خدا

  :فرموده 65و خداي تعالي در سورة نساء آية . به قياس بر يكي از اين دو برگردانند

                     

 )65 / نساء( 
و  ايشان ايمان ندارند تا اينكه تو را در منازعات به پروردگارتنه، قسم «

 .»حكم قرار دهند اختالفاتشان

و خدا داناتر است آنكه  اين آيه طبق آنچه به ما رسيده :فرموده )حمه اهللار(شافعي 
زبير بنفع   در زميني نزاع كرد، پس رسول خدا  نازل شده دربارة مردي كه با زبير

و . بود و حكم منصوصي در قرآن نبود  قضاوت سنتي از رسول خدا و اين. كرد حكم
  :و آيات بعد فرموده 48خداي عزوجل در سورة نور آية 
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﴿                          

 ﴾ )48 / نور( 
به سوي خدا و رسول او تا بين ايشان حكم كند ناگاه  وت شونددعو چون «

 .»كنند اعراض مي گروهي از ايشان

 تا بين ايشان  به سوي رسول خداكرده و ايشان را خوانده  خدا مردم را اعالم پس
همانا تسليم حكم واجب  رسول شدندتسليم حكم  و چونحكم كند طبق حكم خدا، 

 . كالم دادهو شافعي بسط . اند شدهالهي 
زند به  مي شهادت داده كه رسول او چنگو خداي جل جالله  :فرموده افعيشو 
و . زنند به خود رسول و هدايت خود او و هدايت پيروانش چنگ مي يگراندو  ،امر او

  :فرموده 53-52در سورة شوري آية 

                                 

                                

                             

               )53-52 / شوري( 
دانستي كتاب  تو نمي را، ما به تو وحي كرديم روحي از امر خود بدين گونه«

از كه بآن هر كس  ليكن ما آن را نوري قرار داديم و ايمان چه باشد و چيست
تو به راه راست هدايت  كنيم و بدون شك بخواهيم هدايتبندگان خود را كه 

ها و زمين  وست آنچه در آسمانا ملك او و مخصوصراه خدائي كه  ،كني مي
 .»باشد است، آگاه باش برگشت امور به سوي خدا مي

 بواسطة  كه رسول خدا آيات ديگري نيز ذكر كرده و شهادت داده ،آيه و با اين
خوانده ه طاعالاو را واجب ا كند و در وصف او، قرآن به راه مستقيم راه خدا هدايت مي
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به اينكه تابع حكم رسول باشند و امر او را اطاعت بر خلق نموده  حجتو به او اقامة 
 كه در آن حكم خدا منصوصبيان كرده  در سنت خود  آنچه رسول خداس پ. كنند

 . حكم خدا سنت او است پس ،نيست
 از كتاب خدا، و منسوخ كرده به سنت او بر ناسخ استدالل) رحمه اهللا(سپس شافعي 

سپس ذكر كرده فرائض اجمالي ، بيان كرده  را كه رسول خدا كرده فرائضي سپس ذكر
آنها را  بيان كرده و تفصيل داده كه چگونه است و اوقاترا كه رسول خدا از كتاب خدا 

به عموم باقي است و كدام از امر خدا را بيان كرده كه كدام  اتمسپس عمو. بيان كرده
اردي كه را در مو  سپس ذكر كرده سنت رسول خدا. شده خاص اراده آن عمومات

و موجب طوالني شدن كتاب است و ايراد تمام آنها در اينجا . نصي از كتاب خدا نبوده
 . است به آنچه ذكر نكرديم در آنچه ذكر كرديم اشاره



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : فصل 
در اثبات حجيت خبر 
 واحد ازآيات كتاب خدا



 

 

 محمد بن يعقوب، ما را ابوالعباس دخبر دا :حافظ ابوعبداهللا، گفت» خبر داد ما را«
در كتاب  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي  :بيع ابن سليمان كه گفتما را رخبر داد  :گفت

و در  59خداي تعالي در سورة اعراف آية . گفتمداللت است بر آنچه خداي عزوجل 
  :فرموده 23سورة مؤمنون آية 

                )59و  23 / مؤمنون و اعراف( 
 :فرموده 163و در سورة نساء آية 

               )163 / نساء( 
 :فرموده 65آية و در سورة اعراف 

           )65 / اعراف( 
  :فرموده 73و در آية 

            )73 / اعراف( 
 :فرموده 85و در آية 

           )85 / اعراف( 
  :هاي ديگر فرموده و در سوره

﴿                       

                 ﴾. 
 ).163 -160: الشعراء(

  :فرموده به پيامبرش محمد  163و در سورة نساء آية 
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 )163 / نساء( 
  :فرموده 144و در سورة آل عمران آية 

﴿                  ﴾ .)144/  آل عمران( 
و و به ابراهيم « »فرستاديم به سوي قومشما نوح را « :فرموده كه در اين آيات

و براي « »فرستاديم و هود را به سوي قوم او كه قوم عاد بود« »وحي كريماسماعيل 
كه هنگامى . را تكذيب كردند) خدا(قوم لوط فرستادگان « »ح را فرستاديملصا قوم ثمود

! من براى شما پيامبرى امين هستم! كنيد؟ آيا تقوا پيشه نمى: برادرشان لوط به آنان گفت
به و به سوي تو وحي كرديم چنانكه « »!پس تقواى الهى پيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد

مگر پيغمبر هر آئينه  و نيست محمد «. »كرديم يبعد از او وح سوي نوح و پيغمبران
يك فرد بودند و خبر آن ولي هر يك از اين انبياء (  .»وى پيغامبراناند پيش از  گذشته

و قول او مخالف قرآن  يك فرد براي قوم او حجت بود پس خبر واحدي كه عادل باشد
 ). نباشد حجت است

خود اقامه حجت خود را بر خلق  پس خداي جل جالله :فرموده) رحمه اهللا(شافعي 
و  را مشاهده كردند امور انبياءبود بر كساني كه  پيغمبرانش، و اين حجتكرد در مورد 

پس از انبياء آمدند و يك نفر از هم بر آنان و هم بر كساني كه دالئل آنان را شنيدند 
. شود نيز ميبه بيشتر  شود حجت مينفر اقامة به يك  چنانكه. و يا بيشتر يكسانند ايشان

  :فرموده 14و  13آيات در سورة يس  و خداي تعالي

                           

                            

    )14-13/  يس( 
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برايشان آمد هنگامي كه دو والني مثل اصحاب قريه را بزن كه رس براي ايشان«
تكذيب كردند پس ايشان را به سومي فرستاديم پس آن دو را  ايشاننفر به سوي 
 .»به سوي شمائيمما فرستادة  :كه گفتند عزيز كرديم

بسومي، و چنين ايشان حجت را ظاهر كرد بدو نفر، سپس  برايتعالي  يپس خدا
از حجت بودن يك نفر مانع  دتر در تأكيدو زيا ها، بيك نفر بر امت اقامة حجت كرده

استدالل كرده به آياتي كه  )حمه اهللار(و شافعي . نيست هرگاه خدا به او امتيازي عطا كند
و كسي كه از ديدن رسول   در وجوب اطاعت خدا و رسول او در قرآن وارد شده

را ندانسته   خداامر رسول  و يا به دنيا نيامده بوده،شده و غايب بوده  محروم  خدا
 . بسط داده است در اين مورد و شافعي كالم را. مگر بواسطة خبر او



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : فصل 
 در نسخ 



 

 

ما را خبر داد  :گفت ما را خبر داد ابوالعباس :گفت ابوعبداهللا الحافظ، »ما را خبر داد«
در علم موده كه خدا مردم را خلق كرد براي آن كه فر )رحمه اهللا(شافعي : او گفت ربيع،

 41 در سورة رعد آيةو خداي تعالي . ايشان فريدنبا ا خواستهميكه چه بود  او گذشته
  :ودهمفر

                 )41 / رعد( 
 .»رسد به حساب مي يدو او بزو ،تبديلي نيستبراي حكم او «

  :فرموده 89و در سورة نحل آية 

                            

   )89 / نحل( 
و هدايت و  )خدااز احكام (و قرآن را بر تو نازل نموديم كه بيان هر چيزي «

 .»و بشارت براي مسلمين استرحمت 

كه آنها را نسخ كرده و قسم ديگري و در قرآن واجباتي است كه آنها را اثبات كرده 
 بر ايشان و زياد كردن ايشان و براي وسعت برتخفيف رحمت بر خلق بواسطة براي 

و در مقابل اطاعت . و براي آنكه ايشان را ثواب دهد ،دادهنعمت در آنچه به ايشان ابتداء 
 پس در آنچه تكليف. و نجات از عذاب خود را وعده داده استايشان، بهشت خود 

و . ها او حمد است بر نعمتپس براي . شمول رحمت او استده ونم يا نسخكرده و 
و اما سنت، پس ناسخ . شود بكتاب كتاب نسخ ميبراي ايشان بيان كرده كه همانا  خدا

نصي است كه كه سنت مانند  كتاب استكه سنت تابع  و جز اين نيست ،كتاب نيست
چنانكه خداي تعالي در . كند معني مي و مجمالت كتاب را ،آنستنازل شده و مفسر 

  :فرموده 15سورة يونس آية 



 احكام القرآن

 

36 

                             

                             

                          

       )15 / يونس( 
اميد مالقات ما را ندارند، آنانكه و چون آيات روشن ما بر ايشان تالوت شود، «

مرا نرسد كه پيش  :بگو قرآني غير از اين بياور و يا اين را تبديل كن، :نديگو
آنچه را به سوي من وحي شود، زيرا من  مگركنم  خود تبديل كنم، پيروي نمي

 .»ترسم كه اگر پروردگارم را عصيان كنم به عذاب روز بزرگ مبتال شوم مي

شود  خود پيروي آنچه به او وحي ميبر پيغمبر  :پس خداي عزوجل خبر داده كه
 :و در آن جمله كه فرموده. رار نداده از پيش خودحق تبديل ق او و براي. واجب است

﴿               ﴾، »كه آن را از پيش  مرا جايز نباشد

چنانچه خود . مگر كتاب او كند بيان شده كه كتاب خدا را نسخ نمي .»تبديل كنمخود 
از مخلوق اين حق آنچه را بخواهد و احدي تواند بردارد  خود مي ،واجب كرده در ابتدا
  :فرموده 39و لذا در سورة رعد آية . را ندارد

                       )39 / رعد( 
 .»كند و آنچه را بخواهد اثبات كند خدا هر چه بخواهد محو مي«

آنچه بخواهد اثبات  و وجوبكند  حو ميوجوب آنچه را بخواهد م :گفته شده
و خدا  ،داللت دارد 106به آن آية ديگر كه در سورة بقره آية  اين شبيه استكند، و  مي

  :كه فرموده ،داناتر است
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                             )106 / بقره( 
ن و يا مانند آن را آسخ كنيم و يا به نسيان گذاريم بهتر از اي را كه ن ما آيه«

 .»بياوريم

. باشد مگر بقرآني مثل آن نازل كردن آن ميخبر داده كه نسخ قرآن و تأخير پس خدا 
  :فرموده 101و در سورة نحل آية 

                              

     )106 / نحل( 
اي و خدا داناتر است به آنچه نازل  اي را مكان آيه آيه تبديل كنيم و هرگاه«

 .»همانا تو افتراء بستي :گويند كند، مي

 و شافعي .رسول اهللا كند مگر سنت را نسخ نمي  و همچنين سنت رسول خدا
 . است ادهبسط كالم د در اين مورد) رحمه اهللا(

   ﴿ :بعضي از اهل علم در ذيل قول خداي تعالي :فرموده )ره(شافعي 

            ﴾، »آن را  دمرا نرسد و نسزد كه از پيش خو :بگو

 كه اين آيه داللت دارد كه در مواردي كه –و خدا داناتر است  - اند ، گفته»تبديل كنم
را بيان ننموده خداوند به پيغمبر اجازه فرموده است كه خود دربارة آن قرآن حكمي 

 . »واهللا اعلم«. حكم صادر نمايد
ما  :همان اصم گفتما را خبر داد ابو العباس  :گفتالحافظ  ابو عبداهللا »ما را خبر داد«

بارة نماز در خداي تبارك و تعالي در :فرموده )حمه اهللار(را خبر داد ربيع كه شافعي 
  :فرموده 103سورة نساء آية 

                   )103 / نساء( 
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 .»البته نماز بر مؤمنين در اوقات معلوم مقرر و واجب است«

و نماز را بوقت آن خوانده،  ها را بيان كرده آن وقتاز جانب خدا   پس رسول خدا
نماز را بوقت آن بخواند و براي عذر آن  در جنگ احزاب محاصره شد و توانست پس

 .را در يك مقام بجا آورد تا آنكه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را به تأخير افكند
خبر داد ابن ابي فديك از ابن ابي ذئب از مقبري از  :فرموده) حمه اهللار(شافعي 

روز جنگ خندق ما از نماز  :درش كه گفتاز پالخدري  عبدالرحمن بن ابي سعيد
و اين است قول خداي تعالي در  ،شديمشب تا كفايت  تا پس از مغرب بورود بازمانديم

  :سورة احزاب

            )25 / احزاب( 
 .»و خدا كارزار مؤمنين را كفايت كرد«

و نماز  ،نماز را گفتاقامة را امر كرد  و اوبالل را خواست   پس رسول خدا :گفت
سپس نماز عصر را  آورد انجام داد، در وقت خود ميظهر خواند بخوبي همانطوري كه 

، پيش از آنكه )6F1( سپس عشاء را نيز چنين. سپس اقامه كرد مغرب را چنين چنين، هم

ماز خوف خدا آية نماز خوف را كه در سورة بقره و در سورة نساء آمده نازل كند كه ن
  :خداي تعالي فرمايد ،101است و هم در سورة نساء آية  239آية قره بدر سورة 

             )239 / بقره( . 
نماز را به جاى [ترسان بوديد، در حال راه رفتن يا سواره ]  از دشمن[و اگر «

 .»]آوريد

__________________ 

 1( بيهقـي سنن  ،)75/  1) (األم( در شافعي ،)358( ميدار سنن ،)107: حديث( ئيسان سنن -1
مـي  شـيخ آلبـاني   . )68 - 67 و 49 و 25/  3( دحمـ امسـند   ،)295( طيالسي مسند ،)402/ 

  .اين اسناد صحيح طبق شرط مسلم است :گويد
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               )101 / نساء( 
كفار خوف  )و حملة(و چون پا به سفر در زمين حركت كرديد، اگر از فتنه «

 .»نيست كه نماز خود را قصر كنيد) و گناهي(بر شما باكي  داشتيد،

  :فرموده 102 و در آية

                            

 )102 / نساء( 
اي با  نماز بر ايشان كردي، پس طائفهبودي و اقامة  و هرگاه تو در ميان ايشان«

 .»نو طائفة ديگر در برابر دشم تو بايستند

  ذكر نموده حديث صالح بن خوات را از كسي كه با پيامبر )حمه اهللار(و شافعي 
7Fروز جنگ ذات الرقاع

 داللت در اين آيه  :سپس شافعي فرموده. نماز خوف بجا آورده
آورد و خدا آن را نسخ  گاه سنتي را پديد ميهر  است بر آنچه من گفتم كه رسول خدا

ت تا نسخ سنت قبلي را مبرهن و داش فرمود، حضرت هم سنت ديگر را بيان مي مي
پس  :گويد )حمه اهللار(شافعي . روشن دارد تا از آن سنت اول به سنت بعدي بگرايند

 خوف را در وقت بجا آرند، ةصال كرد و امر كرد كه  آن نسخنماز را از وقت خدا تأخير 

پس نماز  آورد،بواسطة فرضي كه خدا در كتاب خود  نسخ نمود  ل خداوچنانكه رس
 . ا در وقت بجا آورد چنانكه گفتيمر

  از ابن عمر از رسول خداخبر داد ما را مالك از نافع  :فرموده )حمه اهللار(شافعي 
تر از اين شد نماز را پياده و  اگر خوفي سخت« :كه نماز خوف را ذكر كرد و فرمود

__________________ 

 و بر قدم خود پاره پاره كهنه  گويند براي آنكه قدم مجاهدين پاره پاره شد اين غزوه را ذات الرقاع مي

 . و چون از دشمن وحشت داشتند نماز خوف خواندند. زيرا سنگالخ بود ،بستند مي
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بر   كرده پس سنت داللت :شافعي فرموده. )8F1(»بخوانيدسواره رو به قبله و به غير قبله 

از اينكه قبله در نماز واجبي هميشه واجب است مگر در موقعي كه ممكن  آنچه گفتم
باشد  معنيو فرار كردن و آنچه در اين  و اين وقت شمشير زدن ،نباشد رو به قبله بودن

شود  خود ترك نميو سنت بيان كرده كه نماز در وقت  رو به قبله ممكن نباشدكه نماز 
 . باشد بايد بجا آورد زگزار در امكانشو هر طوري كه نما

__________________ 

 .])٨٣٩: ، حديث٥٧٤/ ١( مسلم ، صحيح)٩٠٠: ، حديث٣١٩/ ١( بخاريصحيح [ ،متفق عليه -1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : فصل 
استشهاد شافعي به آيات 

 در ابطال استحسان



 

 

خبر داد ما را ابوالعباس محمد بن  :گفت ابي عمرو،ابوسعيد بن  »خبر داد ما را«
حكم  :فرموده )رحمه اهللا( شافعي :، گفتخبر داد ما را ربيع بن سليمان :گفت يعقوب،

ليل است بر اينكه براي اهل د .مسلمينسپس حكم  ، اهللاخدا، سپس حكم رسول 
 ،كند و يا فتوي بدهد مگر از جهت خبر الزم العملحكم جايز نيست و يا حاكم فتوي 

اختالف گفته باشند و يا قياس  سنت و يا آنچه اهل علم بدونو آن كتاب است، سپس 
زيرا  .براي او كه حكم كند و يا فتوي دهد به استحسانست يجايز نو . بر بعض اين

و در ضمن احتجاج نموده به قول . از اين معاني نبودهو در يكي واجب نبوده  استحسان
  :كه 36خداي تعالي در سورة قيامه آية 

             )36 / قيامه( 
 .»شود كند كه بيهوده رها مي آيا انسان گمان مي«

ام كه  ند در آنچه من دانستهاختالف نداراهل علم  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
و آنكه فتوي دهد و يا حكم  امر باشد و نه مورد نهي، نه موردكسي است كه  »السدى«

خداي  و بتحقيق ،خود را در معاني سدي جايز دانسته نشده بتحقيقكند به آنچه مأمور 
بر رآن و ادعائي كند كه ق ،ام آنچه خواسته :رها نكرده كه بگويداو را با رأيش عزوجل 

  :فرموده 106به رسول خود در سورة انعام آية خالف او نازل شده، خداي تعالي 

              )106 / انعام( 
 .»آنچه را كه از پروردگارت نازل شده پيروي كن«

  :فرموده 49و در سورة مائده آية 

                       )49/  مائده(. 

و از آنان برحذر باش كه مبادا تو را از بخشى از آنچه خدا به سويت نازل كرده «
 .»است، منحرف كنند
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 :كهف سؤال كردند، فرمودآمدند و از او از اصحاب   نزد رسول خداقومي سپس 
پس خداي  ،دهم كنم و به شما ياد مي از جبرئيل سؤال ميآموزم، يعني  فردا به شما مي

  :كه سوره كهف را نازل كرد 24-23 عزوجل آية

                        

 )24-23 / كهف(
مگر آنكه اگر خدا خواسته آن را بجا آورم  هيچ چيز مگو كه فرداو البته در «

 .»باشد

جواب  از اوس شكايت كرد؟ او را  و به رسول خدا اوس بن صامت آمد و زن
 شد كه نداد تا وحي نازل 

                         

             )1 / مجادله( 
آن زني را كه دربارة شوهر خود با تو مجادله گفتار  كه خدا شنيدحقا «

 .)9F1(»....كرد مي

 :فرمود  رسول خدا و زن خود را متهم كرد،آن حضرت  و عجالني آمد خدمت
و مالعنه كرد  ،آنان را خواستوحي نازل شد پس چون  ،نازل نشدهشما وحي دربارة 

و  فعي كالم را با استدالل به كتاب و سنتشا. )10F2( خدا امر كرده بود چنانكهبين ايشان 
 . نه قياس بر كتاب و سنت و اجماعحكم استحساني دليل عقلي بسط داده در رد 

__________________ 

: حـديث  523/ 2(الحـاكم   –، المستدرك على الصـحيحين  )2214: ، حديث674/ 1(سنن أبي داود  -1

و ذهبي نيز به صـحت آن حكـم    »صحيح اإلسناد«: و حاكم در مورد اين حديث مي گويد، )3791
 .حسن است: گويدلباني مي آو  كرده است،

 ).1492: ، حديث1129/ 2(، صحيح مسلم )4959: ، حديث2014/ 5(صحيح بخاري : نگا -2



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : فصل 
در آنچه شافعي از آيات 
 متفرقه تفسير فرموده



 

 

، خبر داد ما را ربيع :خبر داد ما را ابوالعباس، گفت :ابو سعيد، گفت »خبر داد ما را«
  :فرموده  به رسول خود 9اف آية در سورة احق خداي تعالي :شافعي فرموده :گفت

                           

 )9 / احقاف( 
دانم به من و به شما چه خواهند  من از رسوالن تازه درآمد نيستم و نمي :بگو«

 .»كرد

و  گناه مقدمبراي او آمرزيده نازل نمود كه خدا  دبر پيغمبر خوسپس خداي عزوجل 
اي و آنچه پس  كردهقبل از وحي  و خدا اعلم است كه گناهي كه :يعني. او را گناه مؤخر

 آنچه خدا نسبت به او بجا آرد ،كني كه گناه نمي حفظ كرداي كه او تو را  از وحي كرده
در  ميشودي كه قبول شفاعت شافع و اولين گردد و او اولين  اين است كه از او خوشنود

11Fاست  سيد خاليق او  و شفاعت رسول است  وز قيامتر

. اباعبداهللا محمد بن  دميو شن
 العلوي محمد بن ابي اسماعيلشنيدم از ابي الحسن  :گفت مي بن عبدان كرماني ابراهيم
شنيدم  :گفت شنيدم احمد بن محمد بن حسان مصري در مكه مي :كه گفتاري در بخ
 آية از از شافعي  :گويد مي مزني

__________________ 

 ظاهر آيات :﴿                  ﴾،  اين است كه پس از فتح مكه گناه

گفتند  كرد، خود و اصحاب او مي صبري مي قبل از فتح بي صبري تو را آمرزيده چون رسول خدا  بي

و خدا در . ؟ و معاني متن بر خالف ظاهر آيات است»؟ پس ياري خدا چه وقت است»متي نصر اهللا«

. ﴾فَسبح بِحمد ربك واستَغْفرْه.... إِذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتح﴿: فرموده سوره نصر به رسول خود 

پس بپاكى ياد كن همراه ستايش پروردگار خود و   .... وقتى كه بيايد نصرت خدا و بظهور آيد فتح«

 مترجم .» آمرزش طلب كن از وى



 احكام القرآن

 

46 

                            

       )2-1 / فتح( 
حقا كه ما براي تو فتح نماياني پيش آورديم تا خدا گناه متقدم و متأخر ترا «

 .»بيامرزد

 »ما تقدم«اين است معنايش  :او گفتاست سؤال شد؟  كه آية اول و دوم سورة فتح
 امتت كه ايشان را بواسطة و ما تأخر از گناهان آدم از گناه پدرت) آنچه گذشت(

و اين گفتار ظريفي است ولي آنچه  :گفته )رحمه اهللا( شيخ .كنم مي شفاعت داخل بهشت
 :مترجم گويد( .تر است تر و به ظاهر روايت شبيه گفته صحيح شافعي در كتاب خود

كرد چنانكه در سورة اعراف آية  بكلماتي كه خود به او تلقين تعال آدم را آمرزيدمخداي 
  :گفتند 23

                           

     )23 / اعراف( 
نيامرزي و رحم نكني البته از پروردگارا ما به خود ستم كرديم و اگر براي ما «

 .»خواهيم بود ارانكزيان

و چندين هزار سال قبل از فتح مكه او را  و خدا توبة ايشان را پذيرفتو توبه كردند 
اينجا است . پس از فتح مكه او را بيامرزدآمرزيد نه اينكه توبة او را قبول نكند و بگذارد 

 . )لغزش بزرگان بزرگترين لغزش است :كه بايد گفت
ابوبكر احمد بن محمد المتكلم  دميشن :ابو عبداهللا الحافظ گفت» خبر داد ما را«
شنيدم عبدالرحمن بن عبداهللا بن  :گفت احمد الساماني ميجعفر بن  شنيدم :گفت مي

 :آية :فرمود ؟كدام آيه بيشتر محل اميدواري است :از شافعي پرسيدم :گويد عبدالحكم مي
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طعام دادن به يتيم «. ﴾أَو مسكيناً ذَا متربة * يتيماً ذَا مقْربة﴿ :يعني ،از سورة بلد 15-16
 . »و يا مسكين نيازمندخويشاوند 

خبر داد مرا ابوبكر احمد بن محمد  :محمد بن عبداهللا الحافظ گفت »خبر داد ما را«
كرد مرا حديث  :خبر داد ما را اسحاق بن ابراهيم البستي گفت :گفت يحيي المتكلمبن 

مكه سؤال شد از قول  در) كعبه( طواف اثناي درشافعي  زكه ابن حرب بغدادي  ابراهيم
  :118آية  خداي تعالي در سورة مائده

﴿                              ﴾ . 
 )118 / مائده(

ايشان را پس بتحقيق اب كني بندگان تو هستند و اگر بيامرزي اگر ايشان را عذ«
 .»تو خود عزيز حكيمي

اند و اگر بيامرزي و اجل ايشان را عقب  اگر عذاب كني كه ايشان بندگان تو :فرمود
 . بتوبه و مغفرت منت بگذارياندازي و بر ايشان 

بن محمد   شنيدم :كه گفتمي السلمحمد بن الحسين  ابو عبدالرحمن» خبر داد ما را«
شنيدم ربيع بن  :گويد مي الخالطي دشنيدم جعفر بن احم :گويد ميعبداهللا بن شاذان 

  :در سورة بقرهسؤال شد از قول خداي تعالي از شافعي  :گويد سليمان مي

﴿                        

            ﴾. )١٥٥: البقرة.( 

ها و  مالو كاهش و البته البته شما را به مقداري از ترس و گرسنگي «
  .»مژده بده )به پاداش(را  صابرانكنيم، و  امتحان مي ها و محصوالت نفس
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است، و نقص  ماه رمضانگرسنگي خوف، ترس از دشمن است، و جوع  :فرمود
را  ، صدقات است، و صابرينو ثمراتاست، امراض  زكات است، و انفس، اموال

 . بر اداي آنها بشارت بده
 خبر داد مرا ابو عبداهللا الزبير بن عبدالواحد :الحافظ، گفت ابو عبداهللا» خبر داد ما را«

مزني و ربيع  :گويد مي ابوسعيد محمد بن عقيل فاريابي شنيدم :سترآبادي، گفتاالحافظ 
سؤال كنم؟ شافعي  :نزد شافعي بوديم كه مردي آمد و به او گفتكه ما روزي  گفتند
 كتاب خدا، :چه چيز در دين خدا حجت است؟ شافعي گفت: گفتاو . سؤال كن :گفت

امت، او اتفاق  :گفتديگر چه؟  :او گفت سنت رسول خدا، :گفتديگر چه؟  :او گفت
، آن مرد افعي تدبر كرد ساعتيپس ش كتاب خدا اتفاق امت را گفتي؟ از كجاي :گفت
سپس شافعي  تغيير كرد،ي جواب، پس رنگ شافعي ادادم بر تو را سه روز مهلت :گفت

آن مرد سائل آمد و بزودي پس روز سوم از خانه بيرون  نيامد،رفت و چند روزي بيرون 
 ،بلي :گفت )رحمه اهللا(شافعي حاجت من چه شد؟  :و گفت آمد و سالم كرد و نشست

سورة نساء را  115و آية  ﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴾ ﴿بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ عوذُ﴿أ
  :اتفاق امت است براي او خواند در حجيت كه

                              

                           

 )115 / نساء( 
برايش، با رسول دشمني و مخالفت از روشن شدن هدايت خدا  پس و هر كس«

دوست دارد و او  كند و راهي جز راه مؤمنين پيش گيرد، واگذايم او را به آنچه
 .»است بازگشت بديرا به دوزخ درآوريم كه جاي 

 و خدا كسي را به دوزخ ،»بريم او را به دوزخ =جهنم نصليه« :خدا فرموده :و گفت
آن مرد . باشد االتباع بجوا آنكه راه مؤمنينمؤمنين مگر  براي مخالفتكند  وارد نمي
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را در هر روز و شب سه قرآن  :شافعي گفت. و برخاست و برفتراست گفتي  :گفت
تر از اين است، من نقل  مبسوط اقف شدم و اين حكايتتا بر اين آيه و خواندم مرتبه
  .مدخلام در كتاب  كرده
ابو محمد جعفر بن محمد بن  شنيدم :الحافظ گفت محمد بن عبداهللا» ما را خبر داد«

معروف به ابن بحر  بن محمد بن الضحاك  الحسينابا عبداهللا شنيدم :گويد ميالحارث 
 :گويد ميابن هرم القرشي شنيدم  :گويد ميزني بن يحيي الماسماعيل  شنيدم :گويد مي

 سورة مطففين 15در آية شافعي  شنيدم

﴿           ﴾ . 

پندارند، بلكه اينان در آن روز از  اين چنين نيست كه آنان مى«
 .»اند پروردگارشان محجوب

كرد در اين دليل است كه او را در  بچون ايشان را در غضب خود محجو :گويد مي 
  .بينند مي حال خوشنودي

ا را محمد بن مداد خبر  :القاضي گفت ابو عبداهللا محمد بن حيان» خبر دادما را «
مرا اجازه داد  مشافهه با و ياخبر داد مرا ابو يحيي الساجي  :بن زياد گفت عبدالرحمن

كتاب شنيدم كه در تفسير  )حمه اهللار(از شافعي  :ما را ربيع كه گفت حديث كرد :گفت
 او است،و مشيت ارادة  ،ت نه خلق اوسمخصوص اومشيت  :گفت ميخداي عزوجل 
 :29ة آي و در سورة تكوير 30در سورة انسان آية  خداي عزوجل

﴿               ﴾ ﴿                 

   ﴾  )29و  30 / و تكوير انسان( 
 .»شود مگر آن كه خدا بخواهد خواست شما نمي«

 . مؤثر مخصوص او است خود اعالم كرد كه مشيتپس به خلق : فرمايد مي
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 :خبر داد مرا ابو احمد بن الحسن، گفت :گفت ابو عبداهللا الحافظ» ما را خبر داد«
بن  خبر داد ما را ابوعبدالملك :گفت بن محمد الحنظلي، خبر داد ما را عبدالرحمن

حديث كرد مرا ابوعثمان محمد بن محمد بن ادريس  :گفت الميموني، عبدالحميد
حجت  و عليه مرجئه ،گفت شنيدم شبي پدرم با حميدي سخن مي :گفت الشافعي

  :كه فرموده 15از قول خداي تعالي در سورة بينه آية  ،آورد و به آيه احتجاج آورد مي

﴿                    

                ﴾ )5 / بينه( 
براي او كه مايل به  خدا به اخالص دين مردم مأمور نشدند مگر براي عبادت«

 .»اقامه كنند و زكات را بدهند و اين است دين پا بر جاحق باشند و نماز را 

او  محمد بن الحسن القاضي قرائت كردم در آنچه خبر داده بود در كتاب ابي الحسن
شنيدم  :گفت خبر داد ما را ابن الحكم :گفت بن نصر،محمد بن يوسف  را ابوعبداهللا

 :فرموده 27 قول خداي عزوجل در سورة روم آيةدر ذيل  )رحمه اهللا(شافعي 

                          

 )27 / روم( 
گرداند و اين بر  كند سپس آن را بر مي و اوست خدائي كه ابتداءا خلق مي«

 .»بر او آسانتر است گردانيدن

نسبت به فهم شما ( شما است معني اين است كه آسانتر در عبرت گرفتن :فرمود مي
باش پس  :گويد خدائي كه مي). تركيب از عدم است آسانتر از ايجاد وو تركيب عود 

از و بند و بند و آنچه در آنست تركيب شده به دو چشم و دو گوش آيد  مي انساني
 :اينكه چيز بوده را برگرداند و بگويدتر است از  امري به فهم شما سخت، چنين  ها گر

 . تر معني نداردبراي خدا سهل و آسانو گرنه . ه قبال بوديبرگرد به آنچ
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خبر داد ما را ابو العباس محمد بن يعقوب  :الحافظ گفتابو عبداهللا » خبر داد ما را«
ما را خبر داد  :شافعي، گفتخبر داد ما را  :سليمان گفتما را ربيع بن خبر داد  :گفت

 :فرمود  ز پدرش كه رسول خداابراهيم بن سعد از ابن شهاب از عامر بن سعد ا
جرم كسي است كه از چيزي كه حرام نبوده  جرم مسلمين در ميان مسلمين، بزرگترين«

و خداي عزوجل در سورة  :شافعي گفت. )12F1(»كند و بخاطر سؤال او حرام شودسؤال 

  :فرموده 102-101 ةمائده آي

                           

                           

                        

 )102-101 / مائده( 
از چيزهايي سؤال نكنيد كه اگر براي شما آشكار و عيان شود شما  ،ؤمنيناي م«

خدا  ،برايتان روشن شود نزول قرآن از آنها بپرسيدو اگر هنگام  را ناراحت كند،
بتحقيق پيش  ،در گذشت كه خدا غفور و بردبار است سؤال نموديد از آنچه قبالً

 .»آنها كافر شدند )جواب( كردند سپس بهها  از شما قومي از اين سؤال

هرگاه وحي نازل شود  آنها نازل نبودهمسائلي بوده كه چيزي در مورد  :شافعي گويد
، معني كراهت اين است كه سؤال كنند از چيزي كه حرام نبودهو  كراهت باشد، مورد

ابدي گردد مگر  حرام كند، حرام رسول خود زبان خود و يا برخدا در كتاب پس اگر 
 . را به سنتيدر كتابش و يا بر زبان رسولش سنتي  آن را نسخ كند آنكه خدا حرمت

__________________ 

 :حـديث ،  4/1831( مسلمصحيح  ، و)6859 :حديث،  6/2658(بخارى صحيح (متفق عليه  -1
2358(. 
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خبر داد ما  :گفت در دامغان، الحسن بن محمد بن فنجويه ابوعبداهللا» ما را خبر داد«
 شنيدم :بن يحيي الساجي، گفت ما را زكريا حديث كرد :فضل كندي، گفترا فضل بن 

امت بر سه  :گويد مي )رحمه اهللا(م شافعي شنيد :گويد مي )وهب برادرزادة ابن(ابا عبداهللا 
  :22آية  دين مانند قول خداي تعالي در سورة زخرف بمعني اول، :معني است

                )22 / زخرف( 
 .»ما پدران خود را بر ديني يافتيم«

  :45مانند قول خداي تعالي در سورة يوسف آية  ،بمعني زمان ،دوم

           )45 / يوسف( 
 .»پس از زماني بياد آورد«

  :120مانند قول خداي تعالي در سورة نحل آية  ،مقتدا و معلم سوم، بمعني

           )120 / نحل( 
 .»مقتدا و معلم و براي خدا خاضع بود ابراهيم«

 ). باشد مي گر امت بمعني فرقه و طائفهالبته معني دي(
حديث كرد مرا ابوبكر احمد بن محمد بن  :گفت ابو عبداهللا الحافظ، »ما را خبر داد«

در بن الحسن البستاني  محمد بن صالحما را ابوبكر خبر داد  :گفتمفسر، الفارسي  ايوب
ا را محمد بن خبر داد م :گفت ،المرادي بن سليمان خبر داد ما را ربيعشيراز، گفت 

خبر داد ما را ابراهيم بن سعد از شهاب از سعيد بن  :گفت )رحمه اهللا(الشافعي ادريس 
  :بقره را تالوت كرد 284عكرمه به ابن عباس گفت كه ابن عمر اين آية  :مرجانه گفت

                      

 )284 / بقره( 
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است ظاهر سازيد و يا مخفي كنيد، خدا شما  در جانتانو آنچه  و اگر مكنونات«
 .»كند محاسبه ميرا بآن 

. كند البته هالك شويم مؤاخذهرا بآن  او اهللا اگر خدا م :كرد، سپس گفت پس گريه
يعني ابن عمر را، هنگامي كه اين ابا عبدالرحمن  كند خدا رحمت :پس ابن عباس گفت

ذكر كردند، پس   راي رسول خدابپس  ،همين حالت را يافتند زل شد، مسلمينآيه نا
  286آية 

            )286 / بقره( 
 .»وسعتش تكليف نكندرا جز باندازة  چ كسيخدا ه«

است كه  حديث نفس و خياالت ذهني از چيزهاييولي . نازل شد از قول و عمل
13Fاحدي بر آن توانا نيست وحدي نيست باختيار ا

.  

__________________ 

 و  مانند شرك ،باشد تحقيق آنست كه گناهان جوانح كه منحصرا قلبي است و مربوط به جوارح نمي
و اما گناهاني كه . حساب دارد چه ظاهر گردد و چه مخفي باشد نفاق و سوء ظن به خدا، مستقالً

ني ظاهر نسازد بخشيده شده و حساب مربوط به جوارح است، اگر قصد قلبي كند و عمل نكند يع
  .ندارد



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : فصل 
در تفسير و معاني 

رسيده از شافعي در 
 طهارات و نمازها



 

 

خبر داد ما را ابوالعباس محمد بن  :گفتمحمد بن موسي بن الفضل،  »ما را خبر داد«
 )رحمه اهللا(خبر داد ما را شافعي  :گفت خبر داد ما را ربيع بن سليمان، :گفت يعقوب،
  :فرموده 6در سورة مائده آية  خداي جل ثناؤه: كه گفت

                  ...  )6 / مائده( 
 .»تا آخر.... هاتان را  ها و دست صورت هر گاه به نماز برخيزيد بشوئيد«

و  باشد كه شستن همانا با آب ميروشن بود  نزد مخاطبين :فرمود )رحمه اهللا(شافعي 
. در آن صنعتي نيست آدميان خدا خلق كرده و برايكه آب را معلوم است ب نزد مخاط

چه  ها و درياها ها و چاله و چاه و ذكر آب عموميت دارد چه آب آسمان و چه آب نهرها
و براي كسي وضو  ،كنند پاك ميو شور، مساويند در اينكه  از تمام اينها و چه تلخگوارا 
 . گردد و يا غسل كند طهارت حاصل ميگيرد 

 ﴿ :داي عزوجلخدر قول  )رحمه اهللا(و شافعي    ﴾ ،»بشوئيد 

در اينكه صورت در شستن وضو آنچه ظاهر دانم  مخالفي نمي :فرمود ،»هايتان را صورت
معقول اين است كه صورت از محل  :و گويد. نچه باطن استآنه باشد  است مقصود مي

 :و در قول خداي تعالي. گوش و محل ريش و چانه تا دو ن موي سر استروئيد

﴿            ﴾ »كه  و مخالفي ندانستم :گويد ،»ها را تا مرفق و دستهاتان

﴿ :خداي تعاليو در قول  .شسته شود فق بايدرم   ﴾ ،»را  سرهاتان

كند كه مقداري از سرش را مسح آن كس ت كه معقول در آيه اين اس :، گويد»مسح كنيد
و يا تمام  معاني آنست و اين ظاهرترينگويد،  نموده، و آيه جز همين را نمي همانا مسح

بر اينكه بر انسان مسح سنت داللت دارد  :گويد )رحمه اهللا(شافعي . سرش را مسح كند
شود كه  ين ميآيه اتمام سر واجب نيست و هرگاه سنت بر اين داللت كرد پس معني 

 . او را كافي است از سرش را مسح كردهر كس جزئي 
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﴿ :قول خداي تعالي         ﴾  به ما  :گويد )رحمه اهللا(شافعي

. »خود را بشوئيدپاهاي «، »رجلكمأا اغسلو« :كنيم بمعناي مي ، قرائت»رجلكمأ« فتح

عب را كه خداي عزوجل ذكر كرده، دو كعبي مخالفي در اينكه دو ك و نشنيدم :گويد
. و اينكه شستن بر آنها است ،جمع ساق و قدم استو آن دو، محل است كه باال آمده 

اين  و در غير. »دو كعب بشوئيد هاي خود را تا شستن قدم« :گويا معني چنين است كه
و به  خارج شدهو چون از محل خود باال آمده گويند  كعب را كعب مي روايت گفته،

چون باال رفت پستان كعب سمن، و گويند،  ميروغني كه جمع شده و روي هم رفته، 
 . آن را كعب گويند

است كه اين از ابي سعيد و اصل مذهب ما در روايت ما  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 و تعالي باشد، زيرا خداي تبارك قطعه قطعهو اگر چه باشد،  طور خواستههر  بشويد

﴿ :فرموده   ﴾ . 
چنانچه خدا امر كرده بود  وضو گرفت  و رسول خدا :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 

 در وضو بر وضوگيرندهاين است كه پس بهتر  كرده، خدا به آن ابتداكرد به آنچه و ابتدا 
ام اول اينكه ابتدا كند به آنچه خدا و رسول ابتدا كرده، و ديگر اينكه به تم :دو چيز است

در صفا و مروه كه خداي عزوجل و اين مسئله شبيه است به مسئلة . و كمال انجام دهد
  :فرمايد مي 158بقره آية  ةسور

                  )158 / بقره( 
 .»از شعائر خدا است براستي كه صفا و مروه«
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به آنچه خدا  كنيم ابتدا مي« :و فرمودبه صفا،  در طواف ابتدا كرد  پس رسول خدا

 . )14F1(»كرده است به آن ابتدا

را با هم ذكر كرده و من دوست مي دارم ها و دو پاها  و خدا دو دست :شافعي گويد
 . ابتدا كرد بد كرده ولي اعاده بر او نيستشود به راست، و اگر به چپ كه ابتدا 

 ﴿ :جلوو در قول خداي عز                    

    ...﴾ » شافعي  »....هايتان را  ها و دست صورتبشوئيد  برخيزيدهرگاه به نماز

كند بر او است كه وضو  مي ظاهر اين است كه هر كس براي نماز قيام :گويد )رحمه اهللا(
از كساني كه و شنيدم از يكي . نازل شده باشد محتمل است كه در مورد خاصيو . گيرد

و . اند برخاستهكرد اين آيه نازل شده در حق آنان كه از خواب  بود گمان مي به قرآن دانا
در سنت دليلي است كه هر كس از خواب صحيح گفته باشد، زيرا كنم  گمان مي
با راهنمائي  كه خدا ذكر كردهوضوئي  :گويد )رحمه اهللا(شافعي . وضو گيردبرخاسته 

كرده بايد استنجاء كند ، اما اگر بول و غائط نكرده بول و غائطي، بر كسي است كه سنت
و  .اند زيرا بول و غائط نجسند و با جزئي از بدن تماس پيدا كرده. با آب و يا با سنگ

و گفته شده كه قومي  .آب شسته شود نزد من بهتر است سنگ استنجاء شود باز با اگر با
  سورة توبه 108كردند و آية  مي ار با آب استنجاءاز انص

                   

 )108 / توبه( 

__________________ 

ـ  سنن ،)829 حديث،  1/372(مالك ، موطأ )1218 حديث،  2/886(مسلم صحيح  -1 داود ي أب
 ،»حسن صـحيح «: فرموده و) 862 حديث،  3/216(ترمذى  سنن ،) 1905 حديث،  2/182(

 .)2969 حديث،  5/239(نسائى سنن 
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دارند و خدا پاكان  كه پاك شدن خود را دوست مي هستنددر آن مسجد مرداني «
 .»دارد را دوست مي

 . نازل شد
را در آية وضو  غائطاست كه چون خداي تعالي و معقول  :ويدگ )رحمه اهللا(شافعي 

شافعي  سپس .تخلي است و چون تخلي كرد بر او وضو و واجب است ذكر كرده، غائط
و بول و مدي و  با د وضو بواسطةآورده در وجوب  از غير كتاب حجت )رحمه اهللا(

﴿ :اليو در قول خداي تع .شود از راه حدث ميودي و غير اينها كه خارج       

  ﴾ »سورة مائده  6سورة نساء و آية  43كه در آية  »يا با زنان نزديكي نموديد

خداي تعالي ذكر كرده وضو را بر آنكه بر خيزد به نماز  :گويد )رحمه اهللا(شافعي  .آمده
 :دهبعد از آن فرمورا، سپس  و ذكر كرده طهارت جنب .مانند آنكه از خواب برخيزد

﴿                                    

        ﴾ » از شما از محل و اگر شما بيمار و يا بر سفر بوديد و يا يكي

واجب پس گويا وضو را . »تيمم كنيد نيافتيدرا و آبي كرديد زنان غائط آمد و يا مس 
گويا مقصود لمس بدست و بوسه پس . از لمس با زنان دانستهو واجب  از غائط دانسته

 مقصود :ربيع گويد. تكرده به اخباري كه ذكر كرده اسسپس استدالل . است نه جنابت
خريد كرده از  نهي  بيني كه رسول خدا لمس با كف دست است، آيا نمي از لمس،
 چنانكه شاعري .امه دست بمالد و زير و رو نكندمرد به جاين است كه  مالمسهمالمسه، 

 و بتحقيق. يافتم در كتابمو چنين  كف دست دست استعمال كرده، لمس را در رسيدن
 خبر داد ما را ابو عبدالرحمن :اند كه گفت ديگران از ربيع از شافعي روايت كرده

خبر داد ما را  :، گفتباجازه المصريا حسين بن رشيق ما ر خبر داد :گفت السلمي،
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كه پس معنائي  :گويد شنيدم ربيع بن سليمان مي :بن يحيي بن حرير النحوي، گفتاحمد 
 . نقل شد ذكر كردهاز شافعي 

خداي  :گويد )رحمه اهللا(از ربيع كه شافعي  از ابو العباس ما را ابو سعيد خبر داد
  :فرموده 43تعالي در سورة نساء آية 

                           

                  )43 / نساء( 
وييد و نه در گ در حال مستي به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مي ،اي مؤمنين«

 .»حال جنابت تا آنكه غسل نماييد مگر آنكه مسافر باشيد

و در زبان عرب معروف بوده  ،واجب كرده غسل از جنابت را پس خداي جل ثناؤه
و  )مني خارج نشوديعني (اي نباشد  كه جنابت، جماع است و اگر چه آب جهنده

و هر كس خطاب  ،است در حد زنا و واجب شدن مهر و غير آناين معني  چنينهم
مني فهمد كه با او هم بستر شده و اگر چه  زن جنب شده مي از فالنهبه اينكه فالني شود 

 . نيامده باشد
را ولي ذكر نكرده به چه و خدا واجب كرده غسل  :اسناد شافعي گويدمين هو به 

 و. واهللا اعلم .غسل كند بهر نحو كه باشد كافي استكننده  غسلپس چون  كند، ابتدا
 . كافي نيست مگر آنكه تمام بدنش را غسل دهدهمچنين 

 :خبر داد ابو العباس از ربيع كه شافعي فرمود :الحافظ گفت ابو عبداهللا »ما را خبر داد«

﴿ :خداي تعالي فرموده                      ﴾، 

اين آيه  :، گويد»هايتان بكشيد هايتان و دست نيد و از آن به صورتك با خاك پاك تيمم«
پاره شد، پس مردم ) رضي اهللا عنها(عايشه  نازل شد كه گردنبند در غزوة بني المصطلق



 احكام القرآن

 

60 

اي از  عده. )15F1( تيمم را نازل كردو خدا آية  و آبي نداشتندمعطل شدند   با رسول خدا
ما را به اين مطلب خبر دادند و در آن حديثي از ايشان به تاريخ و غير قريش و اهل علم 

 . مالك رسيده كه در كتاب معرفت ذكر شده
 )رحمه اهللا(كه شافعي  از ربيع از ابو العباس ابي عمروابو سعيد بن  »ما را خبر داد«

﴿ :خداي تعالي فرموده :گفت         ﴾، »تيمم  خاك پاكي را قصد كرده

به نجاست نباشد تيمم به آن هر چه به آن صعيد گفته شود كه مخلوط  :گويد ،»كنيد
و  بيابان زبر و درشتو اما . شود مگر به خاك داراي غبار و صعيد گفته نمي. خوبست

 . تل ريگ، پس به آن صعيد گفته نشود

آخر، تا   ﴾   ﴿ :خداي تعالي فرموده :بهمين اسناد شافعي گويدو 

﴿ :ذيل آن فرموده و در                           

                    ...﴾، »اگر بيمار و يا مسافر  و

 و آبي نيافتيد يا با زنان آميزش نموديدآمد و  و يا يكي از شما از قضاي حاجت بوديد
سفر و يكي  :در دو حالت تيمم مباح است كه داللت دارد بر اينكه »...كنيد پس تيمم

در حضر باشد و يا در سفر، و داللت دارد كه بر  آب و ديگر مرض بيماري،نايابي 

﴿ :زيرا فرموده ،است طلب آبمسافر      ﴾ون رفت از شهر ، و هر كس بير

و يا طوالني، و از سنت  كوتاه باشد كند، مسافر بر او صدق مياي ديگر، اسم جخود به 
پس ظاهر قرآن اينستكه . دليلي نيست كه بعضي از مسافرين تيمم بكنند و بعضي نكنند

هرگاه  :گويد )رحمه اهللا(شافعي . و چه دور تيمم كند چه نزديك هركس مسافر باشد
مرض در سفر، واجد آب باشد و يا نباشد، تيمم كند، و حضر و چه  شد، چه درمريض 

__________________ 

 ).367: ، حديث279/ 1(، صحيح مسلم )327: ، حديث127/ 1(صحيح بخاري : نگا -1
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براي مرد است كه پس آنچه شنيدم اين است كه . است براي امراض مختلفهاسم جامعي 
 يا مرض ترسد كه تلف شود و آب ميزيرا در همة اينها از مس  ، ،تيمم كند در جراحت

اگر از رسيدن آب ترس تلف و يا  :كه از او گفتهزعفراني بروايت و در قديم . گرددزياد 
هرگاه بترسد از رسيدن آب كه  :گويديطي وو در كتاب الب. شدت مرض دارد تيمم كند

ه بر او نيست، زيرا بميرد و يا زياد گردد كه بيشتر شود تيمم كند و نماز بجا آرد، و اعاد
حت و جرا كه آن مرض، و گفته شده. خدا براي مريض تيمم را مباح نموده است

و همچنين چشم . تو تب و مانند آن نيس. باشد جدري و آنچه به معني اين دو بوده،
  .د و غير آندر

پس احدي  ،ها قرار داده در روايت ما خدا براي نماز وقت :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
و همانا امر شده به قيام به آن، چون وقت آن . نماز كند حق نداردها  قبل از آن وقت

پس كسي كه تيمم . وقت قيام نماز و نايابي آب امر شده به تيممو همچنين  .داخل شد
حق ندارد با آن تيمم  كرد براي نمازي قبل از وقت نماز و قبل از طلب آب براي نماز،

 . نماز بخواند
و همانا  :گويد )رحمه اهللا(از ربيع كه شافعي ابو سعيد از ابو العباس » ما را خبر داد«
 :فرمايد زيرا خداي عزوجل مي ه غير با آن وضو گرفته، مردي وضو نگيردبا آبي ك :گفتم

﴿كُميدأَيو كُموهجمگر با شود  صورت شسته نمياين است كه و معقول  ﴾فَاغِْسلُوا و
، سپس بر او در دو دست هم نزد من مانند حكم )آب استعمال شدهنه ( آب ابتدائي،

با آبي كه صورت را شسته اعاده پس اگر . ويدبش صورت است كه بايد با آب ابتدائي
براي هر   بتحقيق رسول خداو  ،دهد گويا بين دو دست و صورت را مساوي ننموده

 . گرفت عضوي آب جديدي مي

فَاغِْسلُوا ﴿ :هخداي عزوجل فرمود :گويد )رحمه اهللا(اسناد شافعي  و بهمين
كُموهجتا  ﴾...و﴿بإلَى الْكَع لَكُمجأَرنِوكعبين شده و اين امر براي  امر خدا به شستن ﴾ي
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نباشد پس مسح  و احتمال دارد براي بعضي از وضو گيرندگان ،هر وضو گيرنده است
بر روي خف و موزه داللت دارد كه مسح بر كعب بر كسي است كه   رسول خدا
 .دطهارت پوشيده باشو بر خف يا موزه وقتي است كه موزه را با كمال  ،خف ندارد

داللت  و چند نماز با يك وضو، ز را با يك وضو،ا، دو نم نماز رسول خداچنانكه 
بر  )بر خفين( نه اينكه مسح. دندارد كه وجوب وضو بر بعضي است كه وضو ندار

در . كتاب خدا باشدقدمين بر خالف  خالف كتاب خدا باشد و نه اينكه وضو و شستن
همانا غسل و  :زياد شده جملةاز شافعي  از ربيعس از ابي العبا روايت من از ابي عبداهللا

 . است، و هر كدام را خواست بجا آرد اجازة كمال) بر خفين( شستن كمال است و مسح
خداي  :از ربيع از شافعي كه گفتابو عبداهللا الحافظ از ابي العباس » خبر داد ما را«

 هرگاه به نماز برخيزيد« ﴾...اغِْسلُواإِذَا قُمتم إِلَى الصالة فَ﴿ :تبارك و تعالي فرموده

ال ﴿ :وضو از حدث است، و خدا فرموده و سنت داللت دارد بر اينكه »... پس بشوئيد
تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ وال جنباً إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ حتى 

گوئيد و نه در حال  ويد تا بدانيد چه ميشمستي به نماز نزديك ندر حال « ﴾....تغتِسلُوا

، پس وضو در كتاب خدا عام است »باشيدمگر آنكه مسافر  جنابت تا آنكه غسل نماييد
ي، و امر خدا در حالت جنابت به غسل، دليل بر اين است كه غسل واجب ثاز هر حد

ما آن را بواسطة سنت واجب دليلي آيد بر غسلي كه  مگر اينكه ،تبنيست مگر از جنا
روشن ندانستم بر وجوب و دليل  غسل جنابت، بر وجوببدانيم، و سنت داللت دارد 

و بتحقيق در غسل جمعه چيزي . غسل غير جنابت وجوبي كه غير آن كافي نباشد
سپس . اند و زبان عرب وسيع است روايت شده و كساني به غير آنچه ما گفتيم رفته

آن را ذكر نموده و سنتي را كه كرده و تأويل روايت شده ذكر  شافعي آنچه در جمعه
و نظافت و تغيير بو را وقت اجتماع داللت بر وجوب آن دارد در حال اختيار ذكر كرده 

 . »فةالمعر«نموده در كتاب  مردم ذكر
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خداي تعالي در  :افعي گفتهش :از ربيع، گويد عبداهللا مرا خبر داده باجازهابوو در آنچه 
  :فرموده 222بقره آية  سورة

                               

              )222 / رهقب(. 
بگو در آن آزاري است، پس در  از تو دربارة حيض زنان، كنند و سؤال مي«

تا پاك  نيدكآميزش نكنيد و با ايشان  گيري زنان كنارهوقت حيض از 
 .دنشو

تا  او نشويم كه نزديكزن حائض طاهر نيست و ما را امر كرده كرده كه  پس روشن
غسل كند و از كساني شود كه نماز  شد تا آنكه تطهير يعنيو نه وقتي كه پاك . پاك شود

 . بري او جايز است

﴿ :و در قول خداي تعالي                     

        ﴾ .» كه خدا امرتان كرده و كردند، از آنجا پس چون تطهير

 بعضي از اهل علم به قرآن :گويد . »نزديك ايشان بيائيد) طريق طبيعي(مقرر داشته 
و تطهير كردند از جائي كه خدا شما را امر كرده با ايشان آميزش اند كه چون  گفته

است و محتمل . و آيه محتمل اينست ،كه محل حيض استبل نزديكي كنيد يعني در قُ
داللت دارد كه   و سنت رسول. حيض باشد گيري از تمام بدنشان در هنگام كه كناره

 . باح استاست و باالتر م گيري از زير لنگ ناف به پايين كناره

﴿ :بيان كرديم در قول خداي تعالي :گويد )رحمه اهللا(شافعي      ﴾ ،» تا

و خدا بر جنب حكم كرده كه  كه زنان حيض شده در حال طهارت نيستند، »پاك شوند
مگر غسل، و  تاز جنب نيس براي طهارتتا غسل كند، پس بيان شده مدتي  نماز نكند

 :زيرا خدا فرموده. حيض، سپس غسل يست مگر رفتنطهارت حائض مدتي نبراي 
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﴿    ﴾ ،»و اين گذشتن حيض است، و جملة ،»تا پاك شوند: ﴿   

  ﴾ ،»كه طهارت  زيرا سنت داللت دارد يعني بغسل، »پس چون تطهير كنند

كرده كه خود راهنمائي و داللت دارد بر بيان آنچه خدا در كتاب . حائض غسل است
به خانة كعبه « :عايشه را ذكر كرده كه به او فرمودهحائض نماز نخواند، پس حديث 

زيرا حائض غير طاهر است  داللت دارد كه نماز نخواند ،»طواف مكن تا پاك شوي

﴿ :در حيض است، و لذا خدا فرمودهمادامي كه      ﴾، تا پاك شوند . 

  :فرموده 239-238ي تعالي در سورة بقره آية خدا :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

                       

           ... )239-238 / بقره( 
 .خدا قيام كنيد برايو بحال فروتني  تر را محافظت كنيد همة نمازها و نماز ميان«

 .»خوف داشتيد، پس پياده يا سواره نماز را بخوانيدو اگر از دشمني 

و اجازه داده كه هر طور  .نمازها در حال خوف اجازه ندادهدر تأخير  پس چون خدا
  :فرموده 103نساء آية ة رو در سو نماز را بجا آورند، يا سوارهپياده ممكن است 

                   )103 / نساء( 
 .»بوقت معين واجب و نوشته شده نماز بر مؤمنين«

كرده اگر  عصيان ،از وقت آنشد بترك نماز و تأخير  بالغ و هر كس از عقالء
و . است و طاقت آن را داردو عاقله به ياد نماز  و حائض بالغه .فراموش نكرده باشد

  رسول خدا و سنت. او در حال حيض نزديك او نشود ين بود كه زوجخدا ا حكم
اين دليل است كه . بود نماز بر او حرام است خود حرام داللت كرده كه هرگاه بر زوج

 و داراي طاقت شده در حالي كه عاقله و ذاكرهاز او زائل واجب الهي در ايام حيض 
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و اين . را كه بر او واجب نشدهقضا كند چيزي  و چگونه. بر او نيستو قضاء  است
 . دانم چيزي است كه مخالفي براي آن نمي

محمد از ابو العباس  )رحمه اهللا(ابو عبداهللا محمد بن عبداهللا الحافظ » خبر داد ما را«
از بعضي و  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي  :از ربيع بن سليمان كه گفت صماأليعقوب بن 
را واجب كرد قبل از وجوب  ياي تعالي نمازخد شنيدم اهل علم نقل شده كهاز 

  :فرمود 4تا  1در سورة مزمل آيات  ،نمازهاي پنجگانه

                          

  )3 (                  )4-1 / مزمل( 
كمي از را قيام كن مگر اندكي، نيمي از آن و يا ، شب بر خود پيچيده اي گليم«

 .»بخوان سرودني ، و قرآن را بسرودو يا بر آن بيفزا آن كمتر،

  :همان سوره فرمود 20نسخ شد در همين سوره و در آية  سپس اين

                                     

                                  

                              

                                

                             )20 / مزمل( 
شب را و نيمي از آن  خيزي كمتر از دو ثلث دانند كه تو بر مي تو مي پروردگار«

دهد  و خدا اندازه مي خيزند و ثلث آن را و گروهي از آنان كه با تو هستند بر مي
توبة شما را  كنيد، پس خدا دانست كه هرگز آن را احصاء نمي شب و روز را،

قرآن قرائت كنيد، خدا دانست كه بعضي از چه ميسر است از پس هر پذيرفت، 
شما بيمار و بعضي از شما مسافرند و در پي فضل خدايند و ديگراني در راه 
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و نماز را بپاي  قرائت كنيد ميسر است از قرآنپس آنچه  كنند، خدا قتال مي
 .»داريد و زكات بدهيد

 رزياده ب و يا عزوجل امر كرد به قيام شب، نصف آنو چون خداي  :گويدشافعي 
كرد در كتاب و بيان  .»آنچه ميسر است قرائت كنيد از قرآن« :تخفيف داد و فرمود آن،

احتمال داده سپس . كه آنچه ميسر است خود نسخ قيام شب و نصف آن را بقول خود
ثابتي باشد كه واجب ميسر واجب  يكي اينكه اين قرائت :شده در اين آيه دو معني

ديگري  به آية ديگر واجب منسوخي باشد كه زايل شدهمال و احت. را نسخ كرده ديگري
  :فرموده 79آية اء ركه در سورة اس

                            

   )79 / اسراء( 
 پروردگارتد كه شب را بيدار باش بنماز تا براي تو نافله باشد شاي و بعضي از«

 .»بدهداي  تو را مقام ستوده

 است كه به سنت استداللبخوانند غير از آنچه ميسر بوده، پس واجب  كه نماز نافله
را كه داللت دارد بر اينكه   سنت رسول پس يافتيم. اين دو معنيشود بر يكي از 

 زي كه قبالًاست و غير آن از نماواجب پنج  :پس گفتيم .نماز پنجگانهواجب نيست جز 
 و ما دوست نداريم براي احدي كه ترك نافله كند به آنچه بر ،واجب بوده نسخ شده بآن

 به سوي ما محبوبتر، سپس هر چه بيشتر،حال  خود ميسر كرده، و بهر او خدا و كتاب
 . نمازهاي پنجگانهبن عبيداهللا و عباده بن الصامت را دربارة  ذكر كرده حديث طلحه

رحمه (شافعي  :ابو العباس از ربيع كه گفتابو سعيد بن ابي عمرو از » ما را خبر داد«
آية مزمل  :گفته شده :سپس گويد .را به لفظ ديگرو ذكر كرده همين مطلب  ،گويد )اهللا

  :سورة اسراء كه فرموده 79-78نسخ شده به آية 
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 )79-78 / اسراء( 
تا تاريكي شب كه  وقت ميل و زوال خورشيد در نصف النهار پادارنماز را به «

) صبح نماز(فجر ت را زيرا قرائقرائت كردن فجر  و بپادار نماز عشاء باشد
 .»مشاهده شده است و بعضي از شب نماز نافله كن براي خود

ه ذكر واجب آنست كو اينكه نمازهاي  ،است نه واجبكه او را اعالم كرد كه نافله 
  .شده از شب و روز

كه  17عزوجل در سورة روم آية در قول خداي  :شود و گفته مي :شافعي گويد
  :فرموده

            )17 / روم( 
 .»كنيد كه شب مي پس تنزيه خدا هنگاميست«

﴿و  ،نماز مغرب و عشاء است   ﴾نماز  كنيد، ، و هنگامي كه صبح مي

﴿ .صبح است                    ﴾، » و

﴿عصر است،  »ها و زمين در حال عشي در آسمان او است ستايشخاص   

  ﴾، نچه گفته به قول ديگر و آو چه قدر شبيه است  :شافعي گويد. ظهر است

 . اهللا اعلم
در كتابش آنچه  گردانيد خداي عزوجل محكم :اسناد سابق شافعي گفته و بهمين

و در . خوانيم همان وقتي كه ما در آن نماز مي .هللا اعلموا .را بوقت واجب كرد از نمازها
  :فرموده 103آية سورة نساء 
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                   )103 / نساء( 
 .»مؤمنين نوشته شده بوقتيعني نماز بر «

 ﴿ :فرموده 43نساء آية  خداي تعالي در سورة :و بهمين اسناد شافعي گويد   

        ﴾ »شود گفته مي :گويد، »در حال مستي به نماز نزديك نشويد: 

چه قبل نازل شده باشد و چه بعد،  و هر چه باشد ،اين آيه قبل از تحريم خمر نازل شده
از نماز تا  براي نهي خداي عزوجل هر كس در مستي نماز بخواند نماز او كافي نيست

نماز قول و عمل است و امساك در مواضع اين است كه  و معقول. گويد بداند چه مي
 . مگر كسي كه عاقل باشد كند نمي اداء و آن را طبق آنچه امر شده مختلفه

 58آية  در سورة مائدهخداي تعالي  :فرموده )رحمه اهللا(و به اين اسناد شافعي 
  :فرموده

                      )58 / مائده( 
 .»كرديد آن را مسخره و بازي گرفتند از ندامچون براي ن«

  :فرموده 9 و در سورة جمعه آية

                        

 )9 / جمعه( 
 .»پس سعي كنيد به سوي ذكر خدا ز جمعه براي نماز ندا شدچون در رو«

به اين دو  م است كه مقصودوو معل اعلم، واهللا ،را ذكر كردهدر اين دو آيه خدا اذان 
و احدي اذان را سنت قرار داد براي نماز واجب   و رسول خدا .نماز واجبي استآيه 

 . ر واجب اذان گفته شودكه او امر كرده باشد براي نماز غي از او نقل نكرده
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 از ابي العباس از ربيع از شافعي از سفيان بن عيينهابو عبداهللا الحافظ » ر داد ما رابخ«
  :4ة جيح از مجاهد در قول خداي تعالي در سورة انشراح آياز ابن ابي ن

           )4 / شرح( 
مگر تو با من ذكر  من ذكر نشوم كه »ما ذكر تو را بلند كرديم« :كه خدا فرموده

 )رحمه اهللا(شافعي  .»اهللا رسول اً حممد نأشهد أال اهللا وإ لهأشهد أن ال إ« :شوي

است ذكر او و  و محتمل ،و اذانيعني ذكر او وقت ايمان به خدا  ،و اهللا اعلم :فرموده
 . و خودداري از معصيت باشد، تالوت قرآن و وقت عمل به طاعتوقت 

 ءدر سورة اسرا عزوجلاستدالل كرده به قول خداي  به نمازهاتعجيل  و در فضيلت
  :78آية 

          )78 / اسراء( 
 .»و زوال خورشيدنماز را بپادار وقت ميل «

كه بايد تعجيل كرد و همان وقت نماز (خورشيد ميل اوست از وسط السماء  و دلوك
  14آية  گر در سورة طهو به آية دي )خواند

          )14 / طه( 
 .»نماز را براي ياد من بر پا دار«

 :سورة بقره 238و به آية 

           )238 / بقره( 
 .»بر نمازها محافظت كنيد«

 . و محافظت بر چيزي تعجيل آن است
كه نماز را در اول وقت آن مقدم دارد كسي  و :و شافعي در محل ديگر گويد

 .عقب انداختهوقت عقب  سزاوارتر به محافظت است از آنكه از اول
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و كسي كه نماز را در اول وقت آن مقدم دارد : و شافعي در محل ديگر گويد
  .سزاوارتر به محافظت است از آنكه از اول وقت عقب انداخته

 )238 / ةالبقر( »تر و نماز ميان«، ﴾الة الْوسطَىوالص﴿ :در قول خداي تعاليو شافعي 

اگر آن نباشد باز هم نماز صبح از صبح است، و ، نماز كه نماز وسطيما معتقديم  :گويد
 . باشيم مي آن مأمور نمازهايي است كه به محافظت

رضي اهللا  –و حرمله، حديث ابي يونس مولي عايشه و ذكر كرده در روايت المزني 

 ﴾الْوسطَى حافظُوا علَى الصلَوات والصالة﴿« :امال كردهمذكره ن آ در ا كهر –عنها 
از  :، سپس گفته»و نماز عصرمحافظت كنيد بر نمازها و نماز وسطي «، »العرص ةصالو

( آن را شنيدم  رسول خدا
16F

نماز ز وسطي، پس حديث عايشه داللت دارد كه نما. )1

پس از  اختالف كردند،  خدا ضي از اصحاب رسولو بع :شافعي گويد .عصر نيست
و ما اين قول را قبول . صبح است علي و از ابن عباس روايت شده كه نماز وسطي،

و از غير او روايت شده كه عصر . و از زيد بن ثابت روايت شده كه ظهر است. كرديم
 . شده قلاست و در آن روايتي از پيغمبر ن

مالك  روايت كرده،در اين مورد از علي و ابن عباس  آنچه شافعي :گفته امام بيهقي
سند متصل از ابن عباس ه و ما ب. روايت كرده بسندي كه به او رسيده» الموطأ«در كتاب 

 . و مجاهد و عكرمه استو اين قول عطا و طاووس . يمو ابن عمر روايت كرد
چنان ما  :كه گفت  حبيش از علي و براي ما روايتي است از عاصم از زربن

روز جنگ   تا آنكه شنيدم رسول خدا ، نماز فجر استديديم كه نماز وسطي مي
 تا خورشيد كفار ما را از نماز وسطي نماز عصر مشغول كردند« :فرمود احزاب مي

__________________ 

ترمـذي  سـنن )٤١٠: حـديث(، سـنن أيب داود )١٤٥٩: ، حـديث٢٢٨/ ٤( صحيح مسـلم -1

 ).٢٩٨٢: حديث(
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و روايت او در اينجا از . )17F1(»ايشان را پر از آتش كندهاي  قبرها و شكم غروب كرد، خدا

 و همچنين ،سلماني و غير او نيز از علي روايت شده و از عبيدة .صحيح است  پيغمبر
گفته ابي بن كعب و ابو ايوب انصاري و  و نيز به اين مطلب. مره از ابن مسعود از

ن عمر و ابن است كه از اب و اين در يكي از دو روايتي. ابوهريره و عبداهللا بن عمرو
 . نقل شده است  ري و عايشهعباس و ابي سعيد الخد

  :سورة اسراء 18در ذيل آية  )رحمه اهللا(از شافعي  خواندمب حرمله و در كتا

 )18 / اسراء( ﴾إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهوداً﴿
 .»قرائت فجر مورد مشاهده است بتحقيق،«

مورد مشاهده  ًو نمازها تماما. كه غير فجر مشهود باشد دهشيه ذكر نآو در اين 
يا افضل  و تر از ساير نمازها مورد نظر و مشاهده استبيش گويا نماز فجر ،دنباش مي

 . و مقصود نماز صبح است. شود با نزول مالئكه مي دههو يا مشا است
 :فرموده )رحمه اهللا(شافعي  :كه گفت از ربيع ابو سعيد از ابي العباس» خبر داد ما را«

هر يك از  روشن كرد عدد ركعات  و رسول خداخداي تعالي نمازها را واجب نموده 
كه و خداي تعالي اظهار كرد . نها چه عملي بايد كردآدر  آنها را، و اينكه آنها را و وقت

ومن اللَّيلِ فَتهجد ﴿ :فرمود  ودو به رسول خ. و بعضي واجب استبعضي از آنها نافله 
لَةً لَكافن رسول خدا سپس ،»و بعضي از شب را نافله بخوان« ﴾بِه  قتي كه ن را وآ

و خواندن . شدآن موقت و واجب . نمودشد، بيان  بعضي از نمازها نافله و بعضي واجب
 . نيت كند نماز كافي نيست مگر آنكه نمازگزار

__________________ 

اسنادش صحيح طبق شـرط  «: شيخ شعيب أرنؤوط مي گويد). 1327: حديث(مسند أحمد  -1
 .»مسلم است
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خداي تبارك و تعالي در سورة نحل آية  :فرمايد )رحمه اهللا(اين اسناد شافعي و به 
 :رمودهف 98

                      

 )98 / نحل( 
 »و چون قرآن قرائت كني پناه ببر به خدا از شيطان رانده شده«

نْ «: و من دوست دارم كه قبل از خواندن سورة حمد بگويد: شافعي گويد وذُ بِاَهللاَِّ مِ أَعُ

يمِ  جِ يْطَانِ الرَّ استعاذه و هر كالمي كه با آن  .»دهبرم به خدا از شيطان رانده ش پناه مي =الشَّ

 . شود كافي است

أَعوذ بِاَللَّه « :گويد و مي. برد كند و پناه مي و در امالء به اين اسناد فرموده كه ابتدا مي

أَنْ  أَعوذُ بِاَللَّه« و يا» من الشيطَان الرجِيمِ -أَعوذُ بِالسميعِ الْعليمِو يا  - السميعِ الْعليمِ

ونرضحزيرا خدا فرموده .»ي: ﴿                  

   ﴾ » شافعي در  .»رانده شده قرائت كني پناه ببر به خدا از شيطانو چون قرآن

  :فرموده 87در سورة حجر آية  خداي جل ثناءه :كتاب البويطي گفته

                         )87 / حجر( 
اي كه بايد تكرار شود و قرآن عظيم را به تو  و بتحقيق و بدون شك ما هفت آيه«

 .»داديم

 ﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴿و اول آن  ،و سورة حمد است و اين هفت آيه ام القرآن
 . باشد يم

خبر داد ما را از  :گفتند در لفظ ديگرانابي اسحاق  كريا بنابو ز» ما را دخبر دا«
خبر  :از ابن جريح كه گفت از ربيع از شافعي از عبدالمجيدابوالعباس محمد بن يعقوب 
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﴿ :از سعيد بن جبير در قول خداي تعاليا پدرم رداد م            

    ﴾ ،سعيد بن جبير آن را بر من قرائت كرد :گفتپدرم . است آن ام القرآن :گفت 

آن بر من  و ابن عباس :سعيد گفت. آية هفتم است... بسم اهللا  :تا ختم آن، سپس گفت
ابن . آية هفتم است... سپس گفت بسم اهللا . را قرائت كرد چنانكه من بر تو قرائت كردم

را اي  ي شما ذخيره كرده و براي احدي قبل از شما چنين آيهخدا آن را برا :عباس گفت
 . اظهار نكرده

و ... به بسم اهللا كرد  حرمله از او كه ابن عباس افتتاح ميدر روايت  :شافعي گويد
  رسول خدا :گفت را از ميان ايشان برد و مي بهترين آية در قرآن شيطان :گفت مي

 يعني با نزول بسم اهللا. (نازل شود... ا بسم اهللا شناخت ت را نميچنين بود كه ختم سورة 
 ). ي نازل و سورة قبل تمام شده استدانست كه سورة جديد مي ...

خداي تبارك و  :از ربيع از شافعي كه گفتابو سعيد از ابي العباس  »ما راخبر داد «
  :به رسول خود فرموده 4در سورة مزمل آية تعالي 

          )4 / مزمل( 
 .»كامل و ترتيب قرائت نما بتأنيو قرآن را بتأني «

را ظاهر  بسم اهللا و هر قدر بيشتر. ترك عجله در قرآن است لترتي پس كمترين
 . سازند در قرآن نزد من بهتر است مادامي كه زياد كشش در آن نيايد

از شافعي  خواندم زنيالم در ذيل روايت ابوابراهيم »الكبير المختصر«در كتاب 
نازل نمود وجوب قبله را در   خداي عزوجل بر رسول خود :كه فرموده )رحمه اهللا(

باشد و بيت المقدس  بطوري كه رو به مسجد الحرامكرد  پس او در كناري نماز مي مكه
ماه از  كرد در حالي كه شانزده كرد رو به بيت المقدس مي هجرت ولي چون به مدينه

به استقبال  دداشت كه خدا او را امر كن ت ميو او دوس. كرد پشت مي مسجد الحرام
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 و حج مرجع و امن ابراهيم و اسماعيل بود و براي مردم مسجد الحرام زيرا در آن مقام
 كنندگان و عاكفين و ركوع كنندگان طوافو مورد امر بود كه آن را براي  به سوي او بود،

 پس به جبرئيل. از موافقت يهود  هت رسولبا كرا. تطهير نمايدكنندگان  و سجده
پس . به غير آن مرا از قبلة يهود برگرداند من دوست دارم كه پروردگارم البته :گفت

  :سورة بقره را نازل نمود كه 115آية  خداي عزوجل

                       )115 / بقره( 
خداست، پس به هر طرف رو كنيد همانجا ذات خدا  مشرق و مغرب ملك«

 .»وجود دارد

 !يا محمد :جبرئيل گفت. يعني همان طرفي است كه شما را به سوي خود توجه داده
از خدا   از خدا سؤال كن، پس پيغمبر مالك چيزي نيستم، مأمورم،مانند تو اي  من بنده

  به آسمان باال رفت و پيغمبرتوجه دهد و جبرئيل  سؤال كرد كه او را به بيت الحرام
پس . همواره به آسمان توجه داشت به اميد اينكه جبرئيل جواب سؤال او را بياورد

 :فرمايد مي 144را كه در آية  سورة بقره 150تا  144خداي عزوجل نازل نموده آيات 

﴿                         

                        

  ﴾.                )١٤٤: البقرة.( 

ا به طرف بينيم، پس تو ر گردش روي تو را در طرف آسمان مي بتحقيق«
دانيم پس روي به طرف مسجد الحرام كن و اي كه خوشنود باشي بگر قبله

 . »شما اي مسلمين هر جا كه باشيد روي به آن طرف كنيد
  :فرموده 150و در آية 
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﴿        ﴾. 

 . »از مردم نترسيد و از من بترسيد«
  :سورة بقره 144و در قول خداي تعالي در آية 

                     

 )144 / بقره( 
 .»دانند كه اين حق است از پروردگارشان اهل كتابند مي آنانكه«

كه پيغمبر امي از فرزند  يابند ايشان نازل شده، مي كه آنان در آنچه بر شود گفته مي
محل ة او و نماز او به طرف قبلشود و  مكه خارج مي است، از حرم ابراهيمبن اسماعيل 

 :150و در قول خداي تعالي در سورة بقره آية . حرم مكه استخروج او يعني 

﴿                       

                  ﴾ 

 )150 / بقره( 
بگردان و  پس روي خود را به طرف مسجد الحرامو از هر جا كه خارج شدي «

 .»..حجتي نباشد را عليه شما به طرف آن تا مردم رو كنيد دهر جا كه بودي

رو مكنيد مگر  الحرامكه از مدينه به مسجد  خدا داناتر است در حالي كه :گفته شده
آمديد و به استقبال بيت  نيم از طرف نجدو اگر  پشت كنيد،آنكه شما به بيت المقدس 

بيت  قصد شمابوديد به مسجد الحرام استقبال كنيد نه آنكه الحرام و بيت المقدس 
را ديگران  قبلة مسلمين :كه بگويند را عليه شما حجتي نباشد باشد، تا مردم سالمقد

و اين . بوديد به سوي غير آنبر آن اي كه  در تحويل از قبله :و گفته شده. اند معين نموده
 :شده براي قول خداي عزوجلدر آيه گفته قولي است كه  مناسبترين
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﴿                        

  ﴾ .            )١٤٢: البقرة.( 

كه بر آن اي  لمين از قبلهكه مس چه باعث شد :گفتخواهند  كم خردان«
 .»بگردانيدندبودند روي 

يعني  ،ر تحويل قبله نيستاعالم كرد كه حجتي براي مردم د پس خدا به رسول خود
 . ستمگرندمگر آنان كه سخني عليه شما ندارد احدي در اينجا 

  :143در قول خداي تعالي در آية  و

                            

          )143 / بقره( 
و جدا  آن كه بدانيممگر براي  اي را كه تو بر آن بودي تغيير نداديم و ما قبله«

به كفر خود بر  كند از كسي كه به قهقرا سازيم كسي را كه پيروي رسول مي
 .»گردد مي

، زيرا علم خدا قبل از پيروي )تحقق پيدا كند يعني تا علم ازلي ما(» تا بدانيم =لنعلم«

 . ايشان بوده استايشان و پس از پيروي 
چگونه است خوانديم نمازهائي كه به طرف بيت المقدس  :و بتحقيق مسلمين گفتند

ان را اند نماز آنان چه خواهد شد؟ پس خدا ايش كردهاز ما دنيا را وداع و كساني كه 
 :و فرمود ،ثواب استاز روي ايمان بوده و به هدر نرفته و داراي اعالم كرد كه نمازشان 

﴿                    ﴾. 
همانا  ضايع گرداند) يعني نمازتان را(كه خدا ايمان شما و چنين نبوده «

 . »وف و رحيم استلبته رؤخدا نسبت به مردم ا
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و  .استنيكي در استقبال مغرب يعني بيت المقدس  :گفتندشود كه يهود  و گفته مي
سورة بقره را  177آية  پس خدا نازل نمود مشرق است،نيكي در استقبال  :نصاري گفتند

 كه 

                           

            .... )177 / بقره( 
نيكي اين نيست كه صورت و روي خود را به طرف مشرق و مغرب كنيد «

 .تا آخر »...است قيامت روز ايمان به خدا ووليكن نيكي 

 . ته نشودو شما مشركيد و نيكي مشرك براي او نوش –و خدا داناتر است  –يعني 
را به سوي مسجد الحرام گردانيد بيشتر نماز   دوپس چون خداي تعالي رسول خ

آورد و بتحقيق از پشت ديوار كعبه نيز نماز  درب كعبه بجا ميخود را در مقابل 
مردم با او بودند مستقبل به سوي كعبه و پشت به باقي مسجد خواند در حالي كه  مي

 . الحرام
  :وجلو قول خداي عز :گويد

﴿            ﴾. 
 »به جانب مسجد الحرام را پس بگردان روي خود«
، همان جهات و طرف كعبه است در كالم »شطر«ذكر شده، پس  150-144كه در آية 

 . ذكر شده استامام بيهقي شده بر آن به بعض آنچه در كتاب رسالة عرب، و استدالل 
خداي  :ابو عبداهللا الحافظ از ابي العباس از ربيع از شافعي كه گفت »ما راخبر داد «

 :تبارك و تعالي فرموده

﴿           ﴾.  

 .»روي به طرف مسجد الحرام كنيدو هر جا كه باشيد «
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 مسجدالحرامهاي خود را به طرف  پس بر ايشان واجب كرد كه هر جا باشند صورت
به طرف و  :گويد ميتوجه كرد به عين چيزي و گاهي  :گويد ميعرب گاهي . بگردانند

چنانكه در اشعار عرب  ،ولي مقصد يكي است ،است لفهتمخالفاظ و اگر چه . جهت آن
 . ذكر شده است

  :فرموده 97خداي تعالي در سورة انعام آية  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 

                          

 )97 / انعام( 
هاي بيابان  آنها در تاريكي ها را قرار داد تا بواسطة خداي تعالي براي شما ستاره«

 .»و دريا هدايت جوئيد

  :فرموده 16و در سورة نحل آية 

              )16 / نحل( 
 .»جويند ها و به ستارگان هدايت مي و نشانه«

و امر را نصب كرد  پس خدا براي مردم عالمات آفريد و براي ايشان مسجد الحرام
هائي است كه در  و عقلشوند و همانا توجهشان بعالمات  كرد كه به سوي آن متوجه

و تمام اينها بيان . اند عقول عالمات را شناختهايشان تركيب شده، همان عقولي كه با آن 
 . جل شأنه است خداي و نعمت

بيت المقدس و خدا رسول خود را در نماز به طرف  :فرمود )رحمه اهللا(شافعي 
آن، سپس  ل نبود قبل از نسخبه غير آن حالاي بود كه استقبال  قبلهپس آنجا  توجه داد،

م داد كه براي احدي حالل نيست هرگز كه الحراآن را نسخ و او را توجه به مسجد 
و . و هر كدام در هر وقت آن حق بوده است واجب كندبيت المقدس در نماز استقبال 

 . كالم را طول داده است
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از ربيع از شافعي از سفيان بن بن ابي عمرو از ابو العباس ابو سعيد  »خبر داد ما را«
حالت بنده به خدا وقتي است كه  يننزديكتر :از ابي نجيح از مجاهد كه گفت عيينه

  :فرموده 19علق آية اي كه خدا در سورة  آيا نديده ،كند سجده

       )19 / علق( 
 .»سجده بجا آر و نزديك شو«

 :107داي تعالي در سورة اسراء آية در روايت حرمله از شافعي در قول خ

        )107 / راءاس( 
 .»افتند ها به سجده مي با چانه«

افتند در حالي كه  و احتمال دارد كه معني چنين باشد به سجده مي :شافعي گويد
 . سجده بر غير چانه باشدولي  ،آيد به زمين مي هاشان چانه
رحمه ( شافعي :از ربيع كه گفتاز ابي العباس رو مابي عابو سعيد بن » خبر داد ما را«

 رسول خود را، پس در سورةنموده صلوات بر  واجب خداي جل جالله :مودهفر )اهللا
 :فرموده 56احزاب آية 

                        

        )56 / احزاب( 
بر    ،اي كساني كه ايمان داريد .فرستند غمبر صلوات مياو بر پي خدا و فرشتگان«

 .»و چنان كه بايد سالم بگوييد ،او صلوات بفرستيد

لي اولي و بهتر از آن در نماز نبوده است، پس ذكر پس وجوب صلوات بر او در مح
 . معرفت ذكر كرديمدو حديث نموده كه ما آنها را در كتاب 

بن  از ابو سعيد )رحمه اهللا(صبهاني األيوسف  هللا بنابو محمد عبدا »و خبر داد ما را«
خبر داد ما  :كه گفتالشافعي  از محمد بن ادريساز حسن بن محمد الزعفراني االعرابي 
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اري و عبداهللا بن زيد بن زيد انص هللاكه محمد بن عبد بن عبداهللا المجمررا مالك از نعيم 
خبر داد از ابي مسعود  او، او را ،در خواب نداي نماز به او ارائه شدهمان كسي كه 

رضوان  -سعد بن عباده ما كه در مجلس آمد نزد   رسول خدا :انصاري كه او گفت
خدا ما را امر كرده كه بر تو صلوات  :كه بشير بن سعد به او گفت وديمب -اهللا عليه
نا كه ما تمسكوت كرد تا جائي   رسول خدابفرستيم؟ يا نبي اهللا، پس چگونه  بفرستيم

اللَّهم صلِّ علَى « :بگويد :ودمرف  پس رسول خدا، بوديمنكرده كرديم كه از او سوال 

 ،دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكبو ،يماهرلَى إبع تلَّيا صكَم ،دمحلَى آلِ معو دمحم

نيالَمي الْعف ،يماهرلَى إبع كْتارا بكَمجِيدم يدمح ك18(»، إنF1(.  
و اين  »والسالم«كرده  و در آن زيادهو حرمله از شافعي المزني  و اين را روايت كرده

19Fكردند مي  بر پيغبمر به سالمي است كه در تشهد سالم اشاره

.  
كنم همان  در روايت حرملي نيز آمده و آنچه من عمل مي :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 

و همانا من چرا به آن معتقدم زيرا . ذكر شد  است كه از پيغمبر دسعوحديث ابي م
 فرستاده ابتدا خود بر پيغمبر صلوات شداحزاب كه ذكر  56بينم خدا در قران در آية  مي

را در قرآن و خداوند برگزيده شدگان از انبياء خود . است را به آن امر كرده و مؤمنين
  :ودهمفر 33آية  ودر سورة آل عمران ن را ذكر نمودهآل ايشا سپس برگزيدگان ،ذكر كرده

__________________ 

 ).٥٧٣: ديث، ح٢٣٠/  ٢(، موطأ مالك )٤٠٥: حديث ٢/١٦(صحيح مسلم  -١

  بدان كه چون پيغمبر  در نماز جماعت جلو چشم مأمورين حاضر بود پس از اتمام نماز، اصحاب به

پس از وفات رسول خدا . »سالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبركاتهلا«: گفتند او كه حاضر بود مي

السالم علي «: د بگويند در حالي كه رسول خدا حضور نداشت بلكه بايعادت كردند به اين لفظ مردم 

 مترجم . و عليك باكاف خطاب كه خطاب با حاضر است نگويند. »النبي ورحمة اهللا وبركاته
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     )33 / آل عمران( 
خدا برگزيد آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان و حديث ابي «

 .»به آنچه خدا در كتاب خود فرموده استمسعود نزد ما شبيه 

ازواج او و ذرية او تا   با آل محمد و من دوست دارم كه داخل شود :شافعي گويد

 زواجهأصل علی حممد وآله و اللهم :بگويد. (روايت شده عمل شود  به آنچه از پيغمبر

 .)وذريته

آل  :اي گفته عدهكيانند؟ »  آل محمد«كه اند  و مردم اختالف كرده :گويدشافعي 
است به آنچه  و آنكه چنين گويد قول او شبيه .اويند و پيروان ، اهل دين محمد

احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ ﴿: به نوح فرموده 46تا  40آية  خداي تعالي در سورة هود
لَكأَهنِ ويرااهل خود و  ] نر و ماده[از هر جنسى دو تن  در كشتيل كن مح« ﴾اثْن« .

إِنه لَيس من ﴿: جواب آمد. »پسرم از اهل من است« ﴾إِنَّ ابنِي من أَهلي﴿ :عرض كرد
كلباشند و  كه ايمان داشته و پيرو او آنانندپس آل و اهل ( .كه او از اهل تو نيست ﴾أَه

 . )شرك از اهل او خارج كردخدا پسر نوح را بواسطة 

در معني آية فوق اين است كه خداي ما معتقديم  آنچه :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
و اگر كسي  .آنان كرديم حملكه ما امر به  »از اهل تو نيستپسر تو « :فرمودعزوجل 

كه به او اعالم كرد كه حمل كن از  ﴾من سبق علَيه الْقَولُ إِالَّ﴿ :خدا فرموده :بگويد
 پس براي او بيان كرده كه پسرتس. خارج نكرده باشدكه قول سابق او را اهلت كسي 

 . هل خارج شده استااز  است و لذا اهل عصيان و عمل غير صالح
معتقد هستند ايشان  ،  امام شافعي فرموده است ال محمد همان ازواج رسول اهللا

 يعني اينكه ازدواج نكرده ام .ويد نهاهل داري وبگرسي ايا بود همانند اينكه از كسي بپ
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ومعني حرف مشخص نميشود ويد اين همان معني لغوي است ينجا ميگشافعي ا 
 مگر اينكه سببي بياييد وداللت انرا مشخص سازد 

شود كه اهل همان همسر مرد  از كالم عرف فهميده مي :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
از اهل  :گويد و يا مي ام يعني همسر نگرفته ،»ام من متأهل نشده« :گويد مياست، مثالً 

خواهم  مي :گويد و يا مي. اهل من در فالن شهر است :گويد و يا مي .مخود جنب شد
 . گويد فهمند كه همسرش را مي مي. اهل خود را زيارت كنم

هستند نه خويشان  به او خويشان اويند كه مخصوص  آل محمد :اند اي گفته و عده
منسوب شود فرزندان او كه به او  و گاهي از آل شمرده :شافعي گويد. غير مخصوص

 كون است از همسر و يا مملامورشا و او متكفل است و كسيكه در خانة او مأوي دارد
كند بر بعضي از خويشان  و اين صدق مي .عيال او كه در پناه او و به خرج او است و يا

پس جايز نيست . ، نه آنكه از طرف مادر استمنسوب به اوستاز طرف پدر او، آنكه 
رسول اهللا  سنت مگر اينكه ب ،اند نكرده و رسول او اراده داآل گفته شود به كسي كه خ

إنَّ الصدقَةَ لَا تحلُّ لمحمد ولَا لآلِ محمد وإِنَّ اللَّه حرم علَينا الصدقَةَ « :مثالً. معلوم گردد

سما الْخهنا منضوع20(»وF1(.  ،نيست و بدرستي كه براي محمد و آل او حالل  صدقه«يعني

صدقه چه  بايد ديد اوال(به ما خمس داده  و در عوض خدا بر ما صدقه را حرام كرد
و براي آل او حرام است آل  و يا چيز ديگر زكات واجبي است و يا مستحبي چيز است
 ). او كيانند

  :فرموده 41آية در سورة انفال و خداي عزوجل 

__________________ 

اسِ «: با اين لفظ )1072، رقم  2/754(صحيح مسلم  -1 ـاخُ النـَّ سَ ىَ أَوْ امَ هِ اتِ إِنَّ قَ دَ هِ الصَّ ذِ إِنَّ هَ

َا الَ  إِهنَّ دٍ وَ مَّ ِلُّ ملُِحَ َ  حتَ الَ آللِ حمُ دٍ وَ  .» مَّ
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﴿                       

                 ﴾ )41 / انفال(. 
مشركين و مؤمنين آنچه  و جنگ دو جمع غنائم روز مالقاتبدانيد كه آنچه از «

و  يمانو يتو نزديكان خدا و رسول پنج يك آن مخصوص  غنيمت برديد

 . »استو در راه بازماندگان  مسكينان
 و آل او،  محمدصدقه حالل نيست براي  :گويد با آن روايت كه مي پس اين آيه

كند مگر خبر از رسول  را ملزم نمي و اهل علم برد است كه زحمت را نمي نما هرا اينها
 او اعالم نزديكان را بدهد و به كه حق واجب كردخدا بر رسول خود چون پس . خدا

و بني  اين سهم را به بني هاشم، و او است سهم نزديكان يك غنائمكرد كه پنج 
كه رسول خدا امر كرده بر ايشان   كند كه آل محمد اينها داللت مي عبدالمطلب داد

 . صلوات بفرستند و آنان كه خدا ايشان را برگزيده بر جهانيان كيانند
 204در ذيل آية  روايت كرده از شافعي عفرانيدر كتاب قديم كه ز :گويد امام بيهقي
  :سورة اعراف

                       

 )204 / اعراف( 
دهيد و ساكت شويد تا باشد كه و چون قرائت قرآن شد پس به آن گوش «

 .»مشمول رحمت شويد

نماز (شود كه شنيدهدرنماز ما براي قرائتي است اين نزد  :گفته خواندم كه شافعي
است سكوت كه بايد ساكت شد و گوش داد، پس چگونه  بخصوص )هاي جهري 

اين قولي كه اينجاست ابتداي امر بوده و بعدا  :بيهقي گويد .شود براي آنچه شنيده نمي
ب يعني سورة حمد را فاتحه الكتا :برگشته و گفته است )شافعي از آن( در آخر عمر
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و اگر با شنود  را نميپيش خود يعني در ذهن خود بخواند در جائيكه كالم امام جماعت 
كه  از امام نشود خود را بلند نكند بطوري كه مانع از استماع مردمامام قرائت كند صداي 

و اين مطلب در جاي . در نماز جايز نيستو آنچه  كه سكوت از كالم همانا ما مأموريم
 . است خود با دليل ذكر شده

خداي  :كه گفته )رحمه اهللا(از شافعي  به روايت حرملهكتاب سنن  در خواندمو 
  :فرموده 238تبارك و تعالي در سورة بقره آية 

      )238 / بقره( 
 .»براي خدا در حال خضوع و سكوت قيام كنيد«

و محتمل  ،در نماز است اين قيام ب شدهطامخكسي كه در اين آيه  :شافعي گويد
و از عبداهللا بن عمر روايت شده كه به او  .در نماز باشد است مقصود از قنوت، قيام

خداي عزوجل  قنوت، اطاعت :گفته طاوسو . طول قنوت :چه نمازي گفت :گفتند
 است در بعضي از قيام چون قنوت :و گويد استآن معني اول اولي  :گفتهشافعي . است

. نه براي قرائت براي دعاء استت وو آن قنبايد آنچه سنت بر آن داللت كرده مراد باشد 
ترك   پس چون رسول خدا. و يا در بعض در تمام نماز باشد و محتمل است قنوت

شود كه مراد  مي قنوت كرده، دليلدر نماز صبح كرده و فقط  در بعضي از نمازها قنوت
قنوت باشد و محتمل است مراد از احتمال دارد طول  در نماز باشد و خدا همان قنوت

 . طاعت خدا باشد و محتمل است سكوت باشد قنوت
زيرا اگر از طرف خدا و  دهم، ترك قنوت نميمن در صبح اجازة  :شافعي گويد

اگر واجب باشد كه ترك و . دهم من اجازة ترك مستحب نمي دباشرسول او مستحب 
اگر ترك  كه سجده نمايد چنانكه ي او استاكند برو اگر كسي ترك  آن بيان نشده،

 . كرد جلوس مي
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مقصود  :اگر مراد از قنوت، سكوت باشد گويد :شافعي كه گفته امام بيهقي در قول
از كالم آدميان است، و بتحقيق از زيد بن ارقم روايت شده كه اصحاب رسول سكوت 
ز كالم نهي كرد و امر به سكوت در نماز، پس اين آيه نازل شد و ما را ا كردند تكلم مي

ابن عباس با ما نماز صبح كرد  :العطاردي كه او گفت و روايت شده از ابي رجاء. نمود
هاي خود را بلند كرد تا آن  ي كه او امير بصره بود، پس قنوت خواند و دستلدر حا
شد  نمازش تمام پس چون. ديد كه اگر كسي جلو او بود سفيدي زير بغل او را مياندازه 

كرده و  راين است آن نمازي كه خداي عزوجل در كتاب ذك :رو كرد به ما و گفت

بر « .)۲۳۸ :البقرة( ﴾حافظُوا علَى الصلَوات والصالة الْوسطَى وقُوموا للَّه قَانِتني﴿ :دموفر
ال در ح[كنيد، و  و مواظبت محافظت )نماز عصر( تمام نمازها و به خصوص نماز ميانه

 .»فروتنانه براى خدا بپا خيزيد]  طاعت و عبادت
بن از اسماعيل الصفار از حسن بن الفضل  ريحديث كرد ما را ابو علي الروذبا

، پس روايت ابن از ابي رجاء و مسلم بن زيدشهب األاز سهل بن تمام از ابو لسمحا
  .قبل از ركوع :را ذكر كرده و گفتعباس 

 :از ربيع كه گفت، شافعي گفته ابي عمرو از ابي العباس ابوسعيد بن» خبر داد ما را«

 و رسول خدا. مطيعين قانتين يعني :گفته شده ،﴾وقُوموا للَّه قَانِتني﴿ :قول خداي تعالي
آن را دارند و  كسانيند كه طاقتايستاده و همانا مخاطب به فرائض به نماز امر كرده 

قول خداي تعالي  :اسناد شافعي گفته بهمينو . نماز بخواندنشسته  چون طاقت نداشت
  :4آية در سورة مدثر 

       )4 / مدثر( 
هاي پاك، و غير اين نيز گفته شده، ولي اين بهتر  گفته شده نماز بخوان در جامه

 . امر كرده كه خون حيض را براي نماز از جامه بشويند  است، زيرا رسول خدا
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ثعلب  :و بتحقيق از ابي عمر صاحب ثعلب روايت شده كه گفت :دامام بيهقي گوي

  گفته در قول خداي تعالي        اند گفتهاي  اند، طائفه اختالف كرده ، مردم: 

 . ثياب قلب است :اند اي گفته جامة ساتر است و طائفه ثياب
، و او همين معاني را عمر علي بن محمد بن عبداهللا بن بشران از ابي »خبر داد ما را«

 . ذكر كرده است
 :از ربيع كه او گفتصم األ ابو سعيد محمد بن موسي از ابي العباس» خبر داد ما را«

ل و هر دو را را از آب و گ ابتدا كرده خلق آدمخداي تعالي  :گفته )رحمه اهللا(شافعي 
ي مني، و اين داللت دارد يعن اوالد او را از آب جهندهآفرينش  پاك قرار داد و ابتدا كرد

بهمين اسناد گفته كه مني نجس  و در كتاب امال. بوده نه نجسپاك  كه آب جهنده
و را كه از او انبياء بزرگوارتر از اين است كه خلق بشر گرامي  خداي جل ثناءه. نيست

 ءزيرا خود در سورة اسرا كند خلقبهشتند از نجس و صالحين و اهل  و شهداء صديقين
  :فرموده 70آية 

             )70 / اسراء( 
 .»ما بني آدم را گرامي داشتيم محققاً«

  :فرموده 4و در سورة نحل آية 

           )4 / نحل( 
 .»خدا انسان را از نطفه آفريد«

  :فرموده 20و در سورة مرسالت آية 

            )20 / مرسالت( 
 .»پست نيافريديمآيا شما را از آب «
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دانند كه  ها مي عقلنباشد هر آينه   حديث و خبري از رسول خداو اگر در اينجا 
در حالي كه . كند خلق گرامي را كه او را ساكن بهشت كند از نجس نميخدا ابتداء 

نماز خواند و آن اي مني به آن رسيده بود  رسيده كه او در جامه  خبري از رسول خدا
بمعني  ،تراشيدو در حال تري آن را بر طرف كرد و يا در حال خشكي آن را  را نشست،

با اينكه اين قول عدم نجاست قول سعد بن ابي وقاص و ابن عباس و . اينكه نظافت كرد
  .- رضي اهللا عنهم – استعايشه و غير ايشان 

در قول  )رحمه اهللا(كه گفت شافعي  از ربيعيد از ابي العباس ابو سع» خبر داد ما را«
 :خداي تعالي

                         

          )43 / نساء( 
در ) نيز(گوييد و  ويد تا بدانيد كه چه ميبه نماز در حالي كه مستيد نزديك نش«

 .»تا اينكه غسل كنيد مگر آنكه رهگذر باشيد) نزديك نماز نشويد(حال جنابت 

عبور و نزديك  ﴾عابِرِي سبِيلٍ﴿مقصود از  :اند بعضي از اهل علم به قرآن گفته :گويد
ماز است كه در نماز كه عبوري نيست بلكه عبور از محل نزيرا  محل نماز است شدن به

ولي توقف نكند زيرا  جنب بگذرد باكي نيست كه در مسجد ،بنابراين. مسجد باشد

 . ﴾عابِرِي سبِيلٍ جنبا إالَّ والَ﴿ :خداي عزوجل فرموده
 ب بماند جزمشرك در هر مسجدي شباكي نيست كه  :و به اين اسناد شافعي گفته

  :فرمايد مي 28 آيةخداي تعالي در سورة توبه ، زيرا مسجد الحرام

﴿                      

  ﴾ )28 / توبه( 
 .»پس بعد از اين سال نزديك مسجد الحرام نشوند ،همانا مشركين نجسند«
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 . بهيچ حالي م شودپس سزاوار نيست كه مشرك داخل مسجد الحرا
 :گفت )رحمه اهللا(شافعي  :ابو سعيد از ابي العباس از ربيع كه گويد »ما را خبر داد«

  :فرموده 58و در سورة مائده آية  ،را با نماز ذكر كرده خداي تعالي اذان

                    )58 / مائده( 
 .»كفار آن را مسخره و بازيچه گرفتنديد شما به سوي نماز ندا كردو چون «

  :فرموده 9و در سورة جمعه آية 

                          

    )9 / جمعه( 
براي نماز روز جمعه ندا شد پس به سوي ياد خدا سعي كنيد و خريد و  چون«

 .»ش را رها كنيدفرو

اذان را   و رسول خدا. رفتن به نماز جمعه را -علماهللا أو - واجب كردهپس خدا 
 و احتمال دارد كه واجب باشد رفتن به جماعتقرار داده  واجب سنتازهاي مبراي ن

و  .نماز جمعه و ترك خريد و فروش امر نموده نانكه ما را به رفتندر غير جمعه، چ
 . ي باشد براي نماز خواندن در وقت آناحتمال دارد كه اذن

چه  ،جماعت خواند چه در حال سفر و چه در حال اقامه  و بتحقيق رسول خدا
خداي تعالي به رسول خود  102نساء آية و در سورة . خائفدر حال خوف و چه غير 

  :فرموده

                          ...  

 )102 / نساء(
از اي  بودي و براي ايشان اقامة نماز كردي بايد طائفه و چون در ميان ايشان«

 .»...ايشان با تو به نماز بايستند
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و وقار  در حال سكينه، بايد كه هر كس به نماز حاضر شد  رسول خداو امر كرد 
جماعت اجازه داد همانطور كه ذكر خواهيم و در حال عذر به ترك آمدن به نماز  بيايد

 و سنت بيان كردم داللت داشته باشدآنچه را من از كتاب پس گويا . خودكرد در محل 
در ميان مردم باشد كه به طور جماعت در هر نماز واجبي گوارا نباشد كه ترك جماعت 

 . خواه در حال اقامه و خواه سفر
خداي  :فرموده )رحمه اهللا(از ربيع كه شافعي باس از ابي الع ابو سعيد »ما را خبر داد«

  :فرموده از سورة نور 59و در سياق آية را ذكر كرده  گرفتن تعالي اذن

                     

       )59 / نور( 
بايد اذن گيرند چنانكه آنانكه  رسيدند سن بلوغ و احتالم شما بهو چون اطفال «

 .»بودند اذن گرفتند قبل از ايشان

  :رمودهف 6و در سورة نساء آية 

                           

          )6 / نساء( 
سند پس اگر از بر تا وقتي كه به حد نكاح و سن ازدواج را بيازمائيد يتيمان«

 .»را به ايشان رد كنيدپس اموالشان  ايشان رشدي فهميديد

و   نكاح حد باشد ذكر نكرده مگر پس از بلوغ و رشدي كه موجب دفع اموالشان مي
 بيان كرد  و رسول خدا. است واجب نمودو خدا جهاد را  :شافعي گويد. سن ازدواج

عبداهللا بن عمر را در سال جنگ به اينكه . به پانزده سال برسدكه جهاد بر كسي است كه 
 سال داشت، 14ولي در جنگ احد كه . اجازة جهاد داد چون به پانزده سال رسيدخندق 

 . او را رد كرد و اجازه نداد
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رسيد و دختر حيض شد و  و چون پسر به احتالم :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
 15عقلشان معيوب نبود بر آنان نماز و ساير واجبات واجب است و اگر پسران كمتر از 

و هرگاه نماز نكردند مانند . فهمند را به نماز امر كنند اگر مي سال بودند بايد هر يك
 . ادب سبك و خفيفي ب شونددبايد ا زمان بلوغ نيستند ولي بر ترك نماز

اي و يا  يوب است بواسطة عارضهاو معو هر كس عقل  :گويد )اهللا رحمه(شافعي 
زيرا خداي تعالي به عقالء . شود واجب از او بر داشته مي –هر مرضي باشد  – مرضي
  :فرموده

            )197 / بقره( 
 .»در برابر من تقوي پيشه كنيد و از من بترسيد ،اي صاحبان خرد«

  :و نيز قول او در سورة رعد و ساير سور

             )19 / رعد( 
 .»شوند عقل متذكر ميفقط صاحبان «

مگر آنكه آن دو را تعقل  مخاطب به امر و نهي نشوندكه  معقول استو اگر چه 
  .كنند
و  :فرموده )رحمه اهللا(ي از ربيع كه شافعسعيد از ابي العباس ابو» د ما راخبر دا«

پس نماز زنان كافي  ذكور نماز خواند، بر مردان و زنان و اطفال امامت هرگاه زني به
و  سرپرستخداي تعالي مردان را زيرا  .كافي نيستنماز مردان و اطفال ذكور است ولي 

  :فرموده 34ة و در سورة نساء آي ،زنان قرار دادهبه عبارت ديگر پيشكار 

            )34 / نساء( 
 .»امور زنانندمردان قوامبخش «
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نيست كه زنان امام مردان پس جايز . از اينكه سرپرست باشند و زنان را بازداشت
بسط كالم در اينجا داده و در كتاب  )رحمه اهللا(و شافعي . حالي نماز و در هيچ ند درشبا

 . قديم
كسي  :فرموده )رحمه اهللا(از ربيع كه شافعي از ابي العباس ابو سعيد  »ما را خبر داد«

در و خداي عزوجل . نماز او قصر است ،استدر حال خوف  رفتهبيرون  جهاد كه براي
  :فرموده 101آية كتاب خود در سورة نساء 

                               

                             
 )101 / نساء(
در زمين حركت كرديد اگر خوف داريد كه كفار شما  ذاشتهگو چون پا به سفر «

البته  ،دخود را كوتاه كنيكه نماز  بر شما باكي نيست و خطر اندازند را به فتنه
 .»دشمن آشكارند كفار براي شما

 . چنانكه در سنت آمدهبيرون رود در غير معصيت و قصر براي كسي است كه  :گويد
بر مسلماني و يا راه زني و يا  و اما كسي كه براي ستم :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

فرار كند كه خوني كه مردي خود بيرون رود و يا  از آقاي و يا بندة گريز در زمين فساد
قصر  پس او نبايدو يا مانند اين معاني و يا معصيت ديگري، بر گردنش ثابت شده ندهد 

زيرا قصر كرد پس . پس براي هر نمازي كه كرده بايد اعاده كندو اگر قصر كرد  ،كند
و رخصت براي كسي  ،قصر رخصتي استزيرا . هر نمازي كه كرده بايد اعاده كندبراي 
  :قول خداي تعالي كه فرموده بيني آيا نمي. كه عاصي نباشد است

                   )173 / بقره( 
از روي ستم و تجاوز از حد و پس هر كسي كه مضطر شد در حالي كه «

 .»پس بر او گناهي نيست نافرماني نباشد
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در معصيت مسافر  ةصالمسح بر خفين و جمع  همچنين و :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

 و براي كسي كه سفر او در معصيت باشد. نماز نافله به غير قبلهو همچنين . باشد نمي
 . نيست

 كنم هرگاه از آن نهي مي ترك قصر را و و خوش ندارم :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 . يعني براي خروج در غير معصيت براي اعراض از سنت باشد

 مداردر خبري كه  :و حسين بن محمد گويد :ابو عبداهللا الحافظ گفت »خبر داد ما را«
در قول خداي  )رحمه اهللا(شافعي  :كه گفتعلي األ از يونس بن عبد بن سفياناز محمد 

﴿ :تعالي              ﴾ .كه اين آية قصر نازل  :گويد

ثابت شد كه رسول پس چون . خيبر است در نزديكي عسفان منزلي كه نام آن شد در
 ،قصر بودهكرده پس سنت  رفتن از مدينه به سوي مكه هميشه قصر مي خدا در بيرون

شمرد بر او چيزي نيست قصر را خطا  تمام بخواند بدون اينكه اگر كسي عمداً ،بنابراين
 . اعادة نماز استبر او  باشد و منكر قصرتمام بخواند  و اما اگر عمداً
كه مستحب است براي مسافر كه  )رحمه اهللا(از شافعي  خواندمحرمله در روايت 

 از قول رخصتكند بدون اعراض و قصر كند و اگر نماز را تمام  صدقة الهي را بپذيرد
نيست براي او اعاده چنانكه در سفر اگر روزه گرفت اعاده بر او نيست، الهي عزوجل، 

  :الي كه خداي تعالي فرمودهدر ح

                      

 )184 / بقره( 
بتعداد روزهاي (و يا بر سفر بود بهمان شماره هر كس از شما كه مريض «

 .»سال را روزه بگيرد از ايام ديگر) بيماري يا مسافرت

  :آمده كه خداي تعالي فرموده زار بر سر رخصتو چنانكه در فدية آ
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                           )196 / بقره( 
 .»هر كس از شما كه مريض بود و يا به او آزاري از سرش بود، فديه بدهد«

راي اعراض از بر او باكي نيست در وقتي كه ب را ترك كرد پس اگر حلق و فديه
 . رخصت الهي نباشد

از ربيع بن محمد بن يعقوب  ابو سعيد بن ابي عمرو از ابي العباس »خبر داد ما را«
 :ي تعالي فرمودهخدا :كه گفت )رحمه اهللا(سليمان از شافعي 

﴿                    

  ﴾ 101/ نساء (  .تا آخر(  

باكي نيست كه  قدم در زمين زديد بر شما) براي سفر(شما و چون «يعني، 
  .»...از نماز قصر كنيد

 ،استدر راه رفتن در زمين و خوف كه قصر نماز  كتاب خداپس بيان شده در  :گويد
، نماز قصر واجب باشد اينكهو اين تخفيفي است از خداي تعالي از خلق خود، نه 

  :236در سورة بقره آية قول خداي تعالي  چنانكه

﴿                        

  ﴾ )236 / بقره( 
مهري معين نكرده طالق  اگر زنان را مس نكرده ويعني باكي بر شما نيست «

 .»دهيدق دهيد نصف مهر را با طال

بقره  189و چنانكه در آية . دهندبايد طالق  نه اينكه حتماً و اين رخصتي است
  :فرمود

                  )198 / بقره( 
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 .»و تجارت كنيد بجوئيد بر شما باكي نيست كه در سفر حج از فضل پروردگار«

  :فرموده 61در سورة نور آية  و چنانكه. ايد تجارت كندب نه اينكه حتماً

           )61 / نور( 
 نه اينكه بخوريد و يا پدرانتان خودتانهاي  از خانهنيست بر شما كه يعني باكي «

 .»بايد بخوريد حتماً

  :فمروده 60و چنانكه در سورة نور آية 

                      

                )60 / نور( 
هاي  كه اميدي به نكاح ندارند باكي بر آنان نيست كه جامه زنان پير و بازنشسته«

 .»نكنندود را به زينت آرايش و لي بايد خخود را زمين بگذارند 

 . اند پوشيدند گناه نكردهپس اگر لباس خود را 
  :17آية  تعالي در سورة فتحو قول خداي 

                         

   )17 / فتح( 
 .»بيمار باكي نيست و بر لنگ باكي نيست و بر نيستبر كور باكي «

و اگر به جهاد  نيست به ترك جهادشده در حق آنان كه بر ايشان حرجي  كه نازل
 .اند رفتند گناهي نكرده

خداي  :گويد )رحمه اهللا(از ربيع كه شافعي ابو سعيد از ابي العباس » داد ما راخبر «
  :فرموده 3آية  تعالي در سورة بروج

       )3 / جبرو( 
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 .»قسم به شاهد و مشاهده شده«

 ابراهيم بن محمد از صفوان بن سليم از نافع بن جبير خبر داد ما را بر :شافعي گويد
 . )21F1( »روز جمعه و مشهود روز عرفه است شاهد« :فرموده  كه پيغمبرو عطاء بن يسار 

  :فرموده 9تعالي در سورة جمعه آية  خداي :گفتهو بهمين اسناد شافعي 

                          

             )9 / جمعه( 
به سوي ذكر ندا شد بشتابيد  روز جمعهشد و براي نماز از  هرگاه اذان گفته«

 .»خدا و بيع را رها كنيد

اذاني  بايد خريد و فروش را رها كند، همانن را بشنود آكه هر كسي اني و آن اذ
امام بر منبر  دوم پس از زوال و جلوس و آن اذان بود  است كه زمان رسول خدا

 . است
و رفتن  است عمل كردن معقولسعي در اين آيه آنچه  :و بهمين اسناد شافعي گفته

 :آيةي در آيات ديگر، عمل است، مانند چنانكه سع ،نه سعي بر قدمبه سوي نماز است 

﴿     ﴾. )است شما متفاوتهمانا سعي « :يعني). 4: الليل« . 

  :فرموده 19اسراء آية و يا در سورة 

                               

     )19 / اسراء( 
، سعي او مورد آخرت كند و براي آن سعي كند سعي صحيحيو هر كس ارادة «

 .»تشكر است

__________________ 

 ).60ص (مسند الشافعي  -1
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  :فرموده 22و در سورة انسان آية 

                     )22 / انسان( 
 .»تشكر استسعي شما مورد «

  :ودهفرم 39و يا در سورة نجم آية 

               )39 / نجم( 
 .»يعني عمل كرده كرده آنچه سعي براي انسان نيست مگر«

  :فرموده 205و در سورة بقره آية 

                  )205 / بقره( 
 .»ساد كندو چون رو برگردانيد در زمين سعي كند كه ف«

  :و چنانكه زهير شاعر گويد

مرِكُوهدي كَيل مقَو مهدعى بعس 
 

 فَلَم يفْعلُوا ولَم يلَاموا ولَم يأْلُوا 
 

و پس درك نكردند  ،را درك كنندتا ايشان  يعني، قومي پس از ايشان سعي كردند
 .تا آخر. نكردند و خودداري مالمت نشدند

        ملُوقَب هِمائاُء آبآب ثَهاروا تمفَإِن هورٍ أَتيخ نم كا ي 
 في منابِتها النخلُ وتغرس إالَّوشيجه  وهلْ يحملُ الْخطِّي إالَّ 

 بيت دوم ترمجه نشده است 
 :معهسورة ج 11در قول خداي تعالي در آية  )رحمه اهللا(بهمين اسناد شافعي و 

                          )11 / جمعه( 
شدند و تو را ايستاده و چون تجارتي و يا لهوي ديدند به سوي آن پراكنده «

 .»واگذاشتند
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روز در   اين آيه نازل شده دربارة خطبة رسول خداكه  نديدمو من مخالفي  :گويد
 .جمعه

از جابر  از سالم بن ابي الجعد و غير او از حصين در روايت حرمله :گفته امام بيهقي
به سوي  شدند فايستاده مردم منصرخواند  مي روز جمعه خطبه  نقل شده كه پيغمبر

پس اين آيه . مگر دوازده مرد  و صداي آن تا آنكه باقي نماند با رسول خداتجارت 

(نازل شد
22F

1( . 

بر اينكه نزول آيه در خطبة او در حال قيام  داللتي است حديث كعب بن عجرهو در 
و تعبير  خوانديم مي ما نماز جمعه آنكه كه در بينحصين آمده و در حديث  :گويد. بوده
 . از خطبه به نماز شده

  :نقل شده كه در قول خداي تعالي )رحمه اهللا(از شافعي  و بهمين اسناد

                      )102 / نساء( 
از  اي عده پس بايدبودي و بر ايشان نماز خواندي و چون تو در ميان ايشان «

 .»با تو به نماز برخيزند ايشان

خدا ايشان را امر كرده كه در حال خوف نماز كنند، اين داللت دارد بر اينكه  :گويد
  :239 خداي تعالي در سورة بقره آيةو قول . طرف قبله بوده استبه نماز به  نامر ايشا

           )239 / بقره( 
 .»)نماز را بجا آريد(يا سواره  داشتيد پس پياده )از دشمن(پس هر گاه خوف «

كه ايشان در حال خوف و يا سواره بر اين بر نماز پيادهكه اين رخصت  دداللت دار
رو به قبله و يا ، توانند به هر طرفي نماز بخوانند و داللت دارد كه مي. شديدتري بودند

__________________ 

 ).2034: ، حديث9/  3(صحيح مسلم  -1
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و سنت . نشسته باشند و چه بر پا ايستاده باشندحال چه بر مركب غير قبله، و در آن 
 . بن عمر را در اينجا ذكر كرده است حديث عبداهللاپس . كند داللت بر همين مي

كه در  )رحمه اهللا(از شافعي  از ابي العباس از ربيعابوعبداهللا الحافظ  »ما راداد خبر «
  :102آية  قول خداي تعالي در سوة نساء

           )102 / نساء( 
 .»بايد عقب شما باشند و پشت سر شما بروند و چون سجده كردند«

 اي كه بر ايشان بوده انجام داده بروند سجده كه هرگاه تمامارد احتمال د :فرموده
 پس اين احتمال بهترين داللت كرده،دارد بر همين كه قرآن  و سنت داللت .ايشان بعق
 . واهللا اعلم .عني استم

از شافعي كه در قول  از ربيع سعيد بن ابي عمرو از ابي العباس ابو» خبر داد ما را«
  :سورة بقره 185ماه رمضان در آية  راجع بهخداي تعالي 

                          )185 / بقره( 
گردانيد و خدا را بر هدايتي كه شما را نموده بزرگ و شمارة ايام روزه را كامل «

 .»شماريد و تكبير گوئيد

عدة روزة  :گفت م شنيدم كه ميز او خوشنودعلم به قرآن كه ااز بعضي از اهل  :گويد
گردانيد و چون كامل شد وقت غروب خورشيد از آخرين روز ماه  ماه رمضان را كامل

 . و اهللا اعلم. يدئخدا را تكبير گو رمضان
 از ربيع از شافعياز ابي العباس ابو سعيد محمد بن موسي بن الفضل  »اخبر داد ما ر«

 :37رة فصلت آية در سوكه در قول خداي تعالي 

                          

               )37 / فصلت( 
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و  و ماه است براي خورشيدد ياو شب و روز و خورش هاي قدرت و از نشانه«
 .»و براي خدائي كه آنها را خلق كرده سجده كنيد كنيدم ماه سجده

  :164و قول خداي تعالي در سورة بقره آية 

﴿                     

           .....      ﴾ )164 / بقره( 
ها و زمين و اختالف شب و روز و كشتي كه در دريا  آسمانحقا كه در خلقت «

  .»آياتي است براي خردمندان.....  جاري است
و با آنها  هاي قدرت را ذكر كرده و نشانه خدا اين آيات ،فوقدر آيات  :گويد مي
و براي  نكنند دهجكه به آنها س مگر با خورشيد و ماه و امر كردهاي ذكر نكرده  سجده

اين يعني ذكر (و ماه پس احتمال دارد كه وقت ذكر خورشيد . خالق آنها سجده كنند
كسوف و (خورشيد و ماه دارد كه وقت حادثة براي خدا سجده شود، و احتمال ) آيات

نهي از عبادت و احتمال دارد كه نهي از سجود بر آنها مانند . امر به نماز شود) خسوف
داللت دارد بر اينكه وقت كسوف خورشيد و ماه   سولرپس سنت . باشد غير خدا

 اينكه نزد كسوف آنها نماز خواندهپس گويا دو معني دارد يكي . بايد نماز خوانده شود
از زيرا خداي تعالي در چيزي اند،  وقت آيات ديگر مأمور به نماز نشده دوم اينكه. شود

خوب و مورد خداي تعالي حالي براي طاعت و نماز در هر آيات نمازي ذكر نكرده 

و در آيات  ،جماعت است ةصالبه كسوف خورشيد و ماه  پس نماز وقت. است غبطه

 .تيسن نينديگر چ
برق، چشم ام  نشنيده :اي از مجاهد كه گفته اسناد خبر داد ما را شافعي از ثقه و بهمين

 :20 آية گويا توجه كرده به قول خداي تعالي در سورة بقره ،احدي را برده باشد

                )20 / بقره( 
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 .»ايشان را بربايد نزديك است برق چشمان«

كسي  ام شنيده و بتحقيق :كه گويد و از مجاهد خبر رسيده :گفته )رحمه اهللا(شافعي 
 :13در سورة رعد آية اشاره كرد به قول خداي تعالي و گويا به او رسيده ها  را كه صاعقه

              )13 / رعد( 
 .»رساند آن را به هر كس كه بخواهد ها را پس مي د صاعقهتفرس و خدا مي«

 . بسا بكشد و آتش بزند صاعقه :گفت مياز كسي  ام و شنيده
دانم از  متهم نميمن او را  :كه گويدشافعي از قول كسي اسناد خبر داد ما را  و بهمين

بر   پيغمبرمگر آنكه گز ره بادي نوزيد :كه گفتاز ابن عباس  راشد از عكرمهعالء بن 
آن را  ،خدايا .و عذاب قرار مده آن را رحمت قرار ده ،خدايا :نشست و گفت دو زانو

عزوجل در سورة در كتاب خداي  :گفت ابن عباس. قرار بده و يك باد قرار مده هادبا
  :آمده 19قمر آية 

             )19 / قمر( 
 .»عاد باد تندي فرستاديم ما بر قوم«

  :آمده 4آية و در سورة ذاريات 

﴿                 ﴾ )41 / ذاريات( 
 .»نازا را و قوم عاد هنگامي كه فرستاديم بر ايشان باد«

  :آمده 22و در سورة حجر آية 

           )22 / حجر( 
 .»ما بادها را آبستن كننده فرستاديم«

  :فرموده 46آية  و در سورة روم

                )46 / روم( 



 احكام القرآن

 

101 

 .»دفرست ارت دهنده ميبشاز آيات خداست كه بادهاي «

 
  ت رسيدهااز شافعي دربارة زك آنچه

 )رحمه اهللا(شافعي  :از ربيع كه گفتالحافظ از ابي العباس  ابو عبداهللا» خبر داد ما را«
  :4آية در سورة ماعون خداي تعالي در قول 

                  

           )7-4 / ماعون( 
را و مايحتاج  كنند د آنان كه ريا ميواي براي نماز خواناني كه از نماز خود غافلن«

 .»كنند منع مي از محتاج

 . آن زكات واجبي است :دنگفتبعضي از اهل علم  :گويد
خداي  :شافعي گويد :از ربيع كه گفت اساز ابو العب ابو سعيد» خبر داد ما را«

  :فرموده 34آية  عزوجل در سورة توبه

                      

       )34 / توبه( 
كنند  انفاق نمي كنند و در راه خدا آنها را ميآنان كه طال و نقره را گنج «

 .»ده به عذاب دردناك شانتبشار

﴿ :و در جملة .در طال و نقره زكات استپس خدا روشن نموده كه     

   ﴾ »اشاره به اين است كه در راه  واهللا اعلم ،»كنند و در راه خدا انفاق نمي

حفظ و هرگاه از حفظ آنست  و اما دفن مال قسمي. و غير آن او واجب شده از زكات
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ابن عمر و  شده به استدالل اين امرو در  .به دفن و غير آن باشد حالل استآن حالل 
 . غير او

 :گويد )رحمه اهللا(شافعي  :از ربيع كه گفتابو سعيد از ابي العباس » خبر داد ما را«
و بر ايشان ايشان آورده  خواسته به ملكه آنچ باشند مي ؤهبندگان خداي جل ثنامردم 

  :فرمود 23آية  و در سورة انبياء. آنچه خواسته ،داده يشانابه در آنچه  واجب كرده

            )23 / انبياء( 
 .»نيست و بندگان مسؤولند كند مسؤول مياو از آنچه «

و و و چه دادة ا ،ار دادهبيشتر است از آنچه بر ايشان قر به ايشان دادهپس در آنچه 
و زكاتي قرار داده كه معلوم كند در . چه آنچه واجب كرده همه نعمتي است بر ايشان

رسول خود مقرر كرده است، پس  براي غير در وقتي كه بر زباناموال ايشان حقي است 
 آن مقدار زكات حرام است حبس زكات، زيرا و ،براي ايشان حالل است تملك اموال

  .در آنچه گفتم شده پس روشن ،يشان استملك غير ا
 :102آية و در قول خداي تعالي در سورة توبه 

               )102 / توبه( 
 .»پاك كنيگير كه ايشان را  صدقه از اموال ايشان«

 و شافعي. زكات است كه آزاد باشد و داراي مال، در آن يعني هر مالك تام الملكي
 . بسط داده است سخن را در اين باره

در ذيل قول خداي تعالي  ،شافعي در اثناء كالم در باب زكات تجارت و بهمين اسناد
  :141ة آي در سورة انعام

           )141 / انعام( 
 .»آن و درو كردنحق او را روز چيدن  و بدهيد«
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و همانا شافعي قصد . دارد كه همانا بر زراعت زكات قرار داده و اين داللت :گويد
 . در دست او كه بدون زراعت باشد زكات ندارد كه گندم داشته

  :103در سورة توبه آية در قول خداي تعالي به رسول خود ، شافعي و بهمين اسناد

                         

        )103 / توبه( 
 كني و بر ايشان دعا كن از اموال ايشان صدقه بگير كه ايشان را پاك و پاكيزه«

 .»ايشانستوجب آرامش مزيرا دعاي تو 

كسي را است كه والي چون صدقة  پس سزاوار. دعا وقت گرفتن صدقه است :گويد
 لَك وجعلَها أَعطَيت فيما اللَّه آجرك«: بگويددارم كه  تسو من دو عا كندد گرفت براي او

 اي اجر دهد و براي تو پاك كننده خدا تو را در آنچه داده = أَبقَيت فيما لَك وبارك طَهورا
 .»با بركت سازدقرار دهد و در آنچه باقي مانده و برايت 

خبر داد ما  :آن دو گفتند الحافظ و ابي سعيد بن ابي عمرو، بداهللابو ع» خبر داد ما را«
  :در قول خداي تعالي شافعي :بن سليمان كه گفتاز ربيع را ابوالعباس 

                 

   )267 / بقره( 
 گيريد در حالي كه شما آن را نمي بد را انتخاب مكنيد جنس و در دادن زكات«

 .»كنيد مي و اغماضمگر در آن چشم پوشي 

جنس بد را كه از كسي طلب كاريد  و خدا داناتر است، يعني شما براي خود :گويد
يعني جنس بد را ندهيد در  ،انفاق مكنيد گيريد پس از آنچه خود نمي گيريد، از او نمي

 .توب نزد شما اسخ حالي كه جنس
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 آنچه در مورد روزه از شافعي رسيده
 :آية در سورة بقرهخداي تعالي  :مزني از شافعي قرائت كردم كه او گويددر روايت 

                     

             )184-183 / بقره( 
تا شايد شد چنانكه بر كسان قبل از شما نوشته شد  بر شما روزه نوشته«

 .»چند روزي شمرده شده .كار شويدپرهيز

  :و فرمود ،ن استماه رمضاسپس بيان كرد كه آن روزها 

﴿              ﴾. 
 .»كه در آن قرآن نازل شده براي هدايت مردمماهي ماه رمضان «

 :تا آنجا كه فرموده 

﴿          ﴾. 
  .»روزه بگيردماه حاضر بود بايد آن را از شما در آن كس  هر«

، و مگر ماه رمضان تاي واجب نيس و روشن است كه در كتاب خداي تعالي روزه
 . ماه رمضان بين ماه شعبان و شوال استداند كه  مي قرآن مخاطب

چون خدا  :گويد و باضافه ،دهشاشاره به همين مطلب و در روايت حرمله از شافعي 
ها و روزها  ها ماه بر ايشان روزه واجب شده و عجم كرد كه در ماه رمضان به مردم اعالم

وجب اختالف و لذا م و ماه آنان خورشيدي بود نه قمري، كردند حساب نميالل هرا با 
  :فرمود 189و در سورة بقره آية  .ماه قمري استه مقصود كرد ك خدا بيان شد، مي

﴿                  ﴾  )189 / بقره( 
هاي مردم است و براي  زمان) بيان(آنها براي  بگو پرسند، ها مي از تو هالل ماه«

 .»حج
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×:ود كهمرف 36ودر سورة توبه آية  را ذكر كرد هاي قمري ماه و

﴿                   ﴾. )٣٦: التوبة.(×

× .»خدا دوازده ماه است در كتاب خداها نزد  عدة ماه«
كتاب طبق آن را   داسپس رسول خ .كه ماه قمري است نه شمسي پس داللت كرد

×. روز است 3روز و گاهي  29كه ماه گاهي  كرد خدا بيان
 :شافعي گويد :از ربيع كه گفتالحافظ از ابي العباس  ابو عبداهللا »خبر داد ما را«

× :فرموده سورة بقره 185روزه در آية خداي تعالي در وجوب 

             ×)185 / بقره(×
×.تا آخر »...شده نازلماهي كه در آن قرآن  رمضان ماه«

قرار داد كه در حال مرض  روزه واجب شده و براي ايشانو بيان كرد كه چند روزي 
خبر داد كه و . آن را كامل گردانند تا بعدا كنند و شمارة آن را بشمارندو سفر افطار 

×. ي ايشان را خواستهخداي تعالي آسان
× :عاليوقول خداي ت

﴿                   ﴾. ×

مريض يا مسافر بود پس روزهاي ديگري را روزه كه از شما و هر كس «
× .»گيرد

× :احتمال دو معني دارد
×. بر ايشان نيست در حال سفر و مرض روزه يكي اينكه

×. يفتندكنند كه به زحمت ن اينكه افطار و ديگر
 و يك آيه يك كالم ،شدهدر يك آيه نازل  روزه و افطار در مرض و سفرو وجوب 

. ايم را فهميده مسافر رخصتافطار مريض و و ما از آية  .است كالمو تمام آيه قطع 
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 ي عذر،از رود رمضان را افطار كرايامي از ماه  پس هر كس :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

 ﴿ :خدا فرمودهزيرا  و چه متفرقه، در پيپس آنها را قضا كند چه پي    

 ﴾، »و نفرموده پي در پي »چند روزي از ايام ديگر . 

 :184آية  خداي تعالي در سورة بقره قول :و بهمين اسناد شافعي گويد

               )184 / بقره( 
را طعام است كه مسكيني  فديهقت فرساست طا بر كساني كه روزه بر ايشانو «

 .»دهند

 . اند سپس عاجز شده طاقت داشته :گفته شده
حالي كه موجب  :گويد) شافعي است »االم«از كتاب كه جزء دوم ( در كتاب روزه

شده  آن سنگين بسياري كه تحملبه كوشش و زحمت شود اين است كه  ترك صوم مي
و يا  مرض گردد زيادتيكه اگر روزه باعث ، حاملهزن  چه مريض و چه شود مبتال

اگر بترسد كه به فرزندش ضرر و زن حامله . افطار كند زيادتي باشد موجب احتمال
و در شرح . گردد افطار كنداو ضرري وارد  يراگر به ش ندهچنين زن شيردهو هم . برسد

 . اين بسط داده است
شنيدم اصحاب از او نقل كردند  :از او روايت كرده و گويدي زعفران اب قديمتو در ك

﴿ :قول خداي تعالي از تأويلكه سؤال شد            

 ﴾ندارد فديه دهد كرده بود كه هرگاه طاقتچنين تأويل  ، گويا . 

 عكوف ملزم كردن :ه او گويدكقرائت كردم از شافعي  در آنچه كهودر كتاب حرمله 
كار نيك باشد و يا گناه كه او را  خود است از چيزي، خود را و نگاهداشتن مرد است

  :سورة اعراف 138كرده به آية و استدالل . عاكف گويند
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                    )138 / اعراف( 
 .»هاي خود عاكف بودند بر بت قوم موسي رسيدند به قومي«

سورة انبياء  52به آية استدالل كرده و نيز . ها نگاهداشته بودند يعني خود را نزد بت
  :گويد پرستان به بت  كه ابراهيم

                       

 )52 / انبياء( 
 .»ايد چيست ها كه شما خود را حبس آنها كرده مجسمهاين «

جواب بلي، در كتاب خداي تعالي هست؟  آية اصلي كه آيا براي اعتكاف گفته شده
 :187آية  بقره ةدر سور

                )187 / بقره( 
 .»شرت نكنيدبا زنان مبا هنگامي كه در مساجد معتكفيد«

در مساجد است براي عبادت  در مساجد صبر كردن و خود را نگاهداشتنو عكوف 
 . و طاعت او خداي تعالي

 
  رسيده در حجآنچه از شافعي 

الحافظ بطور اجازه اين است كه خبر داد ما  و در بين آنچه خبر داد ما را ابو عبداهللا
ن وجوب حج آاي كه در  آيه :فرموده )رحمه اهللا(شافعي  :كه گفتاز ربيع را ابوالعباس 
  :است كه خداي تعالي فرموده سورة آل عمران 97بيان شده آية 

                   

 )97 / آل عمران( 
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كسي كه راهي به سوي او  است كه خانة او را زيارت كنند براي خدا بر مردم«
 .»دبتوان

  :بقره فرمود 196و در آية 

             )196 / بقره( 
 .»رسانيد مامترا براي خدا به ا و حج و عمره«

از عكرمه روايت كرده كه  ، اواز ابن ابي نجيح، او از ابن عيينه )رحمه اهللا(شافعي 
 :سورة آل عمران 85چون آية  :گفت

                             

     )85 / آل عمران( 
و او در آخرت از  بجويد هرگز از او قبول نشودهر كس ديني غير از اسالم «

 .»است زيانكاران

 شان محاجهبا اي :فرمود به رسول خدا پس خدا ما مسلمانيم، :گفتند نازل شد، يهود
بر ما مقرر  :گفتند .با ايشان محاجه كرد كه حج كنيد  خدا رسول .كن كه حج بروند

 :پس خدا فرمود .نشده و حج نكردند

﴿               ﴾. )٩٧: آل عمران.( 

 . »نياز از جهانيان است هر كس كافر شود خدا بي«
 . نياز است ر شود از اهل ملل خدا بيكافهر كس  :گويد عكرمه

اي از كتاب  كفر به آيه زيرا كفر به حج، قول خدا را بيان كرده عكرمه :شافعي گويد
 . و آن كفر است ،خدا

روايت كرده كه  جاز مسلم بن خالد و سعيد بن سالم از ابن جري )رحمه اهللا(شافعي 

آن را  كه اگر حج كندسي است در حق ك ﴾...﴿ومن كَفَر :جملة :گفته مجاهد :گفت
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سعيد بن سالم معتقد بود كه انكار . شمرد آن را گناه نمي و اگر نكند بيند ي نميكار نيك
و اين واضح  .باشد و كافر است اي از كتاب خداي عزوجل مي حج كفر به آيهوب وج

 . است

: افعي گفتهاالصم از ربيع كه شابو سعيد بن ابي عمرو از ابي العباس » خبر داد ما را«

 ﴿ :قول خداي تعالي                   ﴾.  استطاعتي

و زاد و توشه كه  ه قادر باشد بر تهية مركبشده اين است ك كه در سنت و اجماع بيان
شته باشد كه داو يا مالي  و او توانائي سوار شدن داشته باشد او را برساند و بر گرداند

در عوض او حج داشته باشد كه اگر امر كرد را  يو يا كس اجيركندكسي را براي حج 
از اين كالم  و همانا مقصود،. بسط كالم داده است شافعي اين مطلبو در شرح . كند

 شد بابا د خداخلق و ايجاكه آن استطاعتي . حج باشد بووجاست كه سبب استطاعتي 
مخصوص  حمد :ه كهدبيان كر» الرساله«كتاب در اول  )اهللارحمه (شافعي  كسب بنده 

او نشود مگر بنعمت توفيق او كه نعمت هاي  از نعمتاداء شكر نعمتي كه  ي استئخدا
و من هدايت  :و بعد گويد. نعمت تازه بهمين است كه موجب شكر اوستاي  تازه
 . شود گمراه نمي دهكه هر كس آن هدايت به او انعام شاو، آن هدايتي  بهدايت جويم مي

آنچه  آرند ويا بجا مردم بايد خود را بنده بدانند به اينكه بگويند :در آن كتاب گويدو 
هر چه دارند اند،  بخود چيزي نداده م خودشانمردزيرا . دنو از آن تجاوز نكن را مأمورند

او را كه موجب اداي حق  عطائي كنيم مي پس از خدا سؤال. جل ثناؤه ،عطاي الهي است
 . مزيد عطاي او شودگردد و باعث 

و براي شافعي  ،از ابي العباس از ربيع از شافعي ابوعبداهللا داده و تمام اينها را خبر
 او به حول واعتمادي  كه داللت بر حسن اعتقاد او و بيكلمات بسيار است  اين جنس

او و توفيق . او جز بتوفيق خدا ندارد عمل به طاعت بنده استطاعت و اينكه ،خودقوة 
را كرد و عطايي است كه  توان شكر نعمت گذشته آن مي اي است كه ببركت نعمت تازه
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شود هر كس  آن گمراه نمي اوست كه ببركت تو هداي. آن حق او را بايد ادا كرد ببركت
 . كه بآن انعام شده

قول  از ابي العباس از ربيع از شافعي در بيانابو سعيد بن ابي عمرو » خبر داد ما را«
  :خداي تعالي

﴿     ﴾. )١٩٧: البقرة.(  

 .»باشد هاي معيني حج را ماه«
مگر در تمام  و واجب نشده .و ذو الحجه استو ذو القعده شوال  :حجهاي  ماه :گويد

گذشت واجب  و هر گاه ده روز از ذي الحجه ،و نه روز از ذيحجه شوال و تمام ذيقعده
 . هاي حج در بعض آن حج است اين ماه از ماه شود و نمي

 ):196سورة بقره آية (قول خداي تعالي  و در بيان

                      

 )196 / بقره( 
 )اوو وطن (او  مخصوص كسي است كه خانوادة )ذكر شداحكامي كه (آن «

 .»نباشد )مكهيعني ( مسجد الحرام

از است كه و آن هر كسي  ،از حاضر كسي است كه نزديك آن باشد پس مقصود
 . باشداو و مكه از دو شب راه كمتر  يعني بين .به مكه نزديكتر باشد نزديكترين ميقات

 :گويد )رحمه اهللا(شافعي  :ابوسعيد از ابي العباس از ربيع كه گفت» خبر داد ما را«و 
رضي (بن سلمه از علي  از عمرو بن مره از عبداهللا از شعبه او رسيده به در آنچه از وكيع

 . بندد مياش احرام  هاي خانواده از خانه حاضر، :گفتكه  هبقر سورة 196در آية  )عنه اهللا
واجب نيست  :از شافعي كه گفت از ربيع از ابي العباس ابو سعيد »خبر داد ما را«و 

زيرا خداي تعالي  ،ند تا آنكه احرام به حج بنددك بر كسي كه حج تمتع مي خون ريختن
  :سورة بقره فرموده 196در آية 
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﴿                            ﴾. )196/  بقره( 
 به حج پرداخت، هر چه ميسر شود از قرباني ذبح پس از عمرههر كس  پس«

 .»كند

تا آنكه داخل  كه تمتع همان احرام بستن از عمره است روشن استدر كتاب خدا و 
را انجام تمتع  احرام حج شد تمتع را كامل كرده وداخل حج، و چون  شود در احرام

و اين قول عمرو بن ، )در مني(و چون كامل كرد واجب است بر او ريختن خوني  ،داده
 . دينار است

و از ابن  .گوسفندي است هدي، است از ه ميسرچآن :گوييم ما مي و :شافعي، گويد
كه بگيرد در اوقاتي  روز روزهنيافت پس سه دي نآنكه گوسفپس  عباس روايت شده،

روزه در مكه و يا در سفر  روزه نگرفت، پس از مني رگاههو  ،بسته تا روز عرفه احرام
 ،طنبه و در بازگشت و هفت روز :گويد ديگرو در جاي  .آنو هفت روز بعد از  بگيرد

 . به خانة خود برگشتهرگاه  :گويدو در جاي ديگر 
 نهياز شافعي از ابن عياز ربيع  ابو زكريا بن ابي اسحاق از ابي العباس» خبر داد ما را«

و خداي  كعبة است،از خانة جر ح :كه او گفتدر آنچه گمان دارم از هشام از طاووس 
  :فرموده 29آية در سورة حج تعالي 

          )29 / حج( 
 .»كعبهو بايد طواف كنند به خانة «

 .جر را داخل طواف كردطواف نمود و حجر از پشت ح  رسول خداو بتحقيق 
كردند  شنيدم كه ذكر مياي از اهل علم از قريش  از عده :يدواين روايت گ شافعي در غير

ذراعده بقدر شش شاز كعبه جدا جر را كه ح . 
  :لياعتقول خداي و شافعي در ذيل 
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                    )196 / بقره( 
 .»كه بيمار بود و يا آزاري بسر داشت هر كس از شما«

در سر او آزاري است و اگرچه مريض  است كه مريض و آنكهر قرآن اين هظا :گويد
 . باشد دن مو ميبه تراشنباشد مأذون 

ايشان را از ربيع كه گفت،  حديث كردو العباس كه اب ابو عبداهللا باجازه» خبر داد مرا«
تواند حج كند و حج واجب بر او نوشته  ميطفل  :در حج فرموده كه )رحمه اهللا(شافعي 

دهد  ميثواب چند مقابل  اعمالشان مردم را طبق بفضل نعمتشخداي تعالي زيرا  ،نشده
ان را شكرده و اعمال ايآنان را به ايشان ملحق ذريات به اينكه  منت گذاشتهؤمنين و بر م

  :فرموده 21آية و در سورة طور  ،زياد گردانيدهبرايشان 

﴿                     

                     ﴾ )21/  طور( 
كرده باشند آورده و فرزندانشان بسبب ايمان از ايشان پيروي  نان كه ايمانآو «

ايم هر كس  نكاستهگردانيم و از عمل ايشان چيزي  را به ايشان ملحقفرزندانشان 
 .»گرو اعمال خويش باشد كه انجام داده است

بهشت خود بدون عمل،  نمودن به داخل ايشان منت گذاردههاي  بر ذريه كهچنان پس
بر آنان كه عمل نيك در حج را برايشان بنويسد و اگرچه واجب نباشد بر  منت گذارده

 . كرده است به سنت استداللشافعي سپس  ،ايشان
 )رحمه اهللا(فعي شا ،از ربيع كه گفتاز ابي العباس الحافظ  ابو عبداهللا» خبر داد ما را«
  :بقره فرموده 125در آية خداي تعالي  :گويد

               )125 / بقره( 
 .»اي مردم مرجع و محل امن قرار داديمررا كه ما خانة كعبه را بو بياد آر آنگاه «
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كه مردم به سوي او جمع  محل استدر كالم عرب موضع و  »الْمثَابةُ« :يدشافعي گو
و بن نوفل  در اشعار ورقهچنانكه  تنشبرگپس از  جمع شوند و چه چه ابتدائاًشوند  مي

 . و ديگران آمده خداش بن زهير نصري
  :شافعي در قول خداي تعالي كه فرموده

                             

 )67 / عنكبوت( 
قرار داديم در حالي كه مردم از اطرافشان ربوده  كه ما حرمي را امن آيا نديدند«

 .»شوند مي

شود و خداي تعالي به  نمي يعني كسي كه به آن حرم برود ربوده ،اعلمو اهللا  :گويد
  :فرموده 27در سورة حج آية   خليل خودابراهيم 

                     

       )27 / حج( 
بطور پيادگاني و بر هر شتر  بيايندتحج،  مردم به رفتنكن در بين  اعالم«

 .»هر درة عميقي بياينديط ز يرالغ

ون خداي تعالي چ :گفت كه مي شنيدممورد پسندم  از اهل علم :شافعي گويد
كرد بندگان خدا دعوت خدا ايستاد و فرياد بر مقام را امر كرد به اين ندا، او  ميابراه

 زناندر پشت مردان و رحم حتي كساني كه  اجابت كردندپس او را  ،ديرا اجابت كن
  او از كساني است كه دعوت ابراهيم دعوت او حج رودهر كس پس از بودند، پس 

 . و داعي پروردگار خود را لبيك گفته است ،نمودهوفا و  را اجابت كرده
از : از ربيع كه گفت ابي عمرو از ابي العباس االصمابو سعيد بن » خبر داد ما را«

را بكشد در حالي كه محرم است او  سؤال كردم از حكم كسي كه چيزي از صيد شافعي
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 ارپايان دارد، زيرابمانند آن از چهرا بكشد جزائي  هر كس چيزي از جنبندگان :گفت
  :فرمايد خداي تعالي مي

                       

 )95 / مائده( 
بكشد پس بمانند آنچه كشته جزائي دارد از چهار  را عمدا و كسي كه صيد«
 .»ايانپ

و مانند آن قيمت  ،اما پرنده مانند ندارد ،باشد مگر براي حيوانات رونده و مانند نمي
اخبار وارده مكه براي پيروي براي صيد كبوتر  :گوئيم آنكه ما ميآن است مگر 
 . گوسفندي است

بن سليمان كه  م از ربيعاالصبي العباس اابي عمرو از ابو سعيد بن » خبر داد ما را«

كُم متعمداً فَجزاٌء مثْلُ ما قَتلَ من ومن قَتلَه من﴿ :در ذيل قول خداي تعاليشافعي  :گفت
چگونه گمان شده كه اگر كه مثل مفرد است نه امثال كه جمع است، پس  گويد ،﴾النعمِ
 . آن ده مثل است جزاي نفر يك صيد را كشتندده 

 ،است كفارة معينقتل كه  ةچنين آمده در فرق ميان مثل و كفار و در كالم شافعي
كرده در و استدالل  ،تر است به ديه و قيمت شبيهپس مثل  ،غير معين استولي مثل 
 :داي عزوجل فرمودهنه قيمت به ظاهر آيه كه خ حيوانات صيد جزاءمثل در وجوب 

و عثمان و علي و ابن  عمر و عبدالرحمنو بتحقيق  ،﴾فَجزاٌء مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ﴿
اند به  حكم كرده دهني پراكها و زمانه مختلفهر شهرهاي د عباس و ابن عمر و غير ايشان

كه شتر باشد در به بدنه  حكم كرده حاكم ايشان در شتر مرغپس . مثل از چهارپايان
كرده به  موحشي حك و در االغ ،مساوي نيست) قيمت(در حالي كه شتر مرغ با شتر 

در حالي كه به ميش  حكم كردهفتار و در ك نيست،گاو و حال آنكه آن مساوي با گاو 
به قيمت آهو گاهي حكم كرده به بز در حالي كه نيست، و در آهو فتار با ميش مساوي ك
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 كه حيواني و در يربوع ،بزي و در خرگوش حكم كرده به بچه. چند مقابل زيادتر است
پس اين . د، در حالي كه اينها مساوي نيستنبه بچه بزي شبيه موش است حكم كرده

تر از حيث جسم حكم  تر باشد و شبيه كه ايشان به حيواني كه نزديك حكم داللت دارد
ها و شهرها  زمانكردند بحسب  و اگر به قيمت حكم مي. قيمت نه از جهت اند كرده

 . كرد ايشان اختالف پيدا مي احكام
از سعيد بن از شافعي  از ربيع بن ابي اسحاق از ابوالعباس خبر داد ما را ابوزكريا

ال تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ﴿ :قول خداي تعاليدر  -ا طبه ع :كه گفت جريج سالم از ابن
در حالي كه  مكشيدرا صيد « .﴾ومن قَتلَه منكُم متعمداً فَجزاٌء مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ

 -»چهار پايان از آن مانند آنستپس جزاء  عمداً بكشدو هر كس از شما آن را  محرميد
 غرامت محرمات الهيباين بلي،  :گفتبكشد آيا غرامتي دارد؟ اگر كسي به خطا  :گفتم
 . ها گذشته است شود و بآن سنت مي يمتعظ

از عمرو بن دينار كه  از ابن جريجما را مسلم و سعيد روايت كرد  :گويدشافعي 
شافعي از عماره و اين باره و در  ،مورد غرامتندكه در خطا  مردم را ديدم :گفت

دو مردي كه اسبان خود را روايت كرده در مورد بن عوف رضي اهللا عنهما  عبدالرحمن
 و عمر به بزي، حكم شد بودند، بر آنان رسيدند در حالي كه محرمو به آهوئي  ندندرا

 :قرائت كرد آية

             )95 / مائده( 
طا را قياس كرده بر قتل مؤمن خطائي كه خدا در سورة نساء آية اين مسئلة خشافعي 

  :فرموده 92

﴿                          

 ﴾ )92 / نساء( 
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تسليم اي  و ديهرا آزاد كند  را بخطا بكشد پس اسير مؤمنيو هر كس مؤمني «
 .»ان مقتول نمايدكس

چه  اند ها در ممنوع نگذاشته فرق بين غرامت عموميت دارد و مسلمينو منع از قتل 
 . مردم باشد و چه اموال عمد باشد و يا خطا

اصل  :از ربيع از شافعي كه گفتاز ابوالعباس  ابي عمروخبر داد ما را ابوسعيد بن 
 .شود د ناميده مين نيز صيچه غير آاست و اگراللحم حيوان مأكول صيد 

  :فرموده 4كني به قول خداي تعالي كه در سورة مائده آية  آيا نظر نمي

                          

          )4 / مائده(. 
ايد از  كرده شكاري كه تربيت از حيوانات ايد داده را كه تعليمحالل است آنچه «

پس بخوريد از آنچه براي شما نگاه كنيد  مي تعليمشانآنچه خدا به شما ياد داده 
 .»اند داشته

كه مأكول بود شكاري را بر سر حيواني  كه حيواناتاين بود  نزد مردمزيرا معقول  
 : هكه فرمودسورة مائده  96-94ر آية دقول خداي تعالي كني به  آيا نظر نمي. فرستادند مي

                    

 )96-94 / مائده( 
رسد  هاي شما به آن مي شما و نيزههاي  كه دستخدا شما را به چيزي از صيد «

 .»آزمايش كند

                        

               )96 / مائده( 
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و طعام آن بهره و معاش براي شما و  ،است شده لصيد دريا حال براي شما«
 .»محرميدمادامي كه  صيد بيابان شما حرام شده است و بر ،است براي قافله

بر ايشان حرام  در حال احرامبر اينكه داللت كرده  خداي تعاليه در اين دو آيه ك
و در جاي ديگر شافعي . خوردن آن آنچه قبل از احرام حالل بوداست از صيد بيابان 

چه حرام بوده بر آناما  ،مگر آنچه قبال مباح بودحرام نكرده در احرام خدا فقط  :گويد
 . استبوده  محل همان حرام بودن اول كافي

و  كرد به قتل سگ گزنده امر نمي  رسول خدا و اگر به اين معنا نبود :شافعي گويد
وليكن آن جناب مباح قرار داد . زغن و موش در حرم و در خارج حرمو  غعقرب و كال

 . داده استو شافعي كالم را بسط . قتل آنچه مضر باشد از غير مأكول اللحم
از عطاء  بيع از شافعي از مسلم از ابن جريجابي العباس از ر از خبر داد ما را ابو سعيد

 . دهد مگر صيد مأكول اللحم ديه نميف كه كرده محرم از صيدي :كه گفت
كه عباس حديث كرده ايشان را از ربيع از  و در آنچه خبر داد ابوعبداهللا بطور اجازه

بيان قول خدا در سورة  در :به عطا گفتم :كه گفت از سعيد بن سالم از ابن جريجشافعي 
  :95آية مائده 

           )95 / مائده( 
 .»خدا از گذشته عفو كرده«

  :قول خدا :گفتم. اند يعني از آنچه در جاهليت كرده :گفت

             )95 / مائده( 
و بر او  گفت عطا )كشد تقام ميخدا از او ان تكرار كند و هر كس در اسالم( :گفت
23Fتكفاره اس

.  

__________________ 

 مترجم . كفاره ندارد زيرا اگر كفاره بود ديگر انتقام خدا معني نداشت 
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و زنا و آنچه در اينها و در تشبيه كرده اين گناه را به آدم كشي  )رحمه اهللا(شافعي 
  :فرموده 69-68در سورة فرقان آية چنانكه  ،كفر از وعدة عقاب آمده است

                          

                                 

                     )69-68 / فرقان( 
چون خدا حدود  ا، گويدو آنچه در هر يكي از اين گناهان آمده از حدود در دني«

عذاب آخرت حكم دنيوي را ساقي را بر ايشان واجب كرده داللت دارد بر اينكه 
 .»كند نمي

از سعيد از ربيع از شافعي م از األصاز ابي العباس ابي اسحاق  خبر داد ما را ابو زكريا
د شده وار» او« :هر چيزي كه در قرآن در آن كلمة :كه گفتار ندياز عمرو بن ابن جريج 
  :23عزوجل در سورة مائده آية مگر قول خداي  ،تخيير است

                     

                              

    )32 / مائده(. 
كنند و در زمين به فساد  همانا جزاي كساني كه با خدا و رسول او محاربه مي«

و يا به دار آويخته گردند و يا تبعيد  كوشش دارند اين است كه كشته شوند
 .»شوند

زيرا آنكه محاربة مداوم عليه خدا و رسول داشته و در زمين فساد كرده و هم آدم (
اما آن كس كه فساد كرده  ،شود ته و هم غارت كرده و مردم را ترسانيده كشته ميكش

و  شافعي مانند ابن جريج). ]مترجم. [ولي آدم نكشته و غارت نكرده بايد تبعيد شود
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از و نيز سعيد از ابن جريج  ،دارد موافقتدر محارب و غير او در اين مسئله ديگران 
  دارد صاحب آن مخير است »او«رآن كلمة كه هر چيزي در قعطا روايت كرده 

 . جرهدالل كرده به حديث كعب بن عاستدر فديه و شافعي 
بيع از شافعي از سعيد از ابن جريج كه از ابوالعباس از ر ابو زكريا» ما راخبر داد «و 
  :خدا فرموده :به عطا گفتم :گفت

                           

                          

      ) 95 /مائده( 
آن كه بمثليت حيواني از چهار پايان، ) ذبح( ،آنچه كشتهبمانند پس جزائي دارد «

و يا  به كعبه برساند كند در حالي كه آن را هديه ميا حكم دو نفر عادل از شم
اين حكم  ،آن روزه گيردي را اطعام كند، و يا معادل مساكينآنكه بعنوان كفاره، 

 . »براي آنست كه بدي كارش را بچشد

كار را كرده و كفارة آن را بايد اين جزاء از جهت اين است كه در حرم اين  :او گفت
 :كه گفت از ربيعاز ابي العباس خبر داد ما را ابوسعيد ، پس اما روزه و. ادا كندهمانجا 

يعني در هر جاي كه ( باشد شد هر جاروزه باشد ة جزائي كه بواسط :شافعي فرمايد
 . حرم در روزه نيست زيرا منفعيت براي مساكين ) خواست در همانجا روزه بگيرد

وعبداهللا الحافظ بطور اجازه از ابي اب مرا خبر دادكرده در آنچه  و در روزه استدالل
عاجز  راي آنكه حج متعه كرده و از فديهبخدا  :از شافعي كه گفته است از ربيعالعباس 

و براي  ، و هفت روز چون برگشت،سه روز است در ايام حجروزة او  كه فرمودهاست 
جا پس هر  ،گير نافع است مرد روزه بر خود ،حرم نيستروزه منفعيت براي مساكين 

 . خواست عمل كند
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 :كه گفت از ربيع، از شافعي،بن ابي عمرو از ابو العباس  خبر داد ما را ابوسعيد
سورة  196كه آية خداي تعالي ذكر نموده از حج كه يعني منع شدن احصار و محاصره 

 :كه خدا فرموده نازل شده در روز حديبيهبقره 

﴿              ﴾.  )١٩٦: البقرة.( 

و  را براي ارسالاست از حيوانات آنچه ميسور  پس اگر از حج منع شديد«
 .»هدية كعبه ذبح و يا نحر كنيد

منع شود  او و خانة كعبهپس آنكه بين . دشمنمنع شد بواسطة   و رسول خدا
ل شدن دشمن حائآيه در مورد بواسطة مرض و يا مانع ديگر در معني آيه نيست، زيرا 

مگر منع  تحصر و منعي نيس :گفتو از ابن عباس روايت شده كه . واهللا اعلم .است
 :گفت )رحمه اهللا(شافعي . معني روايت شده است بهمينو از ابن عمر و عايشه  .دشمن

ما معتقديم و همانا  ،و گفته شده در حرم نحر نمود در خارج از حرم  و رسول خدا
در حرم بوده و بعضي از آن در  از حديبيه و بعضي ،بوده كه نحر او در خارج حرم

  :زيرا خدا فرموده خارج حرم،

﴿                    

       ﴾ . )25: الفتح.( 

ها كه  مسجد الحرام با قربانيو شما را از كه كافر شدند  همان كسانيند اينان«
 .»باز داشتندبراي قربانگاه  بسته بوديد

قرباني به  :خدا فرمودهپس چون (علم و حرم تمامش محل قرباني است نزد اهل  
پس هر جا   ).در خارج از حرم بوده ادشود قرباني رسول خ معلوم مي محل خود نرسيده

دشمن مسلم  دشمن حائل شد،طة بواس مردي منع شد چه نزديك حرم باشد و چه دور،
شود بسته ذبح گوسفندي كند و از احرام خارج  حراما ممنوع، مردم پسو يا كافر، باشد 
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از جهت . بكند واجبي باشد كه قضا سالماإل حجةمگر حج او  بر او نيستو قضائي 

 . كنيد ءقضاميسر است قرباني كنيد و نفرموده اگر منع شديد آنچه  :اينكه خدا فرموده
قول  :گويد )رحمه اهللا(شافعي  :خبر داد ما را ابوسعيد از ابوالعباس از ربيع كه گفت

  :خداي تعالي

                       )96 / مائده( 
زندگي شما و حالل شد براي شما صيد دريا و طعام آن كه ماية بهره و «

 .»ن استمسافرا

  :فرموده 12آية و در سورة فاطر 

                          

             )12 / فاطر( 
ن ديگر است، و ايشيرين گوارا و آشاميدني ، اين يكي ندتمساوي نيس دو دريا«

 .»خوريد تازه ميشور و تلخ است و از همه گوشتي 

چاه باشد و يا محل جمع آب و يا چشمة باشد  هر چه در آن صيدي :پس، گويد
باشد و يا در حرم باشد و يا خارج حرم، ماهي  آن حكم دريا را دارد،، شور و يا شيرين

و پس محرم . در آبست او ر زندگيو اكثكنند  كه در آب زندگي ميآن از چيزهايي مانند 
 . تواند آن را صيد كند و بخورد ميغير محرم 

اگر صيد  باشد، گيرد، پس آن از صيد صحرا مي اي كه در زمين مأوي مي و اما پرنده
 . شود جزاء و كفاره دارد

به اي  جسي، در جملهاو و حسين بن محمد الماسرالحافظ  خبر داد ما را ابوعبداهللا
اند كه شافعي  روايت كرده بن سفيان از يونس بن عبداالعليو محمد از او اب من خبر داده
 :بقرهسورة  199در ذيل آية 
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﴿        ﴾ .)١٩٩: البقرة.( 

 .»مردم حركت كنندآنگاه حركت كنيد از همان جائي كه «
هرگز  ما ممتازيم :گفتند كردند و مي توقف نميدر عرفات و قبائلي قريش  :گويد 

، ولي ساير ايم كسي داخل ما نشده و هميشه در حرم بوده ايم و در جاهليت سب نشده
 عرفه با مردمپس خداي تعالي ايشان را امر كرد كه در  كردند، مردم در عرفات توقف مي

 . توقف كنند

 ده روز ذيحجه »م معلوماتأيا«براي من گفت كه محمد بن ادريس  ،يونس گويد

چنين گمان  :گويد بويطيو در كتاب . باشد فقط ايام مني مي »يام معدوداتأ« است و

 . و از ابن عباس روايت شده ،شود مي
 

 فعي رسيده در  شا  آنچه از
  خريد و فروش و معامالت وارث و وصايا

 :از ربيع از شافعي كه گفت االصماز ابي العباس  د ما را ابوسعيد بن ابي عمرواخبر د
  :فرموده 275آية  در سورة بقره خداي تعالي

                )275 / بقره( 
 .»فرمودخدا بيع را حالل و ربا را حرام «

يكي اينكه حالل كرده هر بيعي را  :حالل كردن بيع دو معني را احتمال دارد :گويد
ت يت و از رضاسجايز ا اين معاملهدر  امر ايشانو فروش كنند معاملة خريد كه دو نفر 

 . و اين معني ظاهرتر است است، طرفين
كند از  خدا را بيان مي دوم اينكه خدا بيع را حالل كرده هرگاه رسول او كه مقصود

احكامي است كه خدا آن را در كتاب خود و به اين حكم از جمله پس . نكندآن نهي 
است كه يا از عموماتي  و ،يان كردهآن را بنموده و چگونگي خود محكم زبان رسول 
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و يا از شده و رسول خدا بيان كرده مقصود او را از حالل و حرام آن،  خاص به آن اراده
چنانكه ر آنچه را بر زبان پيغمبرش حرام كند نموده مگعموماتي است كه مباح 

 . ندارد اي كه خفين است بر هر وضو گيرنده واجب وشستن پا وضو
رسول  نموده كه بواجب او از طاعت مباشد خدا بر خلق خود الزا و به هر معني كه

از داد و ستدهائي نهي كرد كه طرفين راضيند، ما   پس چون رسول خدا. كنندعمل 
آن مواردي است كه بر زبان رسول او  از حالل بيعكنيم بر اينكه مراد خدا  استدالل مي

 ). نه آن مواردي كه حرام شده( حرام نشده باشد
از  حديث كرد ما را ابوالعباس از ربيع :گفتبن ابي عمرو،  ر داد ما را ابوسعيدخب

 :فرموده 282در سورة بقره آية خدا  :كه او گفتشافعي 

﴿                     

   ﴾ . 

آن را بين شما معين گذاشتيد بايد يني تا مدت ار دقرهرگاه با يكديگر «
  .»كاتبي با عدالت بنويسد

  :فرمايد مي 283و در آية 

                             

                 )283 / بقره( 
قبض كنيد پس اگر اي نيافتيد پس گروي  و اگر در سفري بوديد و نويسنده«

بايد آن كس كه امين شناخته شده  و امانتي دادرا امين دانست  بعضي بعض ديگر
 .»امانت او را بوقتش برگرداند

در آيه امر شده به كتابت در حضر و سفر، و خداي  :گويد كه )رحمه اهللا(شافعي 
و (هرگاه مسافر بودند و كاتبي نيافتند، و اين كار معقولي است گرو را ذكر كرده  تعالي



 احكام القرآن

 

124 

 به نوشتن و گرو براي احتياط به نفع د، در اين آيه بيان شده كه مأمورن)استخدا داناتر 
واجب  نوشتن و يا گرو گرفتنباشد نه اينكه  و بياد او فراموش نشودمالك حق كه حق 

 :رمودهف زيرا خداي عزوجلباشد 

﴿                  ﴾. 

امين دانسته امانتي داد بايد آنكه امين شده امانت  اگر بعضي به بعض ديگر«
 . »را رد كند

﴿ :آية گويد، )رحمه اهللا(شافعي       ...﴾ ال هر احتم

ولي در هر ديني بگوئيم و قياس سلف باشد،دهد و احتمال دارد بخصوص  يني را ميد 
 . آيه در سلف وارد شده :ابن عباس گفته. كنيمبر سلف 

قول خداي  :گويدشافعي  :از ابي العباس از ربيع كه گفت سعيدابو» خبر داد ما را«
  :تعالي

                           

          )6 / نساء( 
 يتيمان را بيازماييد تا هنگامي كه به سن ازدواج برسند، پس اگر در ايشان رشد«

 .»بگذاريد اموالشان را در اختيارشانعقلي يافتيد 

از تصرف در مال براي يتيمان ثابت است تا داراي  و منع داللت دارد بر اينكه حجر
 . يكي بلوغ و ديگر رشد :دو خصلت شوند

 و زن در اين مورد كه مرد( سال است 15كامل شدن پس بلوغ  :)شافعي گويد(
و يا زن حيض شود كه چنين آثاري  سال مرد، محتلم 15نكه قبل از آمگر ) مساويند

 .شود شناخته مي بلوغ



 احكام القرآن

 

125 

رشد، صالح در ديانت است تا آنكه شهادت ) واهللا أعلم: (گويد) حمه اهللار(شافعي 
او جايز باشد و ديگر اصالح مال است، و همانا اصالح مال به امتحان يتيم شناخته مي 

  .شود
بدهند و  پسر و دختر را به ايشانخدا امر كرده اموال  :اسناد شافعي گويد و بهمين

  .مساوي نموده بين مرد و زن
  :از سورة بقره كه فرموده 237در آية  )رحمه اهللا(افعي و ش

                      

              )237 / بقره( 
داديد و براي داشته باشيد طالق  آميزشاز آنكه با ايشان و اگر زنان را پيش «

 .»نصف مهر را بدهيد مگر آنكه زنان بخشندپس كرده بوديد،  ايشان مهري معين

مثل  كندبه او تسليم  بر اينكه بر مرد است كه نصف مهر او راآيه داللت دارد  :گويد
از مال خود عفو است كه  لطو مس آنكه مديون يك نفر اجنبي است و زن اختيار دارد

ذكر كرده كه آن به تقوي نزديكتر را مستحب قرار داده و  شكند و ببخشد و خدا بخش
نسبت به ديگري بخششي داشته  و زن را مساوي نموده كه هر يكو بين مرد  ،است

 . براي او واجب شده استباشد نسبت به آن چيزي كه 
  :فرموده 4و خداي تعال در سورة نساء آية 

                           

      )4 / نساء( 
كشي بدهيد، ولي اگر  ، بعنوان پيش)عقو بدون تو(مهرية زنان را به طيب خاطر «

است آن را  واگذار كردند پس گوارا به شمااز آن را به طيب نفس آنها چيزي 
 .»بخوريد
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براي زنان مهر شده بدهند و براي مردان قرار داده حق واجب و آنچه ن پس بر مردا
 . با طيب نفس به ايشان دادندهر چه زنان  حالل كرده

 :وصيت و دين، سپس گفتهو شافعي استدالل كرده به آية فديه در خلع و به آية 
واست تواند از هر چه خ تواند وصيت كند پس مي و يا مي دهد مالي مينجا آچون زن در 

 . و كالم را بسط داده است .و اگرچه به غير اذن زوج باشداز مال خود بدهد 
تعالي خداي  :شافعي گويد :گفتابو سعيد از ابي العباس از ربيع كه » خبر داد ما را«

تواند امالء كند ثابت نموده و امر كرده ولي او از  واليت بر سفيه و ضعيف و آنكه نمي
 . نياز نيست در مواردي كه از ولي بي مقام او قرار دادهرا قائم لي و و طرف او امالء كند

و آن  ،ديوانه باشدكند محتمل است  تواند امالء گفته شده آنكه نميو بتحقيق  :گفته
 . و اهللا اعلم .ترين معاني ناتواني است شبيه

در مورد دين هرگاه برايش چيزي يافت و شخص آزاد  :گويدو بهمين اسناد شافعي 
  :فرموده 280در سورة بقره آية زيرا خداي تعالي او را اجير كرد توان  نمي نشود

                  )280 / بقره( 
 .»اگر مديون در سختي است او را مهلت دهيد تا برايش ميسر گردد«

خداي تعالي  :شافعي گويد :ابو سعيد از ابي العباس از ربيع كه گفت» خبر داد ما را«
  :فرموده 103در سورة مائده آية 

                        

              )103 / مائده( 
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وليكن كفار  يله و نه حام را،ه وصو ن و نه سائبه قرار نداده بحيره )مشروع(خدا «
24F»بر خدا بستندرا  اين دروغ

. 

و خدا قراردادهاي  كردند س و منع از كار ميبجاهليت حت را زمان پس اين حيوانا
 به بندة خودو اهل جاهليت . باطل نمودخدا امر  هب  د و رسول خداركآنان را باطل 

 ي بر حيوانات زبان بسته روا نبود،پس چون آزاد. حر و آزادي مانند سائبهتو  :گفت مي
شده و اهل  و در اينها اقوالي گفته. ملك آنها را به مالك آنها رد كرد  رسول خدا

كه  شمردند ميدانستند و از اخالق گرامي  خود بركت ميرا در اموال  اين كارهاجاهليت 
 . بطور مبسوط ذكر شده است» والء«در كتاب 

خدا در  :گويدشافعي  :از ربيع كه گفتحافظ از ابي العباس ابوعبداهللا الما را خبر داد 
 :فرموده 75آية سورة انفال 

                   )75 / انفال( 
سزاوارترند  )در ارث(و صاحبان رحم يعني خويشاوندان در كتاب خدا بعضي «

 .»به بعضي ديگر

بردند بواسطة قسم و  مردم از يكديگر ارث مي هين آيه نازل شد بواسطة اينكا :گويد
او كه و ورثة  ،برد از مهاجر ارث مي ، و مهاجرو هجرت سالم ارث بردند باياري، سپس 
پس آيه نازل شد كه طبق و مهاجر نزديكتر از ورثه بود،  ،نددبر ارث نمي مهاجر نبودند

 . زاوارترندكتاب خدا و فرض او خويشان ميت س

__________________ 

  پس گوشش را شكافته و آزاد  پنج شكم بزايد و پنجم آن نر باشد،بحيره، ماده شتري بوده كه

و سائبه، ماده شتري بوده كه به نذر آزاد مي كردند و از . ددانستن ساختند و گوشتش را حرام مي مي

حام، . شد كردند، و وصيله، ماده شتري بود كه دو شكم نر بزايد آزاد مي سواري و باركشي آزادش مي

 . شد جهانيدند و بعد آزاد مي شتر نري بود كه ده سال آن را مي
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خبر داده در آنچه  :حسين بن محمد گويد :الحافظ گفت ابوعبداهللا» خبر داد ما را«
كه شافعي در قول خداي تعالي در از محمد بن سفيان از يونس بن عبداالعلي  ام شده

  :7آية سورة نساء 

                      

            )7 / نساء( 
ايست از  و براي زنان بهره ،والدين و خويشانايست از ما ترك  براي مردان بهره«

 .»و خويشان ما ترك والدين

از  كه براي مرد و زن نسخ شد و مقرر شد اين آيه احكام جاهليتبواسطة  :گويد
 . است اي بهرهفرائض 

 :و در قول خداي تعالي

﴿                        ... ﴾اآلية. 

 ).٨: النساء(
 .»تا آخر آيه ...و چون هنگام قسمت حاضر شدند خويشان و يتيمان و مساكين«

د و به خير خدا بترسناز  مورد ارث بايد كساني كه حاضرند هنگام قسمت :گويد
 . گذارد كه خود او نيز رفتني است و جانشين مي حاضر باشند و بترسد

رحمه ( ياالصم از ربيع كه شافعو خبر داد ما را ابوسعد بن ابي عمرو از ابي العباس 
  :در قول خداي تعالي )اهللا

                            

           )8 / نساء( 
و چون هنگام قسمت حاضر شدند خويشان و يتيمان و مساكين پس به ايشان «

 .»نيز از آن روزي دهيد و با ايشان با نيكي و مهرباني سخن گويد
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و  را روزي دهند به نزديكان قسمتفرموده كه خدا امر كرده در آن كه مقداري از 
كه  كه به ديگرانيو در آيه امر نشده . كه حاضرند در هنگام قسمت و مساكينيتيمان 

اگر  هائي است مثالً و براي اين شبيه چيزي داده شود، و حاضر نيستند مانند ايشانند
اج كن و اگر كسي به قصد تو نيامده ضيافت الزم نيست و اگرچه محت تفكسي آمد ضيا

دادن رسول  و نظير اين تخصيص. كار خوب ضيافت كندباشد مگر آنكه خود بعنوان 
طعام براي كسي كه متولي  به نشاندن با خودش و لقمه را روغني كردنباشد  مي  خدا
 . او يا خادم اواز بندگان  شد مي

اين آيه در قسمت مواريث  :بعضي از اصحاب ما گفته :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
باشد، و من  تر مي است و اين وسيع در قسمت غير ارث از غنائم :اند ت و بعضي گفتهاس

 . و محروم نشوندخود عطاكننده خوش دارد بدهد، دوست دارم كه هر قدر 
 

 ها نسخ شده آنچه از وصيت
از ربيع كه شافعي در  ابو سعيد محمد بن موسي از ابي العباس االصم» خبر داد ما را«

 :180در سورة بقره آية ي قول خداي تعال

                        

                      )180 / بقره( 
مالي گذاشته  هنگام مرگ يكي از شما رسيد اگربر شما مقرر شد كه هرگاه «

بخوبي كه اين سزاوار است بر مردم با و نزديكان  وصيت كند براي والدين
 .»تقوي

و مقصود از جل فرض است بر كسي كه خيري گذارد، در كتاب خداي عزو :گويد
به قرآن  ولي بعضي از اهل علم براي والدين و نزديكان،كند  خير مال است كه وصيت

اند در  و اختالف كرده. نسخ شده و نزديكان كه وصيت براي والدين گمان كرده
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كردم از اهل علم و از  كه من مالقاتكساني را نزديكاني كه وارث نباشند، پس بيشتر از 
زيرا امر به  ،شده ها نسخ وصيت :اند گفتهام  چيزي حفظ كرده من از آنانكساني كه 

را قسمت  خداوند ميراثشد، پس چون  كه بوصيت ارث برده مي دهبو وصيت وقتي
 . اند گفتهن شاء اهللا چنانست كه إ ن تماماًاست، و اين سخ كرده وصيت مستحب

و  استدالل كرده به آية ارث،در عدم جواز وصيت براي وارث  )رحمه اهللا(و شافعي 

براي وارث ، )25F1(»لوارث صيةال و« :كه فرموده روايت شده  به آنچه از رسول خدا

 . وصيتي نيست
 استدالل كرده به حديث عمران بن الحصين شانيبراي غيرخو و براي جواز وصيت

رسول پس  و مالي غير از آنها نداشت، مملوك خود را آزاد كردكه مردي شش عدد 
باقي  و چهار نفر آنها را به رقيت آنها را آزاد كردكرد و دو نفر آنها را سه قسمت  خدا

(گذارد
26F

شود كسي را كه  مي رب مالكو همانا ع ،عرب است آزادكننده :فرمودسپس  ،)2

براي  جايز نباشد، پس اگر وصيت جز براي خويشان .بين او و بين آنها نيستخويشي 
 . براي مملوكين تجويز كرد  در حالي كه رسول خدا شد وصيت جايز نميمملوكان 

شافعي  :ابوسعيد بن ابي عمرو از ابي العباس االصم از ربيع كه گفت» خبر داد ما را«
به  :نزد او بود گفت شده اگر آنگه وديعه در آنچه بطور وديعه گذاشته :گفته )هللارحمه ا(

تو امر كردي به فالني بدهم و من به او  :و اگر گفت ،قول، قول اوست ،تو پس دادم
  :سورة بقره فرموده 283خداي عزوجل در آية . گذارنده است قول، قول وديعه دادم،

                     )283 / بقره( 

__________________ 

: ، وفرمـوده) 2120: ، حـديث 4/433(، سـنن ترمـذ )3565: ، حديث 3/296(سنن أبی داود  -1

 .»صحيح«: و آلبانی گفته ).2713: ، حديث 2/905(،  سنن ابن ماجه »حسن صحيح«

 ).١٦٦٨: ، حديث1288/  3(صحيح مسلم  -2
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اگر بعضي از شما بعض ديگر را امين دانسته امانتي سپرد بايد آن كس كه امين «
 .»امانت را به او رد كند شمرده شده

  :فرمايدسورة نساء  6خدا دربارة يتيمان در آية  :و شافعي گويد

                  )6 / نساء( 
 .»بر ايشان شاهد بگيريد چون اموال يتيمان را به ايشان داديد«

يا وصيي است كه  يتيم همانا وصي پدرش بوده واين است كه ولي و اين بجهت 
ال به او داده و در اينجا آنكه بايد م نگذاشته، عهياو ود و يتيم نزد معين كرده احاكم او ر

خواهد از تهمت بري  گذار نيست، و لذا بر اوست كه شاهد بگيرد اگر مي وديعهشود، 
 . است وصي باشد، و همچنين

 
 آنچه از شافعي رسيده در 

  و صدقات قسمت فئ و غنيمت
شافعي  :الحافظ بطور اجازه از ابي العباس از ربيع كه گفت ابوعبداهللا» خبر داد را«

  :فرموده 41آية خداي تعالي در سورة انفال  :يدگو )رحمه اهللا(

                       

                   )41 / انفال( 
آن عنوان زكات مال خدا  يك پس پنج بدانيد آنچه غنيمت در روز جنگ برديد«

 .»ابن السبيل استو مساكين و و يتيمان  و رسول و نزديكان

  :فرموده 6و در سورة حشر آية 

﴿                             

﴾ )6 / حشر( 
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از مال كفار پس شما اسبي و شتري بر آن  نمود و آنچه خدا به رسول خود عائد«
 .»نتاختيد

  :فرمايد 7در آية  هتا آنك

﴿                         

                  ﴾ )7 / حشر( 
مال خدا و ها پس،  قريه به رسول خود از اموال اهل اين دآنچه خدا برگرداني«

 .»و ابن السبيل است ينكو مسا و يتيمانرسول و خويشاون 

يك پنجم است براي كساني  در اينكه در هر دود فئ و غنيمت مشتركن :شافعي گويد
حكم در كه خدا نام برده چه در يكجا جمع شوند و جدا نباشند و چه جدا باشند، سپس 

زيرا  خدا بيان كرده بر زبان رسول خود و در عمل او،كه  ر پنجم آن بطوريستچها
را تقسيم كرد و غنيمت كه بر آن با اسب و شتر  چهار پنجم غنيمت  رسول خدا
 . و چه فقيررند چه غني ضبراي كساني است كه حا تاخت شده

در   سنت رسول خدا، پس بر آن تاخت نشده با اسب و شترآنست كه  »فئ«ولي 
  ينه كه خدا بر او برگردانيد اين بود كه چهار پنجم آن بدست رسول خدارعهاي  قريه

به هر جا كه خدا به او ارائه كرده بود مصرف   رسول خدا نه مسلمين، بود مخصوصاً
 . كرد مي

را هنگامي كه علي و   ذكر كرده حديث عمر بن الخطاب )رحمه اهللا(و شافعي 
و اموال .  دربارة اموال رسول خدابه مخاصمه نزد او رفتند  -ارضي اهللا عنهم- عباس

  پس خالص به دست رسول خدا كه مسلمين بر آن نتاخته بودندز فئ بود ا بني النضير
يك سال را و هر چه خود نفقة  كرد بر خانوادة ميو رسول خدا انفاق  ،بود نه مسلمين

هيا بودن در جهاد راه خدا مصرف براي م ل و سالح جنگئماند در خريد وسا زياد مي
 . كرد مي
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كردم بر اينكه تمام غنيمت مال اهل به خبر عمر استدالل  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
  :در سورة حشر كه فرمودهو استدالل كردم به قول خداي تعالي نيست  خمس

                          

 )7 / حشر( 
 .»پس براي خدا و رسول و خويشان و يتيمان و مساكين و ابن سبيل است«

  خمس مال آنان شد شكي نيست كه رسول خدا، چون مال آنهاست كه خمس
 . تسليم آنان كرد

حشر كه غير خمس به ايشان  ردم به آية سورة انفال و آية سورةو استدالل ك
 . رسد نمي

كرده در خمس به اينكه بر پنج طائفه  محكو يافتم كه خداي عزوجل  :عي گويدشاف
 . ت امر از قبل و از بعدسو براي او ،سخن استقول خدا مفتاح و كليد زيرا  ،است

كرد از زوجات و غير  به چه كسان انفاق مي  كه رسول خداگذشت  :شافعي گويد
مخالفت نكرده و نديدم و ندانستم كسي  از اهل علمو احدي . ايشان اگر با ايشان بودند

آن اموال را زيادي غالت   رسول خدا. استثة ايشان مال ور آن مال و نفقه :گفته باشد
بسط كالم داده  شافعي و در اينجا ،كرد مصرف مي و اهل آن بود اسالم در آنچه صالح

 . است
المطلب تقسيم و سهم ذوي القربي بر بني هاشم و بني  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

سهم ذوي   و استدالل كرده به حديث جبير بن مطعم در قسمت رسول خدا ،شود مي
بني هاشم و بني المطلب يك « :و فرمود. و بني المطلب القربي را بين بني هاشم

 . و سنن مذكور است در كتب مبسوطههدش او اين با شو. )27F1(»چيزند

__________________ 

 ).2978: ، حديث161/ 2(، سنن أبي داود )2971: ، حديث1143/ 3(صحيح بخاري  -1
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بدست آيد تمامش قسمت  ل دار الحربهر چه از غنائم اه :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
بالغ كه اختيار با امام است بين اينكه منت گذارد به هر يك از ايشان شود جز مردان  مي

و راه بنده . يا كشته شود يا فدا و معاوضه و مقابله شود و يا اسير گردد) كه آزاد گردد(
 . شدن و فدا گرفتن راه همان ساير غنائم است

  :8كرده به قول خداي تعالي در سورة محمد آية  داللو در كتاب قديم است

                       

                         

 )4 / محمد( 
  مالقات كرديد كساني را كه كافرند پس گردنهاشان بزنيد )در جنگ( چون پس«

يعني ( را محكم ببنديد هابند پس آنان را كشتيد] بسيارى از[تا هنگامى كه 
و (و يا فدا گيريد  )كنيد آزادشانو (پس از آن، يا منت گذاريد  ،)اسيرشان كنيد

 .»خاموش گرددتا اينكه آثار حرب ) بپردازيد به مقابله و معاوضه

اسيران بدر، منت چنين كرد دربارة   خداجنگ است، و رسول  و اين قبل از انقطاع
بن  و بر ثمامه. پا بود بر ايشان نهاد و فداء گرفت و حال آنكه حرب بين او و قريش بر

پيشنهاد كرد كه  در جنگ بودند،  اثال الحنفي كه او و قوم او در آن روز با رسول خدا
 . و شافعي بسط كالم داده است). و آزاد گردد(گذارده شود  بر او منت

بن سليمان  الحافظ از ابي العباس محمد بن يعقوب از ربيع ابوعبداهللا »خبر داد ما را«
  :فرموده 60آية  خداي تعالي در سورة توبه :گويد )رحمه اهللا(شافعي  :كه گفت

﴿                             

                  ...﴾ )60/  توبه( 
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القلوب و در آزاد  مؤلفةو مساكين و كارمندان بر آن و  اءهمانا صدقات براي فقر«
و مديونين و در راه ) ان عقد كتابت شده استكه با آنبردگاني (ها  كردن گردن

 .»خدا و راه ماندگان است

ود، سپس تأكيد و تشديد كرد و منرا در كتاب خود محكم  پس خدا وجوب صدقات
ير از آنچه خداي عزوجل را به غتواند آن  پس احدي نمي اي است از خدا، هيضفر :گفت

زكات موجود باشند  گيرندگانو اين مادامي است كه اصناف . قسمت كرده، قسمت كند
شود به  شود مانند آيات ارث كه ميراث داده مي داده ميكه وجود دارد زيرا به كسي 

و طبق عقل اين سهام . باشد وجود داشته كه همان روز فوت ميتوارث موجودي 
 . و روز تقسيم موجود باشد دقهصشود كه روز اخذ  زكات، به كسي داده مي

باشند  كه اهل آن سهم ميته شد بين خودشان به كساني گرف قوميصدقة پس چون 
 . نبايد خارج گردد تا آنكه از ايشان مستحق نماند از همسايگان شود، و تقسيم مي

سپس شافعي تفسير هر صنفي از اين اصناف هشت گانه را ذكر كرده، و به همان 
ين است كه ن اكند و آ اهل اين سهام را يك جمله جمع مي :به من رسيده كه گويدسند 

پس چون جمع شدند،  .ف استتمخل ولي اسباب حاجتشان اهل حاجت به اين مالند،
 شان ضعيف اي كه حرفه و اهل حرفهاي ندارند  گير ناتوان كه حرفه پس فقراي زمين

چه  و ديگر مساكين كنند، و از مردم گدائي نمي دهد اف حاجتشان را نميفكه ك است
و  او و يا حرفة او، از كساني كه حرفه ندارند كند نمي ئيند و يا گداك آنكه گدائي مي

 . كند نمياز ين او را بيعيال 
اي كه  كسي است كه مالي و حرفه )واهللا اعلم(فقير  :گويد و در كتاب فرض الزكات

گير باشد يا نباشد، سؤال كند يا عفيف باشد، و مسكين  احتياج او را رفع كند ندارد، زمين
نياز  اي دارد ولي آن اندازه درآمد و مالي ندارد كه او را بي ا حرفهكسي است كه مال ي

 . حال از مردم گدائي بكند يا غيرسائل باشد. كند
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كنند  ، از كساني كه سعي ميمتوليان قبض زكاتند از اهل آن »عاملون عليها« :و گويد
دهد از معرف و كسي كه زكات اخذ  ايشان را بر جمع زكات كمك ميو كسي كه 

و در جاي ديگر . اغنياء باشند و چه از فقراءشود جز بكمك و شناسائي او، چه از  مين
قبض و تقسيم كرده، او بقدر متولي  او راكسي است كه زمامدار  »عامل« :گويد

 . نه زيادتر، زيرا مانند يك اجير است يردگ مينيازيش  بي

 :و در ضمن آن گويد ،طول داده» قلوبهم لفةمو«كالم را در  )رحمه اهللا(و شافعي 

اين است  كرده و مقداري از آن را كه من حفظ كردمبراي آن سهمي است و خبري نقل 
قوم خود  آمد و از صدقات )رضي اهللا عنه(ابي بكر الصديق بن حاتم، به نزد عدي  :كه

و او را امر كرد كه ملحق شود سي عدد شتر به او داد   بكروسيصد شتر آورد، پس اب
در جنگ  پس او با هزار نفر تقريباً ،اويند به خالد بن وليد او مطيع كه از قوم او و كساني

 . )28F1( وبي كردخ كارزارشد و به ياري خالد حاضر 
و به چه عنوان كه از چه جهت  ر ذكر نشدهدر اين خب :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

از بابت اين است كه فهمد  ميبه اخبار  آنچه عقل با استداللاينكه  جزشتران را به او داد 

عدي به او داده تا كسان ديگر از قوم خود را از كساني كه مانند  »قلوبهم لفةمو«سهم 

شود  به رأي من مي :گويد. عدي گردنداند تأليف قلب كند تا مانند  نبوده مورد اطمينان

 نكرده واي، خدا  كه اگر حادثه مصرف كردرا در مانند چنين جائي  »قلوبهم لفةمو«سهم 

 :سپس بسط كالم داده گويد. برخيزندبراي مسلمين رخ داد به ياري  خدا نخواسته،
اند و پولي از صدقه بدهند  صدقه كه مكاتبه كرده هستند از همسايگان مكاتبون »الرقاب«

 . و آزاد شوند

__________________ 

 .اهللا از شافعي رحمه )19/ 7(البيهقي  –السنن الكبرى  -1
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خود و يا  اند در مصلحت فتهرصنفي قرض گ :فندصندو  »، مديونهاغارمون« :گويد
و . ندارندكه بدهند و متاع و يا پولي  اداي آن عاجزند، سپس از يتكار خير و غير معص

و كار خيري و متاعي دارند كه نفري  و اصالح بين دو اند در كفالتي شده صنفي مديون
ايشان  هر دو صنف به مانند، پس باز ميشوند و از كسب خود  تضرر ميم اگر بفروشند

 . كنند ين خود را اداءتا د شود داده ميت جل حاهبه اشود چنانكه  داده مي
به جهاد برود از خواهد  شود به كسي كه مي داده مي »سبيل اهللا« و سهم :گويد

 . باشد و چه غني چه فقير ،صدقه همسايگان
سفر  در غير معصيتخواهند  صدقه كه مي از همسايگان »ابن السبيل« و سهم :گويد

 . شانبر سفر مقصد مگر بكمكاز رسيدن به  كنند و عاجزند
 مسافري كه از محل صدقه :اند بعضي از اصحاب ما گفته :قديم گويدو در كتاب 

گفته  و آنچه در قديم. خود مگر با كمك به مقصد از رسيدنو عاجز است كند  عبور مي
 . همانا در روايت زعفراني است .در غير روايت ما است

 
 از شافعي رسيده در  آنچه

 نكاح و صداق و غير اينها
رحمه (از ربيع كه شافعي  اجازه از ابي العباس ابوعبداهللا الحافظ بنحو »داد مراخبر «

را به آن اختصاص داده، قول   رسول خود از چيزهايي كه خداوند  :گفت )اهللا
  :سورة احزاب 6اوست در آية 

                        

 )6 / احزاب( 
از خودشان، و زنان او مادران  است نسبت به مؤمنين سزاوارتر اين پيغمبر«

 .»ايشانند
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  :53آية تعالي در همان سوره و قول خداي 

                         

       )53 / احزاب( 
به  كنيد و نه اينكه زنان او را پس از او، را اذيت شما را نرسد كه رسول خدا«

 .»زنكاح در آوريد هرگ
و زنان احدي غير او  ،مردمبر تمام  پس خدا نكاح زنان او را پس از او حرام گردانيد

 . چنين نيستند
  :فرمود 32سوره آية  در همان و خداي تعالي

                           

   )32 / احزاب( 
اگر تقوي پيشه كنيد، پس در  شما مانند احدي از زنان نيستيد ،اي زنان پيغمبر«

 .»گفتار خود نرمي مكنيد

 . پس آنان را به اين جهت از زنان جهانيان جدا كرد
، از وسعت زبان عرب »او مادران ايشانندزنان « ﴾وأَزواجه أُمهاتهم﴿ :خدا كهو قول 

اين  بمعناي ،»مادر =مأ«له كلمة و از آن جمه دارد، است كه يك كلمه معاني مختلف

حالل نيست، ولي مادرانند كه نكاحشان بهيچ وجه بمنزلة   است كه زنان رسول خدا
دختران مادران نسبي و يا رضاعي حرام چنانكه  ،نكاح دخترانشان بر امت حرام نيست

گويند و  و حجت و دليل اين مطلب اين است كه گاهي كلمة عامي مي. است
و عرب به زني كه تربيت . و به يك معني است نه معني ديگر ،مقصودشان خاص است

باشد  مساكينو به زني كه مربي  ،گويند مي »م العيالأ«و  »مأ«امر كساني را بكند او را 
م أ«قوت اشخاص باشد او را  و حتي به مردي كه متولي ،گويند مي »م المساكينأ«
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عرب نيز آمده در اشعار  نانكهچمادر مربي آنان است، گويند، يعني مانند  مي »العيال
 . است

و گاهي عرب به شتر ماده و  ،گويند »مأ«گاهي به مردي  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
متكفل قوت ما و عيال ما بمعني اينكه  ،گويند مي »مأ«زمين به به گاو و به گوسفند و 

 . است
  :ودهمرف 2اي تعالي در سورة مجادله آية و خد

                         

        )2 / مجادله( 
نيست  كنند از زنانشان، آن زنان مادران ايشان نيستند، شما ظهار ميآنان كه از «

 .»اند مادرانشان مگر آنان كه ايشان را زائيده

تو مانند  :يعني مادر حقيقي آنست كه ايشان را زائيده، نه آنكه در ظهار به او بگويند
ح كساني گردد كه نكاح او و نكا شود و موروث مي يعني آن زني كه وارث ميمادر مني، 

حتي مادران رضاعي نيز غير و . باشند اند مي باشد مادراني كه زائيده بواسطة او حرام مي

باشند فقط از جهت  ميامهات تنزيلي  ،»مهات املؤمننيأ«باشند، و  مادران حقيقي مي

معاني نيز نه غير آن، ولي آنان كه به زبان عرب و فقه جاهلند، به اين حرمت نكاح 
 . باشد يجاهل م

آل و در سورة  ،اي را گرامي داشته خدابنده :گويد )رحمه اهللا(شافعي  و بهمين اسناد
  :خوانده و فرموده را سيد و حصور)  يعني حضرت يحيي(او را  39عمران آية 

              )39 / آل عمران( 
 .»شايستگان است رغبت به زنان و پيغمبري از آقا و بي«

 . ورزد كند و عفت مي نمي كه حصور آنست كه به زن اعتناء
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است براي سرپرستان زنان  حتم و الزم :گويد )رحمه اهللا(اسناد شافعي  و بهمان
اند هرگاه ميل به نكاح داشتند و به شوهر  شوهر و زنان آزادي كه به بلوغ رسيده بي

زيرا خدا در آية . برسانند و شوهر دهنديج دعوت شدند اينكه آنان را به تزو پسنديده
  :فرموده سورة بقره 232

                         

                  )232 / بقره( 
به مدت خود رسيدند، پس ايشان را از نكاح  هرگاه شما زنان را طالق داديد و«

 .»نكنيد هرگاه بين خودشان بطريق نيك رضايت باشدخودشان منع ازواج 

نه از (كرده از منع اولياء آيه همانا نهي  :پس اگر بر كسي اشتباه شود به اينكه بگويد
عده را طالق داد و زن به اجل كه خاتمة  دزيرا زوج هرگاه زن خو) زوج اولمنع خود 

تواند او را منع  مردم از آن زن است، پس چگونه مي ينزوج، دورترباشد رسيد، پس 
محتمل است كه  :پس اگر كسي بگويد. و شريك زندگي او نيستكند، راهي ندارد 
يعني زماني كه نزديك است مدت به  .كه هرگاه نزديك به آخر عدهمقصود اين باشد 

زيرا خداي تعالي  ،مانع نشوند كند پس اولياء تواند رجوع باشد، كه زوج مي آخر برسد،
  :به شوهران فرموده

                     ...  اآلية. 

 )231 / بقره(
هر گاه زنان را طالق داديد و نزديك به رسيدن اجل و مدتشان شدند آنان را «

 .بخوبي يعني رجوع كنيد »...نگاه داريد 
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زيرا زن چه  ،كند كه اين معني مقصود نيست آيه داللت مي :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 235و در سورة بقره آية  ،خدا زن را از نكاح منع كرده و چه نرسد به آخر مدت برسد

 :فرموده

                  
 )235/  بقره( 
 .»قصد بستن نكاح نكنيد تا كتاب به اجل خود برسد«

بلكه كند كسي را كه از نكاح منع كرده به اينكه مانع از نكاح نشود  پس خدا امر نمي
 . به عدم منع كسي را كه براي او نكاح را مباح نموده استكند  خدا امر مي
را  ز اهل علم حفظ كرده نزول اين آيهاو بتحقيق بعضي  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

كه دربارة معقل بن يسار نازل شده زيرا او خواهرش را تزويج كرد به مردي، آن مرد او 
او شد و زن طالب و عدة او تمام شد، سپس همان مرد خواستگار نكاح را طالق داد 

تو او را  سپس ،كردم و به ديگران ندادم او را قبالً به تو تزويجمن  :بود، معقل گفت
اين آيه نازل شد كه مانع از ، پس مآور تو در نمياو را به نكاح  طالق دادي، من ابداً

(ازواج آنها كه طالبند نشويدنكاح 
29F

1( . 

باشد  اي در كتاب خداي تعالي مي ترين آيه اين آيه روشن :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
و در اين آيه است كه . آورد در نرسد كه خود را به نكاحكه داللت دارد كه زن آزاد را 

 . رضايت ولي و مرد تزويج شده و زن تزويج شدهبواسطة  شود نكاح تمام مي
امهات « ةدربار )رحمه اهللا(اين را كه از كالم شافعي  :گويد )رحمه اهللا(امام بيهقي 

و بعضي از آن نقل به اجازه  وع من بودهتا اينجا نقل كردم بعضي از آن مسم »مؤمنين
 . شده

__________________ 

 .)٤٢٥٥ :، حديث١٦٤٥/  ٤( صحيح بخاري: نگا -١
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كرده به قول خداي استدالل  در مورد شرط واليت در نكاح )رحمه اهللا(و شافعي 
  :34آية  تعالي در سورة نساء

﴿                   

﴾ )34 / نساء( 
 ر بعضي ديگرمردان قوام بخش بر امور زنانند زيرا خدا بعضي از ايشان را ب«
 . »برتري داده )نيروي بدني بواسطة(

  :فرموده همان سوره كه دربارة كنيزان 25و نيز به قول خداي تعالي در آية 

        )25 / نساء( 
 .»آنها نكاح كنيد )و سرپرست(با ايشان با اجازة اهل «

 :از ربيع از شافعي كه گفتابي العباس ابو سعيد بن ابي عمرو از  »خبر داد مرا«
  :فرموده 32آية خداي عزوجل در سورة نور 

                        

 )32 / نور( 
همچنين شايستگان از بندگان خود و كنيزان  شوهر و زن و زنان بي و مردان بي«

 .»ح يكديگر درآوريدخود را به نكا
ولياء مالك رسول او داللت دارد بر اينكه ا احكام احكام الهي، سپس :و شافعي گويد

ها  از نكاح بيوه كه سورة بقره فرموده 234-232عزوجل در آية خداي . ها نيستند امر بيوه
و رسول . با ازواج خودشان مانع نشويد و آنان هر كاري بكنند بر شما باكي نيست

: وإِذْنها نفِْسها، في تستأْذَنُ والْبِكْر وليها من بِنفِْسها أَحق الْأَيم« :رمودف خدا
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شود  زن بيوه سزاوارتر است به امر خود از ولي او، و از بكر اذن خواسته مي ،)30F1(»صماتها

 . و غير اينها از دالئل .اوستدربارة خودش و اذن و سكوت 
سنت داللت دارد كه مملوك ملك مالك خود است، و خود چيزي را و كتاب و 

ه نكاح در آوردن بندگان و كنيزان، بر اينكه واجب باشد ب شود، و دليلي نيافتم مالك نمي
پس من  .شود بر به نكاح در آوردن احرار فت ميياولي ادله  ،مگر اطالق ادله در اين امر

و برايم اند به نكاح درآورده شوند  الغ شدهكه بندگان و كنيزاني كه ب دارم وست ميد
زيرا محتمل است كه منظور از آيه . كسي را اجبار بر نكاح كرد نشد كه بشود معلوم

 . راهنمايي و ارشاد بر امر ازدواج باشد نه ايجاب
 خريداريتواند چيزي  در كتاب قديم معتقد است كه بنده مي )رحمه اهللا(و شافعي 

  :كه فرمودهسورة نحل  75و از آية او اذن دهد كند هرگاه سيد او به 

                   )75 / نحل( 
 .»خدا مثل زده بندة مملوكي را كه قادر بر چيزي نيست«

شود كه بنده بر  و گرنه گمان مي جواب داده كه خدا از باب مثل چنين فرموده،
ب تلف و نقص او جباشد، از جمله اقرار بر خود از حدودي كه مو قادرچيزهاي 

به او اذن داده شده خريد و فروش و اقرار او و از جمله در مورد تجارتي كه  شود، مي
اذن تجارت او جايز است، گفته اگر كسي علت آورد كه بواسطة  سپ. باشد كه جايز مي

توان گفت كه به يكي از دو  ه ميپس چگون .باشد ميخريد او نيز به اذن سيدش  :شود
 ! شود؟ ديگر نميولي به اذن  شود اذن مالك مي

__________________ 

: فرمـوده و) 1108 :حـديث،  3/416(ترمـذ  سـنن ،) 1421 :حديث، 2/1037(مسلم صحيح  -1

 .)1870 :حديث،  1/601(ابن ماجه  سنن ،)3260 :حديث،  6/84(نسائى  سنن .»حسن صحيح«
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به اين آيه كه خداي تعالي در  سپس شافعي، در قول جديد خود از اين رأي برگشته
  :فرموده 30-29و در سورة معارج آية  6و  5سورة مؤمنين آية 

                         

           )30-29 / معارج( 
مؤمنين آنانند كه فروج خود را حفظ كنند مگر بر ازواج خود و يا ملك يمين «

 .»مالمت نشوند خود كه ايشان

نكاح و ملك  :پس كتاب خدا داللت دارد بر مباح بودن فروج از يكي از دو صورت
 . بسط كالم داده است شافعي و در اينجا. ، پس بنده بهيچ حال مالك نيستيمين

خبر داد ما را  :ابي اسحاق در ميان عدة ديگري كه گفتندخبر داد ما را ابو زكريا بن 
از ربيع بن سليمان از شافعي از سفيان از يحيي بن سعيد از سعيد بن ابو العباس االصم 

  :فرموده 3در قول خداي تعالي در سورة نور آية المسيب كه او 

                            

              )3 / نور( 
و زن زناكار نكاح  شركه،يا م مگر با زن زناكار و كند مرد زناكار نكاح نمي«

 .»حرام شده است كند او را مگر مرد زناكار و يا مشرك، و اين بر مؤمنين نمي
  :اين آيه منسوخ است، و آن را نسخ كرده قول خداي تعالي :گفته است

        ... )32 / نور( 
 .»...يگر درآوريدشوهر خود را به نكاح يكد زن و زنان بي و مردان بي«

 . باشند كه داللت بر اينكه به نكاح آورده شود زنان بيوه و آنان زنان مسلمين مي
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سعيد بن لب چنانست كه طاين م :ايت فرمودهودر غير اين ر )رحمه اهللا(شافعي 
و همچنين ساير . هائي از قرآن و سنت است و بر آن دليل ،ن شاء اهللاإ .مسيب گفته است

  .فعي در كتاب مبسوط و در كتاب معرفت ذكر نمودهاشده شن آيه گفته مطالبي كه در آ
خداي  :كه شافعي گفتبن ابي عمرو از ابي العباس از ربيع اد ما را ابوسعيد دخبر 

  :فرموده 3آية  تبارك و تعالي در سورة نساء

                        

                  )3 / نساء( 
سه، چهار چهار، پس اگر خوف از  آنچه شما را خوش آيد از زنان، دو دو، سه «

 .»داشتيد، پس به يك زن و يا به ملك يمين خودتان اكتفاء كنيد عدالتي بي

 ملَكَت ما أَو﴿ :زيرا فرموده ،به اين آيه مردان آزادندپس روشن است كه مخاطبين 
كُمانمفرموده مگر آزادها و ديگر اينكه شوند و مالك نمي ،﴾أَي: ﴿كى ذَلنولُوا أَلَّا أَدعت﴾، 

ل و ستم از كسي مي و معلوم است كه. »ظلم و ستم نكنيداين نزديكتر است به آنكه «
 . نده كه مالي ندارداست كه مال داشته باشد و ب

است  آيات قرآني كه مربوط به نكاح و تزويج يفعد آمده كه شااسناو به همين 
 . نكاح و تزويج :را به دو اسم ناميدهخدا نكاح  :و گفت تالوت كرد

مهر را كه اگر زني خود را بدون  ذكر كرده آية هبه و بخشش )رحمه اهللا(و شافعي 
تواند او را به نكاح  خواست مي  ر رسول خدااگ ،بخشيد ا خود را به رسول خد

سورة احزاب  50در آية  خود درآورد، و اين امر فقط مخصوص رسول خداست، چنانكه
گويد بدون مهر است و  چنانكه قرآن مي و هبه. ديگر چنين حقي ندارند نينماست و مؤ

نكاح و تزويج  بعقد نكاح، و اين داللت دارد كه نكاحي جز بنام كند رسول او را عقد مي
 . نداريم
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گويد، خداي  )رحمه اهللا(خبر داد ما را ابو سعيد از ابي العباس از ربيع كه شافعي 
× :فرموده 23آية عزوجل در سورة نساء 

                ×)23 / نساء(×
×.»استباشند بر شما حرام  يزنان پسراني كه از نسل شما م«

به آنچه نقل استدالل كرده و  .ايد كه شما آنان را پسر خوانده ها پسر خوانده نه زنان

به رضاع و شير دادن بواسطة م دانستي و ما حرام :سپس گويد .»المعرفة«شده در كتاب 

مْ « :فرموده  اينكه رسول خداو بواسطة  ،كرده و قياس بر آن آنچه خدا حرام مُ ىصِ ْذُ حيَ

ةِ اكذِّرسَىضعِ  دَ الَ هِ مْ اكْ مُ ىصِ ْذُ شود آنچه از والدت حرام  حرام ميع بواسطة رضا«. )31F1(»ىصَىض حيَ

×. »شود مي
× :22در سورة نساء آية و در قول خداي عزوجل 

                      ×

×)22 / نساء(×
جز آنچه گذشته  اند ه پدران شما با آنان ازدواج كردهبا آن زناني ك و نكاح نكنيد«

×.»واقع شده است و قبالً
× :23و نيز در قول خداي عزوجل در سورة نساء آية 

                   ×)23 / نساء(×

__________________ 

صـحيح ، )٤٨١١ :حـديث، ٥/١٩٦٠(بخـار  صـحيح ،)١٢٥٤ :حـديث، ٢/٦٠١(مالك موطأ  ؛1

ةُ «: به عبارت) ١٤ :حديث، ٢/١٠٦٨(مسلم  الَدَ مُ الْوِ رِّ َ ا حتُ مُ مَ رِّ َ ةُ حتُ اعَ ضَ و در صـحيحني بـه ايـن . »الرَّ

بِ «: عبارت نيز روايت شده نَ النَّسَ مُ مِ ْرُ ا حيَ اعِ مَ ضَ نَ الرَّ مُ مِ ْرُ ÷.»حيَ
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ن ازدواج در يك زمان با آنا(و بر شما حرام است كه جمع بين دو خواهر كنيد «
 .»)در جاهليت پيش آمده و قبالً(، مگر آنچه گذشته )كنيد
بر زن او، و مردان در زمان جاهليت بزرگترين فرزند مرد جاي او بود  :شافعي گويد

خود جمع كند بين در عمر بتواند كردند، پس خدا از اينكه كسي  خواهر جمع ميبين دو 
قبل از اسالم  در جاهليته چآنكرد، مگر نهي  دو خواهر و يا زن پدر خود را نكاح كند،

است، ولي پس از اسالم برقرار ننموده آنچه در جاهليت عمل  گذشته و اتفاق افتاده
 . بهيچ حالينيست  لشدند ديگر حال شده، يعني چون مسلمان

كرد ولي به او  جيكسي كه زني را تزو :گويد )رحمه اهللا(و به همين اسناد شافعي 
و يا قبل از دخول او را طالق داد و از او جدا شد، پس  ن وفات كرددخول نكرد تا آن ز

عقد نكاح كند  و اما مادر او را جايز نيست. كه دختر او را تزويج كند ستياو ن باكي بر
و حرام است « ،﴾وأُمهات نِسائكُم﴿ :زيرا خداي عزوجل در آية فوق حرام كرده و فرموده

مادر  حكم تحريم كه اي را زياد كرده جمله عدر كتاب رضاو . »بر شما مادران زنانتان
مبهم است و در آن شرطي ذكر نشده، و فقط شرطي كه  ر كتاب خداد زن غيرمدخوله

 مادرشان مدخوله باشد خدا دخترورتي كه صيعني در ( .ذكر شده در دختران زن است
 . ه استدثابت روايت كراز زيد بن  اين را و ،)هداو را حرام نمو
  :را كه فرموده 24آية قول خداي تعالي در سورة نساء  )رحمه اهللا(و شافعي 

                     )24 / نساء( 
و حرام شده بر شما ازدواج با زنان شوهردار مگر آنچه دست راست شما مالك «

 .»)كنيزان(شده 

چه زنان حره و چه امه بر غير شوهران خود حرامند  ه شوهردارانكرده به اينكتفسير 
مردن شوهر، و يا به طالق و يا به فسخ جدا شوند بواسطة  خود رانهتا آنكه از شو

و ب و سنت ااند كه كت جدا شده كه ايشان از شوهرانشان ر مشركينيزنان اسنكاح، مگر 
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سعيد  ل كرده به حديث ابيو احتجاج و استدال. اجماع بر اين مطلب داللت دارد
و  داشتند در شرك كه شوهران كرديم ما اسيراني را دستگير« :كه گفت خدري

سؤال كرديم آية  از رسول خداشويم، پس كراهت داشتيم كه با آنان هم بستر 

﴿الْماِء إِالَّوسالن نم اتنصح كُمانمأَي لَكَتا م32(»شدنازل  ﴾...مF1( .ين نيز استدالل و به غير ا

 . »معرفت«كرده، و اين نقل شده در كتاب 
 شافعي :صم از ربيع كه گفتسعيد بن عمرو از ابي العباس األخبر داد ما را ابو

  :فرموده 10آية  در سورة ممتحنهخداي تعالي  :گويد )رحمه اهللا(

                        

                      

              )10 / ممتحنه( 
آنان را امتحان كنيد، خدا  كردند و نزد شما آمدند چون زنان با ايمان هجرت«

ايشان را به سوي كفار  اگر دانستيد كه با ايمانندپس  ،ايشاناست به ايمان داناتر 
 .»حاللندو نه كفار براي اينان  نه اينان براي كافران حاللند بر نگردانيد،

ايمان را عرضه بداريد اگر قبول كردند و اقرار  بر آن زنان :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
خداي  ني آدم بظاهر چنين است،، و علم بايد ا آنان را مؤمن دانستهمبتحقيق ش كردند

يعني به باطن  »خدا داناتر است به ايمان ايشان« ،﴾اللَّه أَعلَم بِإِميانِهِن﴿ :عزوجل فرموده
 .ايشان در ايمان

آيه  اند كه اين و بعضي از اهل علم به قرآن، گمان كرده :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
اند كه دختر عقبه بن ابي  زنان را نام بردهو آن  ،از مكه نازل شده در حق زنان مهاجرات

__________________ 

 .)٣٦٨١: ، حديث١٧٠/  ٤(صحيح مسلم  :نگا -١
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وال ﴿ :و قول خدا كه در آية فوق فرموده .بودندو اهل مكه بت پرست  ،معيط بوده است
رِتافمِ الْكَوصِسكُوا بِعنازل  .»و هرگز زنان كافر را در همسرى خود نگه نداريد« ،﴾م

ح نازل شده لهمانا در زمان ص و ،ر حق مرد مؤمن مهاجر اهل مكه كه ايمان داشتهشده د
 . است

  :بقره فرموه 221و خداي عزوجل در آية 

                            

                          

           )221 / بقره( 
بهتر از زن آزاد  و با زنان مشركه ازواج نكنيد تا ايمان آورند، و البته كنيز مؤمنه«

شما را به تعجب آورد، و به مردان  )زيبائي زن مشركه(مشركه است هر چند 
ؤمن به از مرد آزاد مشركست و البته بندة مد، نتا ايمان آور مشرك همسر ندهيد

 .»را به عجب آورد شما) مرد مشرك و ثروت قدرت(و اگر چه 
عرب كه  ين آيه نازل شده در حق جماعتي از مشركينا :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

. چنانكه نكاح با مردانشان حرام شد حرام شد ، پس نكاح زنانشاندندواهل بت پرستي ب
 . است و در آن نسخي نيست اين آيه ثابت چنين باشدپس اگر 

سپس بعد از آن نازل شده در حق جميع مشركين، اين آيه  :و بتحقيق گفته شده
در چنانكه  كردن با زنان آزاد اهل كتاب فقط، نكاح رخصت نازل شده در حالل بودن

 5كه خداي عزوجل در سورة مائده آية . اهل كتاب آيه آمده استذبايح  حالل شمردن
  :فرموده
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﴿                    

                        

                  ﴾ )5 / ئدهما( 
ها حالل شد و طعام اهل كتاب براي شما حالل شد و طعام  براي شما پاكيزه«

از اهل كتاب  از مؤمنات و زنان عفيفةشما براي ايشان حالل است و زنان عفيفة 
 .»است هرگاه صداق ايشان را داده باشدقبل از شما، براي شما حالل 

اهل كتاب نكاحشان مباح  و در هر دو صورت زنان آزادبهر حال  :شافعي گويد
 .است

  :و خدا فرموده

﴿                     

                 ﴾ )۲۵: النساء(. 

پس  نكاح كنند، نهو كساني از شما كه استطاعت ندارند با زنان حرة مؤم«
 . »اي كه ملك يمين و اسير شما هستند نكاح كنند هاي مؤمنه از جوان

  :تا آنكه فرموده

﴿         ﴾. 

 )همسري و زحمت بي(براي كساني است از شما كه از ضرر  )حكم(اين «
 ). از سورة نساء 25آية (. »بترسند

آيه  بر اينكه مخاطبين ت استلدال) واهللا اعلم(آيه  در اين :دگوي )رحمه اهللا(شافعي 
و مملوك كه مالك مالي  و مالك مالند،زيرا آنان واجد و يا فاقد توانائي  مردان آزادند
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و نكاح كنيز حالل نيست مگر آنكه مرد صداق زن حره را نداشته باشد و از . نيست
 . ضرر زنا بترسد

و  ،اين آيه داللت است بر تحريم كنيزان اهل كتاب و در :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
مگر با جمع دو امري كه در باال ذكر  ندتنيز حالل نيس كنيزان مؤمنه داللت دارد بر اينكه

 . و شافعي در استدالل طول كالم داده است. و خوف ضرريعني عدم توانائي  ،شد
  :و اگر چه به حكم آية :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

              )221 / بقره( 
 .»بياورند نتا اينكه ايما و به مردان مشرك همسر ندهيد«

ولي بر مشركين اهل كتاب نيز به  زنان مسلمين بر مشركين بت پرستان حرام است،
قطع واليت و دوستي بين مسلمين و مشركين و بخاطر  حرامند،حكم قرآن بهر حال 

 . باشند بق دانستة من اختالفي در اين نميط
در قول  )رحمه اهللا(كه شافعي  خبر داد ما را ابوعبداهللا الحافظ از ابي العباس از ربيع

 :سورة نساء 24خداي عزوجل آية 

             )24 / نساء( 
 .»و براي شما حالل شده سواي اينها«

است كه براي شما حالل است آنچه غير از محرمات مذكوره معنايش اين  :گويد
 .حالل باشند بواسطة نكاح و ملك يمين نه اينكه مطلقاً باشد،

خداي  :گويد )رحمه اهللا(خبر داد ما را ابو سعيد از ابي العباس از ربيع كه شافعي 
  :فرموده 235تعالي در سورة بقره آية 

                   

 )235 / بقره( 
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 .»از زنان خواستگاري كنيدكه با كنايه  تو گناهي بر شما نيس«
  :تا آنكه فرموده

                        )235 / بقره(. 
 .»ة الزمه به پايان رسدرا قصد نكنيد تا عدو عقد نكاح «

گذشتن  )واهللا اعلم(مقصود از رسيدن كتاب به مدت خود  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
در داده در خواستگاري كردن بطور اشاره و كنايه خدا اذن و چون  :گويد. عده است

و خداي تعالي در آية فوق . نمودهكه از تصريح منع  پس روشن است هنگام عده،
و اهللا (، كه »ايشان را مدهيدسري  ةعدووليكن « ،﴾ن ال تواعدوهن سراًولَك﴿ :فرموده

آنكه گفتار خوب و  مگر« ،﴾أَنْ تقُولُوا قَوالً معروفاً إِالَّ﴿ :و فرموده. يعني، جماع )اعلم
من  :و اين چنين كه بگويد. نيكي كه در آن فحش نباشد سخن :عنيي، »شايسته بگوئيد

 او با هر كه صورت بگيرد جماعي است كه بواسطة تو، نزد من تاًحقيق خوشنودم
براي زشتي  ،باز مورد نهي است ،و اين اگر چه تعريض و كنايه است. دشو مي ودنخوش

را بفهمد كه او، نكاح او زن غير اين بزند كه اين چنين نباشد، بطوري كه اي  و گوشه. آن
ايه در آن براي ناي كه تعريض وك طالب است، كه در اين صورت جايز است، و عده

دهنده رجوع  كه طالقو اما در طالقي . زوج استخواستگاري جايز است عدة وفات 
 . كه جايز نباشد ندارد ظاهر نيست

سري كه در  و عدة(» سر«در جاي ديگر استدالل كرده بر اينكه مقصود از و شافعي 
شد و تعريض عريض مباح چون ت :گويدقرآن، سپس جماع است بداللت  )آيه نهي شده

نزد اهل علم جايز است چه سري و چه آشكار، پس نبايد توهم كرد كه تعريض بمعني 
 »القيس ؤامر«معني ديگري دارد و آن جماع است چنانكه در اشعار  سرسر است، و البد 

 . در آن اشعار بمعني جماع است» سر«و كلمة  ،مدهآو شاعر ديگر 
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در قول  )رحمه اهللا(الحافظ از ابي العباس از ربيع كه شافعي خبر داد ما را ابو عبداهللا 
 :222خداي عزوجل در سورة بقره آية 

           )222 / بقره( 
 .»نزديك زنان حائض نرويد تا پاك شوند«

يعني  ،از به آن حالل استمكه ن يعني، آن طهارتي حاصل شود) ملو اهللا اع( :گويد
خداي تبارك و تعالي كه همبستر  :گويد )رحمه اهللا(شافعي . سل و تيمم كرده باشدغ

براي آزار حيض نهي كرده، گويا داللت دارد كه در دبر شدن با زنان را در حال حيض 
 . آنان نيز حرام است

خداي عزوجل در  :خبر داد ما را ابو عبداهللا از ابي العباس از ربيع كه شافعي گويد
  :فرموده 223آية  سورة بقره

                  )223 / بقره( 
 .»زنان شما كشتزار شمايند به آن در آييد هر جا كه خواهيد«

و خدا مباح كرده آنجا  و روشن است كه محل كشت محل ولد است، :شافعي گويد
نيدن محل كشتزار اشاره به تحريم غير آن محل و مباح گردا :گويد را مگر وقت حيض،

حرام است كه كتاب و سنت  - اي كه باندازة قبل برسد باندازه -و دخول در دبر . است
 . بر اين داللت دارد

به نحو اجازه از ابي العباس از ربيع از  عبداهللادر خبري كه مرا ابو( )رحمه اهللا(شافعي 
  :در قول خداي عزوجل )او رسيده
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     )7-5 / مؤمنون( 
اند، مگر بر زنان خود و با ملك  هدارندهو مؤمنان آن كساني كه فروج خود را نگ«

ايشان مورد مالمت نباشند، پس كساني كه سواي اين را  يمين خود كه محققاً
 .»همانا تجاوزكنندگانند بجويند

پس روشن است در ذكر نمودن حفظ فروج مگر از زوجات و ملك يمين كه  :گويد
زوجات و ملك يمين از و بيان كرده كه . حرام شده استغير از زوجات و ملك يمين 

  :سپس آن را تأكيد كرده و فرموده .بهائم آدم نهبني 

                       )7 / مؤمنون(. 
 .»پس كساني كه سواي اين را بجويند همانا تجاوزكنندگانند«

 .نيز حالل نيست استمناء جز در زوجه و ملك يمين و پس هيچ عملي حالل نيست
 .)واهللا اعلم(

 :23ل خداي تعالي در سورة نور آية و در قو

                       

 )33 / نور( 
بايد عفت بورزند آنان كه واجد نكاح نيستند تا خدا ايشان را از فضل خود غني «
 .»ازدس

نياز كند، و اين  اين است كه صبر كنند تا خدا ايشان را بي) و اهللا اعلم(معنايش  :گويد
ومن كَانَ غَنِياً ﴿ :مال يتيم فرمودهت كه خداي عزوجل در سكالم خدا مانند آن كالمي ا
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ففعتسة و از خوردن مال يتيم بمعامل( ،آنكه غني است عفت بورزد« )6: النساء( ،﴾فَلْي
 . »)خودداري كند سلف يا غير آن،

  :عزوجلخداي  و در قول

﴿                          

  ﴾ . 

اند، مگر بر زنان خود و با ملك  و مؤمنان آن كساني كه فروج خود را نگهدارنده«

 .»يمين خود
نه زنان، پس داللت دارد بر اينكه براي  اني است كه مخاطبين به آن مردانندبي :گويد

 . زن حالل نيست كه با ملك يمين خود خلوت كند
رحمه (صم از ربيع از شافعي يد بن ابي عمرو از ابي العباس األخبر داد ما را ابو سع

  :خداي عزوجل فرموده :كه گفت )اهللا

           )4 / نساء( 
 .»كشي بدهيد را بطيب خاطر بعنوان پيش ية زنانمهر«

  :فرموده 25و در همين سوره آية 

              )25 / نساء( 
 كه مهرشان نكاح كنيد و اجر ايشان شان پس با ايشان با اجازة اهل و سرپرست«
 .»به ايشان بدهيد ستا

پس خدا امر كرده  :سپس گويد و همچنين ساير آياتي كه در صداق آمده ذكر كرده،
و اين كلمة عربي يعني . به مردان كه اجر زنان كه همان صداق و يا مهر باشد بدهند

كرده به دادن صداق آن كس را كه اين آيه مأمور و احتمال دارد . صداق چند اسم دارد
چه دخول كرده باشد و چه نكرده باشد، زيرا آن  ،ن كرده نه آنكه معين نكردهمعيصداقي 
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 دهدبرخود الزام كرده، پس براي او حق نيست كه چيزي از آن را نكه مرد حقي است 
و آن وقتي است كه قبل از دخول طالق  ،كه خدا قرار داده باشدمگر به معني و موردي 

  :فرموده 237آية  در سورة بقرهخداي عزوجل . دهد

                      

                        

    )237 / بقره( 
ايد،  معين داشتهايشان مهري و براي  و اگر زنان را پيش از آميزش طالق داديد«

ه نكاح بدست رمگر آنكه عفو كنند و يا آن كس كه گن را بدهيد آپس نصف 
 .»اوست عفو كند

. عقد و اگرچه مهري را نام نبرده باشد مهر واجب شود بواسطة و محتمل است اينكه
 . هم نكرده باشدو دخول 

ده باشد و يا دخول كرده مرد خود را ملزم كر و محتمل است كه مهر الزم نباشد مگر
سه معني را احتمال داده كه سزاوارتر پس اين . مهري را نام نبرده باشدباشد و اگرچه 

 . آنست كه هر چه كتاب و سنت و اجماع بيان كرده گفته شود
  :236در سورة بقره آية به قول خداي عزوجل  ايم كرده و استدالل

                         

                        

 )236 / بقره( 
نيست اگر زنان خود را طالق دهيد مادامي كه با آنان ) يگناه(بر شما باكي «

 بر مند نمائيد، ولي آنان را بشكلي بهره ايد، نكردههمبستر نشده و يا مهري معين 
 .»اوباندازة خود او و بر ندار باندازة دار  و وسعت دارا
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است كه طالق واقع دليل اين كه عقد نكاح صحيح است بدون تعيين صداق، و آن 
 .شده باشد بستهشود مگر بر آن كه عقد نكاح  نمي

اب خدا به امر خدا روشن است كه بر در كت :را كشانيده تا آنكه گويد سپس كالم
كه دخول كرده صداقي است در كنيزاني كه به اذن اهلشان نكاح  كننده زوج وطي

بقره خدا امر كرده پرداخت  25كه در مورد كنيزان در آية (اجري است و اجر شوند  مي
بدليل قول  )هدر آيات ديگر نيز اجر به معناي صداق آمد(همان صداق است و ) شود
  :24تعالي در سورة نساء آية ي خدا

                     

 )24 / نساء( 
 .»استكه واجب  نموديد، مهر ايشان را بدهيد چون با زنان زناشوئي«

  :فرموده 50احزاب آية و نيز در سورة 

                            

 )50 / احزاب( 
 .»...اي ايم همسرانت را كه مهرشان را داده ما بر تو حالل كرده اي پيغمبر،«

  :و خداي عزوجل در همين آيه فرموده

                                

           )50 / احزاب( 
خواست او  اگر رسول خدا اي هرگاه خود را به رسول خدا ببخشد و زن مومنه«

خاص تو است نه  كند در حالي كه اين بخشش بدون مهر اجورا نكاح و ازد
 .»ساير مؤمنين
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ح و ازدواج بدون مهر براي احدي غير رسول داللت دارد كه اين نكا »خالصةً«
بعالوه آيات . ، او را مهري الزم استنمايد نكاح كند و دخولنيست، و هر كس  اخد

 . داللت دارد قبل كه بر اين موضوع
  :237ة بقره آية در سورو در قول خداي تعالي 

       )237 /بقره( 
 .»مگر آنكه عفو كنند«

 . زنان يعني :گويد
  :قدر آية فوو در قول خداي تعالي 

                )237 / بقره( 
 .»يا آن كس كه گره نكاح به دست اوست عفو كند«

و اين را . و بخشش كندكند و تمام مهر را بپردازد  يعني زوج كه گذشت :گويد
و از ابن  و از جبير بن مطعم،  لي بن ابي طالبع روايت كرده از امير المؤمنين

بنا به روايت (و شافعي . مجاهدو  ،سعيد بن جبير و ،و شريح، و ابن المسيب، ينرسي
منظور از  :گفت خشنودم كه مي راضي و از اواز آنكه  و شنيدم :گويد) زعفراني از او

، و آقا است دربارة خوددختر باكرة پدر است دربارة باشد  آنكه گره نكاح به دست او مي
 . كنيزش، پس عفو او جايز است
خداي  :شافعي گويداز ابي العباس از ربيع كه گفت،  و خبر داد ما را ابوسعيد

  :فرموده 241آية  بقره ةعزوجل در سور

                      

 )241 / بقره( 
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اي بشايستگي است كه اين حقي است بر عهدة  بهره طالق داده شدهبراي زنان «
 .»متقين

  :فرموده 236و در آية 

                         

         )236 / بقره( 
 همبستر نشده يا مهري معين ا مادامي كه با آناناگر زنان رگناهي بر شما نيست «

 .»مند سازيد ايد طالق دهيد، ولي بنحوي آنان را بهره نكرده

بدون مهر و بدون دخول  زناني را كه طالق داديد خصوصاً :كه در هر دو آيه فرموده(
 ).اي به ايشان بدهيد و يا متعهمتاعي 

متعه براي  :اند از اصحاب ما گفته عموم كساني را كه من مالقات كردم :شافعي گويد
و هم . و مهري هم معين نگرديده و طالق داده شده كه به او دخول نشدهاست  يزن

از ابن عمر  است كه دخول شده و مهري معين شده زيرا آيه عام است، و براي مطلقاتي
33Fهروايت شد

.  
بصداق  به همين اسناد گويد در مسئلة كسي كه زني را و شافعي در كتاب صداق

او را به او  نصف مهر المثل داد بايدل از دخول او را طالق بقكرده، اگر  نكاح فاسد
در قول كسي كه براي او مهر فرض كرده هرگاه قبل از دخول طالق بدهد و متعه ندارد 

و قول . متعه است گفته براي هر مطلقهاست در قول كسي كه و براي او متعه . داده شود

 . ذكر كرديم »فةالمعر«ما اسناد او را در كتاب  و لزهري روايت شدهدوم از ابن شهاب ا

  :سورة بقره 237كه در آية  را »مس«و 

__________________ 

  عموميت ندارد و اينجا اشتباه شده است 236دانست كه آيه ولي بايد . 
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         )237 / بقره( 
ايد  الق داديد و مهري بر ايشان تعيين نمودهط )آميزش( مس اگر زنان را قبل از«

 .».... بايد بپردازد ايد كرده آنچه را معينپس نيمي از 

روايت  و شريحو اين را از ابن عباس . حمل نموده است آميزش وطأ و ذكر شده، بر
نقل شده، با آنچه در » المبسوط«و كتاب » معرفت«در كتاب و اين روايت بتمامه  كرده،

 . كرده و پذيرفته استكتاب بيان 
خداي  :از شافعي كه گفت خبر داد ما را ابوعبداهللا الحافظ از ابي العباس از ربيع

  :سورة نساء فرموده 19تعالي در آية 

        )19 / نساء( 
 .»با زنان به نيكي و به خوبي عرفي معاشرت كنيد«

  :دفرماي سورة بقره مي 228و در آية 

                )228 / بقره( 
در يعني براي زنان ( است بخوبي و بنفع ايشان است مانند آنچه بر ضرر ايشان«

 .»)باشد كه به عهده دارند حقوقي ميتكاليف و وظايفي مقابل 
خوبي و نتيجة  تمام معروف آوردن عملي است كه ثواب :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

از ابي عبداهللا  در آنچه باجازه :و در جاي ديگر گفته. وهراز مك براي تو باشد و خودداري
او هر چه بر عهدة وده كه بطور خوبي مو واجب ن است آنكه خدا فريضهبه من رسيده 
 ر طلب آن كمكيو د صاحب حق بگذرد كه استمعروف اين  و تمامي. است ادا كند
حق  و در اداء .اوحق با خوشي حق او را ادا كند نه بمطالبة ن و مديو مصرف نكند

 و كندي كردن زيرا خودداري ،ظلم است و هر كدام اينها ترك شود. اظهار نكندكراهت 
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 :و خدا فرموده :شافعي گويد. است حق يدر ادا و تأخير انداختن ،غني ظلم است

﴿            ﴾ .»ي زنان حقوقي است بنفع ايشان مانند ارب

و . و خدا داناتر است كه بايد حق آنان را بخوبي اداء كرد :گويد ،»آنچه عليه ايشان است
 است اين است آنچه معروف و خوبي بين زوجين :از شافعي كه او گفتهدر روايت مزني 

×. زندو حق صاحب حق را تأخير نيندا خودداري كنند كه از كار ناشايست
خداي  :از ربيع از شافعي كه گفتاز ابي العباس خبر داد ما را ابو سعيد بن ابي عمر 

× :فرموده 128آية  در سورة نساءعزوجل 

﴿                           

           ﴾×)128 / نساء(×
 بر زوجين. اگر زني از شوهر خود ترس ناسازگاري و دوري گزيدن داشت«

و اين صلح  اندازند اصالح خوبي، ن خودشان سازش و اصالحيباكي نيست كه ب
×.»)از جدا شدن(بهتر است 

ز زهري از ابن مسيب كه دختر محمد بن مسلمه نزد رافع اخبر داد ما را ابن عيينه 
و يا غير آن،  بزرگسالييا از جهت داشت  افع از آن دختر چيز مكروه مير بود، خديجبن 

و آنچه ميل داري  مرا طالق مده و مرا نگه دار :دختر گفتو خواست او را طالق دهد، 
پس خدا نازل  )يعني از چهار شب يك شب و يا از ده شب يك شب(كن  برايم قسمت

× :كرد

                    .... )34()128/  نساءF1(.×

__________________ 

/  ٧(البيهقـي  ¥، السـنن الكـرب )٢٦٠ص (، مسـند الشـافعي )٢٠٦/  ٢(مسند إسحاق بن راهويه  يب١

ايـن حـديث : حاكم در حكم حديث می گويد ).٢/٣٠٨( احلاكم يب عىل الصحيحني املستدرك، )٢٩٦
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صم از ربيع از شافعي كه اس األبما را ابو سعيد بن ابي عمرو از ابي الع دو خبر دا
  :129در سورة نساء آية به تفسير دربارة قول خداي تعالي بعضي از اهل علم  :گويد

                        

             )129 / نساء( 
 )به اين عدالت(بين زنان كنيد و اگرچه ) كامل(توانيد عدالت  و هرگز نمي«

 )و سرگردان(پس بكلي رويگردان نشويد كه زني را بالتكليف حريص باشيد، 
 .»كنيد رها

به آنچه در دلهاست عدالت نتوانيد زيرا شما مالك آنچه  :اند كه آيه گويد گمان كرده
يعني ميل قلبي (تا بتوانيد ميل قلبي را نسبت به زنان مساوي كنيد باشد نيستيد ها  در دل

اين معنا  :گويد )رحمه اهللا(شافعي ). است باختيار شما نيستتر  به يك زني كه خوشگل
و خداي تعالي براي اين امت گذشته كرده از آنچه . اند چنانست كه گفته ان شاء اهللا

خياالت نفساني است مادامي كه به قول و عمل نياورند و خدا گناه را در قول و عمل 
 . قرار داده است

فَال تميلُوا ﴿ :و بعضي از اهل علم به تفسير در مورد قول خداي عزوجل كه فرموده
اند كه منظور اين است كه از آنچه  گمان كرده ،»س بكلي روي مگردانيدپ« ﴾كُلَّ الْميلِ
تان تجاوز شود و به دنبال هواي نفس برود و اثر عملي بروز دهد، پس زن را  در قلوب

كارها  :پس گويد. اند و اين معني نزد من ان شاء اهللا چنانست كه گفته. گذاردبالتكليف 
ه كار طوري شود كه از اختيار خارج گردد زيرا را به پيروي هواي نفس انجام ندهيد ك

                                                                                                                                                    
و ذهبی هم می گويد كه اين حـديث  ،ا روايت نكرده اندام) بخاری ومسلم(صحيح طبق رشط شيخني 

 .طبق رشط شيخني است
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وشته، و چون به قول و عال و اقوال را نافخدا از اعمال قلبي گذشته و بر شما و بر مردم 

 . دانسته است و رويگرداني ﴾كُلَّ الْميلِ﴿آن را برسد آيه عمل 
كرده از  محمد بن يعقوب حديثالحافظ باجازه كه ابوالعباس  خبر داد مرا ابو عبداهللا

  :فرموده 34خداي عزوجل در سورة نساء آية  :از شافعي كه گويدربيع بن سليمان 

                      

           )34 / نساء( 
خدا بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر  زيرا بر امور زنانند خشبمردان قوام«
برتري داده و بخاطر آنچه از اموال خود را انفاق ) بواسطة نيروي جسمي(

 .»كنند مي
  :تا آنجا كه فرموده

                 

                  )34 / نساء( 
 اگر اثري(و زناني را كه از سركشي آنان در خوف هستيد آنان را موعظه كنيد و «

پس . آنان را بزنيد )اثر بود اگر باز بي(دوري كنيد و در خوابگاه از ايشان  )نكرد
 ستم روا بر ايشان بهيچ نحوي )و صالح شدند(كردند اگر شما را اطاعت 

 .»مداريد

وقتي  .﴾نشوزهن تخافُونَ واَللَّاتي﴿ :قول خداي تعالي :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
و جاي كه بر ناسازگاري داللت كند  هايي در كارها و گفتارهاي زن به بيند است كه دليل

دوري كند، و  اين است كه ابتداء او را موعظه كند، و اگر باز ناسازگاري كرد. باشدترس 
 .كرد او را بزند و تنبيه نمايداگر پايداري 
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مكروهي است، و ضرري هم ندارد و  قبل از هر كارِ و اين براي اين است كه موعظه
و دوري مگر در  .برسد بزنشنسبت به برادرش چه حتي براي مرد نيست  موعظه ناروا

و . نيستو در غير اينجا تا سه روز دوري بيشتر روا . حرام استموردي كه روا باشد 
پس آيه داللت دارد كه حاالت . تكليف كرده باشدانجام  ه قبالًكآنمگر  زدن روا نيست

 . زن مختلف است و عقاب و عتاب با او بايد مختلف باشد

چون زنان كه  اين باشد ﴾نشوزهن تخافُونَ﴿ :شود كه قول خدا و احتمال داده مي
 . موعظه كنيد سپس هجرت و ضرب كنند،كه لجاجت  شدند و شما ترسيديد ناشزه

  :فرموده 35خداي تعالي در سورة نساء آية  :و به همان اسناد شافعي گويد

                        

                )35 / نساء( 
مرد و  گاه خوف اختالفي بين زوجين داشتيد، پس داوري از خانوادةو هر«

 اصالحارادة ) زن و شوهر(بر خوانيد كه اگر زن بنمايندگي  از خانوادةداوري 
 .»توفيق دهد) داوران را براي اصالح(داشته باشند خداوند 

ه چون اختالف زن و به معني آيه داناتر است كخداوند  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
مرد و يك حكم از خانوادة زن  امر نموده كه يك حكم از خانوادة شوهر از حد گذشت،

 . شوندبنمايندگي انتخاب 
مـن يـافتم خـداي عزوجـل در     آيـد ايـن اسـت كـه      و آنچه از ظاهر آيه بدست مـي 

 داد و در ناســازگاري زن اذن زدن داده و در ناســازگاري هناســازگاري زوج اذن مصــالح
 . طرفين بترسند حدود خدا اقامه نشود اذن خلع داده است

نه كند و  كه نه مرد صلح مي در حكمين :سپس شافعي كالم را كشانيده تا اينكه گويد
و عمالً به كاري  دهد و قوالً كند نه فديه مي و زن نه حق او را اداء ميگردد  جدا مي

و حق يكديگر  ند در آنچه نبايد،كن ميكشانند كه براي ايشان حالل نيست و لجاجت  مي
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 ةچنين شد حكمي از خانوادشوند، پس هرگاه  كنند و مطيع يكديگر نمي مراعات نميرا 
باشند و زوجين  بفرستند، و هر دو امين و به رضاي زوجينمرد  ةزن و حكمي از خانواد

و . ندالح ديدند انجام دهصآن دو را وكيل كنند به اينكه از جمع و جدائي هر كدام را 
سلطان زوجين را مجبور كند  :و در آخر گفته ،دادهطول كالم  مسئله در شرح اينشافعي 

 . به حكم حكمين
 19خداي عزوجل در سورة نساء آية  :گويد )رحمه اهللا(و بهمان اسناد شافعي 

  :فرموده

                          

                     

     )19 / نساء( 
و بر ايشان  ،اى مؤمنان، براى شما حالل نيست كه به اكراه زنان را به ارث بريد«

مگر  ،)و پس بگيريد( ايد ببريد سخت مگيريد كه بعضي از آنچه به ايشان داده
 .»آنكه كار زشت معلومي را مرتكب شوند

نازل شده دربارة آيه  كه اين )و خدا داناتر است(شود  گفته مي :)شافعي فرموده(
بمعروف معاشرت نمود و با او  منع مي كرد و حق الهي او را مردي كه زن را مجبور مي

پس خداي تعالي چنين . ث بردزن ار و بدون ميلبراي آن كه حق او را ندهد كرد  نمي
كه بر زنان سخت بگيرند تا بعضي از آنچه و حرام كرد بر شوهران  معنايي را حرام نمود

نمود مگر آنكه كار زشت آشكاري را بجا  ولي استثناء. اند پس بگيرند را به ايشان داده
اي اگر مقداري مال خود را بركه در اين صورت . زنا استآورند و مقصود در اينجا 

. است استحالل است، و ترك زوج بهتر از عصيان خدا و زوج اهللا  ءمفارقت داد ان شا
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آيد و حال آنكه  شان نميشاز آنان خو و خدا امر كرده دربارة زناني كه شوهرانشان :گويد
 . اند اينكه حق آن زنان بخوبي اداء شود و معاشرت نيكو كردند اي نياورده فاحشه

  :آيه فرمودهو خداي تعالي در همان 

                         

   )19 / نساء( 
پس چه بسا كه شما چيزي را مكروه  از آن زنان ناخشنود بوديد، پس اگر«

 .»دهد داريد و حال آن كه خدا در آن خير بسياري قرار مي مي

در حال كراهت مباح نموده و خبر داده كه در نيكي ه ت با زنان را بپس خدا معاشر
است و اداء در صبر بر معاشرت  همانا اجر، رو خير بسيا. آن خير بسياري نهاده است

 . استزن بر او حق بر صاحب حق و صبر بر ناز كردن  كردن
باز  زن ولي ل و بخششو بذبه اخالق و دين و كفايت خورد  زوج غبطه ميو گاهي 

 . كرده استام بيان  شنيده هكچنانديگر شافعي كه در جاي از او كراهت دارد 
است كه نساء سورة  15و در معناي آية  .كه اين آيه نسخ شده است و گفته شده

  :فرموده

                           

                  

              )15 / نساء( 
آن . چهار كس از خودتان را بر آنها گواه بگيريد  اي كنند و زناني كه كار فاحشه«

و يا يد تا مرگ ايشان برسد ها نگاه دار ايشان را در خانه گاه اگر گواهى دادند
 .»راهي قرار دهدشان يخدا بر ا
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راهي  خدا بر ايشان«از جملة  يعني، مقصود(كه اين آيه به آية حدود نسخ شده است 
پس بر زن حبسي ). همان راهي است كه در آية دوم از سورة نور ذكر شده »قرار دهد

35Fاست ي بر او حدلآن مانع حق او شود نيست وكه بواسطة 

.  و شافعي در اينجا طول
اتيان  بشود در صورتكالم داده و مقصود او اين است كه حبسي كه مانع حق زن 

 . فاحشه، منسوخ به آية حدود است
محمد بن يعقوب از ربيع بن خبر داد ما را ابو سعيد محمد بن موسي از ابي العباس 

  :فرموده 4ء آية خداي عزوجل در سورة نسا :كه گويد )رحمه اهللا(از شافعي  سليمان

                           

      )4 / نساء( 
بدهيد، ولي اگر كش  پيش و مهر زنان را بطيب خاطر و بدون توقع بعنوان«

طر به شما واگذاشتند پس آن را بخوريد چيزي از آن را بطيب نفس و رضاي خا
 .»كه گوارا و رواست

صورتي كه زن خود و به پس در اين آيه مباح كرده خوردن مقداري از مهر را در 
 . ستمميل خود چيزي به زوج دهد و گرنه خوردن آن حرا

  :فرموده 20و بتحقيق خداي عزوجل در سورة نساء آية 

                    

                        
__________________ 

 يعني . تحقيق آنست كه هيچ يك از اين آيات ناسخ يكديگر نيست و حكم هر كدام تا قيامت باقي است

و اگر نبود شوهر بايد او را حبس و مراقبت كند در خانه . شود اگر دولت واجد قدرتي بود حد جاري مي

و اگر شوهر ندارد تا هنگامي كه شوهر رود و توبه كند بايد در خانه نگهداري و از او . ت اوتا وفا

 ريه مترجم است نه جمهور اهل سنتظاين ن).مترجم. (مراقبت شود
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 )20 / نساء( 
خواستيد آن زن را تبديل و بجاي  )تصميم به طالق زن خود گرفتيد و(و اگر «

ايد، پس  يكي از زنان مال فراواني بخشيدهآن با زن ديگري ازدواج كنيد و به 
 .»خواهيد با بهتان و گناه آشكار آن مال را بگيريد آيا مي .از آن را مگيريدچيزي 

و اين آيه در معني آية قبل است، پس هرگاه شوهر، زن  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
ارد از حق ند خواهد بگيرد و زن طالب جدائي نيست، مرد اي بجاي زن سابق مي تازه

كه او چيزي مهر و مالي كه به او بخشيده چيزي كم كند و حق ندارد كه او را وادار كند 
و . چيزي از او دريافت كند او را طالق دهداز مال را برگرداند و حق ندارد براي آن كه 

 . در اين موضوع طول كالم داده است
  :فرمايد مي 229خداي تعالي در سورة بقره آية  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

                       

                      

       )229 / بقره( 
ايد پس بگيريد مگر  ه چيزي از آن چه را كه به زنان دادهبر شما حالل نيست ك«

پس اگر ترسيديد كه حدود  آنكه طرفين بترسند كه حدود خدا را بر پا ندارند،
يعني عوضي (ندارند باكي بر ايشان نيست در آنچه زن فدا دهد خدا را بر پاي 

 .»)بپردازد و طالق بگيرد
ر آنست كه زن كراهت از مرد دارد تا كه منظو )و خدا داناتر است(گفته شده  پس،

تواند مقداري و يا بيشتر از  ترسد حدود خدا اقامه نشود و در اين صورت مي آنجا كه مي
حاللي است براي زوج و اين فديه  ،به زوج پس بدهد همهر و از آنچه شوهر به او داد

نكرد لهي اقامة حدود ا و هرگاه هيچ يك از ايشان ).طالق خلع(كه او را طالق دهد 
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و گفته شده كه خدا فرموده بر زوجين . اند كند كه اين دو اقامة حدود نكرده صدق مي
اگر زن  :و گفته شده. باكي نيست يعني بر هيچ يك حرام نيست كه اين كار را عمل كنند

حق نكند پس فديه حالل  ترسد كه مرد نيز در اين صورت اداء حق نكرد و مي اداي
 . شود مي

 
 و طالق و رجوع از شافعي رسيده عآنچه در خل

بن العباس  ما را عبدالرحمنكه گفت خبر داد العاصمي خواندم در كتاب ابي الحسن 
 :گويد شنيدم يحيي بن زكريا مي :كردم كه گفتدر مصر بر او قرائت  :كه گفتشافعي ال

 خورد به طالق زن قبل از مردي كه قسم ميكه شافعي دربارة بر من قرائت كرد يونس 
زيرا من ديدم خدا طالق را پس از نكاح  ،چيزي بر او نيست :كند گويدآنكه او را نكاح 

  :سورة احزاب را كه فرموده 49و قرائت كرد آية  ،ذكر كرده

                       

 )49 / احزاب( 
 .»را سپس آنان را طالق داديد زنان مؤمنه اه نكاح كرديدگ، هراي مؤمنين«

از ابن عباس آمده كه او در اين مطلب استدالل روايتي براي ما از عكرمه  :بيهقي گفته
 . آيه كرده است نبه همي

خداي تعالي در  :گفت ربيع از شافعي كه ازاز ابي العباس  خبر داد ما را ابوسعيد
  :فرموده 1سورة طالق آية 

             )1 / طالق( 
 .»را طالق داديد براي عده طالق دهيد اگر زنان«

 .اين دو قرائت در معني فرقي ندارند، ولي قرائت شده ﴾عدتهِن لقبل﴿: شافعي گويد
 . روايت شده است -رضي اهللا عنهما - و از ابن عمر
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حيض  باشد آنكه كه مدخولهاست سنت دربارة زني  طالق :گويد )ه اهللارحم(شافعي 
طالق دهد در حال طهر بدون جماع، در آن طهري كه از حيض و يا از كه او را  شود مي

 . نفاس خارج شده باشد
به به نگه داشتن زن بخوبي و يا رها كردن  خدا امر كردهو بتحقيق  :شافعي گويد

او نه ضرري است بر او، زيرا و طالق حائض . ي كرده استضرر رساندن نهنيكي، و از 
. اي است كه از زوج داشته باشد است كه بتوان به او دخول كرد و نه در عدهاي  زوجه

او داند و نه زوج او كه عدة  مادامي كه در حيض است هرگاه طالق داده شد نه خود مي
كه  جين بايد عده را بدانندخواهد بگويد كه زو ميگويا شافعي  (. است و يا حيضحمل 

  مترجم).و زن كوتاه آمد او را طلب كندكرد  رغبتاگر زوج 
ما را خبر داد  :الحافظ و ابوسعيد بن ابي عمرو كه گفتندخبر داد ما را ابوعبداهللا 

طالق را به خداي تعالي در كتاب خود ذكر كرده  :از ربيع از شافعي كه گفتابوالعباس 
  :فرموده 1در سورة طالق آية پس يك جا . و سراح ،و فراقطالق،  :سه نام

             ) 1 /طالق(  
  :از همان سوره فرموده 2و يك جا در آية 

                      

 )2 / طالق( 
  :دربارة ازواج رسول خود فرموده 28و يكجا در سورة احزاب آية 

                     

         )28 / احزاب( 
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زن خود به يكي از پس هر كس به  :ابو سعيد در روايت زياد كرده كه شافعي گويد
شود اگر چه او نيت طالق نكرده باشد ولي ما بين  ها خطاب كند طالق الزم مي اين نام

 . فهميم و خدا از آن طالق مي او خود
خبر داد ما را  :اي كه گفتند خبر داد ما را ابوزكريا بن ابي اسحاق در ميان عده

الك از هشام بن عروه از محديث كرد ما را  :از شافعي كه گفتابوالعباس از ربيع 
داد سپس قبل از انقضاء  چنين بود هرگاه مردي زن خود را طالق مي :پدرش كه گفت

پس مردي زن . چه هزار مرتبه طالق دهد كرد، اين را حق داشت و اگر رجوع ميعده 
و  او رجوع كردخود را طالق داد و او را مهلت داد تا نزديك به انقضاي عده شد، 

دهم و نه براي ديگران حالل و آزادت  سم نه تو را نزد خود مأوي ميبه خدا ق :گفت
  :پس خداي تعالي آيه نازل كه. گردانم مي

                   )229 / بقره( 
 .»نيكيه طالق دوبار است، پس از آن يا بخوبي نگاه داشتن و يا رها كردن ب«

چه داد  جديد استقبال كردند چه كسي كه طالق مياز اين دستور  پس مردم
(داد نمي

36F

1( . 
ما  :بعضي از اهل تفسير اين را ذكر كرده، امام بيهقي گويد :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

 . از ابن عباس در همين معني روايتي داريم
خداي تعالي در  :كه گفت ما را ابوسعيد از ابي العباس از ربيع از شافعيخبر داد 

  :فرموده 106سورة نحل آية 

               )106 / نحل( 
 .»مگر آن كس كه مجبور شود ولي دلش به ايمان آرام شده باشد«

__________________ 

 ) 333/  7(البيهقي  –، السنن الكبرى )1222: ، حديث588/  2(موطأ مالك  -1
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و كشتن آن كافر و غنيمت  جدا شدن زوجهو براي كفر احكامي است مانند  :گويد
مگر آنكه مكره باشد در حالي  :را بيان كرد و گفت اكراه س چون خدا احكامپ .مال او

و اينجا . ساقط شدبه ايمان باشد پس احكام قول او كه در اكراه گفته كه قلب او آرام 
 ). خواهد بگويد طالق اكراهي حكمي ندارد و مي(بسط كالم داده 

خداي  :از شافعي كه گفت از ربيعابوسعيد بن عمرو از ابي العباس خبر داد ما را 
  :فرموده 229تعالي در سورة بقره آية 

                   )229 / بقره( 
 .»نرها كرد پس از آن يا نگاه داشتن بخوبي و يا بنيكي ،طالق دوبار است«

  :فرموده 228و در آية 

                          

                         

                 )228 / بقره( 
 و زنان طالق داده شده به مدت سه پاكي انتظار برند و براي آنان حالل نيست«

كه كتمان كنند آنچه را خدا در رحم ايشان خلق كرده اگر به خدا و روز قيامت 
اگر خواستار اصالح  ندرايشان سزاوارت دانيدنربه برگ انشانايمان دارند، و شوهر

 .»باشند
گاه خواستار اصالح هر« ﴾إصلَاحا أَرادوا إنْ﴿ور از منظ :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

پس هر شوهر آزادي كه زن خود را يك . كه پس از طالق رجوع كننداينست  ،»شدند
كه مادامي  ،مرتبه و يا دو مرتبه طالق داد، آن زوج سزاوارتر است به رجوع به آن زن

 . نمودهچنانكه كتاب خدا داللت  ،عدة او نگذشته باشد
  :مودهفربقره كه سورة  231تعالي در آية قول خداي  و در
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             )231 / بقره( 
پس يا بخوبي  ان رسيدندمدتشدايد و در آستانة انقضاي و چون زنان را طالق «

كنيد و هرگز به قصد ضرر و زيان ايشان را  و يا بشايستگي رهايشان نگه داريد
 .»نگه نداريد

كه  و نهي كرده ،مراجعه كنيد بخوبي هرگاه مشرف به رسيدن آخر عده شدند :گويد
و در جاي ديگر اين مطلب را . پس اين كار حالل نيستضرر نگه دارند، آنان را براي 

 . بنا به روايت عبداهللا ،ادتر بيان كردهزي
رسيده، پس  :گويد وارد شود ميهد اخو عرب به كسي كه نزديك شهر رسيد و ميو 

ن مقصود اي »...پس به آخر مدتشان رسيدند« ﴾... أَجلَهن بلَغن فَإِذَا﴿ :خدا كه فرموده
مگر آن كس كه نيست  پس مأمور به نگه داشتن .است كه نزديك به رسيدن مدت شده

 . براي نگه داشتن حالل باشد
راجع به زني كه شوهرش فوت كرده  234و قول خداي تعالي در سورة بقره در آية 

  :كه فرموده

                        

     )234 / بقره( 
در آنچه در حق بر شما باكي نيست  رسانيدند را بپايانمدت خود و چون «

 .»)و اقدامي شايسته كنند( بجا آورندبخوبي  خودشان

و هر دو آيه داللت بر  ،و اين كالم روشني است. يعني مدت خود را به آخر رسانند
خداي تعالي در زن شوهر مرده  ، و كالم در اين دو مثل قولاين دو دارد جدا شدن

  :فرموده 235آية كه در  ،است
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 )235 / بقره( 
 .»بپايان رسد تا اينكه عدة الزمه و تصميم بر عقد نكاح مگيريد«

 . شود كه مقصود انقضاي عده است كه نكاح او حالل مي
دربارة زني كه مرد  )رحمه اهللا(از شافعي  از ربيعاز ابي العباس  سعيدابوخبر داد ما را 

پس براي آن مرد حالل نيست  :گويد )رحمه اهللا(طالق دهد، شافعي  اد او را سه مرتبهآز
زيرا خداي تعالي راجع به زني كه . ديگري با آن زنزوج آن زن مگر پس از مجامعت 

  :بقره فرموده 230براي بار سوم طالق داده شده در آية 

                            )230 :بقره( 
او زن را طالق دهد پس از آن زن براي  )براي سومين دفعه(پس اگر شوهر «

 .»غير او نكاح كندشد مگر آنكه با شوهري با حالل نمي

مجامعت آن زوج  »ازدواج كند تا با شوهر ديگري«احتمال دارد منظور از كلمة  :گويد
خدا آن چيزي باشد كه سنت هم بر همين داللت دارد، پس بهترين معني بر كتاب  دوم

 . است كه سنت بر آن داللت دارد
ثالث، تزويج كرد خود را به زوجي با نكاح پس اگر مطلقة  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

 الق داد وعدة او گذشت،به او دخول كرد سپس آن شوهر او را طو آن شوهر صحيح 
  :قول خداي تعالي كه فرموده الل است كه او را بنكاح آورد بنابهپس براي شوهر اول ح

                            )230:بقره(. 
اي او زن را طالق دهد پس از آن زن بر) براي سومين دفعه(پس اگر شوهر «

 .»باشد مگر آنكه با شوهري غير او نكاح كند حالل نمي

  :نيز فرموده 220و خدا در آية 
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  )230 / بقره( 
او باكي نيست زن را طالق داد پس بر آن زن و شوهر اول ) شوهر دوم(هرگاه «

حدود خدا ) توانند مي(كه  گمان دارندمراجعه كنند در صورتي كه كه به يكديگر 
 .»را اقامه كنند

به قول خداي و اين آيه شبيه است . هدكر به آنچه اراده و خدا داناتر است :گويد
  :فرموده 228 آيةتعالي كه در سورة بقره 

                     )228 / بقره( 
اصالح  ةاگر اراد در اين مدت سزاوارترند نبه باز آوردن ايشا و شوهرانشان«

 .»داشته باشند
كالم را كشانيده تا آنجا سپس شافعي  .اصالح آنچه فاسد شده بواسطة طالق :يعني

اراده كننده مراعات حدود الهي كه بين خود  دارم براي زوجين من دوست مي :كه فرموده
 . را

  :در قول خداي تعالي كه فرموده :گويد بيهقي

                 )230 / بقره( 
و شوهر اول او باكي نيست زن را طالق داد پس بر آن زن ) شوهر دوم(گاه هر«

 .»مراجعه كنندكه به يكديگر 
ين است كه اگر زوج دوم او را طالق داد بطالق رجعي كه بتواند در عده به معني چن

 . تحريم به زوج اول استاو رجوع كند و اين انتهاي 

زوج اول باشد، مراد نكاح و عقد نكاحي است پس از عده  ﴾يتراجعا﴿ مراد ازو اگر 
 . طرفين باشد كه برضايت
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خداي  :العباس از ربيع از شافعي كه گفت از ابيخبر داد ما را ابوعبداهللا الحافظ 
  :وجل فرمودهعز

                          

                   

 )227-226 / بقره( 
با همسرانشان قسم به عدم آميزش (كنند  ن كساني كه از زنانشان ايالء ميبراي آ«

البته خدا  گردند پس اگر باز انتظار و فرصت چهار ماه است، ،)خورند مي
خدا شنوا و  و اگر تصميم به طالق گرفتند پس محققاً ،است ميرح آمرزنده و
 .»دانا است

اند كه هرگاه  روايت شده گفته كه از ايشان  پس اكثر كسان از اصحاب رسول خدا
يعني  ،شود ميمردي كه قسم خورده از زنش دوري كند توقيف  چهار ماه گذشت،

و از ساير . خود برگردد و يا اينكه او را طالق دهدشود بر اينكه يا به زن  موظف مي
طالق پس از انقضاء  گويد كه تصميم روايت شده كه آية فوق مي  اصحاب پيغمبر

 . ستچهار ماه ا
كسي كه خدا او را مهلت به و ظاهر در آيه اين است كه  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

و يا  ددرچهار ماه داده، بر او راهي نيست تا چهار ماه بگذرد، و قرار داده بر او كه يا برگ
و خدا در يك وقت براي او اختيار . ت به جماع است اگر قادر باشدشو برگ ،طالق دهد

و . اند ذكر شدهو بتحقيق در وقت واحد . شود آنها مقدم از ديگري نميداده كه يكي از 
 . بدون فاصله ،فروشم شود عوض كن و يا مي چنانكه گفته مي

و در خالل آن  ،و در شرح آن بسط كالم داده و بيان كرده كه اعتبار به عزم است
قصد  و چون چهار ماه گذشت در حالي كه تواند هر روز برگردد چگونه مي :گفته
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 عقالء يكي از توان گفت كه چنين قولي در نزد آيا مي. برگشت ندارد بايد طالق دهد
 ! صحيح است؟

و براي چه گمان كرديد كه  :گويدو در جاي ديگر طبق آنچه از ابوسعيد شنيدم 
مگر به كاري كه ايجاد كند از جماع و يا با زبان بگويد اگر قادر به باشد  رجوع نمي

كه نه چيزي با زبان است چهار ماه  پس از گذشتنلبته تصميم طالق و ا. جماع نيست
 .طالق نيست ،نه :گويد طالق است؟ آيا ايالء :بعد گويد. بگويد و نه عملي را انجام دهد

 . و من آن را در مبسوط نقل نمودم ،بسط كالم داده
 :ي كه گويداالصم از ربيع از شافعخبر داد ما را ابوسعيد بن ابي عمرو از ابوالعباس 

  :فرموده 3آية  خداي عزوجل در سورة مجادله

                       

        )3 / مجادله( 
مانند  گويند به زن خود كه پشت تو مي(كنند  آنان كه از زنانشان مظاهره مي«

شوند بايد پيش از آنكه  گردند و پشيمان مي سپس بر مي )پشت مادر من است
 .»اي آزاد كنند يكديگر را مس كنند بنده

 :گفت قرآن شنيدم كه مياز كسي كه از او خوشنودم از اهل علم به  :شافعي گويد
را بر  خداي تعالي طالق ظهار، ايالء، و طالق، :دادند اهل جاهليت به سه نوع طالق مي

 . جاي گذاشت و پذيرفت
سپس بر او قرار داد كه يا برگردد و  ،و در ايالء براي ايالء كننده چهارماه مهلت داد

 . و در ظهار به كفاره حكم نمود و احتياج به طالق ندارد. يا طالق دهد
در جملة ام  ام از آنچه شنيده و آنچه من حفظ كرده :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

و . ظهار كننده زني را كه ظهار نموده حرام است مس كند ،، آنكه﴾قَالُوا لما يعودونَ﴿
و به طالقي كه بر او حرام شود و يا به چيز ديگري  ذشتگ ظهارهرگاه مدتي از گفتن 
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گويا اينان . ار را بدهدهكفارة ظ زن را معين كند نياورد بر او واجب استكه تكليف 
و  كه موجب حليت است نكرده و خيال كردهكاري  كه چون خودداري كرده و معتقدند

دانم و  من معني بهتري از اين نمي :شافعي گويد. برگشته پس حالل كرده حرام رااو 
پس جايز نيست چيز . دانم در اينكه بر او كفارة ظهار واجب است مخالفي هم نمي

 . ديگري بگويم

من قَبلِ أَنْ ﴿ :مودهداي عزوجل كه فرخقول و معني  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
واجب نموده، و  دادن را بر او كفاره ، زماني است كه خدا قبل از تماس گرفتن﴾يتماسا

و قياس بر نماز  ،ولي كفاره باطل نشده است اگر قبل از كفاره تماس گيرد وقت رفته،
 ). كه اگر وقت گذشت كفاره يعني قضاء دارد(كرده 

 »اي پس آزاد كردن بنده« .﴾فَتحرِير رقَبة﴿ :مودهرف عزوجل كهي اشافعي در قول خد
 4آية زيرا خدا در سورة نساء  ،اسالم باشد كافي نيستاي كه بر غير دين  يك بنده :گويد

آزاد كردن بنده و اسيري « ﴾فَتحرِير رقَبة مؤمنة﴿ :هفرمود) دربارة كفارة قتل غير عمد(
مانند  اسير مؤمن، يكدر مورد كفارة قتل، آزاد كردن  داو شرط و قيد نمودن خ، »مؤمن
همچنانكه خداي تعالي راجع . كافي نيستغير مؤمنه  ةدر كفاره، رقبه كاست بر اين دليل

 ولي در سه مورد شهود را مطلق گذاشته، ،شرط عدالت نمودهبه شهادت در دو مورد 
و اگر چه  كنيم، شرط مي الهي استشرط عدالت را كه شرط ها  ما در تمام شهادت ولي

 . باشد شهادت را مطلق گذاشته
رحمه (از شافعي  االصم از ربيعخبر داد ما را ابوسعيد بن ابي عمرو از ابي العباس 

  :فرموده 4خداي عزوجل در سورة نور آية  :كه گفته )اهللا

                        

      )4 / نور( 
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آورمند  نميدهند سپس چهار شاهد گواه  آنان كه زنان عفيفه را نسبت ناروا مي«
 .»تازيانه بزنيدبه آنان هشتاد 

شده حد را طلب كرد و  نديدم كه هرگاه زن تهمت زدهمن خالفي در اين  :گويد
 .كه او را از حد نجات دهند، بايد حد بر او جاري شود را نياوردهتهمت زننده شاهدان 

  :فرموده 9تا  6 و خداي تعالي در همان سوره در آيات

                        

                      

                               

                        

               )9-6 / نور( 
دهند و براي آنان گواهاني جز خودشان  و آنان كه زنان خود را به زنا نسبت مي«

يكي از آنان چهار مرتبه گواهي و شاهد گرفتن خداست كه پس گواهي  ،نيست
و  .لعنت خدا بر او اگر از دروغگويان باشد :گفتنو پنجم . او از راستگويان است

كند شاهد گرفتن او خدا را چهار مرتبه كه  يدفع م )يعني حد را(از زن عذاب را 
ا بر او اگر مرد از دغضب خ :و پنجم اينكه بگويد .مرد از دروغگويان است

 .»راستگويان باشد
پس در كتاب خدا روشن است كه خدا بواسطة لعان زوج  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

د به زني كه غير از چنانكه در نسبت ناروا دادن مر را از تهمت زوجة خود خارج نموده،
همسر او باشد چهار شاهد الزم بود كه عليه زن شهادت بدهند و اين داللت دارد كه 

كند و قياس كرده زوجة تهمت زده شده مطالبه تواند مالعنه كند تا آن كه  زوج نمي
  .زوجه را بر اجنبيه
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ي است لعان بر هر شوهر. و چون خداي تعالي لعان را براي ازواج ذكر كرده :گويد
من مالعنه  :پس اگر زوج گفت :گويد )رحمه اهللا(شافعي  .كه حق طالق داشته باشد

و زن مطالبة حد كرد زوج حد زده خواهد شد و هر زمان كه زوج مالعنه كرد  ،كنم نمي
  :اي عزوجل فرمودهدخ براي اينكه حد بر زن جاري شود،و گرنه زوجه بايد مالعنه كند 

                       

                     

    )8 / نور( 
خدا  :شود كه چهار مرتبه شهادت دهد و بگويد از زن حد دفع مي«يعني  .تا آخر آيه

لعنت خدا بر  :و در مرتبة پنجم بگويد .كه اين مرد از دروغگويان استگيرم  را شاهد مي
 . شود حد است و عذاب كه از او دفع مي .»من اگر او راست بگويد

و زماني سهل  :از ابي العباس از ربيع كه شافعي گويدو خبر داد مرا ابوعبداهللا الحافظ 
را و  يعني دو طرف مالعنه ،عنينمتالجواني خود ديده است شاهدان بن سعد در هنگام 

شود مگر در  پس ما استدالل كنيم بر اينكه لعان واقع نمي كرده، ابن عمر نيز حكايت
اي از مؤمنين  را بايد طائفهالهي  دوع حديجمو همچنين . از مؤمنيناي  طائفهمحضر 

ار به زنا كمتر از چهزيرا در شهادت  ،استنفرات آن چهار نفر  و كمترينحاضر شوند 
زانيه و زاني كه در سورة نور است به قول خداي تعالي دربارة و اين شبيه . شود نفر نمي

  :فرموده 2آية 

                  )2 / نور( 
 .»حاضر و گواه باشند ان گروهي از مؤمنينايش )حد(در عذاب  و بايد«

  :فرموده) راجع به نماز خوف( 102و در سورة نساء آية 
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             )102 / نساء( 
 .»با تو بايستند )يعني مجاهدين(از ايشان  )اي دسته(اي  طائفه«

 زيرا قصد رسول خدا ؟طائفه گفتهو چرا . از سه نفر استسه نفر و بيشتر  ،ئفهو طا
است كه سه نفر و يا پس مستحب . نفر است و اقل عدد جماعت سه ،از جماعت بودهنم

 . بايد چهار نفر باشند بيشتر باشد و ذكر كره جهت اينكه در حدود
 از شافعي رسيده  و رضاع و نفقاتآنچه در عده 

العباس از ربيع از شافعي  يبر او از اب دمرت كئكه قراالحافظ  خبر داد ما را ابوعبداهللا
  :فرموده 228بقره آية در سورة داي تعالي خ :كه گفت )رحمه اهللا(

                 )228 / بقره( 
 .»انتظار برند و خود را نگه دارندبمدت سه پاكي  طالق داده شدگان بايد«

كه چون از  استدر آيه سه طهر  قراءأاز منظور  :گفته –رضي اهللا عنها  - عايشه
زيد بن ثابت و  ل،همين قو و به مثل. رود وم خارج شد حالل است كه شوهرسحيض 

  رسول خدانيز از اصحاب ولي چند نفري . اند گفتهعبداهللا بن عمر و غير ايشان 
حتي اينكه از  شود پس مطلقه حالل نمي سه حيض است، قراء،منظور از أ: اند گفته

، و قول اول را گفتههر دو قول  حجت )رحمه اهللا(سپس شافعي . سوم غسل كندحيض 
عمر زن  هنگامي كه فرزند و بر اين قول استدالل كرده به اينكه. نموده استاختيار  را

خواست كه فرزندش   از عمر  رسول خدا طالق داده بود،خود را در حال حيض 
شود و در حال طهارت بدون اينكه  تا پاك و زنش را نگه داردكند  عورا امر كند كه رج
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اي كه خدا براي زنان  دهع« :فرمود  او رسول خدجماع كرده باشد او را طالق دهد 
  .)37F1(»شوند اين است امر كرده كه بر آن طالق داده

 1ة طالق آية رقول خدا كه در سو )و اهللا اعلم(يعني  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
  :ودهمفر

             )1 / طالق( 
 .»گاه زنان را طالق داديد براي عده طالق دهيدهر«

خبر داده كه عده، همانا پاكي است نه حيض، و دليل آورده به  پس رسول خدا 

نكه يكرده به ا و استدالل. نيست و براي غسل معنائي ﴾قُروٍء ثَلَاثَةَ﴿ :خدا فرموده كهناي
خون شود، و طهر اين است كه  تا خون ظاهر مي ريزد حيض اين است كه رحم خون مي

است نه رها كردن، پس طهر حبس دارد كه ظاهر نشود، پس قرء بمعني  يرا رحم نگه م
و در شرح اين، كالم . زيرا آن حبس خون است تر است، مناسبقرء در زبان عرب براي 

 . را بسط داده است
رحمه (شافعي  :اس از ربيع كه گفتاز ابي العبخبر داد مرا ابوعبداهللا الحافظ باجازه 

  :خدا فرموده :گويد )اهللا

                          

                          

 )228 / بقره( 

__________________ 

: ، حـديث١٨٠/  ٤(، صـحيح مسـلم )٤٦٢٥: ، حـديث١٨٦٤/ ٤(صـحيح بخـاري [متفق عليـه،  -1

٣٧٢٧([. 
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و اگر به خدا و  برند و خودداري كنند، سه طهر انتظار مي شدگان و طالق داده«
ايشان  نيست كه آنچه را خدا در رحمحالل ان شروز بازپسين ايمان دارند، براي

 .»آفريده پنهان كنند
كه براي مطلقه حالل نيست كه  روشن كرده پس در آيه :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
آيد وقتي  شوهر فكري مي، پس گاهي براي دارد از حيض حمآنچه را در ركتمان كند 

و يا براي ادب طالق شود كه او را نكاح كند  ميپيدا يي أر خوف از انقضاء عده داردكه 
 است محتمل است حمل باشد، كتمان آنچه در رحم :و گفته را كشانيدهكالم سپس . دهد

 . وده استآنان خلق نم در رحم زيرا حمل از چيزهايي است كه خدا 
براي او اي و يا در حيض؟  آيا حامله :از زنش پرسيدهرگاه مرد طالق دهنده پس 

بهتر است كه خود اين  دوسؤال هم نشو نزد من هرگاه از او . كند حالل نيست كه كتمان
سپس كالم را كشانيده كه اگر پس از سؤال كتمان كرد نزد من . مطلب را خبر دهد

و اين در . اين موضوع روايت كرده قول عطا و مجاهد راو شافعي در . گناهكار است

 . نقل شده است »المعرفة«و  »المبسوط«كتاب 

پسندم از اهل علم كه  شنيدم از كسي كه او را مي :و به همين اسناد شافعي گويد
 :اي كه در عده نازل شده قول خداي عزوجل است كه فرموده اول آيه :گفت مي

﴿طَلَّقَاتالْمو رتينصب فُِسهِنوٍء ثَلَاثَةَ بِأَنبرند بمدت سه  ميطالق داده شدگان انتظار « ﴾قُر
زني كه قرء يعني طهارت از حيض ندارد چه قدر است، يعني  عدةپس ندانستند  »پاكي

 4پس خداي تعالي نازل كرد آية . زن حامله راشود و همچنين عدة  زني كه حيض نمي
  :سورة طالق را كه فرموده

                             

            )4 / طالق( 
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كه آيا حيض ( آنان زناني كه از حيض شدن مأيوسند اگر به شك افتاديد«
پس عدة اند،  كه حيض نشده) دختراني(و همچنين آن زنان ) شوند و يا نه مي

 .»است ايشان سه ماه
و قول . شوند سه ماه و آنهائي كه حيض نمي اند يائسهپس قرار داده عدة زناني كه 

  :فرموده 4و در آية . »عدة آنها را ندانستند«يعني  ﴾ارتبتم إنْ﴿ :خدا كه فرموده

                  ) 4 /طالق( 
 .»مدتشان اين است كه وضع حمل نمايند يعني حاملهو زنان باردار «

 . اند كه اين آيه شباهت دارد با آنچه گفته )واهللا اعلم( :شافعي گويد
  :فرموده 49خداي تعالي در سورة احزاب آية  :و بهمين اسناد شافعي گويد

                       

            )49 / احزاب( 
 سپس قبل از آنكه با آنان آميزش كنيد طالقشان را نكاح كرديد چون زنان مؤمنه«

 .»آنان نيستدة هاي بر ع شما عدهداديد پس براي 
كه مس نشده نيست، و مس همان دخول  نيبر ز عده هبيان شده ك و در حكم خدا

 :سپس گويد. كه در عده استو ذكر كرده آياتي . ام و خالفي در اين مطلب نديده، است
 . عده از روزي است كه طالق واقع شده و يا وفات

 240در سورة بقره آية خداي عزوجل  :گويد )رحمه اهللا(و بهمين اسناد شافعي 
  :فرموده



 احكام القرآن

 

185 

                       

                        

         )240 / بقره( 
 )قبل از فوت( گذارند يكنند و همسراني بجاي م و كساني كه از شما وفات مي«

را وصيت متاعي سال كتا ي) و تأمين نفقه و معاش ايشان( براي همسرانشان
بر  و اگر زنان خود بيرون روند نشوند،خارج منزل كه زنان از در صورتي  كنند،

 .»انجام دهند نيست در آنچه آنان در حق خود اقدامي پسنديدهشما گناهي 
نازل شده قبل از آيات  كه اين آيه شنيدم لم به قرآناي از اهل ع از عده :گويدشافعي 

38Fتآيه نسخ شده اس نزول آيات ارث اينارث و بواسطة 

. كه اين آيه اند  و بعضي گفته
و اينكه وصيت اي از ارث است،  و نزديكان بهره با آياتي نازل شده كه براي والدين

ي به او بدهند و منع و سكن و كسوهاست كه نفقه سال كبه بهرة ي دمحدوراجع به زن 
نيست اگر خواست خود آن ولي او ممنوع ون كنند، زن را بير زوج آنشده كه خانوادة 

روز را معين نموده كه بيان كرده و عدة چهار ماه و ده  و خدا بر او. منزل را ترك گويد
باشد كه  مگر آنكه حامله. را نداردشدن و نكاح به ديگري  ختيار خارجعده ا يامادر 

حال  ،كند يعني حدة حامله وضع حمل استاين است كه وضع حمل وعدة او  مدت

__________________ 

 اين آيه نه مربوط به آيات ارث است و نه به آيات عده، بلكه ارفاقي است كه خدا به زنان : مترجم گويد

خواهند لبيك گويند وصيت كنندگان كه زنانشان را  نموده و فرموده كه ازواج هرگاه داعي حق را مي

و آيه عده نيز كاري به . يشان را تأمين كنند و به ايشان نفقه دهنديكسال در خانه سكني دهند و معاش ا

اين آيه ندارد بلكه براي حفظ حرمت مردان است كه زنانشان چهار ماه و ده روز عده نگه دارند و اين 

ونظريه جمهور اين نظر مترجم است ( . آيه براي حفظ حرمت زنان است، پس نه ناسخ است و نه منسوخ

 )نيستاهل سنت  اين 
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و ده عدة چهار ماه  وضع حملكشد كه بواسطة و يا بدرازا اين وضع زود انجام گيرد 
 . شود ميروز ساقط 
زني كه شوهرش وفات كرده قول ديگري است كه اختيار شافعي در سكناي و براي 

و . لك مالند به هر صورت عمل كننداو اگر ندادند م ،دهنداست كه به او سكني  با ورثه
 .  از علي شافعي روايت كرده از شعبياين را 

 :شافعي گويد :از ربيع كه گفت خبر داد ما را ابوسعيد بن ابي عمرو از ابي العباس
  :فرموده 1 شده در سورة طالق آية خداي تعالي دربارة زنان طالق داده

                    

    )1 / طالق( 
مگر آنكه  نشوند و آنان خارج بيرون نكنيدهاشان  از خانه) عده در أيام(زنان را «

 .»آشكاري بياورند كار زشت
دة كند به خانوا و كار زشت اين است كه بدگوئيفاحشه  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

پس اگر چنين كرد براي  ،ايشان گردد بين او و بين كه خوف اختالف زوج و كاري كند
و همين  آنان اخراج او حالل است، و بر ايشان است كه او را منزلي غير آن منزل بدهند

 . ابن عباس نقل نموده استمعني را شافعي از 
 ربيع كه شافعي گفتهاز  االصماز ابي العباس  بن ابي عمرو ابوسعيدخبر داد ما را 

  :فرموده 23در سورة نساء آية خداي تعالي  :است

                       

 )23 / نساء( 
اند و خواهران شما از شير  مادراني كه شيرتان داده) شده بر شماحرام (و «
 .»)رضاعي شما خواهران(
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يكي  :دو معني احتمال داردمادر و خواهر رضاعي  تحريم :گويد )مه اهللارح(شافعي 
و معني آن اين  ،قرار دادهرضاعي را چون مادر و خواهر نسبي و خواهر آنكه خدا مادر 

و به اين معنا ما . شير دادن نيز حرام استه بنسب حرام است، است كه هر چه بواسطة 
 . ر قرآنو قياس ب  رسول خدا سنت بدليل قائليم

سپس . نه غير اين دومعني ديگر اين است كه حرام باشد مادر و خواهر رضاعي 
 . براي معني اول شاهدي از سنت آورده و آن را اختيار كرده است

شود و  شير گفته مي ننام كلي است كه بر يك مكيدرضاع  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
نيز گفته  بر رضاع پس از دو سال ، وشود نيز گفته ميبر كمال شير دادن تا دو سال 

ها موجب تحريم است نه تمام آنها،  ولي ما دليل داريم كه بعضي از شير دادن. شود مي
و نظير اين آية سارق و سارقه و . گفته شود موجب حرمت نيستهر چه نام رضاع پس 

آورده  و حجت. استولي بعضي از آنها موجب حد است كه كلي است  و زانيهآية زاني 
 . موجب حرمت است كه پنج مرتبه شير دادن

 233و استدالل كرده در دو سال كه حق فرزند است به قول خداي تعالي در آية 
  :هدسورة بقره كه فرمو

                            

    )233 / بقره( 
است خود را دو سال كامل شير دهند، اين حكم براي پدري  مادران فرزندانو «

 .»شير دادن را كامل نمايد دهاكه بخو
نيز (و . شير دادن كامل را دو سال تمام ذكر كرده است خداي عزوجل، :سپس گويد

  :فرموده) خدا در همان آيه
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 )233 / بقره( 
طفل را از شير جدا  يكديگر خواستند پس اگر والدين با رضايت و مشورت«

 .»ستيكنند گناهي بر ايشان ن
پس آيه داللت . كه قبل از دو سال بخواهند طفل را از شير بگيرند) واهللا اعلم(يعني 

و اين . قبل از دو سالضي زن و شوهر به ترا طفل از شير رخصت جدا كردنكند بر  مي
از شير بهتر از تمام  جدا كردنرا والدين مالحظه كنند كه حال طفل شود مگر اينكه  نمي

 و يا طفل شير غير طفل و يا زن مرضعه از مصلحت، براي علتي كردن مدت رضاع است
 . گيرد و نحو آن او را نمي

كه پس از گذشتن آن  داللت دارد ،براي حكمي نهايت قرار دادهخداي تعالي  و آنچه
سورة  228ية آدر  مثالً شود و حكم بعد غير از حكم قبل است، عوض ميكم ح ،وقت
  :بقره

                 )228 / بقره( 
 .»استبمدت سه پاكي  طالق داده شدگان را انتظاري«
و . سه طهر غير از حكم ايشان در آن سه طهر استگذشت زنان پس از  پس حكم

  :فرمودهسورة نساء  101در آية 

﴿                    

  ﴾ )101 / نساء( 
 كه نماز گناهي بر شما نيستپس  و چون پا به سفر در زمين به راه افتاديد،«

 .»خود را قصر كنيد
حكم  كه داللت دارد در صورت فقدان آن شرايط، قرار دادهو قصر را با شرايطي 

 . قصر نيست ايشان
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شافعي  :كه گفت از ربيعاز ابي العباس ر داد ما را ابوعبداهللا الحافظ بقرائت بر او بخ
  :فرموده 3آية خداي تعالي در سورة نساء  :گويد )رحمه اهللا(

                        

                           

 )3 / نساء( 
ولي اگر  ر،دو، سه، چها :براي شما از زنانباشد  اكيزهآنچه پ كنيد پس نكاح«

ي كه در اختيار داشتيد به يك زن و يا ملك يمينعدالتي  از بيخوف و ترس 
مند  و يا عيال نكنيد راست به اينكه جوكه اين نزديكتر  شماست اكتفاء كنيد

 .»نشويد
بر اينكه بر  داللت دارند ﴾تعولُوا أَالَّ أَدنى ذَلك﴿ :جملة :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 

اين است كه  معنايش ﴾تعولُوا أَالَّ﴿ :و قول خدا كه فرموده. زوجة اوقة زوج است نف
بر باشد و اگر چه بيش از يك زن  مرد يك زن داشتهعيال شما زياد نشود در وقتي كه 

 . باشد او مباح
محمد بن عبدالواحد  بغداد از ابي عمروالعدل در  حسن بن بشيرانخبر داد ما را ابوال

 ،﴾تعولُوا أَالَّ﴿ :در قول خداي عزوجل »الصراط ياقوتة«در كتاب صاحب ثعلب اللغوي 

و از زيد بن اسلم در . زياد نشودو عيال شما . باشد مي» ديجور نكن«آورده كه معني آن 
 . شما زياد نشودعيال  :اين است كهمعنايش  :روايت داريم كه گويداين آيه 

خداي  :گويد )رحمه اهللا(يع كه شافعي از رباز ابي العباس  عبداهللاخبر داد ما را ابو
  :فرموده عزوجل دربارة مطلقات

﴿              ﴾ .) 6/ الطالق.(  
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 داريد بقدر وسعكه خود سكونت دهيد از جائي را سكني زنان مطلقه «
 .»خودتان

  :فرموده) نيز(و 

﴿                         ﴾ .) 6/ الطالق.( 

 . »هستند بر آنان نفقه دهيد تا وضع حمل كنند و اگر حامله«
اي است كه زوج  كه دربارة مطلقه يه روشن كردهآاين  :گويد )رحمه اهللا( يشافع

به  گفته سكني، و بعد عموم امر نموده به دادنخدا بطور  زيرا تواند رجوع كند، نمي
داللت دارد كه بر غير حامله نفقه  و اين وصف. ه دهيد تا وضع حمل كندنفق حامله

شود كه  ميو اين دليل اي كه چنين وصفي دارد  مطلقهبراي  را واجب شدهيز. ستين
 در اينكه مطلقة ام ستهنعلم را ندااز اهل و چون مخالفي . نفقه نيست چون وصف نبود

در شرح اين  و. مربوط نيستفوق به رجعيه  پس آية در حكم ازواج است، رجعيه
 . آورده استبسط كالم داده و حجت مطلب 

رحمه (كه شافعي  از ربيع االصمخبر داد ما را ابوسعيد بن ابي عمرو از ابي العباس 
  :فرموده 233 و تعالي در سورة بقره آية تباركخداي  :گويد )اهللا

                            

                      )233/  بقره( 
پدري است  حكم برايخود را دو سال تمام شير دهند، اين و مادران فرزندان «

ايشان را  و پوشاك و پدر بايد خوراك نمايد،را كامل كه بخواهد شير دادن 
 .»بشايستگي فراهم كند

  :فرموده 6و در سورة طالق آية 
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          )6 / طالق( 
ن خودتان بخوبي و و بي اي شما شير دادند اجرشان را بدهيدبرپس اگر «

مبتال شديد و بهم سختي  بسختيو اگر  ،را بپذيريد امر يكديگرآميز  مسالمت
 .»بر عهده گيردپس شير آن طفل را زن ديگري  ،نموديد

 يزاج است كه اجاره بياني  خدا و سنت رسولدر كتاب  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

پس اگر « .﴾لَكُم فَآتوهن أُجورهنفَإِنْ أَرضعن ﴿ :فرمودهدا در آية فوق زيرا خ ،است
يك طفلي  ،مختلف است و شير دادن ،»را بدهيد پس اجرشانند داد براي شما شير

و شير او كم و  گر شير دارديدارد و يك زني بيشتر از زن د ديگر شير الزم از طفلبيشتر 
 . شود زياد مي

اي قياس بر شير  بر خدمت بنده اجاره بستن ستاو جايز  ،جايز است اجارهپس امور 
ه كردن اجير راجا ،مردم است آنچه متعارف است بين از و در غير اين نيز دادن طفلي،

 . جايز است نمودن
واج دچه مادر در از پدر است نه مادر،و مخارج فرزند بر عهدة  نفقه :شافعي گويد

 رزيرا ماد ،نيست ارثوبر اينكه نفقه بر  داللت است اين مطلبو در . و چه مطلقه باشد
و ابن عباس در قول . بر پدر استو نفقه و شير  ،بر او نيست و باز نفقه ،بر است ارث

  :ودهمكه فر خداي عزوجل

            )233 / بقره( 
 .»زدشير را بپردايعني هزينة (رث نيز چنين امري واجب است و بر وا«

 . رضاع بر مادر نيست د،فرزندش ضرر بخورنبايد مادر بواسطة  از اينكه :گويد
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نيست كه زن شير  الزم :گويد در كتاب امالء )رحمه اهللا(و به همين اسناد شافعي 
نكه خود بخواهد آآن زن نزد شوهر خود باشد و يا نباشد مگر خود را، چه  دهد فرزند

ورة طالق زيرا خدا در س .غني باشد و چه فقير هچ ،يا غير شريفه ه باشد وچه زن شريف
  :فرموده 6آية 

             )6 / طالق( 
 .»گيري كنيد زن ديگري او را شير خواهد داد اگر بر يكدگر سخت«
در كتاب تعالي  خداي :گويد، پس هددر كتاب اجاره زياد كر )رحمه اهللا(و شافعي 

 27آية  در سورة قصص. اند به آن عمل كردهو بعضي از انبياء  ،اجاره را ذكر نموده خود
  :دختر شعيب به پدر خود گويد

                        

 )26 / قصص( 
قوي و امين  ،اي سي را اجير كردهكن كه بهترين كموسي را اجير  ،اي پدر«

 .»است
 معيني خود را اجاره داده كه بآن هاي او سال رانبپس خدا ذكر كرده كه يكي از پيام
 و اينكه باكي نيست در اجارهاجاره دارد بر تجويز  ناموس زني را مالك شود، پس داللت

گله اجير كرد بر اينكه  او را :شده و گفته. اجاره بهر حالي جايز است ،بنابراين. ها سالبر 
 .ماعل و اهللا. او را بچراند و چهارپايان

  
 فعي رسيده در جراحت و غير آن  شا  آنچه از

بن  يعباز ر االصم محمد بن يعقوباز ابي العباس الحافظ  ما را ابوعبداهللا دخبر دا
 يغمبربه پ 151در سورة انعام آية عزوجل  خداي :كه گفت )رحمه اهللا(سليمان از شافعي 

  :هدمورخود ف
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       )151 / انعام( 
را كه چيزي  :بر شما حرام كرده تانآنچه پروردگارشما بخوانم  بر بيائيد :بگو«

و اوالد خود را از نداري نكشيد، ما احسان كنيد  شريك او نكنيد و به والدين
 .»دهيم را روزي مي شما و ايشان

  :رمودهف 9و  8آيات  و در سورة تكوير

                )9-8 / تكوير( 
 .»گناهي كشته شده به چه. ؤال شود از دختران زنده بگورسكه يعني در روزي «

  :فرموده 137در سورة انعام آية و 

              

     )137 / انعام( 
 از مشركين زينتسياري ببراي ) خدام بتهايعني ( و اين چنين شركاء ايشان«

 .»اند كشتن اوالد ايشان را داده
كوچك از اوالدشان را از خوف  بعضي از عرب دختران :ودهمفر )رحمه اهللا(شافعي 

كرد حتي اين داللت پس خداي تعالي از آن نهي . كشتند عار ميف ونداري و يا خ
و  ،كردداري دنيز بايد خو مكان جنگو در دارالحرب  اوالد مشركينكند كه از قتل  مي

كتاب داللت دارد بر حرام بودن  هعالوه بر آنچ ،دارد قرآن و سنت بر اين معني داللت
 . قتل بناحق
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در كه  )رحمه اهللا(شافعي عبداهللا الحافظ از ابي العباس از ربيع از ابو خبر داد ما را
  :33ل خداي عزوجل در سورة اسراء آية وق

                   

    )33 / اسراء( 
) كند كه قصاص(قرار داديم ما براي ولي او تسلطي  كشته شود هر كس مظلوم«

 .»نكنداسراف در قتل پس بايد 
كه در سورة ) علمو اهللا ا(و اين مانند آية ديگر است  را نكشد،يعني غير قاتل  :گويد
  :فرموده 178بقره آية 

              )178 / بقره( 
 .»قصاص در كشتگان بر شما نوشته شد«

در كتابش خداي عزوجل . از آنكه كاري نكردهاست نه  پس قصاص همانا از قاتل
 . براي كه و بر كه كه قصاصرا واجب كرده و سنت بيان كرده ) يعني كيفر برابر(قصاص 

از مطلب معلومي  :گفت از شافعي كه از ربيعخبر داد ما را ابوعبداهللا از ابي العباس 
و از  اختالفي نبوده ام احدي از كساني كه من مالقات كرده دانند و بين كه همه مي

يك نوع ( بود جدائي ز فضل فروشياوحي  قبل از نزول اينكه يدهسعلماي عرب به ما ر
بعضي  و در ديه. ز قتل عمد و خطاا در بين همسايگان بودو فرق زيادي  )معامله است 

و . ه بوددية بني قريظقابل م ندچمرد شريف تا آنكه دية قائل بودند براي بعضي برتري 
و  نكشتهبه سوي آنكه  شد از قاتل تجاوز ميشد  هرگاه كشته ميمرد شريفي از عرب 

 مثالً. كه يك نفر بود چند نفري را بكشدبجاي مقتول  شدند مگر آنكه راضي نميبسا 
به او  ،اي را جمع كرد پدر او عده عبسي را كشت،بن زهير يكي از طائفة غنوي، شأس 

 .اين سه مرا راضي نكنديكي از سه كار كه غير  :گفت د؟در قتل چه خواهي كر :گفتند
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مرا پر كنند از  ا رداءو ي. س راشأ زنده كند :آن سه چه باشند؟ گفت :به او گفتند
بينم عوضي  من نميها را بدهند من بكشم، تازه  غنويآسمان و يا تمام طائفة  ستارگان

 . گرفته باشم

ولي بعضي از   ،بين دو طائفه روزگار درازي قتال بودپس وائل كشته شد، و كليب 

من  =مللي وال ج ناقة ال« :بود كه گفتبكري  و او حارث بن عباد(كناره گرفت  ايشان

نزد ، او آمد و كشتند او را گرفتند پس فرزند) »مثل شد اينو  »و نه مادهنه شتر نر دارم 
، در »كليب«بعوض  »بجير«من  پس فرزند گرفتم، دانيد من كناره شما مي :ايشان و گفت

مقابل بند بجير  :آنان گفتند. و از جنگ خودداري كنيدعرب بود؟  حالي كه او عزيرترين
 . گير بود قتال كرد در حالي كه گوشه ناپس او ناچار با ايش. شود مينكفش كليب 
و مانند اينها نازل شده از آنچه در آية فوق در اين قضايا  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

و حكم خدا بعدالت است، و از روي عدل مساوي كرده . كردند به آن حكم ميجاهليت 
مائده  هو در سور فرق نگذاشته،قصاص را در شريف و غير شريف  وخود، بين بندگان 

  :فرموده 50آية 

﴿                      

﴾ )50 / مائده( 
از خدا در حكم صادر كردن و كيست نيكوتر ! جويند؟ را مي تآيا حكم جاهلي«

 .»قوم اهل يقينبراي 
اسالم آمد در حالي كه بعضي از عرب از بعض ديگر  :گويد )مه اهللارح(شافعي 

  :از سورة بقره كه فرموده 178پس دربارة ايشان نازل شد آية . كرد ها مي خون ةمطالب

                          

             )178 / بقره( 
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آزاد در برابر آزاد، و  :شدگان مقرر شد بر شما قصاص دربارة كشته ،اي مؤمنين«
يعني اگر شخص آزادي، آزادي را كشت، و يا اسيري ( و زن به زن،ه دبنده به بن

يا  و يا اسير وهمان آزاد،  بايد عيناً ،و يا زني زني را كشتاسير ديگر را كشت 
 .»)ديگر سرايت نكندشوند و به كس  زن قاتل كشته

قتال قليلي  فاميل از عرب بود كه قبل از اسالم بمدت و ابتداي اين، در دو :گويد
در مقابل زن مرد را  وردندخپس قسم . برتري داشتكردند و يكي از آنان بر ديگري 

كه همان قاتل را (راضي شدند  زل شدو چون اين آيه نا ،بكشند و در مقابل بنده آزاد را
 ). بكشند

 :اند قدر شبيه است اين سخن به سخني كه گفتهو چه  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
را بر غير او كند و جرم احدي   ملزم مي هر گناهكاري را به گناه خودشخداي تعالي 

و  ،قاتل استدر صورتي كه  »آزادآزاد در برابر « ﴾الْحر بِالْحر﴿ :و لذا فرموده. قرار نداده
و زن در برابر زن هرگاه قاتل باشد، نه آنكه . هرگاه قاتل باشددر برابر بنده ) بنده(عبد 

روايت   و از رسول خدا. اند قتل نكردهكشته شود از كساني كه احدي غير از قاتل 
تم آنچه گف. )39F1(»را بكشدكسي است كه غيرقاتلي  مردم بر خداترين  دشمن«آمده كه 

كشته زن  مقابله نقل شده كه مردي ب ولي از بعضي از اهل تفسير د،رمخالفي ندا
 . شود نمي

خداي  :ربيع از شافعي كه گفتالحافظ از ابي العباس از  خبر داد ما را ابوعبداهللا
 :و تعالي فرموده تبارك

﴿                 ﴾  ) 178/ بقره( 

__________________ 

ايـن  «: گويـد شعيب ارنـؤوط مـي   ). 179/ 2(، مسند احمد )958: ، حديث198ص (الشافعي مسند  -1

 .»حديث حسن است، و با شواهدش به درجه صحيح مي رسد
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نوشته شده بر شما قصاص دربارة  ،اي كساني كه ايمان آورديد«
 .»شدگان كشته

و  كه مخاطب آيه لغينابر بمقرر شده و نوشته شده اين است كه ظاهر آيه  :گويد
قول و  اند، برادران ديني خود را كشته را كشتند كه هرگاه مؤمنين ساير فرايض ايشانند

﴿ :خدا كه فرموده         ﴾ » پس آن كس كه از طرف برادر

 آنست كه بين مؤمنينبراي  »شد )و كسر(بنفع او گذشت ) از خونبها(چيزي دينيش 
  :فرموده 10آية رات جح رةو در سو ،برادري قرار داده

         )10 / حجرات( 
 .»برادرند همانا مؤمنان«

 و سنت رسول خدا :گويد. را بين مؤمنين و كافرين قطع نمودولي اين برادري 
 . آيه ظاهر اينداللت دارد بر مانند 

، دربارة اهل كتاب 45آية  مائدهدر سورة  خداي جل ثناؤه :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
  :فرموده تتورا

                 )45 / مائده( 
 .»جان استكه جان در برابر  براي ايشان نوشتيم تو در تورا«

چيزي باشد مگر طبق آنچه در  جايز نيست تو در حكم خدا بين اهل تورا :گويد
  :تجويز كرده كه 33آية  سورة اسراء

                   

    )33 / اسراء( 
قصاص (هر كس مظلوم كشته شود پس ما براي ولي او سلطنت قرار داديم كه «

 .»پس در قتل نبايد اسراف كند) كند
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چنين باشد كه هر نفسي محترم است و بر كسي كه او را  و جايز نيست مگر اينكه
اگر او را ( كافر معاهدقابل الزمة اين سخن اين است كه مؤمن بم. بكشد قصاص است

شود و هم چنين در مقابل كافري كه طلب امان كرده و در مقابل  كشته مي) كشته باشد
بندة خود او و بندة غير ابل قو همچنين مرد بم. شود زن و بچة اهل حرب نيز كشته مي

 مردو همچنين شود  كشته مي )باشدهرگاه آن بنده را كشته (او مسلم باشد و يا كافر 
 . را بكشد هرگاه فرزندشفرزندش بمقابل 

چنين باشد كه از  ﴾...ومن قُتلَ مظْلُوماً ﴿ :هدعزوجل كه فرموقول خداي و يا معني 
شود براهنمائي  كه قصاص ميخون او مساوي خون قاتل باشد و هر كس كساني كه 
 :ودهچنانكه قول خداي عزوجل را كه فرم ،و يا سنت و يا اجماع باشدكتاب خدا 

قاتل شد نه اينكه مردي بمقابل  هرگاه زن :يمئبگو »زن زن در برابر« ﴾والْأُنثَى بِالْأُنثَى﴿
است، زيرا بر اين  كتاب و سنت باشد بهترين معاني آيه و اينكه بداللت. شودنزن كشته 

نٌ بِكَ « :كه فرموده  از جمله قول رسول خدا ،هائي است معني دليل مِ ؤْ تَلُ مُ قْ (» افِرٍ الَ يُ
40F

1( 

و اجماع است بر اينكه مردي بمقابل پسرش و يا . »مؤمن در عوض كافر كشته نشود«
اي از  ن يافته و بمقابل زني يا بچهكه اماكافري از اهل دارالحرب اش و يا بمقابل  بنده

  .در هيچ حال كشته نشودو همچنين مرد حر بمقابل بنده . دارالحرب كشته نشود
خبر داد ما را  :كه گفتنداق سحالحافظ و ابوزكريا بن ابي اداهللا بما را ابوع خبر داد
از معاذ بن موسي از بكير بن معروف از مقاتل بن حيان كه ع از شافعي ياز ربابوالعباس 
اي گرفتم از جمله مجاهد و حسن و ضحاك بن مزاحم،  اين تفسير را از عده :مقاتل گفته

  :ورة بقره كه فرمودهس 178در ذيل آية كه در قول خداي تعالي 

__________________ 

 ).2882: ، حديث1110/  3(صحيح بخاري  -1
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                 )178 / بقره( 
و كم (گذشت شد  پس كسي كه از طرف برادرش چيزي بنفع او از خونبها«

و نيكي (پيروي كند و اداء ديه به برادرش به نيكي باشد بايد بشايستگي  )گرديد
اين تخفيفي از پروردگارتان و رحمتي است، پس آن  ).برادرش را جبران كند

براي او عذابي است دردناك، و براي شما در  كس كه بعد از اين تجاوز كند
 .»است) و ماية حيات(قصاص زندگي 

شد كه هر كس نفسي را بدون جهت بكشد حق  نوشته ةتورابر اهل  :مقاتل گويد

بر اهل  و. و از او عفو نشود و ديه از او پذيرفته نگردد ،است كه قصاص بشود به آن
  ولي براي امت محمد. ته نگردداينكه از او عفو شود و كشانجيل واجب شده 

خواست عفو ديه بگيرد و اگر و اگر خواست  رخصت شده كه اگر ولي خواست بكشد،

﴿ :كه فرمودهكند، و اينست قول خداي عزوجل            ﴾ 

س سپ. »)ديه قرار داده و كشته نشودكه ( از خداست و رحمتي تخفيفي ديه،«يعني، 

﴿ :فرمايد مي             ﴾ هر كس « :فرمايد كه مي

و بكشد براي او عذاب دردناك ر گذشته دپس از گرفتن ديه و دريافت خونبها از حد 
 . »است

﴿ :در قول خداي تعاليو مقاتل         ﴾ يعني  :گويد مي

كه بعضي از شما را از خوف  »زندگي و حيات استبراي شما قوامبخش  قصاص«
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ترس از كشته شدن، بعض ديگر  و بعضي از شما بجهت .ندك ميبعض ديگر جلوگيري 
 .كشد را نمي

خبر داد ما را ابوالعباس از ربيع از  :كه گفتندريا كو ابوزما را ابوعبداهللا و خبر دادند 
از ابن  :گفت از مجاهد شنيدم كه مي :كه گفتدينار ن ب واز عمرشافعي از ابن عيينه 

در بني اسرائيل قصاص بود و ديه نبود، پس خداي عزوجل به  :گويد عباس شنيدم مي

﴿ :اين امت فرمود                       

                  ﴾.  پس عفو اين است كه ديه قبول

 ﴿ :و فرمود. شود در قتل عمد          

       ﴾ ،به شما  كه بر قبل از شما نوشته شده،نسبت به آنچه كه  :يعني

﴿ :فرمايد و در آخر مي. تخفيف داده شد           

 ﴾. » براي او عذاب  )و بكشد(تجاوز كند ) دريافت خونبها(كه هر كس پس از آن

 . »دردناك است
ن عباس و آنچه اب :در روايتي كه ابوعبداهللا از او نقل كرده گويد )رحمه اهللا(شافعي 

 آنچه مقاتل گفته، وليكننين چو هم ،)واهللا اعلم(كه گفته  در اينجا گفته چنانست
كند بر  داللت مي بيشتر از ابن عباس است و كتاب خدامقاتل در اينجا تفحص و تعمق 

﴿ :فرمودهسپس  زيرا خداي جل ثنائه ذكر كرده قصاص را،. گفته استآنچه مقاتل    

                   ﴾  پس اينكه برادرش

ست گفته شود كه عفو اين است كه مصالحه شود بر يننسبت به او عفو كند، جايز 
ته جايز نيست كه عفو گف ،گرفتن ديه، زيرا عفو ترك حق است بدون عوض، بنابراين
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پس چون عفو شد ديگر راهي به سوي او . تل صرف نظر شودشود مگر اينكه از آن ق
قتل، مالي در مال قاتل است و  براي بخشندةفقط راهي به قاتل ندارند و نيست، و گويا 

با نيكي و خوبي ديه را به  نشان دهد و كه بايد قاتل رفتاري شايستهآن دية مقتول است 
كه چون از  عفو از قاتل باشد يشان،منظور از عفو او يا اينكه . برساندل ة مقتودخانوا
و بر  قاتل بيفتدو عفو كننده نبايد بدنبال . عفو كردند ديگر چيزي بر قاتل نيستقاتل 

 . رساندنيست كه به خانوادة مقتول زي يقاتل چ
قرآن موافق است پس حديث ابي شريح كعبي سنت با بيان  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

اهل مقتول  كسي را بكشدكسي كه پس از عفو « :ودفرم  را ذكر كرده كه پيغمبر
 . )41F1(»و اگر خواستند ديه را بگيرند. اگر خواستند او را بكشند :بين دو چيزمخيرند 

  :فرموده 33 آية ءاسراخدا در سورة  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

                      )33 / اسراء( 
كه (و هر كس مظلوم كشته شود پس ما براي ولي او سلطنتي قرار داديم «

 .»)كندقصاص 
معلوم است كه ولي كسي  باشند، و نزد اهل علم، از كساني كه مخاطب به اين آيه مي

 . است كه خدا ميراث مقتول را براي او قرار داده است
 )رحمه اهللا(عباس از ربيع كه شافعي از ابي ال و در آنچه خبر داد مرا ابوعبداهللا باجازه

آنچه را بر اهل تورات واجب كرده، ذكر  45خداي تعالي در سورة مائده آية  :فرموده
  :فرمايد كرده و مي

__________________ 

، و ترمــذي )1406: ، حــديث421/  4(، ســنن ترمــذي )4504: ، حــديث579/  2(داود ي ســنن ابــ -1

و آلباني نيز به صحيح بودن اين حديث حكـم كـرده   . »اين حديث حسن و صحيح است«: مودهفر
 .و بهمين معنى در صحيحين نيز روايت شده. است
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                    )45 / مائده( 
و در تورات بر آنان نوشتيم كه جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم، و «

بيني در برابر بيني، و گوش در برابر گوش، و دندان در مقابل دندان، و 
 .»...ها را قصاص  جراحت

نستم در اينكه قصاص در اين امت چنانست نداو خالفي  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
در اينكه  و مخالفي ندانستمكه خداي تعالي همچنان بين اهل تورات حكم كرده، 

هايي كه  در نفس و آنچه كمتر از آنست كه جراحتآزاد مسلمان قصاص بين دو مرد 
شود البته بدون تلفي كه از محل قصاص ترسيده  قصاص در آن ممكن است انجام مي

ه شدن داشته باشد در صورتي كه نبايد كشته يعني در هنكام قصاص خطر كشت (.شود
 )شود 

ابوالعباس از ربيع كه حديث كرد ما را  :خبر داد ما را ابوسعيد بن ابي عمرو، گفت
  :فرموده 92ة آينساء خداي تعالي در سورة  :گفته )رحمه اهللا(شافعي  :گفت

                          

                        )92 / نساء( 
و هر آن كس كه مؤمني را بخطا  و مؤمن حق ندارد مؤمني را بكشد مگر بخطا،«

دادن به خانوادة مقتول يك بندة مؤمن و ديه او آزاد كردن پس جريمة  بكشد،
 .»است

كه بخطا كشته اينكه در كتاب خود حكم كرده بر قاتل مؤمني  خداي جل ثناؤه: گويد
بيان شده كه ديه چه قدر است؟   و بر زبان رسول او. اي به خانوادة مقتول بپردازد ديه

  نقل شده كه نزاعي ندارند كه رسول خدااي از اهل علم در دية مسلمان  و از عده
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باشد از نقل چند نفر بخصوص اگرچه نقل  ، و اين اقوي مي)42F1( حكم به صد شتر نموده
×. قتل خطا صد شتر است كنيم كه دية ه و ما به همين حكم ميخصوصي هم شد

باشند بقول خودشان كه  يعني اهل عراق ملزم مي عراقيين :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
از عكرمه و بتحقيق . درهم استدارد ده هزار  درهم و ديناراند بر كسي كه  در ديه گفته

ه گمان و عكرم. به دوازده هزار درهمكرد در ديه  روايت شده كه حكم  از رسول خدا

  :سورة توبه 74آية كرده كه نازل شده در اين موضوع         

       )43()74 / توبهF2(. »گيرند كه خداوند و  آنها فقط از اين انتقام مى

×.»نياز ساختند خود، بى) و كرم(رسولش، آنان را به فضل 
از عمرو بن دينار از  را روايت كرده ابن عيينه حديث عكرمه :امام بيهقي گويد

در عكرمه، يك بار بطور مرسل نقل نموده و مرتبة ديگر موصول كه ذكر ابن عباس 
از ابن عباس مسلسل نقل  از عمرو از عكرمهمحمد بن مسلم طائفي و آن را  ،آنست

×. نموده است
كافر  امر كرده دربارةخداي تعالي  :گفته )رحمه اهللا(شافعي  :اسناد گويد و به همان

  و سنت رسول خدا. ديه بدهنداو اينكه به خانوادة  هرگاه بخطا كشته شود پيمان بسته
عالوه بر آنچه خدا بين مؤمنين و كفار  ،ر كشته نشودكاف مؤمن بمقابلبر اين است كه 

 شود مگر به ديه و از آن كمكه بر قاتل كافر حكم  پس جايز نيست. فرق گذاشته
×. خبر معتبري شود مگر به نمي

__________________ 

آلباني و شـعيب ارنـؤوط مـي    ). 183/ 2(مسند احمد ، )4541: ، حديث592/ 2(سنن أبي داود : نگا ؛1

×.»اين حديث حسن است«: گويند
×).238/ 13(البيهقي  ؛، معرفة السنن واآلثار )101/ 10(وي الطحا ¥مشكل اآلثار  ؛2
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و نصراني يهودي در دية ) رضي اهللا عنهما(و عثمان بن عفان  خطاب،و عمر بن ال
 به هشتصد حكم كرددر دية مجوسي   عمرو  .مسلمان به ثلث دية حكم كردند

هزار  مسلمان است، زيرا او دية مسلمان را دوازده يكدهم دية دو ثلثدرهم، و اين 
 . كرد درهم معين مي

و گفته شده كه . هاي ايشان كمتر از اين گفته باشد در ديهشناسم كه  و كسي را نمي
يك از اين كفار را به كمتر  دانيم قاتل هر ميپس ما ملزم . دية ايشان بيش از اينها است

سخن ايشان را نقض و . شافعي در اين باره طول كالم داده استو . اند آنچه گفتهاز 
شود كه  گاهي ميو به بنده، و حال آنكه آزاد و جنين نة زن مؤم دية به كرده با استدالل

اجب مؤمن وهر يك از اينان آزاد كردن يك بندة و در قتل . ده درهم باشد قيمت جنين
 . اند مساوي نشده ولي در ديه ،است

 :هتكه گف )رحمه اهللا(از ربيع از شافعي الحافظ از ابي العباس اهللا دخبر داد ما را ابوعب
  :فرموده 92آية در سورة نساء خداي تعالي 

                          

                           

                          

                           

           . )92 / نساء( 
ر آن كس كه مؤمني را به و مؤمن حق ندارد مؤمني را بكشد مگر به خطا، و ه«

به خانوادة  و ديه دادن نميك بندة مؤ او آزاد كردنة ، پس جريمخطا بكشد
قومي بود كه از بين و هرگاه مقتول ايشان در گذرند، مقتول است مگر اينكه 

ني مبندة مؤ بود، پس بر قاتل آزاد كردنمؤمن ولي آن مقتول  ددشمن شماين
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پس  ،پيماني استاز قومي بود كه بين شما و ايشان مقتول ، و اگر كافيست
 .»مقتول و آزاد كردن بندة مؤمني است تكليف اداي ديه به خانوادة

كالم را سپس  .قوم دشمن يعني در ميان ﴾من قَومٍ﴿ :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
زيرا . تأويل الزم ندارددر قرآن كفايت است از تأويل، يعني  :اينكه فرموده كشانيده تا

و  آيه حكم كرده دربارة مؤمن در قتل خطا به ديه و كفاره،خداي تعالي در قسمت اول 
 :رمودهما و او پيمان است، و در بين اين دو حكم ف آنكه بينآن حكم كرده دربارة بمانند 

 منيست كه بندة مؤفقط كافيدر اين صورت از طائفة دشمن كه  مؤمني است اگر مقتول
حربي نبايد ديه يك نفر دشمن متخاصم  به طائفةزيرا ، كردهنآزاد كند و ديه را ذكر 
اين بود كه چون دعوت را به مردم   و از سنت رسول خدا. مؤمن را پرداخت نمود

غارت  دليل است بر اينكه و اين. برد مي بر ايشان غارت) كردند و قبول نمي( رسانيد
 :گويد  )رحمه اهللا(شافعي . آن كشته شود ديه دارداگر اهل اي كه  مباح نيست بر آن خانه

زيرا عموم مهاجرين از گفته شود دشمن،  او دشمنندبه مردي كه طائفة  و جايز نيست
ساير مهاجرين كه از  چنينبودند و هماهل مكه دشمن و كافر  شقريش بودند و قري

پس . دشمن مسلمين بودندآنان ديگر از عرب و عجم بودند در حالي كه قبيلة طوائف 
بر او آزاد كردن شد سپس مسلمان ديگري او را كشت مسلماني داخل در دارالحرب اگر 

دانسته او مسلم است او را  و نميشناخته  در حالي كه او را نمياگر  وبندة مؤمني است، 
 . داده است كالمو در شرح آن اطالة  .ته پس ديه نداردكش

و از ي كه از او عفو شد داتل عمو هر ق :گويددر كتاب البويطي  )رحمه اهللا(شافعي 
با اينكه  دادهزيرا خداي عزوجل در خطا كفاره قرار  ،كفارهاو ديه گرفته شد بر او است 

است كه  كتاب خدا ،و دليل اين. در عمد بطريق اولي كفاره استندارد، پس  خطا گناه
  :دربارة ظهار فرموده 2ادله آية در سورة مج

           )2 / مجادله( 
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 »گويند ترديد سخنى ناپسند و دروغ مى و آنان بى«
 .و در آن كفاره قرار داده است

  :رمودهكفاره قرار داده و ف ،دي صيدمدر قتل ع 95آية و در سورة مائده 

                       

 )95 / مائده( 
آن را بكشد، جزايى مانند ]  و آگاهى[و هر آن كس از شما كه از روى عمد «

 .»واجب است] بر او[آنچه كشته است، از چهارپايان 

 .)عمدي در حيوانقتل  قياس كرده قتل عمدي در انسان را به(
ذكر ولي عفو و گرفتن ديه را نيز ذكر كرده، المزني و اين را در كتاب و روايت 

 . نكرده
 

  آنچه از شافعي رسيد در قتال اهل بغي و مرتد
 :شافعي گويد :از ربيع كه گفتو در آنچه مرا خبر داد ابوعبداهللا باجازه از ابي العباس 

  :فرموده 9 خداي عزوجل در سورة حجرات آية

                        

                          

 )9 / حجرات( 
ند، پس بين ايشان صلح دهيد و اگر يكي كارزار كرداز مؤمنين و اگر دو طائفه «

مان رتا به ف د بجنگيدكن ستم مي ستم روا داشت پس با آنكهبر ديگري از آنان 
 .»....خدا بگردد 
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امر كرده كه بين ايشان  و ند مؤمن ناميده،راز صلح داع اامتن اي كه طائفهپس خدا دو 
 . دهندرا اصالح 

و ارادة قتال شدند  ن را هرگاه جدامؤمنيدو طائفة  پس بر هر كسي حق است كه
 . تا به سوي صلح دعوت شونددعوت كند كه قتال نكنند را كردند، ايشان 

اند تا به سوي امر خدا  ناميده شدهكه مؤمن با گروه ستمكار و امر كرده به قتال 
زيرا خدا اذن قتال با ايشان را  احدي حق قتال با او را ندارد گشترب پس اگر. ددربرگ
فرار از قتال است بواسطة  شترگبو فئ بمعني از برگشت دارند در مدتي كه امتناع  داده

و فئ برگشت  گشته، ركرد پس همانا بو هر وقت قتال را ترك . و يا توبه و يا غير اينها
از آنچه خداي تعالي حرام و همچنين بمعناي خودداري  ،و از عصيان الهي استاز قتال 

آورده  يفئ را بهمين معن در شعرخود در واقعة جنگي، ذويب هذليابوو  .كرده است
 . است

رگشتند بايد با عدالت با ايشان رفتار شود و خدا اگر ب :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
كه چه ها را  حكم مال و همچنين ذكر نكرده ،ها كه ريخته شده ذكر نكرده حكم خون

ن ايشان اصالح شود، و قبل از اي دارد و فقط اول و آخر صلح را ذكر كرده كه بي تبعه
 . را خواسته است الحصخدا ااذن بر قتال 

فوت شده از ايشان ساقط ها و آنچه از اموال  و خون احاترگويا تبعات و جپس 

    ﴿ :و احتمال دارد كه قول خداي عزوجل كه فرموده .است

 ﴾ »اين باشد كه حكم ، »لت اصالح دهيدانشان را بعدامي پس اگر برگشت

سپس . معلوم كنيد و حق را براي صاحبان حق بگيريد كارهائي را كه كرده بعدالت
 . و دليل آن را ذكر نموده است اول را اختيار كردههمان احتمال شافعي 

كه  )رحمه اهللا(شافعي از ابي العباس از ربيع از عمرو ابي د ما را ابوسعيد بن خبر دا
  :فرموده 3تا  1آيات  در سورة منافقونخداي عزوجل  :گويد
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                     )3-1 / منافقون( 
ي، و خدا دهيم كه تو رسول خدائ شهادت مي :نزد تو آيند بگويند چون منافقين«

 .كه منافقين دروغ گويند دهد و خدا شهادت مي ،كه تو رسول اوئيداند  مي
اند و بتحقيق آنچه  و از راه خدا دور بگشته خود را سپري كردهسوگندهاي 

 ،آورده سپس كافر شدنداين است كه ايشان ايمان  ، اين بواسطةاست كنند بد مي
 .»ندفهم مهر زده شده كه ايشان نميپس بر دلهاشان 

بيان كرده و از منافقين خبر داده كه ايشان سوگندهاي تاب خود در كپس خدا  :گويد
آن را  هسپس خبر داده چگون. از قتل رپيعني س) واهللا اعلم(اند كه  ر قرار دادهخود را سپ

كه هرگاه  اند، افر شدهكبه اينكه ايشان ايمان آورده سپس  :پس فرموده اند، ار دادهرقسپر 
دارند در  شود ايشان اظهار و اقرار به ايمان كنند و از كفر توبه اظهار ميسؤال از ايشان 

 74توبه آية  تعالي در سورةو خداي . حالي كه بين خود و خداي خود مقيم بر كفرند
  :فرموده

                      

     )74 / توبه( 
از  و پسمة كفر را گفته لاند و بتحقيق ك خورند كه كفر نگفته به خدا قسم مي«

 .»اسالمشان كافر گشتند
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ر ايشان را در آيات و كف ،خبر داده سرائر ايشانو كذب پس خدا به كفر و انكار 
در حالي  مودند،اظهار ايمان ن زيرا ايشان ،را به نفاق معرفي نمودهن متعدد ذكر، و ايشا

  :فرموده )سورة نساء 145در آية (و . كه بر غير طريق ايماني بودند

                            

 )145 / نساء( 
 تش باشند و براي ايشانآاز  )ترين مرحلة پست(براستي منافقين در درك اسفل «

 .»ياوري نخواهي يافت
غير او  خود اسرار خلق خود را كهخدا از منافقين به كفر خبر داده و بعلم پس 

هايشان برايشان سپري است در حالي كه در  و قسمدرغگويند بيان كرده كه داند  نمي
كه (بيان كرده روشن نموده را در قرآن  و بر زبان رسول خود مانند آنچه. باطن كافرند

 . كالم را در اين باره طوالني نموده استسپس شافعي ). ان مانع از قتل استايم ارهظا
پس در سورة  ،نشينان خبر داده خداي عزوجل از گروهي از باديه :شافعي گويدو نيز 

  :فرموده 14حجرات آية 

                             

       )14 / حجرات( 
اسالم  :ولكن بگوئيد ايد، ايمان نياورده :بگو ،ايمان آورديم :گفتند نشينان باديه«

 .»شما داخل نشده و هنوز ايمان در قلوب ايم شده ميآورده و تسل
مجاهد . نندك هاي خود اظهار ايمان مي كه اينان براي حفظ خونكرده  پس خدا اعالم

﴿ :گفته   ﴾ خدا خبر داده كه سپس . ايم تسليم شده يعني از ترس قتل و اسارت

اين آيه راجع به  البته( دهد او را اطاعت كنند خدا به ايشان جزا مياگر خدا و رسول 
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بعضي از بعضي باديه نشينان تمجيد و تعريف كرده كه است، ولي نشينان  بعضي از باديه
 ). آمده است 99اراي ايمانند چنانكه در سورة توبه آية د حقيقتاً

شوند  ن نميبه ديني متدي )نشينان يعني باديه(و اعراب  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 نمايند طيل را مخفي ميكنند و شرك و تع اسالم ميار ه، بلكه اظ)البته بعضي از ايشان(

  :مودهرف 108آية  چنانكه خداي عزوجل در سورة نساء

                       

            )108 / نساء( 
ولي از خدا مخفي نتوانند كه خدا دارند  را از مردم مخفي مي خيانت خويش«

 .»گويند د ميو هنگامي كه شبانه سخنان ناپسن ،هميشه با ايشان است
  :فرموده 84و در سورة توبه آية 

                )84 / توبه( 
»رد نماز مكن و بر قبر او نايستو ابدا بر يكي از ايشان كه م«. 

  ست كه نماز رسول خدانبراي آ بر ايشان نماز مخوان، :پس اما امر خدا كه فرموده
نكه خواند مگر آ او بر كسي نماز نمي -پدر و مادرم فدايش  -است،  از ديگرانغير از نم

  .آمرزد خدا او را مياگر بخواند 
و نيز خدا حكم كرده كه مقيم بر شرك را نيامرزد پس رسول خود را از نماز بر كسي 

 . آمرزدش نهي نموده است كه نمي

ز نماز بر ايشان منع نكرد و مسلمانان را ا  رسول خدا :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 . همچنين كسي از ايشان را بعد از اين نكشت

شهادت بر خداي عزوجل كه  :گفته شده :در جاي ديگر گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 . نكه مخلص نبودنددهد براي آ كذب ايشان مي
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 :فرموده )رحمه اهللا(شافعي  :ا را ابوسعيد از ابي العاص از ربيع كه گفتمخبر داد 
  :فرموده 106داي عزوجل در سورة نحل آية خ

                                 

                    ) 106/ نحل( 
نكه مجبور شود به كفر و دلش كسي كه به خدا كافر شود پس از ايمانش نه آ«

آرام به ايمان باشد، وليكن هر كس سينه را به كفر باز كند پس براي ايشانست 
 .»خشمي از خدا

پس اگر دشمن مرد مسلماني را اسير كرد و او را به كفر مجبور نمود، زن او از ايمان 
  خدا بتحقيق در زمان رسول. جدا نگردد و چيزي از حكم مرتد بر او وارد نگردد

مجبور شد بر كفر، و آن را بر زبان جاري كرد، ) عمار بن ياسرچون (بعضي از مسلمانان 
پس آية . )44F1( آمد و براي او ذكر كرد آنچه به آن معذب بود  سپس خدمت رسول خدا

اش امر نكرد، و چيزي از احكام  او را به اجتناب از زوجه  فوق نازل شد و رسول خدا
 . نساخت مرتد را بر او جاري

كه  )رحمه اهللا(خبر داد ما را ابوسعيد بن ابي عمرو از ابي العباس از ربيع از شافعي 
خداي عزوجل براي خلق خود روشن ساخت كه متولي حكم در آنچه ايشان را  :فرمود

ثواب دهد و عقاب كند خود اوست كه بر طبق آنچه از سرائر و قلوب آنان دهد عمل 
وافق ظاهر باشد و يا نباشد، پس همانا جزاي ايشان بر طبق كند خواه باطن آنان م مي

 . باطن خواهد بود و عمل كسي كه به او كافر است هدر كند
__________________ 

حـاكم  ). 209/ 8(البيهقـي   –السن الكبرى ، )3362: ، حديث389/ 2(مستدرك الحاكم : گان -1
 )بخـاري ومسـلم  (طبق شرط شيخين  ، واين حديث صحيح :گويداين حديث مي  حكمدر 

اين حديث طبق شـرط بخـاري و   : دو ذهبي مي گوي. آن را روايت نكرده اند آنها اما است،
  .مسلم است
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﴿ :سپس خداي تعالي دربارة كسي كه از دين خود به فتنه افتاده، فرموده   

              ﴾ و گناه بواسطة ، پس از مكرهين هدر شدن اعمال

و به قتال كفار . شداظهار كفر را برداشته هرگاه دلشان بر ايمان و خالف كفر آرام با
سپس براي منافقين دوزخ را واجب . ايمان آورند و ايمان را ظاهر سازند دستور داده كه

  :فرموده 145و در سورة نساء آية . اند زيرا كفر را در باطن پنهان كرده ،ساخته

                   ) 145/ نساء( 
 .»ترين مرحلة از آتش باشند براستي منافقين در پست«

هرگاه ايشان نزد تو شهادت به ايمان دادند، دروغگو  كه و در سورة منافقون فرموده
و خدا در دنيا . ان استاند، ولي مانع از قتل ايش هستند و ايمان را سپر خود از قتل گرفته

كنند، ولي درك اسفل را  احكام ايمان را از ايشان بر نداشت بواسطة ايماني كه اظهار مي
و به . بر ايشان واجب نمود بواسطة باطني كه ايشان دارند و خالف ظاهرشان است

 و در. ها و ظاهرها دانا باشد بندگان خود اعالم كرد كه احدي مانند او نيست كه به باطن
  :فرمايد مي 16سورة ق آية 

                            

          ) 16/ ق( 
دانيم و ما به او  و بتحقيق انسان را آفريديم و وسوسه و خياالت نفس او را مي«

 .»ريماز رگ گردن نزديكت
  :فرمايد مي 19و در سورة غافر آية 

                   ) 19/ غافر( 
 .»داند ها مخفي كنند، مي خدا گردش چشمان را بخيانت و آنچه را سينه«
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 . و همچنين آيات ديگر از قرآن
جز آنچه به ايشان تعليم و در كتاب خود به تمام خلق شناسانيد كه علمي ندارند 

  :سورة نحل فرموده 78و در آية . نموده است

                    

 )78/ نحل ( 
 .»دانيد خدا شما را از شكم مادرتان خارج كرد در حالي كه چيزي نمي«

  :فرموده 255و در سورة بقره آية 

                 ) 255/ بقره( 
 .»و به چيزي از دانش او احاطه ندارند جز آنچه او خود خواسته«

سپس خدا ايشان را تعليم داد به آنچه به ايشان آموخت و امر كرد كه به همان اكتفاء 
  :به رسول خود فرمود 50پس در سورة شوري آية . كنند

                            

    ) 52/ شوري( 
را به فرمان خودمان، ) قرآني(و بدين گونه ما به سوي تو وحي كرديم روحي «

 .»دانستي كتاب و ايمان چه باشد تو نمي
  :دهفرمو 24-23و در سورة كهف آية 

                     

 )24-23/ كهف ( 
آورم، مگر آنكه خدا  و البته در هيچ چيز مگو كه من فردا آن را بجا مي«

 .»بخواهد
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  :به مردم بگو كه :فرمايد به رسول خود مي 9و در سورة احقاف آية 

               ) 9/ احقاف( 
 .»دانم با من و شما چه خواهد شد من نمي«

  :فرموده 36و در سورة اسراء آية 

              ) 36/ اسراء( 
 .»چيزي را كه به آن علم نداري پيروي مكن«

وارد شده ذكر كرده و اينكه علم سپس شافعي ساير آياتي كه در نفي علم غيب 
بلكه بشر به چيز كه نيامده و وجود پيدا (قيامت را خدا از رسول خود محجوب نموده 

پس آن كس كه تجاوز كند و خود را از مالئكة مقربين و انبياء ). نكرده علم ندارد
غيب كسي  تر است از اينكه بتواند بر تر و خود او ناتوان مصطفين بهتر بداند علم او كوتاه

زيرا علم او . مطلع شود و حكمي براي باطن كسي صادر كند نه بدليلي و نه بگماني
دانند، و  كمتر از علم انبياء است، و انبياء مأمورند به توقف و ترك پيروي آنچه را كه نمي

 . در اين موضوع كالم را بسط داده است
 
 
 
 

 آنچه در حدود از شافعي نقل شده 
 :كه گفت )رحمه اهللا(عبداهللا الحافظ از ابي العباس از ربيع از شافعي خبر داد ما را ابو

  :فرمايد مي 16و  15خداي تعالي در سورة نساء آية 
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    ) 16-15/ نساء( 
بايد چهار شاهد ) ابتدا(شما كه كار ناشايستي بياورند، پس و آن كسان از زنان «

از خود بر ايشان گواه گيريد، پس اگر آن چهار نفر شهادت دادند آن زنان را در 
و  .ها نگه داريد تا مرگ ايشان فرا رسد و يا خدا بر ايشان راهي قرار دهد خانه

پس اگر . ا بيازاريدآن دو تن از بين شما كه كار ناپسندي بجا آرند، پس آنان ر
پذير و رحيم  توبه كرده اصالح شدند دست از ايشان برداريد زيرا خدا توبه

 .»است
اين اول عقوبت زاني و زانيه در دنياست، سپس اين حكم  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

و براي دو نفر آزاد  ،چه حر و چه عبد و چه بكر و چه بيوه ،از تمام زناكاران نسخ شده
  :حدي معلوم كرده و فرموده 2ر در سورة نور آية مسلمان بك

                       ) 2/ نور( 
 .»بزنيد) شالق(زن و مرد زناكار هر كدام را صد تازيانه «

﴿و در مورد آية                ﴾ »كار  زنان زشت

به حديث  »را در خانه نگهداريد تا ايشان را مرگ برسد يا خدا برايشان راهي قرار دهد
داشتند تا اينكه  عباده بن صامت استدالل كرده كه مسلمين ابتدا ايشان را در خانه نگه مي

براي ايشان راهي  از من فراگيريد كه خدا« :فرمود  پس پيغمبر. آية حدود نازل شد
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پس بكر با بكر، هر كدام صد تازيانه و نفي بلد، و بيوه يا بيوه صد تازيانه و . قرار داده
و در اثبات سنگسار بر زن بيوه استدالل كرده به حديث ابي هريره و زيد . )45F1(»سنگسار

  بن خالد جهني كه مردي ذكر كرد كه پسرش با زوجة مردي زنا كرد، پس رسول خدا
، پس پسر او را صد تازيانه زد و يكسال »كنم به كتاب خدا بين شما قضاوت مي« :دفرمو

س را امر كرد كه صبح نزد آن زن برود، اگر اعتراف كرد، سنگسارش يتبعيد نمود، و ان
 . )46F2( كند، پس اعتراف كرد و او سنگسارش نمود

از   سول خداپسر او بكر بود و آن زن ديگر بيوه، پس ر :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
و مانند اين است در داللت . طرف خداي جل ثنائه حد بكر و بيوه را در زنا ذكر كرد

 . آنچه عمر گفته از حد بيوه در زنا
پس ثابت شد صد تازيانه و نفي بر  :و به همين اسناد شافعي در جاي ديگر گويد

شد همانا جلد پس اگر حكم ايشان جلد با. طرفين بكر، و سنگسار است بر طرفين بيوه
و (نزد ما اين بهترين معني است  :و سنگسار از ايشان نسخ شده و تكرار كرده و گويد

 ). اهللا اعلم
كه  )رحمه اهللا(خبر داد ما را ابو عبداهللا الحافظ از ابي العباس از ربيع از شافعي 

  :دربارة زنان مملوكه فرموده 25خداي تعالي در سورة نساء آية  :گفت

                        

        ) 25/ نساء( 

__________________ 

، 4/41(، ترمذى )4415 :حديث، 144 /4(داود ي أبسنن ، )1690 :حديث، 1316 / 3(مسلم صحيح  -1

 .)2550 :حديث،  2/852(وابن ماجه . »حسن صحيح«: ترمذي فرموده و) 1434 :حديث
 .])1697 :حديث، 3/1324(مسلم صحيح ، ) 2575 :حديث،  2/971(بخارى  صحيح[متفق عليه،  -2
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و چون زنان مملوكه شوهردار شدند، اگر كار زشتي كردند پس عذاب «
 .»ايشان نصف عذابي است كه بر زنان آزاد است) مجازات(

كه صد عدد آن ) شالق(باشد مگر در تازيانه  ينصف نم :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
سپس كالم را . شود پنجاه عدد، اما رجم و سنگسار كشتن است و نصف ندارد مي

و اين را همانا گفتم بدليل سنت و . كشانيده به اينكه احصان زن مملوكه، اسالم اوست
و معلوم شد هرگاه كنيز يكي از شما زنا كرد « :فرمود  و زماني كه رسول خدا. اجماع

ما استدالل . محصنه باشد و يا غير محصنه :، ولي نفرمود)47F1(»بايد او را تازيانه بزند

﴿ :كنيم بر اينكه قول خدا در آيه كه فرموده مي  ﴾   سلمنإذا أ«بمعناي «

 . »عتقنإذا أ«و نه  »ذا نكحنإ«باشد نه  مي

حصان اين است كه احصان بمعني سخن جامع در معني ا :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
مصون بودن و مانع داشتن از ارتكاب حرام است، و اسالم مانع است، و همچنين آزادي 

و همچنين . شد احصان استمانع است، و هم شوهر داشتن مانع است، و هر چه مانع 
  :فرموده 80خدا در سورة انبياء آية . نه مانع است، هر مانعي احصان استحبس در خا

                    ) 80/ انبياء( 
پوشي آموختيم براي شما كه حفظ كند و مانع شود از  و به داود صنعت زره«

 .»آسيبتان
  :فرموده 14و در سورة حشر آية 

                 ) 14/ حشر( 
يعني (دار  هاي ديواردار مانع يهود همگي با شما مقاتله نكنند مگر در قريه«

 .»)حصاردار كه مانع از حمله باشد

__________________ 

 .])1704 :حديث، 3/1329(مسلم صحيح  ، ) 2046 :حديث، 2/756(بخارى صحيح [ متفق عليه -1
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اول و آخر كالم اين است كه معني احصان، عام است، و  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
ين يت و نه در حصار رفتن به حبس و عفاف، و اراينجا به معني اسالم نه نكاح و نه ح

 . كند نام احصان ها را جمع مي نام
  :محصنات در آية سورة نور كه فرموده :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

                        

      ) 4/ نور( 
آورند پس  دهند سپس چهار گواه نمي ناروا مي و آنان كه زنان عفيفه را نسبت«

 .»ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد
 . يعني زنان بالغة حرة مسلمان: محصنات

در آنچه من از او  :و حسن بن محمد گفت :عبداهللا الحافظ گفتداد ما را ابوخبر 
از  ،خبر دارم و در كتاب او قرائت كردم از محمد بن سفيان بن سعيد ابوبكر در مصر

  :فرموده 24يونس بن عبداالعلي كه شافعي در قول خداي تعالي در سورة نساء آية 

                     ) 24/ نساء( 
زنان شوهردار مگر آنكه دست راست شما ) حرامست بر شما ازدواج با(و «

 .»)كنيزان( مالك آن باشد
 و مقصود از  ،قصود از محصنات زن شوهردار استم :گويد

         ) 25/ نساء( 
باشند، و  فرموده، زنان عفيفة غير خبيثه مي 25همسران گردند نه از راه زنا كه در آية 

  :در همان آيه كه فرموده

                 ) 25/ نساء( 
 .»بر آن كنيزانست نصف عذاب زنان شوهردار«
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خدا در : كه گفته )رحمه اهللا(خبر داد ما را ابوعبداهللا از ابي العباس از ربيع از شافعي 
 :38سورة مائده آية 

                     

 )38/ مائد ( 
 .»اند مرد دزد و زن دزد را دستهاشان را ببريد جزائي مقابل آنچه كسب كرده«

، كسي است كه داللت دارد كه مراد از قطع در سرقت  و سنت رسول خدا :گويد
او به يك چهارم دينار برسد نه غير آنان از كساني كه  از حرزي سرقت كند، و سرقت

 . نام سرقت به آن چسبيده است
خداي  :را ابوعبداهللا الحافظ از ابي العباس از ربيع از شافعي كه گفت خبر داد ما

  :فرموده 33عزوجل در سورة مائده آية 

                     

                              

    ) 33/ مائده( 
كنند و در زمين با  همانا جزاي كساني كه با خدا و رسول محاربه و جنگ مي«

نمايند اين است كه كشته شده يا به دار آويخته شوند  سعي و كوشش فساد مي
يا از سرزمين خود تبعيد  ،يا دستها و پاهايشان از خالف يكديگر قطع شده

 .»شوند
مه از ابن عباس كه أخبر داد ما را ابراهيم از صالح مولي تو :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

گناه را كشته يا با  ها حمله نموده و مردم بي كه به كاروان(دربارة قطاع الطريق و راه زنان 
هرگاه  :گويد). دهند مي و مانند اين اعمال انجام ،كشانند عفتي مي اسلحه به اسارت و بي

روند، و هرگاه كشتند و  شوند و به دار مي راه زنان كشتند و مال گرفتند پس كشته مي
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مال نگرفتند كشته گردند و به دار نروند، و هرگاه مال گرفتند و كسي را نكشتند 
و هرگاه فرار كردند (هاي ايشان سپس پاهاي ايشان برخالف يكديگر قطع شود،  دست

ها مردم  و هرگاه فقط در راه) شود تا يافت شوند كه حد بر ايشان جاري گردد بايد طلب
 . بايد تبعيد شوند) اند كسي را نكشته(را ترسانيده و چيزي نگرفته 

قول ما همين و موافق معني كتاب اهللا است، همانا اين  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
ا حدودي نيست جز قتل و و اما اهل شرك ر ،حدود نازل شده براي مسلمان است

 . اسيري و جزيه
يعني خدا در (اختالف حدود باختالف افعال ايشان است  :ن عباس گفته است كهاب

 ). به رعايت ترتيب در حدود بر حسب اختالف درجات فساد نموده آيه امر
  :فرموده مائدهسورة  34خداي تعالي در آية  :گويد )رحمه اهللا(و شافعي 

                ) 34/ مائده( 
 .»مگر كساني كه قبل از آنكه بر آنان دست يابيد توبه كنند«

شود مگر بر آنان كه قبل از دستيابي بر ايشان  حدودي كه ذكر شد جاري مي :يعني
د الهي از او ساقط پس آنكه قبل از دست يابي بر او، توبه نمود، ح :گويد. اند توبه كرده

 . شود است، ولي حقوق مردم از او گرفته مي
شود مگر آنكه باندازة يك چهارم دينار و باالتر  و دست راهزنان قطع نمي :گويد

 . گرفته باشد، قياس بر سارق
 )رحمه اهللا(خبر داد ما را ابوسعيد بن ابي عمرو از ابي العباس از ربيع كه شافعي 

پس . كه دستگير شوند و از شهري به شهر ديگر تبعيد گردند شان اينست تبعيد :گويد
 . هرگاه بر ايشان دست يافتند، حدودي كه اليق هر كدام است جاري گردد
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مقتولين به دست راهزنان، حق عفو ندارند زيرا خدا  ءاوليا :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
آيات قصاص ذكر كرده  ولي در. حدود ايشان را ذكر كرده بدون اينكه از اولياء ذكر كند

  :فرمايد مي 33و در سورة اسراء آية 

                      ) 33/ اسراء( 
و هر كس مظلوم كشته شود پس بتحقيق براي ولي او حكومت و تسلط قرار «

 .»داديم
  :فرموده 92و در قتل خطا در سورة نساء آية 

               ) 92/ نساء( 
و بايد خونبها به خانوادة مقتول تسليم كند مگر آنكه ايشان بعنوان صدقه «

 .»بگذرند
  :قصاص دربارة كشته شدگان را ذكر كرده سپس فرموده 178و در سورة بقره آية 

                  ) 178/ بقره( 
و هر كس كه از طرف برادر ايماني او چيزي عفو شد پس رفتاري شايسته پيش «

 .»)و گذشت برادر دينيش را جبران كند(گيرد 
در قتل خطا و عمد خانواده و كسان مقتول را ذكر نموده ولي در محاربه  ،بنابراين

ست بر اينكه حكم قتل در محاربه با حكم قتل غير آن اختالف ذكر نكرده، و اين دليل ا
  .واهللا اعلم. دارد

خبر داد ما را ابوعبداهللا الحافظ از ابي العباس از ربيع از شافعي از سفيان بن عيينه از 
چنين بود كه مرد به گناه غير خود مؤاخذه  :عمرو بن دينار از عمر بن اوس كه گفت

  :فرمود 38و  37پس خداي تعالي در سورة نجم آية  آمد،  شد تا ابراهيم مي
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 )38-37/ نجم ( 
 .»باري بار ديگري را و ابراهيم كه وفاكار است كه بر ندارد هيچ گنه«

است كه احدي به گناه غير، و آنچه در آية فوق شنيدم اين  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
پس اگر كشت و يا موجب . و اين گناه مربوط به عمل است نه مال او. شود مؤاخذه نمي
گناهكار بايد بين خود و . زنند كشند و حد نمي ديگري را به گناه او نمي ،حدي آورد

. دكن دهد و يا عذاب مي خدا توبه كند زيرا خدا بندگان را بر اعمال خودشان يا ثواب مي
و هم چنين جنايت در اموالشان، پس جنايت احدي در مال بر مال ديگري نيست مگر 

و اما غير اين، . جدا كرده كه جنايت خطا بر عاقلة جاني است  آنجا كه رسول خدا
توان گرفت، و اگر چه بر مردم در اموالشان  پس اموال كسي را بواسطة جنايت غير نمي

 . غير اينها، ولي از جهت جنايت نيست حقوقي است از ميهماني و زكات و
 . »بحول و قوت الهي، وله الحمد«تمام شد ترجمة جلد اول، 
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 ر و جهاد و غير آنيفعي نقل شده در س آنچه از شا
ما را سعيد بن ابي عمرو از ابي العباس محمد بن يعقوب االصم از ربيع بن  خبر داد

  :ودهمفر 56در سورة ذاريات آية خداي عزوجل  :كه گويد )رحمه اهللا(سليمان از شافعي 

                )56/  ذاريات( 
 .»مرا بندگي كنندنيافريدم جن و انس را مگر براي اينكه «

خدا خلق را خلق كرد براي عبادت، سپس بيان كرد كه  :ودهفرم )رحمه اهللا(شافعي 
  :فرمايد مي 214در سورة بقره آية پس خداي تعالي  .اويند يغمبرانپ بهترين خلق

                     

 )213/  بقره( 
 دهنده دهنده و بيم را بشارت رانبپيامپس خدا  ،مردم همه يك امت بودند«
 .»رستادف

قرار داد و آنان را امين وحي و قائم به  نش را از برگزيدگانرابخدا پيام ،بنابراين
سپس بعضي از برگزيدگان خاص خود را ذكر  قرار داد،حجت خود در ميان بندگان 

  :هفرمود 33آية ران و در سورة آل عم. كرد

                        

     )33/  آل عمران( 
بتحقيق خدا برگزيد آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر «

 .»جهانيان
و ابراهيم را در سورة نساء  .امشانپس مخصوص كرد آدم و نوح را به تكرار ذكر مق

  :ذكر كرد و فرمود 125آية 
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         )125/  نساءء( 
 .»گرفت دو خدا ابراهيم را خليل خو«

  :اسماعيل بن ابراهيم را ذكر كرد و فرمود 54و در سورة مريم آية 

                          

   )54/  مريم( 
زيرا او در وعدة خود راستگو بود و  ،و در اين كتاب اسماعيل را بخاطر آر«

 .»و داراي شأن رسولي بود خبر گيرنده
نعمت داد كه در سورة آل عمران آية و آل عمران  ها بر آل ابراهيم سپس در بين امت

  :فرموده 34و  33

                        

                     

 )34-33/  آل عمران( 
ان را بر ابراهيم و خاندان عمربراستي كه خدا برگزيد آدم و نوح و خاندان «

 .»و خدا شنوا و دانا است ،از بعض ديگر است اي كه بعض ايشان ذريه .جهانيان
و خدا قبل از نزول قرآن  ، خاندان ابراهيمرا از بهترين   سپس برگزيد محمد

يلت او و فض و صفت فضيلت ،نازل كرد  و قرآن را بر محمد كتبي را نازل نمود،
  :فرموده 29ح آية پيروانش را ذكر كرد، و در سورة فت
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              )29/  فتح( 
و آنانكه با اويند بر كفار سخت و بين خود رحيمند  ،محمد رسول خداست«

كه از خدا فضل و خوشنودي بيني  كنان مي كنان و سجده ايشان را ركوع
اين است وصفشان در  است،نشانة ايشان در صورتشان از اثر سجود  ،جويند مي

 خود را بيرون اخكشو اما مثل ايشان در انجيل همچون زراعتي است كه  ،ةتورا
 .»دهد پس آن را كمك دهد و محكم كند تا ستبر گردد

  :فرمايد مي 110در سورة آل عمران آية   و دربارة امت محمد

                       

    )110/  آل عمران( 
شما بهترين امتي بوديد كه انتخاب شديد براي مردم، امر به معروف و نهي از «

 .»كنيد منكر مي
 . قبل نه ساير انبياء ،ايشان از امت او پس آنان را فضيلت داد براي بودنِ

مائده  ةدر سورسپس خبر داد كه رحمت خود را در وقت نبودن رسوالن باز نمود، و 
  :فرموده 19 آية

                               

               )19/  مائده( 
كند براي شما بدوران  بتحقيق رسول ما شما را آمد كه بيان مي ،اي اهل كتاب«

بشير و  براي ما نيامد، پس محققاًبشير و نذير  :تا مبادا بگوئيد نبودن پيغمبران،
 .»براي شما آمد نذير

  :فرمود 2و در سورة جمعه آية 
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   )2/  جمعه( 
كه آيات او سوادان رسولي از خودشان فرستاد  او آن خدائي است كه در ميان بي«

را تزكيه نمايد و ايشان را كتاب و حكمت  كند و ايشان را بر ايشان تالوت
 .»آشكار بودندبياموزد و حقا كه از پيش در گمراهي 

اين آيات داللت دارد كه خدا رسولش را به سوي خلق فرستاده براي اهل كتاب و 
 . سوادان، و ابواب رحمت خود را باز نموده بي

  :ودهفرم 40را به آن حضرت ختم كرد و در سورة احزاب آية  و نبوت

                       

   )40/  احزاب( 
وليكن رسول خداست و ختم  ،از مردان شما نيست هيچ يكپدر   محمد«

 .»رانموده پيامبران 
 34در سورة توبه آية پس  و خدا حكم نمود كه دين اسالم بر ساير اديان غلبه كند،

  :فرموده

                        

           )33/  توبه( 
آن خدا همانست كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا اينكه آن را «

زد و غالب گرداند بر تمام اديان، و اگرچه مشركين كراهت داشته ظاهر سا
 .»باشند
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   ابتداء نزول قرآن و آنچه بر پيغمبر
 و سپس بر مردم واجب است

خبر داد ما را ابوعبداهللا الحافظ و ابوسعيد بن ابي عمرو، از ابي العباس از ربيع از 
عوث كرد، واجبات خود را مبچون خدا رسول خود را  :كه گويد )رحمه اهللا(شافعي 

هِ ﴿بر او نازل نمود كه ست خوا چنانكه مي مِ ُكْ بَ حلِ قِّ عَ ا را حكم خد«) 41: الرعد( ﴾ال مُ

و واجبي پس از واجبي و وقتي غير وقت  ،سپس آنها را بتدريج ،»اي نيست رد كننده
علق  اول چيزي كه به او نازل شد، سورة :و گفته شده :گويد. يكديگر آوردديگر بدنبال 

 بود كه 

            )1/  علق( 
 .»كه آفريدبخوان بنام پروردگارت «

سپس . نبود كه مشركين را به آن دعوت كندسپس بر او نازل نمود آنچه را كه مأمور 
نزول كه مشركين را اعالم به  نازل شد بر محمد  از جانب خدابرئيل ج :شود گفته مي

و  شد كار بزرگ  رسول خدا پس بر. كند به ايمان به آنو ايشان را دعوت كند  وحي
 67بر او آية پس نازل شد . ايشان خوف داشت كه مبادا دستگيرش كننداز تكذيب 
  :كهسورة مائده 

                            

                )67/  مائده( 
و اگر نرساني  ،به سوي تو نازل شده برسانآنچه كه از پروردگارت  ،اي رسول«

 .»كند و خدا تو را از مردم حفظ مي ،اي رسالت او را انجام نداده
مأمور به آن شد او آنچه پس . كند تا تو برساني مياز كشتن حفظ تو را  :گويد

  :از سورة حجر كه فرموده 95 -94پس نازل شد آية . استهزاء كردندرسانيد، و به او 
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     )95-94/  حجر( 
ما تو را از استهزاء  .كن اعراضآشكار كن آنچه را كه مأموري و از مشركين «

 .»كنيم كنندگان كفايت مي
  .اعالم كرد آورند ايمان نمي از كساني كهو خدا او را  :گويد

  :فرمود 93-90در سورة اسراء آية 

                          

                       

                          

                           

                           

      )93-90/  اسراء( 
اي از زمين  آوريم مگر آنكه براي ما چشمه هرگز به تو ايمان نمي :و گفتند«

در ستاني از خرما و انگور كه باغ و بو تو و براي تو باشد و يا ملك بيرون آوري،
 بر ما آسمان را را، يا آنكه بيفكنياي  چشمهو در آوري ل آن بشكافي خال

آسمان پاره پاره باشد و يا اينكه خدا و فرشتگان  اي بطوري كه بردهگمان  چنانكه
باشد  اي از طال كني و يا براي تو خانهرا فوج فوج در برابر ما بياوري و حاضر 

تا بر  نياوريممان يا به باال رفتنتو هرگز  ،ن پرواز كني و باال رويو يا به آسما
آيا مگر من  ،منزه است پروردگارم :نازل گرداني، بگوما كتابي را كه قرائت كنيم 

 .»هستمآور  جز بشري پيغام
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بر او آياتي كه او را ثابت قدم و خداي عزوجل نازل كرد  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 99-97اش تنگ شد، و در سورة حجر آية  هنگامي كه از آزار مردم سينهو پايدار بدارد 

  :فرمود

                              

                        

                        

                 )105-103/  حجر( 
شود، پس با حمد  گويند تنگ مي ات بواسطة آنچه مي كه سينه دانيم البته ما مي«

ن و از سجده كنان باش و پروردگارت را عبادت كن پروردگارت او را تسبيح ك
 .»تا وفاتت برسد

پس خدا بر او رسانيدن به ايشان و عبادت را واجب نمود، ولي قتال با ايشان را 
هم  و عزلتداد كه متعرض ايشان نشود او را دستور واجب نكرد، و در آيات بسياري 

  :سورة كافرون را كهو بر او نازل نمود نكند، 

                  

 )2-1/  كافرون( 
 .»پرستيد آنچه را شما ميپرستم  من نمياي كافران،  :بگو«

﴿      ﴾  
 . »من براي خودم و دين شما براي خودتان و دين«

  :فرمود 54و در سورة نور آية 
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                  )54/  نور( 
ه و يرفتذآنچه را پ ستاهمانا بر رسول  روگردانندپس اگر اعراض كنند و «

اگر او را اطاعت كنيد و  ،ايد متحمل شده و بر شماست آنچه ،همتحمل شد
 .»رسانيدن آشكار جزو بر رسول نيست  ،هدايت يابيد

 . و در قرآن مكرر ذكر شده كه بر رسول فقط ابالغ است
و در سورة پرستان را سب نكنند،  ها و بت به اينكه شريكان و بترا امر كرد  نو ايشا
  :فرمود 108انعام آية 

                   

  )108/  انعام( 
خوانند سب نكنيد و دشنام ندهيد پس ايشان  و آن كساني را كه غير خدا را مي«

 .»كنند علم سب ميو بدون  بعداوتخدا را 
و در سورة انعام  ،ندگيري ك كناره ينككه از مشر بعد از آن بر او واجب گردانيد سپس

  :فرمود 68آية 

                          

                      

          )68/  عامان( 
و چون ديدي كساني را كه دربارة آيات ما سخنان نامناسب گويند، از ايشان «

تو را در فراموشي  طانياعراض كن تا به سخنان ديگري غير آن پردازند و اگر ش
 .»مجالست مكن شدن با قوم ستمگرپس بعد از متذكر برد، 
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 ،واجب نموده آن حضرت او نيز بيان كرد آنچه را كه مكلفند چنانكه برو بر پيروان 
  :فرمايد مي 140آية نساء  ةو در سور

                          

                         

                        

 )140/  نساء( 
و بتحقيق در اين كتاب بر شما نازل شد كه هرگاه شنيديد به آيات خدا كفر و «

پس با ايشان ننشينيد تا به سخن ديگر پردازند، كه در  ،شود انكار و استهزاء مي
لست با ايشان شما نيز مانند ايشان خواهيد بود، براستي خدا منافقين صورت مجا

 .»كند و كفار را در دوزخ جمع مي
 

 اذن براي هجرت 
 :فرموده )رحمه اهللا(شافعي  :از ربيع كه گفتخبر داد ما را ابوسعيد از ابي العباس 

شان بودند، سپس خدا اي نشدند مستضعف به هجرتمسلمين در مكه زماني كه مأذون 
شود در اين مورد  مي پس گفته ،جاي خروجي قرار دادرا اذن هجرت داد و براي آنان 

  :طالق كه فرمودهسورة  2نازل شده آية 

               )2/  طالق( 
 .»دهد خدا براي او راه بيرون رفتني قرار مي و هر كس از خدا بترسد«

و در سورة  ،راهي قرار دادهرا اعالم نمود كه خدا بر ايشان  ايشان  پس رسول خدا
  :فرموده 100نساء آية 
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 )100/  نساء( 
هاي بسيار و وسعت  هر كس كه در راه خدا هجرت كند در زمين مكان«

 .»يابد مي
اي از ايشان به سوي حبشه  پس طائفه .را امر كرد به هجرت به بالد حبشه و ايشان

 . كردندهجرت 
اي را امر كرد كه به  طائفه  پس رسول خدا ،مدينه وارد به اسالم شدندسپس اهل 

 . ترك هجرت حرام نبوددر حالي كه بر سايرين  هجرت نمايند سوي مدينه
 100آية  و در سورة توبه ،كر كردهرا در كتاب خود ذ هجرت اهلو خداي تعالي 

  :مودرف

                      

             )100/ توبه( 
آنان شدند پيرو و انصار و آنان كه بنيكي  و پيش آهنگان نخستين از مهاجرين«

 .»و ايشان از خدا خشنودند خشنودخدا از ايشان 
  :فرموده 8و در سورة حشر آية 

                 )8/  حشر( 
هاي خود  براي فقراي مهاجريني كه از خانه... آنچه خدا عائد رسول خود نمود«

 .»خارج شدند
  :فرموده 22ورة نور آية و در س

                           

                 )22/  نور( 
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 نو مساكي خويشاوندانبه از دادن مال  خودداري نكنند و وسعتصاحبان فضل «
 .»در راه خداجرين و مها

سپس خداي تعالي به رسول خدا اذن داد كه از مكه  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
ه و براي كساني كه در مك ،وي مدينه هجرت كردسبه هجرت كند، پس آن حضرت 

شرك بود و اگر چه كم بودند با اقامت داشتند اقامت آنها حرام نشد در حالي كه خانة 
 . جهاد ندادو به ايشان اذن ند اينكه در فشار و فتنه بود

نمود كه از و پس از آن فرض و واجب . اذن جهاد دادسپس خداي عزوجل 
 . استديگر و محل اين سخن در جاي . دارالشرك هجرت كنند

 
 ابتداي اذن به جهاد 

 مأذونپس ايشان به يكي دو جهاد  :گويد )رحمه اهللا(شافعي  ،اسنادو به همين 
با مشركين قتال اينكه شدند به مأذون به قتال، سپس  شروع به هجرت قبل از :شدند
  :فرموده 39خداي عزوجل در سورة حج آية . كنند

﴿                   ﴾  

 )39/  حج(
، اجازه  نان ستم شدهبه سبب آنكه به آ شود، جنگ مى]  با آنان[به كسانى كه «
 .»بر ياري ايشان تواناستو خدا  داده شد] جهاد[

 ةپس در سور. در كتاب خود بيان كرده مباح نمود كهقتال را به معنائي  و براي ايشان
  :فرمود 191-190آية   بقره
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        )191-190/  بقره( 
قتال ) اند اقدام نمودهبه جنگ و (كنند  با شما قتال ميدر راه خدا با كساني كه «

و . را دوست ندارد) متجاوزانو (گان كنند زيرا خدا تعدي ،و تعدي مكنيد نمائيد
 .»بكشيد و از همانجا كه شما را بيرون راندند بيرونشان كنيد آنان را هر جا يافتيد

  :تا آنكه فرمود

                      

                )191/  بقره( 
ايشان در آنجا با شما پيكار مسجد الحرام با ايشان قتال نكنيد مگر آنكه و نزد «

 .»بكشيد ايشان را كه كيفر كافران چنين است پس اگر با شما پيكار كردند كنند،
و ايشان در عداوت  مكه نازل شداين آيات در حق اهل  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

ايشان آنچه را كه خداي عزوجل ذكر در قتال  ، پسدشديدتر بودنلمين از ديگران مس
 . شد بكرده واج

شود كه از قتال با ايشان نهي شده مگر مادامي كه ايشان اقدام به قتال  مي سپس گفته
آية  عزوجل در سورة بقرهو خداي . قتال در ماه حرام نهي شده استاز ) نيز(كنند و 

  :فرمايد مي 193

            )193/  بقره( 
از  شان و فتنه(اي نباشد  تا فتنهكنيد  قتال) اند كه به جنگ شما برخاسته(با آنان «

 .»)بين برود



 احكام القرآن

 

236 

 . و اين در محل خود بيان شده است ،جهاد استوجوب و نزول اين آيه پس از 
 

 دستور هجرت 
چون جهاد را خداي عزوجل بر رسول  :فرموده )حمه اهللار(اسناد شافعي همان  و به

شده  مكه سنگين بر مشركين  و رسول خدا. بعد از آنكه مباح بودخود واجب نمود 
سخت گرفتند و  ن در دين خدا را ديدند بر مسلمينيوارد بود كه ايشان چون كثرت

  .داشتند ايشان را از دين باز مي
 :فرمودكه از هجرت ناتوان بودند پس خدا دربارة كساني از معذبين 

﴿               ... ﴾)١٠٦: النحل.( 

ش آرام به ايمان شده ولي دل كفر باشد مجبور به گفتن جز كسي كه«
 .»باشد

رفتن را واجب كرده كه خدا براي شما بيرون فرستاد  امغبه ايشان پي  و رسول خدا
و . شوند ميتوانند هجرت كنند و هرگاه هجرت نكنند به فتنه مبتال  ي كه ميبر كسان

سورة  97كردند آية دربارة كساني كه بدون هجرت وفات كردند و از هجرت خودداري 
  :نساء نازل شد كه

                      

                      

                          

                    

                    )99-97/  نساء( 
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قبض روحشان كنند در حالي كه بخود ظلم كرده باشند آن كساني را كه مالئكه «
بوديم در ) كفر(ما ضعيفاني در سرزمين  :گويندشما را چه حالي بود؟  :گويند

كنيد، پس چنين آيا زمين خدا وسيع نبود كه در آن مهاجرت  :گويند ابشانوج
است، مگر آن ضعيف گشتي دوزخ است كه بد باز شانكساني جايگاه

نتوانند و راهي  )يو گريز(حيله  و اطفالي كهردان و زنان شدگان از م شمرده
 .»پس اميد است كه خدا ايشان را عفو نمايدنيابند 

و . نموده استشدگان و ناتوانان را بيان  ت عذر ضعيف شمردهكه خدا در اين آيا

داللت دارد   و سنت رسول خدا .باشد واجب مياز خدا بمعني  ، واميد است »عسى«

و فقط براي كسي است كه  ،مهاجرت بر كسي است كه بتواندهجرت و  ضفر بر اينكه
رسول زيرا . اند م آوردهپس هجرت كند به شهري كه مردم آن اسال ،افتد ميديني به فتنة 

از  ،ماندن در آن داد پس از آن كه مسلمان شدندكه در مكه بودند اذن  به قومي  اخد
به لشكر   ل خداوو رس .اشتنددزيرا خوف از فتنه ن ،جمله به عباس بن عبدالمطلب

خواهد اگر هجرت كرديد به شما بهرة مهاجرين  :مكه بگويندخود امر كرد به مسلمانان 
كرد كسي را مگر  و مخير نمي ،)48F1( ب مسلمانيداساير اعرشما مانند  و اگر مانديد ،درسي

 . در آنچه حالل بود

__________________ 

 ).2612: ، حديث43/ 2(سنن ابي داود ، )1731: ، حديث1356/ 3(صحيح مسلم : نگا -1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : فصل 
 در اصل وجوب جهاد



 

 

و خدا  ،گذشت  رسول خدااز هجرت ون مدتي چو  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 داديبا تعي ، و بعون و ياري خدا نيروموفق كرد  را به پيروي رسول خدا جماعاتي

مباح بود  پس براي ايشان جهاد را بعد از آنكهشد، نبود براي مسلمين ايجاد  كه قبالً
  :سورة بقره فرمود 216اي تعالي در آية دپس خ واجب نمود،

          )216/  بقره( 
 .»شد فرضقتال بر شما «

  :فرمود 111و در سورة توبه آية 

                       

     )111/  توبه( 
اي راينكه بهشت برا خريد بمقابل  جانهايشان و مالهايشانالبته خدا از مؤمنين «

 .»ايشان باشد
  :فرمود 244و در سورة بقره آية 

                 )244/  بقره( 
 .»و در راه خدا قتال كنيد و بدانيد كه خدا شنوا و داناست«

  :فرمود 78آية و در سورة حج 

          )78/  حج( 
 .»ن طوري كه سزاوار اوستآ ديجهاد كن و در راه خدا«

  :فرمود 4و در سورة محمد آية 

                       

     )4/  محمد( 
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تا هنگامى كه . را بزنيد]  ى شان[ پس چون با كافران برخورديد، گردنها«
 .»را استوار داريد]  اسارت[آنان را كشتيد، بند ] بسيارى از[

  :فرمود 38آية  ر سورة توبهو د

                         

                       

                    

              )39-38/  توبه( 
به سوى «: شود چرا هنگامى كه به شما گفته مى! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

ج و سستى به خر(كنيد  بر زمين سنگينى مى» !جهاد در راه خدا حركت كنيد
با اينكه متاع ! ايد؟ آيا به زندگى دنيا به جاى آخرت راضى شده! ؟)دهيد مى

) به سوى ميدان جهاد(اگر ! زندگى دنيا، در برابر آخرت، جز اندكى نيست
كند، و گروه ديگرى غير از شما را به  حركت نكنيد، شما را مجازات دردناكى مى

 .»دهد جاى شما قرار مى
  :مودهمان سوره فر 41و در آية 

﴿                

﴾ )41/  توبه( 
و با ! حركت كنيد سبكبار باشيد يا سنگين بار) همگى به سوى ميدان جهاد(«

 .»اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد
كساني كه  ،تخلف كردند  از رسول خدا كه در جهاد سپس ذكر نموده قومي را

  :فرمود 42و در سورة توبه آية  ،كردند اظهار اسالم مي
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                )42/  توبه( 
چون  باشد تو را پيروي كنند وليكن و سفري آساناگر متاع و بهرة نزديكي «

 .»دكنن ميدور است خودداري  سفر
و در  ،روو چه دچه نزديك باشد  ايشان جهاد استپس در همان آيه بيان كرد كه بر 

  :سورة فرمودهمان  121و  120آية 

                   

          )121-120/  توبه( 
رسد و  در راه خدا نمياين براي اين است كه به ايشان عطش و رنج و تنگي «

 .»گذارند نميآورد  ميبمحلي كه كفار را به غضب قدمي 
 :فرمودهتا آنكه 

﴿         ﴾. 

و در . »زا دهدجكردند  عمل مي از آنچهه خدا ايشان را به نيكوتر كاين) مگر(« 
 . داراي اجر زيادندمقابل عمل نيكشان 

 . ان شاء اهللا .كنيم آنچه در ذهن داريم بزودي بيان مي :گويد شافعي مي

  :فرمود سورة توبه 81در آية  و خدا جل ثناؤه :گويد

                     

                      

                )81/  توبه( 
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كه با و نخواستند  از جنگ خوشند كه بر خالف رسول خدا نشستندمتخلفين «
آتش  :بگو. نكنيد حركتدر گرما  :كنند و گفتندمال و جان در راه خدا جهاد 

 .»اگر بفهمند ،تر است سختتش رجهنم حرا
  :فرموده 4آية و در سورة صف 

                      

  )4/  صف( 
در راه او  و يكپارچهي آهنين دارد كساني را كه چون ستون البته خدا دوست مي«

 .»كنند كارزار مي
  :فرموده 75و در سورة نساء آية 

             )75/  نساء( 
 .»كنيد چه شده شما را كه در راه خدا قتال نمي«

 . از وجوب جهاد و حكم متخلفينده ونم ذكره در ساير آيات عالوه بر آنچ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : فصل 
ر بيان كساني كه جهاد د

بر ايشان واجب نيست و 
 كساني كه واجب است



 

 

تعالي جهاد را در كتاب خود چون خداي  :فرمود )رحمه اهللا(و بهمان اسناد شافعي 
و زن بر مملوك  داراهنمائي كرد كه جه  واجب نمود، و سپس بر زبان رسول خدا

 41براي قول خداي تعالي كه در سورة توبه آية . واجب نيست حر غير بالغبالغ و 
  :فرمايد مي

﴿                

﴾ )41/  توبه( 
و با ! حركت كنيد سبكبار باشيد يا سنگين بار) همگى به سوى ميدان جهاد(«

 .»اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد
آنكه در  نيست مگرهدي و مجا دمالي نيست كه با آن جهاد كنپس براي مملوك 

 . دجهاد مخارجي از مال الزم دار
  :به رسول خود فرموده 65آية انفال  و خداي تعالي در سورة

            )65/  انفال( 
 .»تحريض كنمؤمنين را بر قتال «

و در . نه مؤمنين ندات ازيرا زنان مؤمن ،كه داللت دارد مردان را اراده كرده نه زنان را
  :سورة توبه فرموده 122آية 

              )122/  توبه( 
 .»كنند حركت) به سوي ميدان جهاد(نبوده كه همگي  را توانائيمنين ؤو م«

  :فرموده 216آية  و در سورة بقره

          )216/  بقره( 
 .»شد فرضقتال بر شما «

 . اراده نموده استو تمام اين آيات دليل است كه ذكور را 
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 59و در سورة نور آية  براي ورود اذن گرفتن را امر نمود،و خداي عزوجل چون 
  :فرمود

                     

       )59/  نور( 
هنگام ورود (بايد ) يعني بالغ شدند(رسيدند  المتشما به سن احو چون اطفال «

بودند و اذن شان يپيش از او اجازه بگيرند همچون آنان كه  اذن ورود) بر شما
 .»گرفتند مي

 6و در سورة نساء آية . باشد براي بالغين مي وجوب اذنكرد كه  پس خدا اعالم
  :همودرف

                           

          )6/  نساء( 
ازدواج برسند، پس اگر در ايشان به سن تا هنگامي كه  را بيازمائيد و يتيمان«

 .»ريداشان را به ايشان بسپاموال عقلي يافتيدرشد 
داللت دارد كه وجوب  ،بنابراين. د حكمي قرار نداد مگر پس از بلوغرشپس براي 

دانم اين است كه  و آنچه من در بين اهل علم مخالفي با آن نمي. غ استلهمانا بر باعمل 
 . در اين موضوع حديث ابن عمر راو ذكر كرده . گويد سنت همين را مي

تا  91آية  در سورة توبهه ثناؤخداي جل  :گويد )رحمه اهللا(د شافعي اسنا و به همان
  :فرمود كهدربارة جهاد  93
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 )93-91/  توبه( 
اگر به جهاد (و فاقدان بودجة جهاد حرج و گناهي نيست و بيماران بر ناتوانان «

بر  ،اشندبدر صورتي كه براي خدا و رسول او خيرخواه ) حاضر نشوند
و باكي . رحيم استو خدا آمرزندة  ،نيست )عتاب و سرزنشي(راهي  نيكوكاران

يابم  نمي :چون نزد تو آمدند براي آن كه سوارشان كني گفتينيست بر آنان كه 
از اشك  چشمانشاندر حالي كه  برگشتند ،چيزي را كه شما بر آن حمل كنم

در مؤاخذه (راه  همانا .كنندد چيزي را كه انفاق نيافتن اينكهي بود از غصة جار
 خواهند در حالي كه توانگرند از تو اجازه ميبر كساني است كه ) امر جهاد

پس  ،و خدا بر دلهاي ايشان مهر زده ،باشنداند كه با بازماندگان  خشنود شده
 .»دانند ايشان نمي

  :فرموده 61 آية و خداي عزوجل در سورة نور

                         

   )61/  نور( 
 .»بر كور و بر لنگ و بر بيمار باكي نيست«
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اغلب عرج بمعناي  گير است، و گفته شده كه اعرج زمين :گويد )رحمه اهللا( شافعي
 . لنگي در يك پا است

و اين  ،بر ايشان حرجي نيست كه جهاد نكنندآيه نازل شده در اينكه  :ه شدهو گفت
وب جولي از و .دنو آنان داخل در ضعفاي ،ير اين نيستو احتمال غ ،استخوب سخني 

اين آيه  شود كه مقصود داده ميتمال حپس ا. و روزه و حدود خارج نيستندحج و نماز 
 . تباشد نه ساير واجباحرج در جهاد همان  هم

و آن جائي  ،در آن دور است  و جنگ در جائي كه قتال :گويد )رحمه اهللا(و شافعي 
در اين صورت بر آنكه قوي و بدن سالم دارد الزم  .است كه دو شب و باالتر راه باشد

است كه  و براي كسي الزم. نباشد و سالح و نفقهمركب  دنيست حاضر شود هرگاه واج
 92خداي عزوجل در سورة توبه آية . نگ داشته باشدجن خود در دمان نفقه باندازة

  :فرموده

                     

                      

  )92/  توبه( 
سوارشان  براي آنكه ايشان را نيست بر آنان كه چون نزد تو آمدند و حرجي«

وسائلي كه شما را با آن حمل كنم ندارم آنان برگشتند در  :كني و بفرستي، گفتي
اند چيزي را كه  حالي كه چشمانشان از اشك جاري بود از اندوه اينكه نيافته

 .»خرج كنند
 :گويد )رحمه اهللا( يشافع :كه گفت از ربيع اساز ابي العبخبر داد ما را ابوسعيد 

. قتال كرد و با او بعضي از منافقين بودند كه نفاقشان شناخته شده بود  رسول خدا
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از  12در سورة احزاب آية چنانكه  ،گفتندو سخناني سپس روز خندق با او حاضر شدند 
  :ايشان نقل كرده كه گفتند

            )12/  احزاب( 
 .»وعده ندادند مگر براي مغرور كردن و فريبخدا و رسول او ما را «

حاضر شدند و سخناني گفتند كه خدا  اي منافقين عدهبني المصطلق  سپس در جنگ
  :حكايت كرده كه گفتنداز آنان  8در سورة منافقون آية 

                      

 )49F1()8/  منافقون( 
 .»كند يج متر را خار ذليلاگر به مدينه برگشتيم البته عزيزتر «
 . از سخناني كه خدا از نفاق ايشان حكايت كردهو غير اين 

آمدند كه شب عقبه شتر او را   اي از ايشان با رسول عده ،سپس غزوة تبوك رسيد
اي از ايشان  و عده ،پس خدا او را از شر ايشان حفظ كرد ،و را بكشندرم دادند تا ا
در تبوك و يا در برگشت، اخبار ايشان را به رسول سپس خداي عزوجل . تخلف كردند

  :سورة توبه فرمود 50تا  46جنگي نشد، پس خدا در آية  و در تبوكخود خبر داد، 

                        

                    

                       

                           

__________________ 

 ).2584: ، حديث1998/ 4(، صحيح مسلم )3330: ، حديث1296/  3(صحيح بخاري : نگا -1
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                )50-46/  توبه( 
برگي فراهم به جهاد داشتند بدون ترديد بر آن ساز و و اگر ايشان ارادة خروج «

و ايشان را بازداشت و  ،دانستوليكن خدا آمدنشان را به جهاد مكروه  ،كردند مي
و جز فساد  آمدند در ميان شما بيرون ميو اگر  ،بنشينيد با نشستگان :گفته شد

كردند كه برايتان  شما شتاب مي و هر آينه در ميان ،افزودند مكر براي شما نمي
ران گو خدا بحال ستم ،ايشان جاسوساني استنفع ويند، و در ميان شما بفتنه ج

تو دگرگون  كردند و امور را براي از پيش فتنه جوئي ميداناست، و همانا 
امر خدا آشكار شد و حال آنكه ايشان خوش  تا اينكه حق آمد وساختند  مي

بده و مرا به فتنه  به من اذن :گويند كه ميآنانند  از منافقيننداشتند، و بعضي 
محيط به كافرين است، و  دوزخ اند و محققاً كه در فتنه افتادهآگاه باش . ميفكن

 :گويند و اگر به تو مصيبتي برسد مي ايشان را خوش نيايدبه تو رسد نيكي اگر 
گردانند در  و رو مي) ها نشستيم كه در خانه( ما جلوتر احتياط خود را گرفتيم

 .»خوشحالند حالي كه
 را و فتنه ار ايشان را آشكار كرد و خبر جاسوسانشاناسر پس خدا براي رسول خود

پس خبر داد كه خدا . كرد و بدخواهي ايشان را بيانو اراجيف  ها و نشر كذب جوئي
 زيرا نيت بد داشتند زيرا ضرر بر مسلمين ،صالح ندانستكردن ايشان را با تو  حركت

 . ندتداش مي



 احكام القرآن

 

250 

  :فرمود 83تا  81رة توبه آية و در سو ،سپس در تأكيد اين مطلب بياني زياد كرد

                     

                      

                     

                      

                         

                          

     )83-81/  توبه( 
كه  بر خالف رسول خدا شادند و نخواستند شان از جهاد در جلوس واماندگان«

 :بگو. نكنيد حركتدر گرما  :جهاد كنند و گفتنددر راه خدا  با مال و جانشان
و زياد  كم بخندند پس بايد .اگر بفهمند ،استتر  حرارتش سخت دوزخآتش 

ترا به سوي گروهي از پس اگر خدا  .كردند گريه كنند بجزاي آنچه كسب مي
هرگز و ابداً  :به سوي جهاد خواستند بگوبرگردانيد و از تو اجازة خروج ايشان 

ر د كرد زيرا شما باقتال نخواهيمن با دشمن و بهمراه  ،با من خارج نخواهيد شد
 .»كنندگان با تخلف پس بنشينيد ديخوشنود بودن به نشست اول

 . و شافعي كالم را بسط داده است
  :ودهمفر 123آية  در سورة توبهخداي تعالي  :گويد )رحمه اهللا(شافعي و بهمين اسناد 

           )123/  توبه( 
 .»به شما نزديكند با كفاري كهقتال كنيد «
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 كساني ابتدابيان نمود كه به جهاد چه سپس  ،كردهرا واجب با مشركين پس جهاد 
هم همين است، زيرا مسلمين به و معقول . رندتكه نزديك ينو اعالم كرد كه با كسا كنند

نزديك است بيش از نزديك باشند قويتر خواهند بود زيرا ضرر آن كه آنان كه جهاد 
 . ر باشدكسي است كه دو

خداي  :كه گفتخبر داد ما را ابوعبداهللا الحافظ از ابي العباس از ر بيع از شافعي 
به  نمود دتأكي پسسنمود، خود جهاد را واجب تعالي در كتاب خود و بر زبان نبي 

  :فرمود 111آية پس در سورة توبه  حركت براي جهاد،

                       

                     

             )111/  توبه( 
اينكه قابل را خريداري نمود بم هاي ايشان هاي ايشان و مال خدا از مؤمنين جان«

 و كشته كشند كند در راه خدا پس مي ميباشد، كارزار براي ايشان  بهشت

 .»... و انجيل و قرآن ةدر تورا :اي است ثابت بر او عدهشوند، و مي
  :همان سوره فرمود 5و در آية 

                 )5/  توبه( 
 .»شد بكشيد مشركين راهاي حرام منقضي  چون ماه پس«

  :فرمود 29 و در آية

                    

              )29/  توبه( 
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و آنچه خدا و رسول آن  مان به خدا و روز جزا ندارندكنيد با آنان كه ايكارزار «
×.»پذيرند دانند و دين حق را نمي حرام نمي ،حرام كرده

 لَا« :كه فرمود  ذكر نمود حديث ابي هريره را از رسول خدا  )رحمه اهللا( يو شافع
له اال ال إ: كنم تا بگويند قتال مي با مردم« = اللَّه إالَّ إلَه لَا: يقُولُوا حتى الناس أُقَاتلُ أَزالُ
×. )50F1(»اهللا

× :رمودف 39؛38آية خداي تعالي در سورة توبه  :گويد )رحمه اهللا(سپس شافعي 

                         

                       

                    

                          

    ×)39؛38/  وبهت(×
به سوى «: شود چرا هنگامى كه به شما گفته مى! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

و سستى به خرج (كنيد  بر زمين سنگينى مى» !جهاد در راه خدا حركت كنيد
با اينكه متاع ! ايد؟ آيا به زندگى دنيا به جاى آخرت راضى شده! ؟)دهيد مى

) به سوى ميدان جهاد(اگر ! نيست زندگى دنيا، در برابر آخرت، جز اندكى
كند، و گروه ديگرى غير از شما را به  حركت نكنيد، شما را مجازات دردناكى مى

رسانيد و خداوند بر هر چيزى  و هيچ زيانى به او نمى، دهد جاى شما قرار مى
×.»!تواناست

__________________ 

 ابـ) ٢١: ، حـديث١/٥٢(، صـحيح مسـلم )١٣٣٥: ، حـديث٢/٥٠٧(صحيح بخـار [متفق عليه  يب١

اتِلَ النَّاسَ «: عبارت تُ أَنْ أُقَ رْ ÷.]»...أُمِ
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  :فرمود 41و در آية 

                    

          )41/  توبه( 
و با ! حركت كنيد سبكبار باشيد يا سنگين بار) همگى به سوى ميدان جهاد(«

اين براى شما بهتر است اگر  ،اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد
  »!بدانيد

جهاد و كوچ كردن  هداخو دارد كه مياين آيات احتماالت  :گويد )رحمه اهللا(ي شافع
نماز و زكات، پس هر كس جهاد كرد از دارد مانند  را واجب كند بر هر كس كه طاقت

و احتمال دارد . شود نمي زيرا عمل اين براي ديگري نوشته شود، مينساقط ديگري 
از ديگران  دكردن حركت دبراي جهايت كفا اي بقدر واجب كفائي باشد كه اگر عده

 . اند گناه نكردنده نكردند حركتو اگر ديگران شود،  ساقط مي
  :فرموده 95خداي تعالي در سورة نساء آية  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

                           

                    

                      )95/  نساء( 
كنند باستثناي آنان كه  تقاعد و خودداري ميكه از جهاد آن عده از مؤمنين «

هاي خود جهاد  ها و جان با آنان كه در راه خدا با مال عذر و ضررندصاحب 
هاي خود مجاهدند برتري  ها جان د، خدا كساني كه با مالمساوي نيستنكنند  مي

 .»ي نيكو داده است و همه را وعده ،اي داده بر متقاعدين بدرجه
ه بخاطر نيك دادپس متخلفين از جهاد را خدا وعدة  :فرمود )رحمه اهللا(شافعي 

 در هستندگناهكارمتخلفين  زمانيبرتري دارند و بيان كرده كه مجاهدين ،ايمانشان
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به گناه ترك جهاد  متخلفين هرآينه ،نكرده باشند قيام صورتي كه عدة كافي به جهاد 
  .اگر خدا عفو نكرده باشد . بودندمعاقب 

  :مودهفر 122تعالي در سورة توبه آية  يخدا :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

                            

           )122/  توبه( 
پس چرا از هر  ،)در راه جهاد(كنند  كوچرا توانايي نبوده كه همگي  مؤمنين«

 .»كنند تا تعلم كنند در دين وچ نمياي ك عده از ايشانگروهي 

د و كوچ بر بعضي دون بعضي نيستن كننده همگي كوچ پس خدا خبر داده كه مسلمين
 .نيز بر بعضي است است، و تفقه

و جمعي از اصحاب او   عده و ،جنگ كرد  و رسول خدا :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
علي بن ابي طالب  گ تبوكدر جن ماندند، حتي آن كه ميو عدة ديگر  ،با او بودند

اين مورد كالم را  در) رحمه اهللا(و شافعي . نيامد به امر رسول خدا  )ضي اهللا عنهر(
داده و جهاد را نظير تشييع جنازه و نماز بر جنازه قرار داده كه بعمل بعضي از بسط 

 . )در صورتي كه جهاد فرض كفايي باشد، نه فرض عين( ديگران ساقط است
حديث كرد ما را  :بن ابي عمرو كه گفتند را ابوعبداهللا الحافظ و ابوسعيدخبر داد ما 

 1خداي عزوجل در سورة انفال آية  :االصم از ربيع از شافعي كه گفتاس بابو الع
 : فرمود

                       

                      

 )1/  انفال( 
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 انفال مال خدا و رسول است، پس از خدا بترسيد :كنند از انفال؟ بگو سؤالت مي«
 .»وخدا و رسول او را اطاعت كنيد اگر ايمان داريد ،و ميان خود اصالح كنيد

ست آن را به هر جا كه خواهد مصرف اهاي جنگ بدر مال رسول خد پس غنيمت
  :انفال كه فرموده 41و همانا آية  .كند

                       

                          

                             

       )41/  انفال( 
و  ،يك پنجم آن براي خدا است گرفتيد پس محققا و بدانيد كه هر چه غنيمت«

اگر مؤمن به  ،هگذرو براي صاحب قرابت و يتيمان و مساكين و را ،براي رسول
 )جدا شدن( فرقان روز ،خدا هستيد و به آنچه ما نازل كرديم بر بندة خودمان

 .»و خدا بر همه چيز توانا است روزي كه دو جماعت به هم رسيدند
پس از هر غنيمتي   نكه براي تو تعريف شد رسول خدانازل شد پس از بدر و چنا

پنجم ديگر را به آنان كه در جنگ حاضر  داشت و چهار در يك پنجم آن را بر مياز ب
قاتل او بود، پس لباس صوص خكرد مگر لباس مقتول كه م ميبودند از مسلمين قسمت 

از غنائم   آنچه رسول خدا يعني،(في از غنائم نبود و همچنين صمقتول خارج از غنائم 
گفته شده  ، و در آن اختالف شده و)داشت قبل از تقسيم براي خود انتخاب كرده بر مي

كرد و گفته شده آن را از سهم خود از خمس  آن را از غنائم خارج مي  كه پيغمبر
 . گرفت مي
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دربارة آنان   و همچنين اسيران در جنگ از حكم غنائم خارج بودند كه رسول خدا
گرفت و بعضي را به  رساند و از بعضي فديه مي رفتاري داشت، بعضي را به قتل مي

 . گذاشت مي اسارت مسلمين
كه (عبداهللا بن جحش و ابن الحضرمي  و اما واقعه و قصة :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

فرستاد براي انتقام از كفار، اينان در آخر جمادي   عبداهللا را با چند نفر، رسول خدا
پس حمله كردند و  الثاني در بطن نخله، ابن الحضرمي را ديدند با قافلة تجارتي قريش،

اولين جنگ و اولين غنيمتي بود  نو اي ،دكردن ا كشتند و قافله را غارتابن الحضرمي ر
، ولي چون اين قضيه در اول ماه رجب كه ماه حرام بود واقع شد مسلمين شد كه نصيب

خيال كرده بود از جمادي است، و لذا مورد سؤال واقع بن جحش در حالي كه عبداهللا 
اين قبل از  :گويد )رحمه اهللا(شافعي . )51F1()جواب داده 217شد و خدا در سورة بقره آية 

و در اولين روز ماه حرام بود، پس در اين كار توقف  و قبل از نزول آية غنيمت، بدر
  :سورة بقره نازل شد كه 217كردند تا آية 

                        

                         

                    )217/  بقره( 
) گناه(در آن ماه قتال  :بگوجنگ در ماه حرام؟ كنند دربارة  مياز تو سؤال «

مسجد ) هتك حرمت(از راه خدا و كفر به او و  ولي باز داشتن بزرگي است،
و فتنه  ،بزرگتر است) گناهش(نزد خدا  اهلش از آن،راندن الحرام و بيرون 

 .»از كشتن بزرگتر است) برگرداندن ديگران از دين(

__________________ 

 ).٦٠٤/  ١(سرية ابن هشام ، )٤٤٢/  ٧(تفسري ابن أيب حاتم  :گان -1
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از ربيع از شافعي از سفيان از از ابي العباس خبر داد ما را ابوسعيد بن ابي عمرو 
  :سورة انفال كه فرموده 65كه چون نازل شد آية باس عمرو بن دينار از ابن ع

                )65/  انفال( 
 .»بيست نفر صابر باشند بر دويست نفر غلبه كنند )مسلمين(اگر از شما «

بعد خداي دويست نفر فرار نكنند، پس مقرر شده بود كه بيست نفر از مقابل 
  :فرمايد ميرا نازل كرد كه  66عزوجل آية 

                            

            )66/  انفال( 
ه در اكنون خدا از شما سختي را برداشت و بار شما را سبك كرد و دانست ك«

از شما صد نفر صابر باشند بر دويست نفر غلبه  اگراست، پس شما ضعفي 
 .»كنند

 . )52F1( دويست نفر فرار نكنندو مقرر شد كه صد نفر از مقابل 
چنانكه ابن عباس گفته ان شاء اهللا بواسطة تنزيل از تأويل  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

مقابل دويست نفر فرار نكنند، كه يك م كه چون خدا مقرر كرد كه بيست نفر از نيازي بي
پس امر بر اين شد كه صد نفر از . نفر از مقابل ده نفر فرار نكند، پس خدا تخفيف داد

و روايت كرده شافعي . يك نفر از مقابل دو نفرفرار نكنند، يعني  دويست نفرمقابل 
رار نكرده، و هر كس از مقابل سه نفر فرار كند ف :بسند ديگري از ابن عباس كه او گفته

 . اگر از مقابل دو نفر فرار كند فرار نموده است
  :فرمايد مي 16تا  15خداي تعالي در سورة انفال آيات  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

__________________ 

 ).4375: ، حديث1706/ 4(صحيح بخاري  -1
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﴿                       

                             

                      

  ﴾ )16-15/  انفال( 
 را در جنگ مالقات كرديد در حالي كه زياد بودند و چون كافران ،اي مؤمنين«

) روز جنگ(ز و هر كس در آن رو. به شما رو آوردند پس به آنان پشت نكنيد
گيري و ملحق شدن به گروه  جز براي بازگشت و آماده شدن و يا براي مكان

به ايشان پشت كند، پس بتحقيق به غضب خدا مبتال شده و  ديگر از مجاهدين
 .»جاي او دوزخ و بد باز گشتي است

دو نفر فرار كند به راست و پس اگر يك نفر از مقابل  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
به گروهي از مسلمين، و يا جاي گرفتن  ،براي برگشت و حمله ،و به عقب و جلو ،چپ

 اين بسته به نيت كم باشند و يا زياد كه در حضور او باشند و يا جداي از او، فرق ندارد
استثناء شده است، و  داند پس چنين كسي از غضب الهي مياوست كه خداي عزوجل 

آنكه خدا او را عفو بر او كه به غضب الهي دچار شود، مگر  ترسم اگر غير اين باشد مي
  .كند

باشند، من دوست ندارم كه رو  و اگر مشركين از دو مقابل ايشان زيادتر :گويد
بگردانند و نزد من مستوجب غضب خدا نيستند اگر روگردان شدند، زيرا بيان كرديم كه 

غضب دارد بر آن كه ترك واجب او را در جهاد نموده، و اين غضب در موردي  خدا
 . است كه مسلمين با دو مقابل دشمن باشند و فرار كنند
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خداي  :از ابي العباس از ربيع از شافعي كه گفت خبر داد ما را ابوسعيد بن ابي عمرو
ان جنگ كرد، در با ايش  دربارة يهوديان بني النضير هنگامي كه رسول خداعزوجل 

  :هفرمود 2سورة حشر آية 

                         

                          

                          

                       

 )2/  حشر( 
براي اولين بار بيرون راند،  هاشان از خانهكفار اهل كتاب را اوست خدائي كه «

مانع ايشان  هاشان كرديد كه خارج شوند و آنان گمان داشتند كه قلعه نميگمان 
امر و عذاب خدا براي ايشان آمد از جائي كه گمان خدا است، پس از عذاب 

هاي خود را  كردند و خدا در دلهاي ايشان چنان ترسي انداخت كه خانه نمي
 ،يرتكردند، پس اي صاحبان بص بدست خودشان و بدست مؤمنين خراب مي

 .»عبرت گيريد
هاشان، گويا راضي است، و  پس خدا توصيف كرده ايشان را به خراب كردن خانه

اين كار راضي بود كه آية ايشان، و گويا خدا به به قطع درختان امر كرد   رسول خدا
  :را نازل كرده و فرموده 5

                           

         )5/  انفال( 
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ا را كه قطع كرديد و يا آنكه گذاشتيد تا بر ريشه بپا باشد، خرمز درختان ا آنچه«
 .»خوار شوندخداست و تا فاسقان پس باجازة 

ترك يعني  وو مباح كرده و قطع درخت پس قطع و يا ترك آن را مورد رضا 
 بني النضير قطع كرد درختان  موجود است، رسول خداشتن آن، در كتاب و سنت گذا

 . و گذاشت درختان ديگري را ،را
 )رحمه اهللا(شافعي  :الحافظ از ابي العباس از ربيع كه گفتخبر داد ما را ابوعبداهللا 

 و يا امان لم و يا معاهدسمحالي كه  رآورد دهرگاه اسالم  :كافر حربي گويددربارة 
مگر اينكه نزد ، نيست ناي را به قتل و يا به جراحت رسانيده و يا مالي گرفته، ضام يافته

 38در سورة انفال آية كرده به قول خداي تعالي  و استدالل ،معيني باشدشخص او مال 
  :فرمايد مي

                    )38/  انفال( 
 .»ايشان آمرزيده شودگذشتة كنند،  خوددارياگر از كفر  :بگو به كفار«

چيزي است كه رفته، مانند آية ربا كه در آية  آنچه گذشته :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
  :سورة بقره فرموده 278

               )278/  بقره( 
 .»د و آنچه از ربا باقي مانده رها كنيداز خدا بترسي«

 . كالم را در اين مورد بسط داده )رحمه اهللا(و شافعي . ده به رد آنچه گذشتهرو امر نك
به حكم خدا   رسول خدا :شافعي در جاي ديگر به همين اسناد در اين آيه گويد

كه در  كه نسبت به ربائيو احدي را امر نكرد بود نگرفت اهليت جهر ربائيكه در 
 . جاهليت قبض نموده، رد نمايد

خبر داد ما را  :اي كه گفتند در ميان عدهخبر داد ما را ابوزكريا بن ابي اسحاق 
از دينار  نبن عيينه از عمرو باز شافعي از سفيان از ربيع بن سليمان ابوالعباس االصم 
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شنيدم كه  )رضي اهللا عنه(از علي  :بن ابي رافع كه گفتاز عبيداهللا حسن بن محمد 
 به روضةبرويد تا برسيد  :و مقداد را فرستاد و فرمودمن و زبير   رسول خدا :فرمود مي

اي است پس ما بيرون رفتيم و اسبان ما  است كه با او نامه آنجا زن كنيزي خاخ،
اي  با من نامه :بيرون بياور نامه را، او گفت :دويدند ناگهان آن زن را ديديم و گفتيم مي

ميان گيسوان از افكنيم، پس نامه را  تو را ميهاي  يا بيرون آور و يا جامه :فتيمگنيست، 
اي از حاطب  ناگه در آن نوشته آورديم،  رسول خداخود بيرون آورد، ما آن را خدمت 

بعضي از اخبار مربوط به رسول خدا را بن ابي بلتعه بود به مردي از مشركين مكه، كه 
اين چيست؟ عرض كرد در قضاوت  ،اي خاطب :فرمود  رسول خداداده بود، اطالع 

ديگر خويشاني  نبودم و حليف ايشان بودم، مهاجرينعجله نكنيد من از خود قريش 
ت ، ولي من خويش در مكه نداشتم، پس دوسدارند كه حمايت از نزديكان ايشان بكنند

خود نكردم و براي شك در دين اين كار را اهللا وو  ،داشتم كه بر ايشان منتي بگذارم
 :گويد، عمر گفت ميراست  :مودرف  رسول خدا. خوشنود از كفر نيستم پس از اسالم

حاضر شده  راو در بد :فرمود  اين منافق را بزنم، پيغمبر مرا بگذار گردن ،يا رسول اهللا
آنچه خواهيد بكنيد كه براي  :بدر توجه كرده و فرمودهداني شايد خدا به اهل  و چه مي
  :فرمايد كه مي ، سورة ممتحنه1پس نازل شد آية  .)53F1( يدمشما آمرز

                       

       )1/  ممتحنه( 
ن دشمن خدا و دشمن خودتان را دوستاني قرار ندهيد كه با ايشا ،اي مؤمنين«

 .»طرح دوستي افكنيد

__________________ 

 .])6557: ، حديث167/ 7(، صحيح مسلم )4025: حديث، 1557/ 4(صحيح بخاري [متفق عليه  -1
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در  :فرمود )رحمه اهللا(شافعي  :از ربيع كه گفتاز ابي العباس سعيد خبر داد ما را ابو
زيرا آن نامة  ،نبايد حكم كردها  رساند كه بواسطة گمان اين حديثي كه ذكر شد مي

نكرده و آن را بجا آورده براي آن اسالم اين كار را كه براي شك در محتمل بوده اطب ح
بوده نه اعراض از  وو احتمال لغزشي از ا. حفوظ باشندخانوادة او از اذيت كفار مه ك

كردن به حمل  قول اوست درولي قول، . داشتهتري  معني زشتاسالم، و احتمال 
 . كالم دادهدر اينجا بسط  )رحمه اهللا(افعي ش و. صحت

 شافعي :يع كه گفتمحمد بن موسي از ابي العباس االصم از ربخبر داد ما را ابوسعيد 
  :فرمود 33 خداي عزوجل در سورة توبه آية :گويد )رحمه اهللا(

                        

           )33/  توبه( 
ايت و دين حق فرستاد تا اينكه آن را بر رسول خود را با هدخدا همانست كه «

 .»مشركين نخواهندغالب گرداند و اگرچه تمام اديان 
بواسطة رسول خود بر خدا دين خود را ظاهر ساخت  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

اين دين حق است و اديان مخالف اين دين بر باطل  :به اينكه هر كس شنيد گفتاديان، 
. و دين اميين ،دين اهل كتاب :شرك در دو دين استكه تمام ساخت  و ظاهر. است

اسالم را تا اينكه ايشان بخواهي و نخواهي  غلبه كردبر اميين   پس رسول خدا
فت و بعضي كرد تا بعضي از ايشان دين را پذيراز اهل كتاب كشت و اسير ، و پذيرفتند

اين است  و ،جاري گرديد و حكم آن حضرت بر ايشانداد در حال ذلت جزيه  ديگر
 . و اينجا مكرر كرده است. معناي ظهور دين

 :كه گويد )رحمه اهللا(الحافظ از ابي العباس از ربيع از شافعي  خبر داد ما را ابوعبداهللا
  :فرموده 5خداي عزوجل در سورة توبه آية 
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                    ×

×)5/  توبه(×
×.»بكشيد مشركين را هر جا يافتيدهاي حرام منقضي شد  پس چون ماه«

×:فرموده 39و در سورة انفال آية 

              

              ×)39/  الانف(×
نباشد و تمام دين براي خدا باشد ولي اگر اي  و با ايشان كارزار كنيد تا فتنه«

×.»بيناستكنند  است كه خدا به آنچه ميپس محقق خودداري كنند 
و . منظور از دفع فتنه، دفع شرك است :گويد )رحمه اهللا(و در جاي ديگر شافعي 

كه   ابي هريره را از پيغمبر و ذكر كرده حديث. دين تمامش يكي باشد براي خدا

كنم تا  همواره با مردم قتال مي )54F1(»اللَّه إالَّ إلَه الَ: يقُولُوا حتى الناس أُقَاتلُ أَزالُ الَ« :فرمود
× .ال اله اال اهللا :بگويند

× :فرموده 29و خداي تعالي در سورة توبه آية  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

﴿                   

                  

                  ﴾ ×

×)29/  توبه( 

__________________ 

 هبـ) ٢١: ، حـديث١/٥٢(، صـحيح مسـلم )١٣٣٥: ، حـديث٢/٥٠٧(صحيح بخار [ متفق عليه ؛1

اتِلَ النَّاسَ «: عبارت تُ أَنْ أُقَ رْ ×.]»...أُمِ
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و آنچه خدا و رسول او  آورند به خدا و روز قيامت نمي با كساني كه ايمان«
كتاب داده و از آنان كه نهند  و به دين حق گردن نمي دانند حرام كرده حرام نمي

 .»دهند جزيه اند كارزار كنيد تا اينكه از دست خود در حال ذلت شده
اگر « :در دعوت به اسالم كه فرمود  نموده حديث بريده را از رسول خدا و ذكر

به سوي اسالم اجابت نكردند ايشان را به جزيه دعوت كن، پس اگر دادند بپذير و 
 . )55F1(»قتال كنرهاشان كن و اگر نه از خدا ياري جو و با ايشان 

و  ،ندتنيس رديگكيمخالف  ناسخ واين دو آيه  :گويد )رحمه اهللا( يشافعسپس 
وليكن يكي گر نيست، يكديو مخالف با  ناسخ ديگريهمچنين هيچ يك از دو حديث 

و از مجمالتي است كه آية  ،عام است كه مراد به آن خاص استاز دو آيه و دو حديث 
و هم چنين تا ايمان آورند پس امر خدا به قتال مشركين . كند ديگر آن را تفسير مي

د اگر ايمان ندهاهل كتاب تا جزيه و وجوب قتال از بت پرستان  ،حديث ابو هريره
پس واجب اين است  ،بت پرستان ةدربار روايت كرده  بريده كه  حديثو هم نياورند 

نشود، جزيه قبول پرستان  تا ايمان آورند و از بتكه در حال قدرت با ايشان قتال كني 
داشتند اين است كه با  دينيقبل از اسالم  اهل كتاب و كساني كهولي واجب دربارة 

 . رند، چه عرب باشند و چه عجمو يا اسالم آوتا جزيه دهند ايشان قتال كني 
نازل شده، خداي تعالي كتبي است كه قبل از قرآن و براي  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

 37-36است، و خداي عزوجل در سورة نجم آية تورات و انجيل معروف نزد عموم 
  :دهشده و فرموخبر داده كه غير اين دو نيز نازل 

                       

 )37-36/  نجم( 
__________________ 

، 4/22(، ترمـذى  )2612 :حـديث ،  3/37(داود  سنن أبي، ) 1731 :حديث، 3/1357(مسلم صحيح  -1

 .»حسن صحيح«: ترمذي فرمودهو) 1408 :حديث
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ي است و صحف ابراهيمي كه وفا سموبه آنچه در صحف  آيا خبر داده نشده«
 .»كرده است

و  ،زبور داود در دسترس نيستابراهيم و يا  داود را ذكر كرده، ولي صحفو زبور 
  :فرموده 196آية  شعراءدر سورة 

             )196/  شعراء( 
 .»هاي گذشتگان است براستي كه وصف اين قرآن در كتاب«

و انجيل بوده و بتحقيق را كتابي غير از تورات مجوس  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
از ايشان اذن  در گرفتن جزيه  كردند و تبديل، و رسول خدااموش رد را فخوكتاب 

 . داده است
نزول قرآن، به دين اهل كتاب  و قومي از عرب قبل از :گويد )حمه اهللار(شافعي 

جزيه گرفت و از جمله در جائي نام برده از بعضي از ايشان   بودند، پس رسول خدا
  .و يا از كندهمردي بود از غسان او  نام اكيدر دومه را، و

خداي تعالي دربارة  :خبر داد ما را ابوسعيد از ابي العباس از ربيع از شافعي كه گفت
پس دربارة بت پرستان حكم نموده كه مقاتله شوند تا اسالم  :مشركين دو حكم نمود

 . آورند و با اهل كتاب مقاتله شود تا جزيه دهند اگر اسالم نياورند
 كه اين حكمپس احتمال دارد  و خدا زنان اهل كتاب و طعام ايشان را حالل نموده،

روايت شده از رسول باشد، ولي آنچه يا بعضي از ايشان كتاب باشد و شامل تمام اهل 
از بني اسرائيل اهل تورات و انجيل  كه در آن مخالفي ندانم اين است كه مراد  خدا

بسط كالم داده و فرق گذاشته بين در اين مورد  )رحمه اهللا(و شافعي . است نه مجوس
، و بودندبني اسرائيل دين  م بهبني اسرائيل و كساني از غير بني اسرائيل كه قبل از اسال

آنكه خدا در چند جاي كتاب خود نعمت خود را بر بني  بواسطة .بين غير بني اسرائيل
پس هر . به ايشان داده و به غير ايشان نداده از معاصرين ايشانه چكرده و آن اسرائيل ذكر
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اند  ل كتابي نبودهبوده و اهكس از غير بني اسرائيل قبل از نزول قرآن به دين بني اسرائيل 
نكاح نشود و ذبايح ايشان خورده نشود مانند ولي زنانشان  از ايشان جزيه گرفته شود،

زيرا خداي تعالي براي ما حالل كرده نكاح و حليت طعام كساني را كه كتاب . مجوس
 –ا مرضي اهللا عنه –بر ايشان نازل شده، و روايتي هم در اين موضوع از عمر و علي 

 . ستوارد شده ا
و  ،ايشانح ئو آنچه از ابن عباس روايت شده در حليت ذبا :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

 سورة مائده را كه  51او تالوت كرده آية 

               )51/  مائده( 
 .»هر كس اهل كتاب را دوست و ياور گيرد او از ايشانست«

پس اين روايت اگر از ابن عباس ) حرمت را استفاده كند كه خواسته از اين آيه(
و بهتر است، و طبق اولي  –ا مرضي اهللا عنه -راست باشد، قبول كردن قول عمر و علي 

﴿حكم عقل است و اما آية           ﴾  پس معني آن چيز ديگري

 . است غير مربوط به ذبايح
ائيل باشند و دين يهود و و سامره از بني اسراگر صابئون  :گويد )اهللارحمه (شافعي 
شود و اگرچه در  شود و ذبحشان خورده مي داشته باشند زنانشان نكاح مي نصاري را

 . زيرا اختالف بين ايشان در فروع است ،فرعي از دين مخالف آنان باشند
شود و  ايشان خورده نمي كتاب باشند ذبائحدينداري مخالف اهل و اما اگر در اصل 

 . زنانشان نكاح نگردد
 :گويد )رحمه اهللا(شافعي  :از ربيع كه گفتاز ابي العباس  خبر داد ما را ابوسعيد

  :فرمود 29آية خداي تعالي در سورة توبه 

                  )29/  توبه( 
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 .»ست دهند در حال ذلتتا اينكه آنان جزيه از د«
جزيه از آنان تا آن كه خودشان بدست خود در حال در گرفتن  هپس خدا اذن نداد

 . ذلت بدهند
صغار به اين  :گويند و از مرداني از اهل علم شنيدم كه مي :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

ن معني است كه حكم اسالم بر ايشان جاري شود با اينكه اسالم را قبول ندارند و چو
 . اند حكم اسالم بر ايشان جاري گردد كوچك شمرده شده

با ايشان كه آنان كه قتال ) و اهللا اعلم(در آيه روشن است  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
ند كه حجت بر ايشان بواسطة بالغ شدن اقامه شده ا است تا جزيه دهند كساني واجب

نند از اهل كتاب و روشن باشد، پس دين خدا را رها كرده و بر دين پدران خود بما
نيز مانند كتاب   اند، و رسول خدا است كه خدا با كساني امر به قتال كرده كه بالغ شده
 . و بسط كالم داده است. خدا جزيه را از بالغين گرفته نه از اطفال و نه از زنان

 28در سورة توبه آية خداي تعالي  :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد شافعي 
  :دهفرمو

                     

      )28/  توبه( 
 .»همانا مشركين نجسند پس بعد از اين سال نزديك مسجد الحرام نشوند«

و از  ،مسجد الحرام حرم است :گفت من از بعضي از اهل علم شنيدم كه مي :گويد
بوده كه پس از   در نامة رسول خداكردند  كه روايت مينفر شنيدم  تاريخ از چند اهل

 . در حرم جمع نشونداين سال مسلم و مشرك 
خدا واجب كرده قتال با غير اهل كتاب را تا مسلمان  :اسناد شافعي گويدو به همان 
  :هفرمود 286و در سورة بقره آية . با اهل كتاب تا جزيه دهندشوند و قتال 
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            )286/  بقره( 
 .»مگر بقدر وسع اوكند  خدا به كسي تكليف نمي«

و  خودداريكه از قتال هر دو فرقه  تشدند باكي نيس اگر مسلمين عاجز ،بنابراين
صلح مكه در حديبيه  با اهل  رسول خدا :تا گفتهسپس كالم را كشانيده ح كنند، لص
و  1يات آ و در همان سفر بر او نازل شد. دوام پيدا كرد تا ده سالد و صلح ميانشان كر
  :فرمايد سورة فتح كه مي 2

                         

    )2-1/  فتح( 
و متأخر ترا تا خدا گناه متقدم  حقا كه ما فتح آشكاري نصيب تو كرديم«
 .»امرزديب

تر از آن نبوده و  در اسالم فتحي بزرگ :گفتهابن شهاب  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 . مردم داخل اسالم شدندهنگامي كه امن حاصل شد  :گويد

هست آن با كساني كه قدرت بر قتالشان ذكر كرده كه صلح  )رحمه اهللا(شافعي 
توبه  ةدر سورنيست، زيرا خداي عزوجل از چهار ماه بيشتر  ،ندده نميكساني كه جزيه 

  :ودهمفر 4-1آية 

﴿                     

         ....﴾ )2-1/  توبه( 
پس  ،ايد مشركيني كه با ايشان پيمان بستهبيزاري خدا و رسول اوست به سوي «

 .»بآزادي در زمين سير كنيد چهار ماه
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  پيغمبراسالم قوي شد خداي تعالي در مراجعت  چون :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

﴿ :آيةاز تبوك نازل نمود              ...﴾ . سپس

با رسول گفته شده كه آنان كه پيمان  :اينكه گويد كالم را كشانيده تا )رحمه اهللا(شافعي 
غير معلومي پيمانشان بود، پس خداي بسته بودند، قومي بودند كه تا مدت   خدا

را تا مدتي قرار را كه پيمانشان  ماه قرار داد و امر كرد رسول خود چهارن را آعزوجل 
خود عمل كردند به پيمان  بود اگريات فوق كه قبل از نزول آدهد و نسبت به پيماني 

خيانت است ه از او خوف كمدتي كه برايشان قرار داده شده تمام شود، و آن كس 
به سويش افكنده شود، پس اجازة پيمان جديد پس از نزول اين آيه و قدرت پيمانش 

 . مسلمين نداد

و خواست اسالم  هر كس از مشركين بود :گويد )رحمه اهللا(اسناد شافعي ن او به هم
را بفهمد، پس بر امام مسلمين سزاوار است كه او را امان دهد تا بر او كتاب خدا تالوت 

زيرا خدا در سورة توبه آية  ،شود و او را به اسالمي كه اميدوار دخول اوست دعوت كند
  :فرمودهبه رسول خود  6

                         

        )6/  توبه( 
او را پناه بده تا كالم خدا را بشنود پناه خواست از تو و اگر يكي از مشركين «

 .»سپس او را به محل امن خودش برسان
تصل كه مسلمين و معاهدين آنان كه در بالد اسالمند مانع او نشوند و يا مردمي كه م

 ). مانع او نشوند(باشند  به بالد اسالم مي

 ﴿ :و قول خداي عزوجل كه فرموده :گويد )رحمه اهللا(شافعي       ﴾ 

امن از تو و يا از كساني كه ) واهللا اعلم(يعني  »سپس او را به محل امن خودش برسان«
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دهند و مطيع تو  او را امان نمينه امن از طرف غير تو و دشمناني كه بر دين تو هستند 
 . نيستند

مجموع وفاء به نذر  :خبر داد ما را ابوسعيد از ابي العباس از ربيع از شافعي كه گفت
، در قول خداست كه در آية اول سورة و عهد چه به سوگند باشد و يا به غير سوگند

 : مائده فرموده

﴿               ﴾.  ) 1/ مائده.( 

 .»اي مؤمنين، به عقدها و پيمان ها وفا كنيد«
  :فرموده 7در قول خداي تعالي در سورة دهر آية  و

                )7/  دهر( 
 .»ترسند ان است ميكنند واز روزي كه شر آن پرواز كن ميبه نذر وفا نيكوكاران «

از آن  ن را در كتاب خود مكرر واجب كرده،و بتحقيق خداي عزوجل وفاي به پيما
 :فرمايد مي 92-91جمله در سورة نحل آية 

                   

    )92-91/  نحل( 
آن  ها را پس از تأكيد بستيد و قسمكنيد چون پيمان خود وفا  و به پيمان«

 .»مشكنيد
  :تا آنجا كه فرموده

﴿        ﴾ 
  .»خود را خدعه و مكر بين خودتان مگيريدسوگندهاي «

  :فرموده 20رعد آية در سورة  ،و از آن جمله
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          )20/  رعد( 
 .»شكنند كنند و آن پيمان را نمي ند كه به پيمان خدا وفا ميا خردمندان كساني«

ها  كنند و پيمان و آيات ديگر كه وصف كرده نيكان را به اينكه به عهد و پيمان وفا مي
 . كنند را نقض نمي

امل هر عقد اين وسعت كالم عربست كه خطاب عام و ش :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
است و هر بستن نذري، در وقتي كه در اين عقد و نذر طاعت خدا باشد نه و پيماني 

در حديبيه با قريش مصالحه كرد بر   و استدالل كرده به اينكه رسول خدا. كار عصيان
پس آيه نازل شد . به سوي ايشان هر كس از ايشان نزد او بياينداينكه رد كند و برگرداند 

ز ايشان كه نزد آن حضرت آمد در حالي كه اسالم آورده بود، و در جاي در حق زني ا
سورة ممتحنه  10و آية  ،كرده ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيطديگر نام آن زن را ذكر 

  :نازل شد كه

﴿                       

                       

                       ﴾ 

 )10/  ممتحنه(
خدا به د وقتي زنان مؤمنه هجرت كردند آنان را امتحان كني ،اي مؤمنين«

ه ن برمگردانيدشان،ي كفار ونان را با ايمان يافتيد به سآ اگر ايمانشان داناتر است،
اينان به كافران حاللند و نه كفار براي ايشان حاللند و هر چه خرج كردند 

 .»شاندبدهي
برنگردانند و حال آن كه پيمان داده واجب كرد كه زنان را به سوي كفار پس خدا 

 .را نگه داشتبه امر خدا زنان   ولي رسول خدا ندنآمد برگردابودند كه هر كس 
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قومي از مشركين، پس خدا  پيمان بست با  ارسول خد :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 . سورة توبه را به بيزاري از آنان نازل كرد

بود، يا اطاعت خدا و صلح با مشركين  در صلح حديبيه :گويد )رحمه اهللا( شافعي
 صالح ديده آنچه عمل كرد و يا خداوند براي او مقرر كرده كه با هر كس خدا امر كرد ب

بندد پس به قضاء الهي توكل كردند، و هر كاري كردند در وقت خودش اطاعت  نامپي
و روشن بود در آيه منع زنان  :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد شافعي . خدا بود

وند و اينكه بواسطة اسالم بين ايشان و بين برگردانيده شر فمهاجرات از اينكه به دارالك
و سنت داللت دارد بر اينكه جدا شدن عصمت و . شوهرانشان قطع عصمت شده

و . زنان بگذرد و شوهران مشرك ايشان مسلمان نشوندوقتي است كه عدة  محرميت
اي هاند و آن مهر گرفتهكه از شوهرانشان معلوم است كه بايد رد كنند نفقه و مخارجي 

و معلوم است كه مهر شوهرانشان به ايشان براي آنست كه . باشندشانست هرگاه داده اي
ند كه آنان را نكاح كنند هرگاه مهر ايشان را ا ند و مسلمين مأذونا شوهرانشان ممنوع

اشكال در توان ازدواج كرد، همانا  شوهر را مي زيرا اشكالي نيست كه زنان بي. بدهند
با شوهرانشان را قطع كند بواسطة وقتي كه خدا عالقة  است تانكاح زنان شوهردار 
 . بيان كرده  اي كه رسول خدا عدهاسالم زنان و گذشتن 

. دهد مگر آنكه به زوجيت باقي باشد پس احدي نفقة زني را كه از دستش رفته نمي
  :رمودهف 10آية  خداي عزوجل در سورة ممتحنه :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

           )10/  ممتحنه( 
 .»و به ازدواج زنان كافر چنگ مزنيد«

شود و اگر پس از  بيان كرده كه به گذشتن عده حكم عوض مي  ل خداوو رس
زوجه  مسلمان شود قبل از گذشتن عده و يا اسالم زوج قبل از اسالماسالم زن، مرد هم 

 . باشد ديگر اختالفي بين زوجين نيست
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  :و خداي تعالي در همان آيه فرموده

              )10/  ممتحنه( 
 .»اند بخواهند ايد بخواهيد و كفار آنچه خرج كرده و آنچه انفاق كرده«

 ايد بخواهيد و كفار شما مهري كه به زن كافره داده ،اي مؤمنين) واهللا اعلم(يعني 
  :پس خدا در همان آيه فرموده. پس بگيرند اند آنچه به زن مهاجره داده

                      )11/  ممتحنه( 
و اگر فوت شود و از دست شما برود چيزي از مهر زنانتان به سوي كافران پس «

 .»شما تالفي كنيد
ايد نپرداختند شما تالفي و  اگر كفار مهري كه شما به زن كافره داده) هللا اعلموا( يعني،

  :بعد فرموده .اند به ايشان ندهيد عقاب كنيد و آن مهري كه به زن مؤمنه داده

                 )11/  ممتحنه( 
 .»اند اند بمانند آنچه به آن زن داده ن رفتهبدهيد به آنان كه زنانشا«

شود بر صاحبان پيمان از مشركين كه بدهند به  نوشته مي :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
سپس . مسلمان آنكه زنش به طرف ايشان رفته، مهري را كه مسلمان داده به او رد كند

 . حديبيهشافعي بسط كالم در فروعات اين سخن داده در قصة دخول زنان در صلح 
 )رحمه اهللا(شافعي  :الحافظ از ابي العباس از ربيع كه گفتعبداهللا ما را ابو خبر داد

  :فرموده 58در سورة انفال آية  الىخداي تع :گويد

                           

        )58/  انفال( 
به سوي  و البته اگر از قومي ترس خيانتي داشتي پس پيمانشان را بطور منصفانه«

 .»دارد خيانتكاران را ايشان بينداز زيرا خدا دوست نمي
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از ايشان چيزي و خبري   اين آيه نازل شده در پيمان اهل صلح، به رسول خدا
لتي آمد بر اينكه آنان بجميع پس هرگاه چنين دال. ايشان بودرسيد كه دليل بر خيانت 

نامة او را به طرف او بيندازد  است كه پيماناند براي زمامدار  اند وفا نكرده آنچه عهد كرده
و او را به محل خودش برساند، سپس اگر خواست با او محاربه كند مانند ديگران كه 

 . اند صلحي نكرده
به رسول خدا دربارة اهل  خداي تعالي :گويد )رحمه اهللا(و به همان سند شافعي 

  :فرموده 42كتاب در سورة مائده آية 

                          

                  )42/  مائده( 
نزد تو براي محاكمه آمدند بين ايشان حكم كن و يا از اگر كفار اهل كتاب «

ايشان اعراض كن، و اگر از ايشان اعراض كني هيچ گونه ضرري به تو هرگز 
 .»پس به عدالت بين ايشان حكم كنكردي  منزنند و اگر حك

كه خداي عزوجل براي ) واهللا اعلم(در اين آيه بيان شده  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 ،مخير كرده در اينكه حكم بكند بين ايشان و يا خيريار قرار داده و او را خود اخترسول 

طبق  به عدالت حكم كند، حكمي كه خدا بر او نازل كردهد رو اگر حكم ك ،اعراض كند
  :فرموده 49چنانكه در سورة مائده آية  ،قرآن
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 )50-49/  مائده( 
و حكم كن بين ايشان به آنچه خدا نازل نموده و آراء ايشان را پيروي مكن و «

از بعض آنچه خدا به سوي تو نازل نموده از ايشان دوري كن كه مبادا تو را 
خواهد ايشان را به بعضي از  مي رو برگردانند بدان كه خدافريبت دهند، پس اگر 

 آيا پس حكم جاهليت .نابكارند دمرم و بتحقيق كه بسياري از ،گناهانشان بگيرد
 .»و كيست نيكوتر از خدا در حكم صادر كردن براي اهل يقين ،ويندج را مي

و آيات قبل خداي تعالي امر كرده به رسول  و در اين آيه :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
 . كند به آنچه نازل شده نه آنچه هوي و هوس ايشانستخود كه حكم 

در بيان  :گفت از كسي كه از او خرسندم از اهل علم مي :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

﴿ :قول خداي تعالي         ﴾ » و حكم كن بين ايشان به آنچه

سپس كالم . بين ايشان حكم كن ه حتماًاگر حكم كردي نه اينك :يعني »خدا نازل نموده
شما چگونه از اهل كتاب « :را كشانيده تا اينكه روايتي از ابن عباس نقل كرده كه او گفته

كنيد در حالي كه كتاب شما كه خدا بر پيغمبرش نازل كرده اخبار را  از چيزي سؤال مي
شما آيا خدا . كند حقيقت خالصي كه مخلوط به خرافات نيست ذكر كرده كه قرائت مي

كتاب خداي عزوجل را تحريف كرده و كتابي را بدست را خبر نداده در كتابش كه آنان 
و خدا . اين از نزد خداست كه خريداري كنند متاع قليلي را :اند و گويند خودشان نوشته

  :فرموده 79در سورة بقره آية 

                  )79/  بقره( 
 .»آن متاع كمي بدست آورندخداست تا بواسطة  اين از نزد :گويند مي«
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از ايشان، ما نديديم مردي  شما را نهي نكرده از سؤالكه براي شما آمد آيا اين علمي 
و اين قول  .)56F1(»شما نازل شده استكنند از آنچه به سوي  از آنان هرگز از شما سؤال

شود به  تاب قضاء كه حكم ميجواب داده در ككتاب حدود، و به همين در  اوست
 :تگف از كسي كه از او خوشنودم كه ميشنيدم  :آن كتاب گويد و در. د و شاهدنسوگ

﴿ :خداي تعاليقول        ﴾ يمعنايش اين است اگر حكم كردي بمعنا 

﴿ :قول ديگر خداست كه فرموده           ﴾ » پس حكم كن بين

 . اخير است مفسر جملةپس آن جملة اول  »ايشان يا از ايشان اعراض كن
  :كه فرموده 49آية خداي تعالي در سورة مائده و در قول  :گويد

﴿   ﴾ )49/  مائده( 
 .»پس اگر رو بگردانند«

و اگر قول خدا  ،د حكم بين ايشان نيستداللت است كه اگر ايشان رويگردان شدن

﴿ :كه فرموده       ﴾   بايد در حالي كه ي حكم بين ايشان ابرالزامي بود

اما اگر نيامدند  ،گردانند پس از آمدن براي حكم آنان رو ميزيرا . روگردانند حكمي باشد
 . رويگردانند شود گفته نمي

 از اهل علم به تاريخ و سيره :نقل شده كه گويد )ه اهللارحم(به همان اسناد از شافعي 
چون وارد مدينه شد قرار مصالحه گذاشت با يهود   مخالفي ندانستم كه رسول خدا

 آية بدون جزيه، و همانا 

﴿                 ﴾ ) 42/ مائده( 

__________________ 

 ). 2539: ، حديث953/  2(صحيح بخاري  -1
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محاكمه آمدند بين ايشان حكم كن و يا از  اگر كفار اهل كتاب نزد تو براي«

 .»ايشان اعراض كن
و قرار  ،بودند كرده در حق يهودي كه بدون اينكه جزيه بدهند مصالحهنازل شد 

آن آيه نازل شد  :اند و بعضي گفته. ان جاري گرددشبودند كه حكم رسول بر اي نگذاشته
نان صحيح باشد براي آن كه خدا گويا قول اي :گويد .دربارة دو نفري كه زنا كرده بودند

  :فرموده 43در سورة مائده آية 

                    )43/  مائده( 
نزد ايشان تورات است كه در آن و حال آنكه دهند  چگونه تو را حكم قرار مي«

 .»باشد ميحكم خدا 

﴿ :جملة :و گويد       ﴾ » و حكم كن بين ايشان به آنچه

  :و جملة، »خدا نازل نموده

                       

 )49/  مائده( 
انشان خواهد ايشان را ببعضي از گناه خدا ميپس اگر رو بگردانند بدانكه «

 .»بگيرد
گردانند چون طبق رضاي ايشان نيست پس مجبور  رساند كه اگر از حكم تو رو مي

زن و مردي از  عودر موض محاكمه كردند  و آنانكه نزد رسول خدا. بر حكم تو نيستند
مصالحه داشتند، در   با رسول خدااز همان يهودياني كه ان بود كه زنا كرده بودند شاي

حكمش سنگسار   بودند كه رسول خدابود ولي آنان اميدوار ر تورات حكم سنگسا
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حديث ابن و شافعي . )57F1( ان كرديرا ب حكم همان سنگسار  پس رسول خدا نباشد،
 . عمر را ذكر كرده است

داشتند و صالحه مشرك با امام پس هرگاه قومي از اهل  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
سپس براي محاكمه آمدند، امام ن جاري شود، شرط نكرده بودند كه حكم امام بر ايشا

را اختيار كرد بايد حكم او  مختار است كه حكم بكند و يا ترك كند، و اگر حكم كردن
با ايشان نكردند به حكم قبول بعد از رضاي پس اگر . مسلمين باشد مانند حكم بين

د كه حكم او ان آنان كه مصالحه كردهدربارة و امام مختار نيست  :گويد. كندمحاربه 
 . حدي بايد حد را اجراء كنداجراي دربارة پس هرگاه آمدند . جاري باشد

كرد  و اگر بعضي قبول نكردند و طالب حق آمد نزد امام و حق خود را مطالبه :گويد
كه حق را به نفع او بيان كند و اگر چه طرف او راضي به حكم امام  م الزم استابر ام

يعني ذلت  ﴾وهم صاغرونَ﴿ :مودهرقول خداي تعالي كه ف ازكرديم  نباشد، زيرا بيان
و كالم را بسط داده در  راضي نيستنداست كه حكم اسالم بر ايشان جاري شود، با اينكه 

و گويا هنگامي كه كتاب جزيه را تصنيف كرد متوجه شده كه آية مختار . فروعات آن
ند، پس از آنچه در كتاب گفته ا داشته حهلامام نازل شده در حق آنان كه مصابودن 

هم پيمانان آورده، و واجب دانسته كه حكم بين ايشان طبق ما حق  ررا دبرگشته، و آيه 
 . كه نزد مسلمين مراجعه كنندانزل اهللا باشد در صورتي 

 
 فعي نقل شده در صيد و ذبايح و در طعام و شراب  شا  آنچه از

خداي تعالي  :نقل كرده كه گويدشافعي بن يحيي از  حرملةدر كتاب سنن خواندم كه 

  :فرموده 4آية در سورة مائده 

__________________ 

 ).١٣٢٦/  ٣(، صحيح مسلم )٦٤٣٣: ، حديث٢٤٩٩/  ٦(صحيح بخاري  :نگا -1
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          )4/  مائده( 
آنچه پاكيزه است، : بگو ؟كنند چه چيز براي ايشان حالل است مياز تو سؤال «

و (حيوانات شكارى و سگهاى آموخته ) و نيز صيد( ،براى شما حالل گرديده
بر شما (ايد،  د دادهكه از آنچه خداوند به شما تعليم داده به آنها يا) تربيت يافته
نگاه ) كنند و صيد مى(پس، از آنچه اين حيوانات براى شما ) حالل است

 .»دارند، بخوريد و نام خدا را بر آن ببريد مى
دهد در  اجازه  است كه خداي تعالي هرگاهمنطقي  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 

ت شكاري را نگاه ناوايهمانا ايشان ح ،اند خوردن آنچه حيوانات شكاري نگه داشته
توانستند آن را بدست آورند جز بوسيلة  داشتند براي آنچه دسترسي نداشتند و نمي مي

پس خداي تعالي در  .حيوان شكاري، و اگر چه نصي در كتاب خدا نازل نشده بود
 نمود كه نازل  94سورة مائده آية 

                    

 )94/  مائده( 
رسد  هاي شما به آن مي هاي شما و نيزه خدا شما را به چيزي از صيد كه دست«

 .»آزمايش كند
  :فرمود 95آية  ،ورهسو در همان 

            )95/  مائده( 
 .»صيد را مكشيد هستيد در حالي كه محرم«

  :فرمود 2ر آية و د
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          ) 2/ مائده( 
 .»خارج شديد صيد كنيدو چون از احرام «

 إِالَّ﴿ :و چون خداي تعالي امر به ذبح را ذكر كرد و فرمود :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
متا ذَكَّيكه ذبح و تذكية همانا امر به ذبح كرده در چيزي . »نمائيد ذبحآنچه را  مگر« ﴾م

بيان كردم سزاوار است  ،شود در حكم خدا احتمال داده ميو چون آيه . آن ممكن باشد
براي اهل علم كه بدانند چه حيواني حالل است و تذكية حيواني كه مقدور است مانند 
ذبح و يا نحر، و تذكية آنچه مقدور نيست مانند آنچه كشته شود بتوسط حيوان شكاري 

 . الحيسو يا بواسطة 
چون كه  تسآن اسگ تعليم داده شده  :فرمود )رحمه اهللا(شافعي به همان اسناد 

را مكرر كرد ياد گرفته پس اين عمل  گرفت نگاه دارد و نخورد،فرستادي برود و چون 
داشته و اگر چه به قتل رساند مادامي كه از آن خورد از آنچه نگاه  و صاحب آن مي

 . چيزي نخورده باشد
شود زيرا مجروح  جوارح ناميده ميگاهي حيوان و بتحقيق  :گويد )حمه اهللار(شافعي 

 . حالل است آنچه نگاه داردپس نامي الزم شده براي آن و مطلقاً . كند مي
و چون حيوانات قرباني همانا خوني است  :گويد )رحمه اهللا(به همان اسناد شافعي 

بعضي از  و. ستد من محبوبها نز قربانيپس بهترين  ،شود جسته مي كه بآن تقرب
  :فرموده 32كه در سورة حج آية مفسرين در قول خداي عزوجل 

                   )32/  حج( 
 .»و آنكه شعائر الهي را بزرگ شمرد پس آن از پرهيز دلها است«
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و از ن قرباني و نيكو پرورش دادن آنست، حيوااند تعظيم شعائر چاق كردن  ادعا كرده
هر كدام قيمت بيشتر و نزد « :سؤال شد كدام قرباني افضل است؟ فرمود  رسول خدا

  .)58F1(»تر شد اهل آن مرغوب
و عقل ناچار است كه بداند هر چيز وقتي موجب تقرب  :فرمود )رحمه اهللا(شافعي 

بر شخص بزرگ باشد اجر آن پس هر چه زحمت آن  ،الي اهللا است كه گرانبها باشد
 . تر باشد عظيم

  :ودهمفر 196كند در سورة بقره آية  ميحج تمتع و خداي عزوجل در حق آنكه 

           )196/  بقره( 
 .»بفرستيدهر چه ميسر است از قرباني «
 :امر فرمود به اصحاب خود  و رسول خدا .)59F2( استآن گوسفندي  :گفته ابن عباس

چيزي بود، و اين كمترين  .ذبح كندند، فگوس رود يك به سوي حج ميهر كس بعمره 
 . ن بهتر استاز آپس چون كمترين آن كافي باشد پس بر تو و باالتر 

طعام اهل كتاب را حالل خداي تعالي  :فرموده )رحمه اهللا(اسناد شافعي و به همان 
ايشان ذبايح  :از قول او حفظ دارم از اهل تفسيرايشان بنظر بعضي كه من و طعام  ،كرده
برند آن  در ذبح نامه خدا مي، پس اگر دارد بر حالل بودن ذبايحشانو آثار داللت . است

 . نيستبرند مانند نام مسيح و يا بنام ديگر، حالل  غير خدا ميحالل است، و اگر نام 

ولي مقصود بعضي از آن شود  مباح ميگاهي چيزي مطلقا  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
پس هرگاه كسي گمان كند كه مسلمان اگر نام خدا را نسيان كرد . است نه بعض ديگر
و اگر نام خدا را براي استخفاف ترك كرده ذبيحة او خورده  ،شود ذبيحة او خورده مي

 . نشود اولي است ولي براي شرك خورده ،و آن براي شرك نيست ،شود نمي
__________________ 

 )].136: ، حديث89/ 1(، صحيح مسلم )2382: ، حديث891/ 2(صحيح بخاري [متفق عليه  -1

 ).862: ، حديث385/ 1(موطأ مالك  -2
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و در  ،خدا گوشت قرباني را حالل كرده مطلقاًو بتحقيق  :يدگو )رحمه اهللا(شافعي 
  :فرموده 36آية سورة حج 

             )36/  حج( 
 .»افتادند از آن بخوريد به پهلو )آن شتران بعد از نحر بي جان( پس هرگاه«

تر قرباني كه به نذر باشد و يا از گوشت شد نكه معتق ما بعضي از مسلمين را يافتيم
ما به اين احتمالي در اين آيه آمد پس چون . خورند باشد نميجزاء صيد و يا فداء 

باشد، وليكن  توجه كرده و تمام آن را ترك كرديم نه اينكه بر خالف قرآناحتمال 
براي او سزاوار نباشد از  در مال او واجب باشداحتمال معقولي است كه هر كس چيزي 

اهل كتاب كه مورد احتمال است براي آنچه  ذبايح ن چيزي مأخوذ دارد، پس همچنينآ
60Fگفتيم

.  
ده واجب اكسي كه قرباني مستحبي انجام د :گويد )رحمه اهللا(به همان اسناد شافعي 

  :فرموده 28ي تعالي در سورة حج آية زيرا خدا درويش،كند به بينواي است كه اطعام 

                )28/  حج( 
 .»!پس از گوشت آنها بخوريد و بينواى فقير را نيز اطعام نماييد«

  :فرموده 36ودر همان سوره آية 

               )36/  حج( 
 .»بخورانيد و راه گذربخوريد از آن قرباني و به سائل پس «

 . وقت استزائر و مرور كنندة بدون » معتر«و سائل است، » قانع«و 
عمل كرده، و به آيه كنندگان است،  از آنان اطعام كرد از اطعام فرنپس چون به يك 

ديگر را را هديه بفرستد و ثلث ثلث ديگر و  و من دوست دارم كه ثلث آن را اطعام كند،

__________________ 

 ناشر. ولذا جمله گنگ است مترجم جمالت را به خوبي درك نكرده ينجادر ا 
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مصرفش در اين ني اقرب :گويد )رحمه اهللا(شافعي . ندخواست بكذخيره كند و هر كاري 
 . راه است

زائر كه به اين عطاء » معتر«فقير است و ، »قانع« :گويد »البويطي«و در كتاب 
 . رسند مي

كسي كه من از او و يا و اهل تفسير  :فرموده )رحمه اهللا(به همان اسناد شافعي 
  :كه فرمودهسورة انعام  145لي در آية قول خداي تعا در معنيتفسير، اهل  زاام  شنيده

                           

                        

 )145/  انعام(
اى كه آن  حرامى را بر خورنده] چيز[در آنچه كه به من وحى شده است : بگو«

مگر اينكه مردار يا خون ريخته شده و يا گوشت خوك  .يابم را بخورد، نمى
 .»....زيرا آن پليدي است  ،باشد

دانست  زيرا عرب چيزهايي را حرام مي ،خوريد يعني از آنچه شما مي :گويد مي
 ست،ا بار اينكه طيباتدانست باعت باعتبار اينكه خبائث است و چيزهايي را حالل مي

شده باشد و مگر آنچه از آن استثناء دانستند  پس حالل شد براي ايشان آنچه طيبات مي
 157چنانكه خداي تعالي در سورة اعراف آية  ،بود بر ايشان حرام شد ثئنيز آنچه خبا

  :فرموده

                  )157/  اعراف( 
 .»گرداند بر ايشان خباث را گرداند و حرام مي ها را حالل مي بر ايشان پاكيزه«

 96در سورة مائده آية  خداي جل ثناؤه :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد شافعي 
  :فرموده
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               )96/  مائده( 
ي عشما و براي قافله متابراي  ،آنبراي شما حالل شد صيد دريائي و طعام «

 .»در لباس احراميدبر شما صيد صحرا مادامي كه و حرام شد است، 
ور او شطعام ا و يكي را اثبات كرد و آن صيد دريحالل بودند كه حليت دو چيز  سپ

آن را بيرون اندازد در حالي كه زنده باشد، متاع ايشان است كه به خوردن و هر چه دريا 
از خوردن آن بهره برند حرام نمود، يعني در حال و صيد صحرا را كه . ندبر آن بهره

احرام در كتاب خدا و سنت رسول چنين است، و خدا از صيد صحرا در حال احرام، 
 . حالل بوده استاز احرام براي ايشان  مگر آنچه را كه قبل كند حرام نمي

 119 ةدر سورة انعام آي خداي جل ثناؤه :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد شافعي 
 : فرموده

                          

             )119/  انعام( 
كه آنو حال  خوريد شده نميكه از آنچه نام خدا بر آن ذكر چه شده شما را «

 .»شويدآنكه به آن مضطر ر شما حرام شده مگر بآنچه براي شما بيان شده 
  :فرموده 115و سورة نحل آية  173آية و در سورة بقره 

                    

 )115/  و نحل 173/  بقره( 
 .»..همانا خدا بر شما حرام نموده مردار و خون و گوشت خوك و «
  :فرمايد مي 3مائدة آية آنچه حرام شده در سورة  حو در توضي
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﴿                    ﴾  

 )3/  مائده(
همانا خدا آمرزنده و مائل به گناه نباشد شد در سال مجاعه پس هر كس مضطر «

 .»و رحيم است
شود آنچه حرام بوده از مردار و  حالل ميدر اضطرار  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 

و مضطر . خون و گوشت خوك و هرچه حرام شده از آنچه عقل را تغيير ندهد از خمر
كه نه طعامي باشد و نه چيزي كه سد جوع كند از شير و  باشدآن مردي است در جايي 

و گرسنگي او را به حدي برسانند كه خوف مرگ داشته باشد، و يا بيماري و  ،مانند آن
 ،او را عليل كند، و يا و يا به او ضرر زند ضعيف كند،و يا او را مرگ نترسد اگر چه از 

شود و يا سواره است از سوار شدن ناتوان  ناتوان ميت از رسيدن مقصود و يا پياده اس
تواند  مياينها به او برسد و يا آنچه به اين معني باشد از ضرر معلوم، پس هر كدام  ،شود

آبي كه در آن ميته و چيزي شبيه آن باشد، بخورد و يا بياشامد غير مسكر، بمانند  حرام زا
شد و خوف او كه قطع  ،پس بنابراين. و يا جمع كند اشامدد و يا بيرواجب است كه بخو

و چون به . خودداري كند زيرا اضطرار زائل شده است ديگراز قوه رسيد به مقداري 
تجاوز كند زيرا تجاوز از آن به ضرر نزديكتر رسيد حق ندارد سيراب شدن  سيري و

 . است
سفري كه در آن عصيان براي  كه بيرون شداما كسي  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 

 حالل كرده زيرا خداي عزوجل ،شود حالي براي او حالل نمي به هيچخداست، پس 
 . و گناه كن نباشدظالم و تجاوزگر  براي مضطري كه

و اگر خارج شد بعنوان عصيان، سپس توبه كرد و ضرورت و اضطرار به او رسيد 
 . و جايز باشدكه خوردن محرم و شرب آن براي اپس از توبه، اميد است 
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و اگر بيرون رفت نه براي عصيان، سپس نيت عصيان كرد و به اضطرار رسيد و نيت 
زيرا من به نيت او در حال  ،ترسم نتواند محرم را مرتكب شود او عصيان شده مي

 . نه قبل و بعد آنكنم  اضطرار نظر مي
صال مباح بوده و و دليل در اينكه آنچه ا :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد شافعي 

شود مگر آنكه مالك آن اذن دهد و محجور نباشد،  مالك شدن مالكي حرام مي بواسطة
  :فرموده 29اين است كه خداي تعالي در سورة نساء آية 

                          

     )29/  نساء( 
اموال خود را بين خودتان به باطل مخوريد مگر آنكه بصورت تجارت و داد و «

 .»ستد از روي رضايت طرفين شما باشد
 :فرموده 2و در سورة نساء آية 

           )2/  نساء( 
 .»اموال يتيمان را به ايشان بدهيد«

  :فرموده 4و در آية 

           )4/  نساء( 
بعنوان پيش كشي  )و بدون توقع(و مهريه و صداق زنان را بطيب خاطر «

 .»بدهيد
ده مگر با شآيات بسياري در كتاب خداي عزوجل كه از اموال مردم منع بعالوة 

باشد در كتاب خود سپس سنت  واجب كردهرضايت خودشان و مگر به آنچه خدا 
 .به آن آمده باشدتي جو ح  سول اور
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سپس به طعامي و اگر مردي ناچار شد و از مرگ ترسيد  :ودهمرف )رحمه اهللا(شافعي 
قيمت بر طرف شود، سپس به قدري كه گرسنگيش بينم كه بخورد  نميگذشت باكي  مي

 . داده استو در شرح اين بسط كالم . آن را بدهد
اهل علم به او مردي بيمار شود و مردي از  و گفته شده از اضطرار است كه :گويد

اين مرض خوب شود بگويد و يا خود او اهل علم باشد كه كمتر كسي است كه از مانند 
چيز زودتر تو و يا گفته شود به او كه فالن . بخورد و يا بياشامد فالن چيز را مگر آنكه

خمر بخورد مادامي كه و او ناچار كه فالن چيز را بخوري و يا بياشامي كند  را خوب مي
عقل تو را ببرد از شود تو را مست كند و يا چيزي از فالن مقدار گاه نباشد كه هر

را در بول عرنيين و ذكر كرده حديث  ،عقل حرام است زيرا بردن. و غير آنمحرمات 
 . در شرب آنها براي اصالح بدنشان  آن و اذن رسول خدار يشتر و ش

خداي تبارك و تعالي درسورة آل عمران آية  :گويد )اهللا رحمه( به همان اسناد شافعي
  :فرموده 93

                     

    )93/  آل عمران( 
هر طعامي بر فرزندان اسرائيل حالل بود مگر آنچه را يعقوب قبل از نزول «

 .»خود حرام نمود برتورات 
  :فرموده 160و در سورة نساء آية 

                       

 )160/  نساء( 
 .»بود حرام كرديم كه حالل طيباتيان شبسبب ستم يهوديان، براي«
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و در آية . شدهو حرام حالل بوده ايشان ه كه بريعني، خدا داناتر است طيباتي بود
  :سورة انعام فرمود 146

﴿                            

                            

                    ﴾  

 )146/  انعام(
بر ايشان داري و از گاو و گوسفند  هر حيوان ناخن و بر يهوديان حرام كرديم«

هاي آنها باشد و يا  بر پشتهاي آنها را جز پيهي كه  پيه ،حرام كرديم
كردن  اشد، اين حرامبه استخوان بوط لآنها و يا آنچه مخهاي  پشگلدان

 .»و همانا ما راستگوئيم ،نشامكيفريست بديشان داديم بسبب ست
ها و  كه در آيه آمده است آن خوردني ﴾الْحوايا﴿ :گويد )رحمه اهللا( شافعي

پس همواره آنچه خدا بر بني اسرائيل حرام . است كه در شكم آنهاست هائي نييدآشام
پس را مبعوث كرد،   عموم بود تا آنكه خدا محمدبطور بود بر يهود و غير يهود كرده 
او و اطاعت امر او، و به خلق خود اعالم امر كرد به پيروي  به او را واجب نمود وايمان 

ديني است كه كرد كه اطاعت او اطاعت خداست، و دين او اسالم است كه ناسخ هر 
نياورد و پيروي او را يمان و به او ا قبل از او بوده و قرار داد كه هر كس او را درك كند

  :فرمود 19عمران آية  لآسورة نكند كافر است، پس در 

          )19/  آل عمران( 
 .»همانا دين نزد خدا اسالم است«

  :فرمايد سورة آل عمران را نازل نمود كه مي 64آية  بدربارة مشركين اهل كتا و
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               )64/  نآل عمرا( 
مساوي باشد  اي كه بين ما و بين شما به سوي كلمهبيائيد  ،اي اهل كتاب :بگو«

و بعضي از ما بعضي را  و چيزي را به او شريك نگردانيم كه جز خدا را نپرستيم
و اگر اعراض كردند بگوئيد گواه باشيد به اينكه ما  ،اربابي جز خدا نگيرد

 .»تسليم امر خدائيم مسلمان و

و دربارة آنان نازل كرد آية  ،رد به قتال آنان تا جزيه دهند اگر مسلمانان نشوندامر ك و
  :فرمايد سورة اعراف كه مي 157

                   

                        

                         

                         

                         

 )157/  اعراف( 
كه  ) درس ناخوانده(امي  پيغامبر ،)خدا(از فرستادة  كنند آنان كه پيروي مي«

كه ايشان را به در تورات و انجيل او را نوشته شده نزدشان  )صفات( يابند مي
را و حرام ها  پاكيزه برايشانكند  ل ميكند و حال امر و از منكر نهي ميكار خوب 

كه بر بار سنگين و بندهايي  ايشاند از ردا بر ميو  را، گرداند بر ايشان خبائث مي
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كنند و ياريش نمايند  به او ايمان آوردند و تأييدشان پس آنان كه  ايشان بود،
 .»رستگارانهمانانند شده پيروي كنند  نوري كه به او نازل

 و گناهان دارد، پس گفته شده اوزار دوش ايشان بر ميرا از سنگين  كه اين رسول بار
قبل از شرع  ندكه خود ايجاد كرده بود و ممنوعاتي بوددر آيه همان محرمات مذكور 
چه كتابي و چه بت   بعثت محمد س باقي نماند خلق عاقلي از ابتدايپ . محمدي
به او رسيده باشد مگر آنكه   كه دعوت محمداي از جن و انس  و هيچ زنده ،پرستي

به پيروي او و مؤمن به او رسيده كه بايد تابع دين حجت بر او قائم شده و حجت خدا 
و به هر مردي از آنان الزم است كه به او ايمان . او كافر استو به ترك پيروي  ،او باشد

از ملل  ي عزوجل به زبان پيغمبرش حرام كرده حرام بداند، در يكيآورد و آنچه را خدا
 . مباح بوده و يا غير مباح

حالل كرده، خواه در يكي از ملل حرام باشد   و حالل بداند آنچه را بر زبان محمد
و خدا حالل كرده طعام اهل كتاب را كه وصف آن را در ذبايح ايشان گفتيم . و يا نباشد

نيز آن  و انكرده پس جايز نيست كه حرام بداني ذبيحة كتابي رو از آن چيزي استثناء 
، و جايز نيست كه چيزي از پيه  اي كه حرام بوده بر اهل كتاب قبل از محمد ذبيحه

كرد براي خودش و مباح كرد براي گاو و گوسفند بر حرمت باقي بماند اگر كتابي ذبح 
و جايز نيست كه چيزي از حالل براي كسي حرام باشد، زيرا خداي تعالي . مسلمان

و آيا بر اهل كتاب حرام است آنچه قبل از . ه بطور خصوصبطور عموم مباح كرده ن
را   ها هرگاه پيروي محمد ها و غير پيه از همين پيهبر ايشان حرام بود   محمد

و . گفته شده كل آن حرام است بر ايشان تا آنكه ايمان آورند :دگويشافعي نكردند؟ 
نسخ شده   ن محمدنيست بر ايشان حرام باشد چيزي كه به ديحال آنكه سزاوار 

ام شده بر ايشان رح  براي ايشان حالل بود، چون بر زبان پيغمبر ما محمدهرگاه خمر 
 . اند داخل دين او نشدهه چحرام است و اگر 
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كردند چيزهايي مشركين بر خود حرام  :فرموده )رحمه اهللا(و به همان اسناد شافعي 
ة تحريم ايشان حرام نيست، و اين مانند آنها بواسطرا كه خدا بيان كرد شان داز اموال خو

كردند در مورد شتر و  كردند و آنها را ترك مي و حام كه رها ميو وصيله و سائبه بحيره 
كه من در كردند  آنها و ملك آنها را حرام مينها و گوشت آپس شير . مانند عتق گوسفند

  :ودهفرم 103و خدا در سورة مائده آية . غير اينجا آن را تفسير كردم

                       

 )103/  مائده( 
 .»...خدا مشروع قرار نداده بحيره را و نه سائبه را و نه وصيله را و نه حام را«

  :هفرمود 140آية و در سورة انعام 

﴿                          

                ﴾ )140/  انعام( 
و آنچه خدا  ،كارند آنان كه از سفاهت و ناداني اوالد خود را كشتند بتحقيق زيان«

بتحقيق گمراهند و هدايت  ،خدابر نموده حرام كردند براي افتراء روزي ايشان 
 .»يافته نيسنتد

كند آنچه را كه حرام  ذكر مي 139-138و باز خداي عزوجل در همان سوره آية 
  :فرمايد و مي ،اند كرده
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   )139-138/  انعام( 
خورد اينها را مگر كسي كه  اين چهارپايان و زراعت ممنوع است نمي :و گفتند«

يعني سواري بر (و چهارپاياني حرام شده پشتهايشان . بگمانشان ،ما بخواهيم
بر خدا، بزودي جزا  برند براي افتراء نام خدا را بر آنها نميو چهارپاياني كه ) آنها

 هاي اين چهارپايان آنچه در شكم :و گفتندشان بمقابل افتراي دهيم ايشان را 
و اگر آنچه در شكم حيوان  ،بر زنان مااست مخصوص مردان ما و حرام است 

بر  ايشان را دهيم جزا مي د و زن در آن شريكند، بزوديرمرده بود پس م
 .»زيرا خدا حكيم و داناست ،سخنانشان

  :فرموده 143 و در آية

﴿                      

                           

     ﴾ . )143/ نعام ا ( 

بر ما حرام (دوتا، و از بز دوتا جفت، از گوسفند  هشت ):گفتند مي مشركين(«
 هآيا آن دو نر حرام است و يا دو ماده و يا آنچه در رحم آن دو ماد :بگو) است
 .145آية  رتا آخ »گوئيد طبق دانش خبر دهيد مرا اگر راست مي !؟است

بر ايشان اند  خود حرام كرده كرد كه چيزهائي كهايشان را اعالم پس خداي تعالي 
 :و فرمود ،حرام نيست

﴿                      

        ﴾ . ) 50/ انعام.( 
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دت دهند خدا اينها را حرام كرده و تازه اگر بياوريد شاهدان خود را كه شها«
 .تا آخر آيات »شهادت دادند تو شهادت مده

، همچون بحيره و سائبه و وسيله و حام، و را ايشان كه رد كرده خرافات و محرمات 
اول و در . بيان كرده كه خداوند اين چيزها را با تحريم كردن ايشان حرام نكرده است

  :فرمايد مائده مي سورة

                   )1/  مائده( 
 .»شود بر شما تالوت مي است چهار پايان مگر آنچهبراي شما حالل «

﴿﴾كُملَيلَى عتا ياز مردار يعني ) كه خدا داناتر است( إِالَّ م. 
  :فرمودهسورة انعام كه  145شود كه در اين باره نازل شده آية  و گفته مي

﴿                        

                      

        ﴾ )145/  انعام( 
حرامي كه بر خورندة طعام حرام باشد  به سوي من وحي شده در آنچه :بگو«

بينم مگر مردار و يا خون ريخته شده و يا گوشت خوك باشد كه آن پليدي  نمي
 .»است و يا حيواني كه بعنوان فسق نام غير خدا به آن برده شده و ذبح شده

  :سورة نحل فرموده 115-114آية و خداي تعالي در 

                    

                      

            )115-114/  نحل( 
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و نعمت خدا را  وريد حالل پاكيزهه بخدشما را روزي كرپس از آنچه خدا «
همانا بر شما مردار و خون و گوشت خوك و  .پرستيد شكر گذاريد اگر او را مي

) نام برده شده و براي غير خدا ذبح شده(بانگ شده خدا بآن آنچه براي غير 
 .»حرام است

 . و اين آيه مانند آيات قبل روشن است
در سورة مائده خداي عزوجل  :گويد) واز ا در روايت حرمله(، )رحمه اهللا(شافعي 

  :فرموده 5آية 

            )5/  مائده( 
 .»و طعام اهل كتاب براي شما حالل است«

بر ما حرام احتمال ذبايح و غير ذبايح را دارد از طعام ايشان كه ما معتقديم  :گويد
سپس كالم را . ديگر در نفس ما چيزي نيست ته شودسه شنيست، پس ظرفهايشان هرگا

كنند، هرگاه ندانيم در آن  ما تهيه ميدر مباح بودن طعام ايشان كه در غياب بسط داده 
 . حرامي و نجسي باشدچيز 

كه كسب حالل و  در اينجا كه خريد و فروش با مسلماني :سپس شافعي فرموده
چگونه است، و اگر كسي  شود آن وارد مي كه پول حرام در دارد و بازارهايي حرام

براي او حالل است، زيرا ار نيكي كحرام ترك نكند  ولي به نيتاجتناب كند و بپرهيزد 
وليكن من خوش ندارم كه . آن ندارداست كه ترك كند چيزي را كه شكي در حليت 

 . حرام آن را ترك كند كه جهل به سنت و اعراض از آن استبعنوان 
  :فرمايد سورة نساء كه مي 29سابق شافعي در قول خداي تعالي در آية و به اسناد 

                        

             )29/  نساء( 
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ل نخوريد مگر آنكه بصورت اموال خود را بين خودتان به باط ،اي مؤمنين«
 .»باشد نتجارت و با رضايت طرفي

. سواي آنها اكل به باطل استو  ،اردداحكام م اين جا سه قس اموال در كيفيت :گويد
در مال او واجبي از خداي تعالي است كه سزاوار نيست در آن تصرف كند و بر مرد 

در دست من چه قدر بگو  :و از باطل است كه بگويد ،دهد به ميل خودش چيزي مي
 . تو لما ،اگر گفتي ؟است

بر  است كه مرد از مرد مسلمان بگيرد تمام آنچه حالل :و به همان اسناد شافعي گويد
از كنند واجب است كه حق ندارد خودداري يكي آنچه در مال مردم  :سه وجه است

و  بستگان خود، و آنچه واجب است بر ايشان بزكات و نذرخود و جنايات جنايات 
 . و مانند اينهاكفارات 

اند كه در مقابل گرفتن عوض باشد از قبيل خريد و  و دوم، آنچه بر خود الزم كرده
 . هاي براي ثواب و مانند اينها فروش و اجاره و بخشش

و ديگر  ،دهند بقصد استحباب براي طلب رضاي خدا و ثواب او و سوم، آنچه مي
و ما اميدوار ثوابيم بر آن ان شاء . استو نيكو و هر دو خوب  ،براي حمد و ثناي گيرنده

 . اهللا
دهند غير از وجوهي كه ذكر شد به يكي از دو  آنچه مرم از اموال خود را مي سپس
ايشان جايز نباشد نه ند براي هبدآنچه از باطل . است و يا باطليا حق  :است صورت

كه در سورة بقره آية و همين است قول خداي تعالي  براي آنان و نه براي گيرندگان،
  :فرموده 188

                       

                 

 )188/  بقره( 
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باطل مخوريد و آن را به سوي حكام  بهو اموال يكديگر را بين خودتان «
بخوريد و حال ) رشوه و مانند آن لمث(نيندازيد تا مقداري از اموال مردم را بگناه 

 .»)خوردني ناحق استچنين (دانيد  آنكه مي
تاريخ، آن است كه خدا  پس حق از اين وجوه كه در قرآن ذكر شده و در سنت و در

 . خود را تكليف كرده اهل دين
  :انفال فرمودهسورة  60ة و در آي

                       

         )60/  انفال( 
توانيد از قوي و اسباب و اسبان مهيا كه با آن  و مهيا سازيد براي كفار هر چه مي«

 .»دشمن خود رابترسانيد دشمن خدا و 
 . اند كه قوة مقصود در آيه تيراندازي است پس اهل علم به تفسير گمان كرده

  :فرمودهسورة حشر  6و خداي تبارك و تعالي در آية 

﴿                             

﴾ )6/  حشر( 
ا از مال كفار به رسول خود عائد نمود پس شما اسبي و شتري بر آن ه خدو آنچ«

 .»نتاختيد
هريره و سپس حديث ابن عمر را حديث ابي ذكر فرموده  )رحمه اهللا(شافعي سپس 

 . سپس حالل و حرام آن را ذكر نموده است مسابقة اسب دواني و تير اندازي و غيره، در
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 نذرها  ها و فعي نقل شده در قسم آنچه از شا
  :22در قول خداي عزوجل در سورة نور آية  )رحمه اهللا(به همان اسناد سابق شافعي 

﴿                      

                         

               ﴾ )22/  نور( 
و صاحبان فضل و برتري و وسعت از شما خودداري نكنند از اينكه به خويشان «

 ،چيزي بدهند و بايد در گذرند و عفو نمايندمساكين و مهاجرين در راه خدا و 
 .»و خدا آمرزندة رحيم است ؟يامرزدآيا دوست نداريد كه خدا شما را ب

پس . اين آيه نازل شده دربارة مردي كه قسم خورد به مرد ديگري بهره ندهد :گويد
آيه  :امام بيهقي گويد .كه از قسم خود دست بكشد و به او بهره بدهدخدا او را امر كرده 

اهللا رضي - چون در قصة افك و تهمت به عايشه  نازل است در حق ابوبكر الصديق
رضي اهللا - به عايشهود در تهمت بسطح كه از بستگان صديق شخصي بنام م ،-عنها
نازل شد و خداي تعالي حضرت بعد از آنكه آياتي در سورة نور . شركت داشت -عنها

پاك بوده، حضرت صديق  حضرت عايشهو معلوم شد  ،تبرئه كردعايشه را از آن تهمت 
به او  وكرد  همراهي مي وبه ا كند، زيرا قبالًنهمراهي  قسم خورد كه ديگر به مسطح

بايد گذشت و يعني صديق  ،كرد، پس اين آيه نازل شد كه صاحبان فضل بخشش مي
 . )61F1( ن را ادامه دهنداند خودداري ننمايند و آ كه داشتهعفو كنند و از بذل و عطائي 

 :دام است؟ گفتقسم لغو ك :گفتم )رحمه اهللا(به شافعي  :و به همان اسناد ربيع گويد
روايت شده  )رضي اهللا عنها( آن چيزي است كه از عايشه اما آنچه من معتقدم ،اهللا اعلم

__________________ 

 .])2770: ، حديث2129/ 4(، صحيح مسلم )2518: ، حديث942/ 2(صحيح بخاري [متفق عليه  -1
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كه در محاورات و ( »ال واهللا، و بلي واهللا« :استسان نقسم لغو قول ا :كه او گفته
 . )62F1()كنند هر دم عرب تكرار مي معامالت

و  ،است كه از دل بر نخيزدلغو در كالم عرب كالمي  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
 -رضي اهللا عنها- حديث عايشهو به همان اسناد در جاي ديگر . جامع لغو در خطا است

در جاي لجاجت و غضب و  ،است »بلي واهللا و ال واهللا«كه ذكر شد مكرر كرده كه 
 . كه قصد قلبي نباشدعجله 

ياورد و قسم و عقد قسم اين است كه قصد كند چيزي را بجا نياورد و يا بجا ب
 ام خداي عزوجل كفارات بيان كردهكفاره دارد، زيرا بخورد و اگر طبق قسم عمل نكند 

  :فرموده 96نسبت به صيد در حرم در سورة مائده آية  مد، مثالًعرا قرار داده در گناه 

                         

                              

                         

 )95/  مائده( 
بكشد پس جزائي  ن را عمداًآو كسي كه نكشيد صيد را در حالي كه محرميد «

كند دو نفر عادل از  آن حكم ميبمثليت  ،از چهارپاياندارد بمانند آنچه كشته 
ي كفاره مساكينيا آنكه بعنوان  وشما، در حالي كه آن را هديه و به كعبه برساند، 

و يا معادل آن روز گرفتن، اين حكم براي اين است كه بچشد بدي را اطعام كند 
 .»...كارش را 

  :فرموده است 2و يا مانند اينكه در كفارة ظهار در سورة مجادله آية 

__________________ 

 ).4337: ، حديث1686/ 4(صحيح بخاري  -1
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           )4-2/  مجادله( 
گذشت و بتحقيق خدا داراي  ،گويند مي و دروغناهنجار  قا كه ايشان سخنيوح«

براي دند گر كنند سپس بر مي و آنان كه دربارة زنانشان ظهار مي. و آمرزنده است
 مس اي است پيش از آنكه يكديگر را بندهآزاد كردن  :وظيفه اند، گفتهآنچه 

كنيد  آن، و خدا به آنچه ميشويد به  كنند، اين احكامي است كه پند داده مي مي
آگاه است، پس هر كس نيابد و واجد نباشد پس بر او روزه گرفتن دو ماه پي در 

كنند پس هر كس نتواند بر او اطعام  مي مس پي است پيش از آنكه يكديگر را
 .»شصت مسكين است

 قسم مدي از گندم مانند مد پيغمبردر كفارة كافي است  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
و آنچه قوت اهل هر شهر است كافي است كه مدي . باشد) استيك چارك  كه تقريباً(

 . بدهند
صدق مي از كسوه كه نام كسوه بر آن و كمترين چيزي  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 

و يا زيرجامه و يا دامن جامه، و يا روسري و غير اينها براي كافي است از عمامه  كند
مطلق گفته است، و اگر خواست طعام دهد جايز داي عزوجل مرد و زن و طفل، زيرا خ

قسم و در كفارة  .نيست كمتر از ده نفر باشد و همچنين كسوه بايد ده نفر را بپوشاند
 و هر نقصي داشته. گر آنكه بندة مؤمن را آزاد كندمهرگاه بنده آزاد كند كافي نيست 
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. در اين صورت كافي است پس كه واضح باشد، ضرري او ضرر نزند، باشد كه به عمل
 . و كالم را در شرح آن بسط داده است

در قول خداي عزوجل كه در سورة نحل آية  )رحمه اهللا(شافعي  به همان اسناد سابق
  :فرموده 106

                       

    )6/  نحل( 
مجبور شود و دلش به كسي كه بخدا كافر شود پس از ايمانش نه آن كس كه «

 .»ايمان آرام شده باشد
دنيا و آخرت را از او خدا قول آن كس كه مكره است آمرزيده و مؤاخذة  :گويد

او مانند عدم است در رسد اين است كه قول  ما ميپس معنايي كه به فكر . داشته استبر
و قولي كه اختيار كرده اين است كه قسم  ،تعميم داده )اهللارحمه (و شافعي  ،حكم

خدا نكه استدالل كرده به آن از كتاب آبراي  ،كند شخص مكره چيزي را بر او ثابت نمي
ء است كه از مردم خطا و و اين قول عطا :فرموده )رحمه اهللا(شافعي  . و سنت رسول

 . شود نسيان برداشته مي

در حق كسي كه قسم خورده با مردي تكلم  )حمه اهللار(و به همان اسناد شافعي 
بتوسط قاصد  آيا پيغام :، گويداي به او نوشته نكند، پس قاصدي نزد او فرستاده و يا نامه

پس ورع اين است كه شكسته . است يا خير؟ دو قول است و يا نامه شكستن قسم
و اگر چه در يك  ،است، ولي روشن نيست، زيرا رسول و نامه غير از گفتن كالم است

 . كالم باشدحال كالم و يا بحكم 
خداي تعالي است، زيرا  دليل آورده كه آن كالم ،استشكسته  :گويد كه ميكسي 

  :سورة شوري فرموده 51و در آية  ،وحي و ارسال رسول را كالم شمرده
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            )51/  شوري( 
انساني نبوده كه خدا با او سخن گويد مگر بوحي و يا از پس  چو درخور هي«

 .»اي كه باذن او آنچه بخواهد وحي نمايد فرستادهو يا بفرستد  ،اي پرده
  :فرمايد دربارة منافقين ميمنين به مؤ 94آية خداي عزوجل در سورة توبه  :و گويد

                    

 )94/  توبه( 
بتحقيق خدا از اخبار . كه هرگز به شما ايمان نياوريم عذرخواهي نكنيد :بگو«

 .»شما ما را خبر داده
 . شمرده استم منافقين را گويا كالاخبار منافقين كه وحي به 

زيرا كالم  :گويد قسم نيست،شكستن   فرستادن رسول و نامه :گويد و كسي كه مي
بيني كه  كالم آدمي آنست كه با طرف روبرو شوي، آيا نمي آدمي شبيه كالم خدا نيست،
و اگر به او نامه  ،او حرام است برفوق سه روز  ،و جدا شداگر مردي از مردي قهر كرد 

و جدائي خارج  از قهربا او سخن گويد تواند  يا قاصد فرستد در حالي كه مي ونويسد 
 . استنشده و گناهكار 

بندة خود را صد  قسم بخورد كه البتهو هرگاه مردي  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
تازيانه بزند، پس آن صد را جمع كند و به آن صد عدد يك مرتبه بزند، آيا به قسم خود 

تمامش به بدن او رسيده  دارد كه به آن مجموعهير؟ اگر احاطة علمي عمل كرده يا خ
و اگر علم ندارد، در حكم قسم را  ظغو به قسم خود عمل كرده ،بتحقيق نيكو كرده

  :سورة ص كه فرموده 44و استدالل كرده به آية  ،نشكسته، ولي در ورع شكسته

              )44/  ص( 
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ن بزن و قسم را آاي از شاخة ريحان بگير پس با  و با دست خود دسته«
63F»مشكن

. 

صد  اي گيري كه در زنا به شاخة خرمائي كه مجموعه زمين كرده خبر آنو ذكر 
 . )64F1( بود، حد زده شد عددي

 
 فعي نقل شده در قضا و شهادات  آنچه از شا

  :كه فرموده 6عالي در سورة حجرات آية به همان اسناد سابق در قول خداي ت

                              

                  )6/  حجرات( 
بتحقيق پردازيد براي شما خبري آورد اگر فاسقي  ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«

 .»ايد پشيمان گرديد و بر آنچه كرده ،گروهي را بناداني رنجي رسانيد تا مبادا
  :فرمايد كه مي 94آية و در سورة نساء 

                       

               )94/  نساء( 

__________________ 

  خدا به ايوب بزند كه به ريحان كه صد عدد شاخه داشت عيالش را  شاخة دستور داد كه مجموعه

اي ريحان بزند كه حاوي صد عدد باشد كافي است و به  قسم خود عمل كرده باشد بنابراين اگر به دسته

 .مترجم. قسم خود عمل كرده است

/ 5(مسند أحمـد   ،)2574: ، حديث859/  2(سنن ابن ماجه  ،)1668: ، حديث362ص (مسند شافعي  -1

  .ح استصحي: دنآلباني و شعيب أرنؤوط مي گوي). 222
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ركت ح) براي جهاد و كارزار با دشمنان(هنگامي كه در راه خدا  ،اي مؤمنين«
به شما سالم و  كاري نكنيد و به كسي كهكرديد، پس تحقيق كنيد و ندانسته 

 .»كه تو مؤمن نيستياظهار اسالم كرده نگوئيد 
امر كرده به كسي كه بر كسي از بندگان خداي تعالي  :گويد )رحمه اهللا(و شافعي 

و كالم را در اين مورد . تحقيق كافي كند دنگذرد قبل از آنكه كاري و اقدامي ك خدا مي
 . بسط داده است

  :فرموده 159آل عمران آية خداي تعالي در سورة  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

         )159/  انآل عمر( 
 .»با ايشان مشورت كن و در كارها«

  :فرموده 38و در سورة شوري آية 

           )38/  شوري( 
 .»)كار مؤمنين مشورت است(شورت است مو امرشان بين خودشان ب«

نياز بود،  از مشورت مردم بي  خدا لگفته كه رسو حسن بصري :شافعي گويد
 . سنتي باشد  پس از رسول واسته كه براي حكامِوليكن خدا خ

و هرگاه بر حاكم امري رخ داد كه احتمال چند وجه  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
سزاوار اين است كه مشورت كند با شخصي كه بين علم و  دهد و يا مشكل باشد، مي

 . و بسط كالم داده است. امانت جمع نموده است
 26آية خداي عزوجل در سورة ص  :گويد )ه اهللارحم(و به همان اسناد شافعي 

  :فرموده

                      

 )26/  ص( 
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زمين قرار داديم پس ميان مردم بحق حكم  ما تو را جانشين حكام ،اي داود«
 .»نما

  :فرموده 42در سورة مائده آية و دربارة حكم بين اهل كتاب 

                 )42/  مائده( 
 .»پس بين ايشان بعدالت حكم كنحكم كردي و اگر «

  :همان سوره فرموده 49و نيز به رسول خود در آية 

                       )49/  مائده( 
 .»مباشنان آآنچه خدا نازل نموده و پيرو هواهاي بين ايشان طبق و حكم كن «

  :فرموده 58و در سورة نساء آية 

                 )58/  نساء( 
 .»و چون بين مردم حكم نموديد بعدالت حكم نمائيد«

او و بر هر كس اعالم كرده كه   خدا به رسول خود :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
حكم  دالتعحق و بقبل از او بوده و بر مردم واجب نموده كه هرگاه حكم كردند مطابق 

 . حكم نازل شده نمايندكنند، و پيروي از 
  :50-49و در قول خداي عزوجل در سورة مائده آية 

                         

                           

                         

     )50-49/  مائده( 
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و از ايشان حذر كن كه مبادا تو را از بعض آنچه خدا نازل كرده به سوي تو «
از ايشان را ببعضي خواهد  فريبت دهند، پس اگر رو بگردانند بدان كه خدا مي

پس حكم جاهليت آيا . و بتحقيق كه بسياري از مردم نابكارند ،بگيرد گناهانشان
 .»خدا در حكم صادر كردن براي اهل يقيننيكوتر از جويند، و كيست  را مي

در احكامشان  شود كه سهل انگاري ايشان احتمال داده مي :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
كه طبق هوي بوده، و هر كدام باشد خدا نهي نموده، و امر شود  بوده و احتمال داده مي

 . نازل كرده باشد  ول خودبايد طبق آنچه بر رسبين ايشان كرده كه حكم 
ة ء آيخداي جل ثناؤه در سورة انبيا :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد سابق شافعي 

  :فرموده 78-79

                          

                          

     )79-78/  انبياء( 
كردند وقتي  هنگامي كه دربارة آن زراعت حكم ميد آر را بياو داود و سليمان «

پس  حكم ايشان بوديم،و ما شاهد آن قوم در آن شبانه چريدند  كه گوسفندان
 .»حكم و علم داديم فهمانديم و هر كي رابه سليمان آن را 

من ديده بودم نبود  اگر اين آيه :ابي الحسن گفته حسن بن :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
كه به صواب خداي تعالي ستايش كرده اين را وليكن اند،  هرسيدكه حكام به هالكت 

 . نموده استرفته و آن را كه كوشش 
 36در سورة قيامت آية  هثناؤخداي جل  :گويد )رحمه اهللا(اسناد شافعي و به همان 

 : فرموده

          )36/  قيامت( 
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 .»شود حساب و بيهوده رها مي كند كه بي آيا انسان گمان مي«
آن است كه مورد امر و نهي  »سدي«اختالف ندارند كه پس اهل علم به قرآن  :گويد

 . نباشد
 282خداي تعالي در سورة بقره آية  :گويد )مه اهللارح(شافعي  اسناد سابق به همانو 

  :فرموده

           )282/  بقره( 
 .»پس شاهد و گواه بگيريد نموديد و خريد و فروش معاملهچون «

و ارشادي كه يكي راهنمائي  :دو احتمال دارد در بيع به شاهد گرفتنامر خدا  :گويد
ترك كند كه هر كس و ترك آن مباح است و حتمي نيست  ره بريدبواسطة شهادت به

. ن گناه كرده باشدباشد كه در ترك آن است كه امر حتمي آدوم و احتمال . عاصي باشد
براي . كنم اين است كه طرفين بيع شاهد گرفتن را ترك نكنند من اختيار ميو آنچه 

ارع اگر حتمي باشد كه آنان امر ش ، زيراترند خاطر جمع گرفتنداينكه هرگاه شاهد 
 . اند خود را گرفتهارشادي باشد كه بهرة اند و اگر  را اداء كردهتكليف 

و هر چه خدا آن را مقرر كرده چه واجب باشد و چه  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
هرگاه كه شاهد گرفتن در بيع بيني  آيا نمي. بركت استكننده  عملداللت و ارشاد، براي 

و يا يكي از آنها بخواهد ستم كند دو شاهد عليه او د باشد اگر طرفين و ارشا داللت
مانعي از ستم نباشد، و و اگر ترك اشهاد كنند  او هستند،هستند و مانع از ظلم و گناه 
ي از آنان فراموش كند و يا نباشد، و اگر يك مانعي از ستماگر يكي از آنان فراموش كند 

بيني كه آن دو و يا  آيا نمي. و همچنين ورثة ايشان ،ع استشاهد مانبخيالي انكار كند 
او به ديگري ت و وكيل خود او به مردي فرووكيل گرفت، پس خيكي از آنان اگر 

 بوده و كدام بعد؟ عامله قبل ام يك از دو مدك فروخت، و ندانستند
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. بوده است شود كه كدام آنها اول بوده و در چه وقت باشد ثابت مياگر دو شاهد 
و هر امري كه از خداي تعالي باشد  ،حقوق استو تثبيت مظالم شهادت سبب قطع  پس

 . آن عوضي نيست خير است كه در ترك  و يا از رسول
رسد آنست كه امر به اشهاد در بيع  ميو آنچه به نظر  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

  :، فرموده275 ةبقره آيعزوجل در سورة و خداي  ارشادي است نه حتمي،

                )275/  بقره( 
 .»خدا بيع را حالل و ربا را حرام نموده«

 . بايد بينه و شاهد باشد در بيع ،خدا نفرموده اينكه و ديگر
  :كه خدا فرموده) سورة بقره 282آية (ين در آية د )رحمه اهللا(و شافعي 

        )282/  بقره( 
 .»....با يكديگر نموديد ) و قرار وام(چون معاملة ديني «

 نآتن در آن، معناي فاست كه خدا امر كرده به شاهد گر يك معاملهين، د :گويد
 :زيرا فرموده به نظر و اختيار است نه حتمي، روشن است كه امر به اشهاد بسته

﴿وهبيل آن فرمودهو سپس در ذ ،»ديآن را بنويس« ﴾فَاكْت:  

                             

                 )283/  بقره( 
و اگر بعضي شما  بگيريد، ويرپس گ و اگر بر سفري بوديد و كاتبي نيافتيد«
كه امين شمرده شده بايد امانت او را رد ض ديگر را امين دانست آن كس بع

 . »كند

ترك گرو را سپس نمود، امر  ونباشد به گراي  خدا در صورتي كه نويسندهپس چون 
  :و فرمود ،موجود باشدشخص امين و مورد اطمينان  همباح كرد در صورتي ك
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                     )283/  بقره( 
و اطمنيان حاصل بود (بعض ديگر را امين دانست پس اگر بعضي از شما «

 .»بايد امين امانت را ادا كند) گروگان الزم نيست
به خبر پس س. آن عاصي باشد كه تارك حتمي نبودهدارد كه امر اول داللت  ،بنابراين

 . ذكر شده است جاي ديگر كرده، و آن دراستدالل 
  :فرموده 6آية  خداي تعالي در سورة نساء :گويد )رحمه اهللا( يو به همان اسناد شافع

                           

                             

                               

                   )6/  نساء( 
رشد  ، پس اگر از ايشانبه سن ازدواج برسندتا هنگامي كه  را بيازمائيدان و يتيم«

 را از ترس آن ، و اموال ايشانشان رد كنيدايشان را به ايپس اموال عقلي ديديد، 
بايد  و هر كس غني است مخوريد،و شتاب  به اسرافبزرگ شوند كه مبادا 

بطور است بايد و هر كس فقير  ،)و به آن اموال دست نزند(عفت جويد 
 ،بر آنان گواه بگيريد داديدبه ايشان اموال ايشان را مصرف كند، و چون  پسنديده

 .»كافي استو خدا براي حسابرسي 
، و باشد نه حتمييكي اينكه امر به اشهاد ارشادي  :احتمال دارددو معني  ،آيه در اين

 :جملة

       )283/  بقره( 
 .»اي حسابگري كافي استخداوند بر«
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خدا شاهد  اگر شاهد نگرفتيد )اعلم واهللا(داده، يعني گويا به ترك اشهاد رخصت 
يتيم در اخذ مال  كه اگر روزيبايد شاهد گيرد  احتمال دوم اينكه ولي يتيم. كافي است

 .از تهمت بري نمايدكرد، ولي بتواند خود را انكار 
استدالل كرده به اين  )از او در كتاب وكالت در روايت المزني( )رحمه اهللا(شافعي 

به او داده و يا به كسي كه موكل را وكيل ادعا كرد كه مال آيه در مورد وكيل كه هرگاه 
 ،امين نبوده كه ادعاي او قبول شودزيرا دليل قبول نشود، از او بدون موكل امر كرده، 

جهت  و به همين. به اشهاده دندارند پس خدا امر نموولي را قبول  امانت چنانكه يتيمان
 وديعهو در كتاب . بدون اشهاد شود يكه از امين قبول م فرق است بين وكيل و بين امين

 . معني ذكر نموده است ربيع بهميننيز در روايت 
 15خداي تبارك و تعالي در سورة نساء آية  :گويد )رحمه اهللا(اسناد شافعي ن او بهم

  :فرموده

                           

   )15/  نساء( 
نفر گواه از پس بر ايشان چهار  فحشاء شوندكه مرتكب  از شما و آن زناني«

 .»خودتان بگيريد
 ذكر كرده، پس در چهار شاهدپس خداي تعالي در شهادت به فاحشه كه زنا باشد 

بر اين بسط كالم داده زن، و در استدالل  نهر مرد نفمگر به چهار  نيستشهادت تمام  زنا
 . است

  :فرموده 2خداي تعالي در سورة طالق آية  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

﴿                    

      ﴾ )2/  طالق( 
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عرف بخوبي نگه  يا آنان را طبق خود رسيدند،مدت  به )زنان مطلقه(پس چون «
را شاهد از خودتان و دو نفر عادل  ،جدا شويدداريد و يا از ايشان بخوبي 

 .»گيريد
و  امر به اشهاد نموده و ذكر كرده كه شاهد دو نفرند،ق و رجوع الپس خدا در ط

زيرا  ،است كه زن نباشد به دو شاهدشهادت در طالق رجوع ه كمال داللت كرده ك
 . دو مرد باشندبايد بهر حال شاهدين 

كه طالق به دو اشهاد را ) واهللا اعلم(و من مخالفي را از اهل علم مالقات نكردم 
اختياري است، و احتمال دارد شهادت به رجوع مانند دارد كه اشهاد  و داللتحرام بداند 

در من اين است كه اختيار  :تا آنكه گويد را كشانيده سپس كالم. ه طالق باشدت بشهاد
 . آن از موارد كه به اشهاد امر شده همان اشهاد استو در غير اين مورد 

 283و  282در سياق آيات خداي تعالي  :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد شافعي 
فرموده. ين استسورة بقره كه راجع به د:  

                         

                        

     )283-282/  بقره( 
 ان را، و اگر دو مرد نبود پس يك مردخودت و شاهد بگيريد دو شاهد از مردان«

و پسند شما باشند، تا در صورت ، از اشخاصي كه مورد اعتماد و دو زن
 .»آن را بخاطرش آورد و متذكر شود فراموشي يكي، ديگري

را چهار نفر، و شاهد زنا شهادت در زنا  شاهدخداي تعالي  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
پس از حليت  و رجوع بر تحريمطالق و شهود بر حدي است كه مال در آن نيست، 

 . است بدون مالو تحليل  ،است
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 جايزاز اهل علم را ندانستم كه مخالف باشد در اينكه در زنا  احدي :سپس گويد
و نه در طالق و نه در رجوع،  :اند شان گفته و دانستم كه اكثرمردان،  تنيست مگر شهاد

پس طبق حكايتي كه . اند در وصيت را گفته و همين. هرگاه زوجين منكر يكديگر باشند
و سزاوارترين ظاهر كتاب خداي عزوجل افقت وبر مكردم داللت دارد از اقوال ايشان 

 . كردن و به سوي آن رفتن استامور به قرآن، رجوع 
زنان را كر كردهذ لجين، خداي عزوو در شهود د، به مال است كه از  ين مربوطو د

اين است كه هر  احكام شهاداته بين تگذاش امر خدا كه فرقپس شود،  ميمديون گرفته 
 مرد باشد و اگر امر مالي شد، شهادت زنان با مردان مالي نيست بايد شاهدجا شهادت 
 ،تو اختالفي در اين قول نيس ،است كه خدا به زنان اجازه دادهو در جائي جائز است، 

 . جايز نباشدواهللا اعلم ير اينغو 
نور آية خداي تبارك و تعالي در سورة  :گويد )رحمه اهللا(ناد شافعي و به همان اس

  :فرموده 4-5

                        

                           

            )5-4/  نور( 
 انآورند پس آن نميدهند و چهار گواه  نسبت ناروا ميزنان عفيفه را و آنان كه «

. و آنان خود فاسقند و گواهي ايشان را هيچ وقت نپذيريد هشتاد تازيانه بزنيد را
 .»پس از آن توبه و اصالح كنندآنان كه مگر 

كه داده و امر نموده  به زن مؤمنهآنكه نسبت بد  پس خداي تعالي امر كرده به زدنِ
آن كه توبه و خود كرده مگر  سپس استثنا ،نشود و او را فاسق ناميدهشهادت او پذيرفته 

عباس و از ابن الخطاب از عمر بن  روايت كرده )رحمه اهللا(شافعي . را اصالح نمايد
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توبه كرده شهادت يعني تهمت زننده هرگاه قاذف  و مجاهد كهسپس از عطاء و طاوس 
كند و شما  خدا توبة او را قبول مي :ردند، او گفتشعبي سؤال ك و از او قبول است،

 ! كنيد؟ نميشهادت او را قبول 

 36در سورة اسراء آية  خداي جل ثناؤه :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد شافعي 
  :فرموده

                            

           )36/  اسراء( 
زيرا گوش و چشم و دل هر يك از اينها آنچه به آن علم نداري پيروي مكن «

 .»مسؤولند
  :ودهفرم 86آية و در سورة زخرف 

               )86/  زخرف( 
 .»در حالي كه بدانند دهد شهادتمگر آنكه بحق «

ادت خود را سزاوار هحكايت كرده كه برادران يوسف ش ،81و در سورة يوسف آية 
  :گفت حكايت كرده كه بزرگ ايشاندانستند، پس 

                         

             )81/  يوسف( 
كرد و ما شهادت  دزدي فرزندت اي پدر ما، :برگرديد و بگوئيدبه سوي پدرتان «

 .»به آن علمي نداريم و مگر به آنچه دانستيم و ما حافظ غيب نيستيم دهيم نمي
دانسته است، و  شهادت دهد جز به آنچهشاهد حق ندارد  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

دهد،  پس همانطور گواهي مي. كرده آنچه را مشاهده :شود ل ميصعلم از سه صورت حا
و تظاهر اخبار  رو از توات دهد، شهادت ميو شنيدنش  بق ديدنطپس  و از آنچه شنيده
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و در شرح آن بسط . شهادت دهد رتوكه به عيان نديده، پس به همان ص آثار آنچه را
 . كالم داده

است كه در آنچه بر مرد واجب است از  فرموده )رحمه اهللا(شافعي  ،اسنادبه همان و 
  :سورة مائده كه فرموده 8آية  :از جمله ،آياتي است شهادت دهدقيام به شهادت، هرگاه 

                  

 )8/  مائده( 
 .»بعدالت باشيد كنندگان براي خدا و گواهان قيام ،اي كساني كه ايمان داريد«

  :فرموده 135و از جمله در سورة نساء آية 

                          

      )135/  نساء( 
كنندگان بعدالت و گواهان براي خدا باشيد و اگر چه بر ضرر خود و يا  قيام«

 .»و نزديكانتان باشدوالدين 
  :فرموده 152و در سورة انعام آية 

                  )152/  انعام( 
 . »شان باشدو اگر چه دربارة خوي گوئيدالت بعدپس  و هرگاه سخن گوئيد«

  :فرموده 33و در سورة معارج آية 

             )33/  معارج( 
 .»كنندگانند خود قيامبه شهادات و آنانكه «

  :فرموده 283و در سورة بقره آية 
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 )283/  بقره( 
و هر كس آن را كتمان كند قلبش گناهكار است و شهادت را كتمان مكنيد «
 .»)قلبي گناه آلود دارد(

  :سورة طالق فرموده 2و در آية 

         )2/  طالق( 
 .»خدا بپا كنيد را براي و شهادت«

در ام  ام از هر كس از اهل علم شنيده آنچه من حفظ كرده :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
است  ادا كند و بر او واجبرا  شهادت كه بر شاهد الزم است كهت، اين است اين آيا

و دور و  و فرزندان او و نزديكاو و والدين كه به آن قيام كند و اگر چه بر ضرر 
 . كتمان نكند و از احدي منع ننمايداز احدي  وشد، دوست و دشمن با

  :282در سورة بقره آية قول خداي تعالي  :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد شافعي 

                 )282/  بقره( 
 .»بنويسد كه خدا به او آموخته از آنگونه خودداري نكند و نويسنده«

و  شود كه بنويسد به كتاب مي دهد كه حتم باشد بر آن كس كه دعوت مياحتمال 
كه اگر دو نفر نويسنده هستند  دارد كه واجب كفائي باشدعصيان نموده، و احتمال  گرنه

و اين  ،ارج استخاست، و از گناه نوشتن شد، از ديگري ساقط يكي حاضر براي 
 . باشد ترين معني مي مناسب

  :فرموده 282ول خداي عزوجل كه در سورة بقره آية و ق :گويد

            )282/  بقره( 
 .»و شهادت خودداري نكنند و شاهدان هرگاه دعوت شدند از حضور«
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دعوت شد بايد اجابت  رود كه واجب عيني باشد كه هر شاهدي ابتداءاً احتمال مي
كه براي  باشد كه اگر چند نفر شاهد بودند عدة كافي از ايشان كفائي داردكند، و احتمال 

شهادت حاضر شدند، ترك ديگران بر ايشان گناه نباشد، و اگر همه ترك كردند گناهكار 
 . تر است و اين معني مناسب ،)واهللا اعلم(باشند 

راي و اما كسي كه شهادت او جلوتر بوده به اينكه شهادت داده و يا حقي ب :گويد
را گواهي داده، پس او حق ندارد تخلف كند در جائي كه براي مسلماني و يا معاهدي 

 . حق طلب شودقطعي شدن 
خداي تبارك و تعالي در سورة مائده آية  :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد شافعي 

  :فرموده 106

                         

    )106/  مائده( 
گواه بين شما چون مرگ يكي از شما برسد هنگام وصيت دو نفر عادل از خود «

 .»شما
  :فرموده 282و در سورة بقره آية 

                         

               )282/  بقره( 
دو شاهد از مردان خودتان را، واگر دو مرد نبود پس يك مرد و  و شاهد بگيريد«

 .»و به شهادت آنان خوشنوديددو زن، از اشخاص كه مورد اعتماد 
اشهاد آزادگان كه مقصود  شود پس از اين آيه و از اين خطاب استفاده مي :گويد

 ﴿اينكه از جهت باشد،  مسلمين ميپسنديده شدة   ﴾  همان اهل دين ما

ما و ايشان، و رجال مقصود دين قطع دوستي شده بين بواسطة زيرا  هستند نه مشركين،
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ما  هل فسق مورد پسنداو ديگر اينكه  كه در امور خود مغلوبند،نه مماليك  آزادگان مايند
و بسط . مخاطب است نه با اطفال و پسند بر بالغين ،استرضاي ما بر عدول ، ندتنيس

 . كالم داده است

  :282خداي عزوجل در سورة بقره آية  قول :گويد )رحمه اهللا(به همان اسناد شافعي 

                         

               )282/  بقره( 
  :2و نيز قول خداي تعالي در سورة طالق آية 

         )2/  طالق( 
 .»و شاهد بگيريد دو عادل از خودتان«

 :ه اينكهبا كشانيده رسپس كالم . استداللت دارد بر اينكه مقصود از خود مسلمين 
شهادت اهل ذمه جايز است، پس عادلترين آنان شركش به خدا  :گويد ميكسي كه 

 . تر است ساكن هسبزرگتر و براي صليب خاضع تر و به كني
  :فرمايد مي 106خداي عزوجل در سورة مائده آية  :پس اگر كسي بگويد

                          

 )106/  مائده( 
 .»هنگام وصيت دو عادل از شما و يا دو عادل از غير شما«

شنيدم كسي كه اين آيه را  :فرموده )رحمه اهللا( يشافع. يعني از غير اهل دين شما
 ! مقصود از غير شما يعني از مسلمين از غير قبيلة شما :يدوگ كند مي تأويل مي
زيرا خدا در همان دارد، قرآن داللت بر همين  و اهللا اعلم :گويد )رحمه اهللا( شافعي
  :آيه فرمود
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           )106/  مائده( 
 .»كنيد آن دو را پس از نماز حبس مي«

 :فرمايد و نيز براي اينكه خدا در همان آيه مي. و وقت نماز براي مسلمين است

                           

 )106/  مائده( 
پس اگر شك داشتيد قسم به خدا خورند كه به اين شهادت متاع دنيا را «

 .»باشد خويشاوندو اگر چه بسود خريم  نمي
 ، و يا خويشيبودند از عرب  است كه با رسول خداخويشي بين مسلمين و همانا 

در تعالي قول خداي  و نيز ،و اهل ذمهن ايشان يبود نه بكه بين ايشان و بت پرستان 
 :فرمايد كه ميهمان آيه 

                  )106/  مائده( 
 .»يم بودخواه كنيم كه در آن هنگام از گناهكاران و كتمان شهادت الهي را نمي«

كند  را كسي اجتناب و دوري مي پس همانا كتمان و گناه آن از كتمان كردن شهادت
 . باشد نه اهل ذمهكه از مسلمين 

اين آيه منسوخ  :گفت ميدم از كسي كه يشنو بتحقيق  :گويد )رحمه اهللا(شافعي 
  :فرموده 2كه در سورة طالق آية است به قول خداي تعالي 

         )2/  طالق( 
  »از خودتان راو شاهد بگيريد دو عدل «

 .و اهللا اعلم
آية (همانا خدا اين آيه  :به او گفتم :كه گويد )رحمه اهللا(سپس در ضمن كالم شافعي 

وصيت مسلماني در سفر  در آيا و ،ذكر كردهرا در وصيت مسلماني  )سورة مائده 106
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براي چه و  :نه، گفتم :گفت؟ دهي آيا ايشان را قسم مي :، گفتمنه :گفتداني؟  جايز مي
زيرا نسخ شده،  :گفتاست،  مسلمانيكه اين آيه در وصيت اي  حال آنكه تأويل كرده

 . نازل شده تا آخر موضوعي اگر نسخ شده در چه :گفتم

او مقاتل بن حيان و غير بنابر نقل آنچه از  يهآاز اين آيه در سبب نزول اين شافعي 
 . هديگري دادآمده، جواب 

از ابي عمرو نقل كرده از ابي العباس  كه ما را ابو سعيد بن و اين در خبري است
معروف از ابو سعيد معاذ بن موسي از جعفري از بكير بن ربيع از شافعي كه خبر داد 

كه قول  گرفتم از مجاهد و حسن و ضحاكاين تفسير را  :گفت مقاتل بن حيان كه او
  :عاليخداي ت

                     )106/  مائده( 
 .»تاندفر ديگر از غير خوو يا دو ندو نفر عادل از خودتان «

و  كه يكي از ايشان تميمي از اهل داريننازل شده هنگامي كه دو مرد نصراني 
نمودند، پس  مصاحبت سفري تجارتي قريش دراز طائفه ديگري عدي بوده با يك نفر 

او دانسته بودند از و با قريشي مالي معلوم بود كه خانوادة  .يا به مسافرت پرداختندرد در
ت خود را به آن دو نفر يو وصبيمار شد  پس قريشيو زر، ظروف و پوست و سيم 

آن ياء و به اولمال او را با وصيت او گرفتند  و آن دو نفرنصراني نمود و وفات كرد، 
 او چون نظر به كمي مال كردندخانوادة . ميت دادند، ولي بعضي از مال او را آوردند

ايد، آيا چيزي  حركت كرد زيادتر از آنچه شما آوردهبا مال زيادي  اين رفيق شما :گفتند
نه،  :گفتندخريد و يا بيماري او طوالني شد كه خرج زيادي كرد؟ يزي چفروخت و يا 

  و امر خود را نزد رسول خدا و مال را برداشتند ،ايد كردهت ناپس شما خي :گفتند
  :فرمايد مائده را كه ميسورة  106ود آية منازل فرپس خداي تعالي . بردند
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               )106/  مائده( 
شما برسد هنگام وصيت دو نفر عادل از  گواه بين شما چون مرگ ،اي مؤمنين«

اگر در سفري بوديد كه حادثة مرگ به شما و يا از غير شما است خود شما 
قسم داريد پس از نماز  بازشان رسيد، اگر در حق آن دو نفر بدگمان شديد

و اگر چه به سود  خريم به اين شهادت متاع دنيا را نمي :كه بگويندبخورند 
اين هنگام گنهكار  زيرا در ،كنيم نمي الهي شهادت باشد و كتمانخويشاوند 
 .»خواهيم بود

آن دو  .پيدا شد مكلل چون جام رها شدند، ولي آن دو نفر قسم خوردندپس چون 
 ما اينها را از او در :آنان گفتندشدند، شدند و مؤاخذه احضار   خدانفر خدمت رسول 

شاهد  خواسته شد نتوانستند از آنان شاهد و بينه. كرده بوديمحيات او خريداري زمان 
  :كه )65F1( پس آية فوق نازل شد. بياورند

                       

                      

__________________ 

، 1022/ 3(روايـت شـده در صـحيح بخـاري      بهمـين معنـي  و و  )164/ 10(سنن البيهقي الكبـرى   -1

 ).3060: ، حديث259/ 5(سنن ترمذي ، )3606: ، حديث331/ 2(، سنن ابي دواد )2628: حديث
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 )108-107/  مائده( 
از (ند دو شاهد ديگر راتهام دا استحقاقگاه اطالع حاصل شد كه آن دو هر«

برتري  تر باشند از كساني كه استحقاق شايستهآنان بايستند كه  جاي )اولياء ميت
و ما  تر است خورند به خدا كه گواهي ما از گواهي آنان درست و قسم ميدارند، 
كنيم زيرا در اين صورت از ستمگران خواهيم بود اين روش  تجاوز نمياز حق 
آن نزديكتر است و يا بترسند كه پس از  شهادت بر صورت حقيقين دبه آور

فاسقان و خدا قوم  ويدنو بش هائي رد شود و از خدا بترسيد قسم انشنقسم خورد
 .»كند را هدايت نمي

از اولياء ميت دو نفر  تهام دارنداكه آن دو استحقاق  چون اطالع حاصل شد :يعني
ن بند از مال ما است و ما كه آنان را متهم كرديم حق قسم خوردند كه آن جام و گرد

 . ستيمايم و از ستمگران ني داشته
آنچه در هر كس مانند حال آن دو نفر را داشته باشد بايد  :گويد )رحمه اهللا(فعي شا

كه در آيه آمده  ﴾شهادةُ بينِكُم﴿و معناي . شودمعمول اين آيه ذكر شده در حق آنان 
و بسط كالم . نيز قسم، شهادت ناميده شده است قسم بين شما چنانكه در مالعنهيعني 

طبق ادعاي ورثه چون دو نفر نصراني متهم به خيانت شده قسم از  :گويد داده تا آنكه

  ﴿و معني جملة ، آنان رد شده و كسان ميت قسم خوردند     ﴾ 

﴿و معناي . ين استمه) واهللا اعلم(     ﴾  اين است كه دو نفر از كسان

 . شوند بجاي دو نفر نصراني متصدي و متصرف در آن مال مي ميت كه قسم خوردند
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از ابن عباس روايتي آمده كه قول اينان  طبق گفتار شافعي و مقاتل، :امام بيهقي گويد
دليلي در آيه  :گفته است )رحمه اهللا(و به همان اسناد سابق شافعي . كند را تصديق مي

حلي داراي عظمت باشد، مانند آنكه باشد كه بايد قسم مردم در مرافعات خود در م مي
پس   ميان كعبه و مقام ابراهيم حاضر شوند براي خوردن قسم، و نزد منبر رسول خدا

﴿ :و قول خداي تعالي. از نماز عصر             ﴾ 

اند كه پس  سرين چنين گفتهرا، مف »بازشان داريد كه پس از نماز به خدا قسم بخورند«
 . از نماز عصر بوده، سپس ذكر كرده شهادت دو طرف مالعنه و غير آن را

ن كرده فرموده كه بعضي از اهل تفسير گما )رحمه اهللا(و به همان اسناد سابق شافعي 
  :كه فرموده 4احزاب آية  كه قول خداي تعالي در سورة

                 )4/  احزاب( 
 .»خدا براي مردي دو دل در جوف او قرار نداده«

اين  :گويد )رحمه اهللا(شافعي . يعني براي مرد دو پدر در اسالم قرار نداده است
  :مفسر استدالل كرده به سياق آيه كه در آية پنجم همان سوره فرموده

            )5/  احزاب( 
 .»عدالت نزديكتر استايشان را نسبت به پدرانشان بخوانيد كه نزد خدا به «

ه دندخوانزنه اينكه فركه از او متولد شده بخوانيد را نسبت به پدري ر كس هيعني، 
 . را نسبت به او بدهيد

ري نيز روايت و از زه. ايم همين معني را از مقاتل بن حيان روايت كرده :بيهقي گفته
 . شده است

 



 احكام القرآن

 

322 

 آنچه از شافعي رسيده در قرعه و عتق و والء و كتابت 
خداي تبارك و تعالي در سورة آل  :گويد )رحمه اهللا(و به همان اسناد سابق شافعي 

  :فرمايد مي  به رسول خود 44آية عمران 

                          

         )44/  آل عمران( 
 تندخاندا خود را ميهاي قرعة  قلم )زكريا و دوستانش(و تو نبودي آن هنگام كه «

 .»كردند تو نبودي مريم را كفالت كند و هنگامي كه نزاع ميه كدامشان كبراي اين
  :خداي تعالي فرموده 141تا  139و نيز در سورة صافات آيات 

                         

             )141-139/  صافات( 
فرار كرد به طرف كشتي يونس از پيغمبران مرسل است، هنگامي كه  و محققاً«

 .»گرديد شدگان از انداخته وقرعه افكند و ارهاي پر شده، پس تي
- دربارة آنان كه براي حضرت مريم ،باشد ميپس اصل قرعه در كتاب خداي تعالي 

 . قرعه انداختند  قرعه افكندند و آنان كه براي حضرت يونس -عليها السالم
نان آ، و مساوي باشندكه در دليل باشد مگر بين چند نفري  نمي) و اهللا اعلم(و قرعه 

قرعه افكندند همه مساوي بودند در كفالت او، رغبت  -عليها السالم - بر مريمكه 
باشد كه نسبت به او بيشتر مداري كند، و داشتند و قصدشان اين بود كه نزد يك نفري 

اگر  وشد،  زحمت ميديگري، موجب  كرد و روز ديگر يك نفر كفالت مياگر روزي 
 رايز. او نزديكتر تر باشد و به مصلحت نسبت به او مهربانيك نفري باشد،  كننده كفالت

كه براي او مفيد و يا مضر بود ي ئگرفت و غذا ميبهتر اخالق و رفتار او را تحت نظر 
و براي اين عمل . و هر كس به زحمت كفالت و مصلحت او وارد نبود ،گرديد متوجه مي
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اشتن دختري دبودن و گرامي اند كه كفالت يك نفر براي مستور  نز گفتهوجه ديگري 
باشد و او را كفالت كند و ايز بود كه نزد يك نفر و ج. جمعيمناسبتر است از كفالت 

بود و  اگر نزد خالة خود و يا مادر خود ميشركت كنند چنانكه  وديگران در مخارج ا
 . شدند مياو را متكفل ديگران مؤونة 

بودند  -عليها السالم - مريمالت و آنان كه طالب كف :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
خواستند يكديگر را دفع كنند و لذا  بوجود آيد و نميبراي كفالت او نزاعي  دخواستن نمي

و ديگران  ج او را كفالت كنداو بود با ميل مخارتا آنكه حريص بر كفالت د قرعه افكندن
اين  مانندئي كه اجاست در  و به هر معني باشد قرعه الزم :گويد. تكليفي نداشته باشند

 . موارد باشد
متوقف شد و مورد چون كشتي   معني قرعه براي حضرت يونسو به همين 

آنكه  جريان نيست مگر علت عدم و ؟او چه باشدريان جمانع  :گرديد گفتندحملة امواج 
بنام  ند و قرعهدافكن بيائيد قرعه افكنيم، پس قرعه .گناهكاري در آن ساكن است

 . را از كشتي بيرون انداختند واپس . آمد يونس
 -عليها السالم - و اين نيز مانند همان معني است كه براي كفالت حضرت مريم

ربوط به مدر حفظ جانشان مساوي بود و اگر حكمي افكندند، زيرا حالت ساكن كشتي 
اي كه براي كفالت  شدند، چنانكه در قرعه اي در نفوس نمي اموال بود محتاج به قرعه

در هر   قرعة پيغمبر :فرموده )رحمه اهللا(و شافعي . افكندند -عليها السالم - مريم
 . اي است كه بر حضرت مريم افكندند موردي مانند قرعه

مملوكي كه با هم آزاد  و آن قرعه مانند اينكه آن جناب قرعه افكندند بين چند نفر
ضيه در موردي بود كه و اين ق. شده بودند، پس قرعه افكند كه يك سوم آنان آزاد شدند

را كه متعلق به خودش هائي  آزاد كننده يعني مالك ايشان در بيماري خود آزاد كرد بنده
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  خدا رسولپس  .)66F1( و متعلق به ورثه بود، و اين آزادي را در مال ورثه حق نداشت
اي كه  و همچنين قرعه. نكه تبعيض شودآچنان كرد كه به همة ورثه حق ايشان برسد نه 

شدند ولي در  زنان خود افكند كه هر كدامشان در حضر به قسمت خود نائل مي بين
آمد او را  افكند، قرعه بنام هر كدام مي توانست همه را همراه ببرد قرعه مي سفر چون نمي

گشت به همان قسمي  و چون از سفر بر مي. شد ميقط اسبرد و حق ديگران  همراه مي
(كرد ايام سفر را حساب نمي و ،كرد عمل ميد وكه قبل از سفر ب

67F

و همچنين در  .)2
تقسيمات اموال خيبر قرعه افكند پس چهار پنجم اموال خيبر را براي حاضرين قسمت 

داد كه  شد آن را به او مي معين ميكرد، و براي هر كس سهم او بر جزئي از آن مجتمع 
 . طع باشدديگران حقي در آن نداشته باشند، و او نيز در حق و سهم ديگران منق

 42خداي تعالي در سورة هود آية  :گويد )رحمه اهللا(به همان اسناد سابق شافعي 
 : فرمايد مي

                      

        )42/  هود( 
با ما سوار شو و با  ،پسرك من اي :و نوح پسرش را كه در كناري بود ندا كرد«

 .»كافران مباش
  :فرموده 74و در سورة انعام آية 

                  )74/  انعام( 

__________________ 

 .)1668: ، حديث1288/  3(صحيح مسلم : گان -1
/ 1(، سـنن أبـي داود   )2453: ، حـديث 916/ 2(بهمين معني روايت شده در صحيح بخاري  -2

 ).2138: ، حديث649
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 آيا بتها را معبودها و ملجاها :ابراهيم به پدرش آزر گفتو ذكر كن وقتي را كه «
 .»اي گرفته

كافر بود، پدر او را به پدرش و حال آنكه   ر اين آيات نسبت داده ابراهيمپس د
 . و فرزند نوح را نيز به پدرش نسبت داده و حال آنكه آن پسر كافر بود

  به رسول خود 5در سورة احزاب آية دربارة زيد بن حارثه و خداي تعالي 
 : فرموده

                        

          )5/  احزاب( 
تر  را فرزندان پدرانشان بخوانيد كه اين به عدالت نزد خدا مناسب ها پسر خوانده«

 .»پس برادران ديني شما و موالي شمايند دشناسي و اگر پدرانشان را نمي ،است
  :فرموده 37خداي تعالي در همان سوره آية و 

                    )37/  احزاب( 
نيز  كه خدا بر او نعمت داده و تو) يعني به زيد(و آن هنگام كه تو به آن كسي «

 .»دار كه زوج خويش را براي خودت نگهگفتي  مي دادينعمتش 
و . و ديگر به منعم ايشان به پدرانشانه بيك مرت ،موالي را به دو كس نسبت داده پس

كتاب و سنت  پس. )68F1(»والء براي كسي است كه آزاد كند« :فرموده  رسول خدا
مال كسي است كه آزاد كرده باشد، چنانكه نسب مخصوص  ءداللت كردند بر اينكه وال

و كالم را بسط داده در اينكه محال است . باشد از پدرش داشتهوالدتي  كه كسي است
 . كسي كه نسبت به او ثابت استوالء را از آزاد كننده بگرداني به سوي غير 

__________________ 

 .])1504: ، حديث1141/ 2(، صحيح مسلم )444: ، حديث174/ 1(صحيح بخاري [متفق عليه،  -1
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 33خداي تعالي در سورة نور آية  :گويد )رحمه اهللا(به همان اسناد سابق شافعي 
  :فرموده

                       

     )33/  نور( 
و طالب ) اند يعني در جنگ تحت اسارت آمده(و آنان كه مملوك شمايند «

جويند پس با ايشان مكاتبه كنيد اگر در ايشان  باشند و مكاتبه مي كتابت مي
 .»ايد خيري دانسته

﴿جملة  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي        ﴾  داللت دارد بر اينكه

فهمد و  طالب مكاتبه است نه آنكه نمي كنيد با عاقلي كه كاتبههمانا خدا اذن داده كه م
 . خواهد، چه بچه باشد و چه ديوانه مكاتبه مي

خير  :نقل كرده كه ابن جريج به عطاء گفت )رحمه اهللا(و به همان اسناد سابق شافعي 
پس اگر مال . خير را جز مال بينيم ما نمي :گفت ءعطاو يا هر دو؟  يا صالحمال است و 

 .من گمان ندارم خير را جز همان مال نه صالح :ندارد و مرد راستي باشد چطور؟ گفت
 . اگر در مملوك خير دانستيد يعني مال، اخالق و دين ايشان هر چه باشد :گفتهو مجاهد 

كديگر مراد از اي است كه از خطاب مردم با ي لمهخير ك :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
  :فرموده 7خداي تعالي كه در سورة بينه آية . شود خير دانسته مي

                       

 )7/  بينه( 
كنند آنان خود بهترين  هاي شايسته بتحقيق آنان كه ايمان آورند و عمل«

 .»مخلوقاتند
 . نه بمال ،هبايمان است و اعمال شايستمردم  فهميم كه بهترين پس ما مي
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  :فرموده 36آية در سورة حج و خدا 

                       )36/  حج( 
ئر الهي قرار داديم براي شما در آنها خير را براي شما از شعاو شتران قرباني «

 .»است
نه اينكه در شتر قرباني بر ايشان كه مراد از خير در اين آيه نفع آخرتست  ما فهميديم

 . مالي باشد
  :فرموده 180و در سورة بقره آية 

                         

 )180/  بقره( 
هاي مرگ يكي از شما رسيد اگر خيري  مقرر شد بر شما كه چون نشانه«

 .»گذاشت وصيت نمايد
براي آنكه خدا در دنبالة آيه . فهميم كه منظور از خير در اينجا مال است ما مي

  :فرموده

           )180/  بقره( 
 .»لدين و نزديكان استوصيت براي وا«

 . يعني وصيت به مال براي آنان است
  :فرموده) سورة نور 33آية (پس چون خدا در آية قبل 

          )33/  نور( 
 .»اگر در ايشان خيري دانستيد«
آن بنا به دالئلي كه گفتيم اين است كه نيروئي بر كسب مال و  معنايظاهرترين 

دهد،  كند و مال المكاتبه را نمي داشته باشد، زيرا گاهي نيرومند است و كسب مي امانت



 احكام القرآن

 

328 

و نزد من جايز نيست . چون امين نيست، و گاهي امين است ولي قدرت بر كسب ندارد

 ﴿  در جملة      ﴾ جز همين معني . 

يكي  :زيرا دو اشكال دارد ات مالي دانستي، و ظاهر آيه اين نيست كه اگر در بنده
تواند كسب كند  اي است كه مي اينكه مال در او نيست بلكه نزد او است، يعني در او قوه

پس  ،ديگر اينكه مالي كه در دست بنده باشد مال آقا او است. دار بردارد و مالي فائده
با او اين است كه  همانا مكاتبه. ، او مالي نداردتواند با او مكاتبه كند با مال او چگونه مي

 . دهد را مي كند و مال المكاتبه اي دارد كه كسب مي قوهكه آزاد شد پس از مكاتبه 
براي  خير مال است، مقصود او اين است كه همانطور كه قبالً :گويد ميو شايد آنكه 

 . تواند مالي كسب كند كه خود را آزاد كند باز مي نموده، موالي خود مال كسب مي
دارد و هم و چون بنده جامع شد يعني هم قوة كسب  :فرموده )اهللا رحمه(شافعي 

. كنده بكه آقا مكاتبا او مكاتبه كند من دوست داردم امانت و دوست دارد كه آقاي او 
زيرا آيه  ،ولي آنچه براي من روشن است اين است كه او را مجبور بر مكاتبه نكند

از اي از اهل علم  و اين سخن را عده .فهماند نه حتمي را ارشادي است و اباحه را مي
 . اند كساني كه من مالقاتشان كردم گفته

بسط كالم داده و استدالل كرده به اينكه اگر مكاتبه واجب و  )رحمه اهللا(و شافعي 
و يا  نام مكاتبه بر آن واقع شود كه يلمامجبور بود به كمترين  سيد اوحتمي بود هرآينه 

 . زودي بايد مكاتبه شودبمدت 
خبر داد ما را ابوسعيد از ابي العباس از ربيع از شافعي از شخص ثقه از ايوب از نافع 

كرد و  م مكاتبههو يا درار ناز عبداهللا بن عمر كه او با بندة خود به سي و پنج هزار دي
 . خرش بودآكنم قسط  كه گمان ميآن را به او بخشيد پنج هزار 

بخشش مقداري از اين قضية ) واهللا اعلم(من  به عقيدة :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
  :فرموده 241كه خدا در سوره بقره آية  است مال المكاتبه مانند آن
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 )241/  بقره( 
عهدة  اي دارند، و اين حقي است بر و زنان طالق داده شده بطور معروف بهره«

 .»پرهيزكاران
براي مكاتبات اي  باشد اينجا بهره اي مي براي زنان طالق شده بهرهپس همچنانكه 

و چون . را از او بگذرد شود كه مقداري از مال المكاتبه او مجبور ميپس سيد . است
ون عبد مكاتب تمام مال المكاتبه را چو . بر بيشتر نشودبراي او گذاشت مجبور چيزي 

سيد است كه مقداري از آن را به او برگرداند و از آنچه گرفته مقداري به او  بر ،پرداخت
  :كه همان آية مكاتبه باشد فرموده 33نور آية در سورة زيرا خداي تعالي  ،نمايد عطاء

             )33/  نور( 
 .»ن بدهيداز مالي كه خدا به شما داده است به مكاتبي«
 . در اين مورد بسط كالم داده است )رحمه اهللا(و شافعي 

 
 غير از آنچه گذشت فعي رسيده در آيات متفرقه  آنچه از شا

خبر داد مرا يحيي  :نقل شده كه گفت )رحمه اهللا(شافعي  از به همان اسناد سابق كه
نكه آپيش از  و او ،وارد شدم بر ابن عباس :بن سليم از ابن جريج از عكرمه كه گفت

چرا گريه  :، گفتمكرد مي گريه وكرد   ف قرآن را قرائت ميحنابينا شود از روي مص
اي  قريه :فتگايله چيست؟  :شناسي؟ گفتم را مي هلَيأآيا  :فدايت شوم، گفت ؟كني مي

پس خداي تعالي . )و آن قريه نزديك دريا بود( است كه مردمي از يهود در آن بودند
 آمدند مي پس ماهي روز شنبه دست جمعيرا بر آن مردم حرام نمود،  ها ماهي  روز شنبه

ايشان، و چون هاي  ميان آب در مقابل بناها و ساختمانسفيد و چاق مانند شتران آبستن 
پس بعضي از ايشان . يافتند مگر بسختي و مخارج بسياري بود آنها را نميروز غير شنبه 
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را بگيريم و در روز غير شنبه بمصرف برسانيم،  ها ما روز شنبه ماهي ممكن است :گفتند
بوي آن را  مسايگانهو ند درا كباب كرها  و ماهي اي همين كار را كردند پس خانواده

نيز همين كار را كردند تا ميانشان كردند، پس ديگران ها چنين  فالني :يافتند و گفتند
اي  و فرقه ،اي نهي كرد قهو فر ،اي خورد فرقه :پس مردم سه فرقه شدند. شيوع پيدا كرد

فرقة  164در آية  ،آمدهو چنانكه در سورة اعراف در قصة اصحاب السبت  ،طرف ماند بي
  :گفتندكردند  منكر مي طرف به كساني كه نهي از بي

                        

 )164/  اعراف( 
كنيد قومي را كه خدا ايشان را هالك و يا عذاب خواهد  عظه و نهي ميچرا مو«

 .»كرد عذاب سختي

﴿ :كردند در جواب گفتند كه نهي از منكر و موعظه مياي  پس فرقه   

       ﴾ »و شايد ايشان  ،عذري باشد براي اينكه ما را نزد پروردگارتان

ما شما را از غضب خدا و عقاب او بر حذر  :گفتند پس، به اهل عصيان مي .»ندپرهيز كن
هاي الهي  داريم مبادا شما را فرورفتن به زمين و يا سنگباراني و يا بعضي از عذاب مي

ها خارج شدند و  پس از خانه. مانيم بخدا قسم ما با شما در يك مكان شب نمي ،برسد
دهد، پس نردبان   كوبيدند ديدند كسي جواب نمي ها را فردا كه برگشتند درب منزل

 :سه مرتبه گفت او آنها را ديد و گذاشتند و كسي را باال فرستادند كهها  آوردند و به خانه
سپس درها را باز كردند . از ديوار پايين آمددم، سپس داراي هاي  اي بندگان خدا، ميمون

ها آنان را  انسانولي  ،ختند از انسانهاها منسوبين خود را شنا و مردم وارد شدند و ميمون
 و خود را به اوها  نزد خويش و منسوب خود از انسان آمد ميپس ميمون . شناختند نمي
كه كرد  او به سر اشاره مي ؟تو فالن هستي :گفت انسان به او ميچسبانيد،  ماليد و مي مي
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انسانها، انسان به او مي و ميمون ماده مي آمد نزد كسان خود از از  .كرد و گريه مي ،آري
انسان به او  .تو فالنه زن هستي؟ او با سر اشاره مي كرد كه آري و گريه مي كرد: گفت

گوناگون الهي به شما ما شما را از غضب خدا بر حذر داشتيم كه مبادا عذاب  :گفت مي
  :فرمايد سورة اعراف مي 165و بشنو كه خدا در آية  :ابن عباس گفت. برسد

                   

         )165/  اعراف( 
كردند و آنان را كه ستم كردند  را ما نجات داديم كه از بدي نهي مي آن كساني«

 .»دكردن آنچه نافرماني ميبمقابل  به عذاب سختي بگرفتيم
چه قدر ما منكر ديديم و نهي  :دانيم فرقة سوم چه كردند؟ ابن عباس گفت پس نمي

انكار و ) طرف فرقة بي( بيني كه فرقة سوم يت شوم آيا نميفدا :عكرمه گفت .نكرديم
  :گفتند ت داشتند هنگامي كه مييكراه

                        

 )164/  اعراف( 
كنيد قومي را كه خدا هالكشان كند و يا به عذاب سختي  چرا موعظه مي«

 .»كند عذابشان مي
پشمي به من  تا دو عدد عبايپس سخن من ابن عباس را به تعجب آورد و امر كرد 

 .)69F1( و آنها را به من پوشانيد ،بدهند
از زهري از عروه روايت كرده كه از سفيان  )رحمه اهللا(به همان اسناد سابق شافعي 

سورة  43كرد تا خداي تعالي آية  از ساعت قيامت سؤال مي  همواره رسول خدا :گفت
  :نازعات را بر او نازل نمود كه

__________________ 

 ).188/ 13(ابن جرير الطبري  -، جامع البيان )240/ 2(عبد الرزاق الصنعاني  -تفسير القرآن  -1
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﴿               ﴾ )43/  نازعات( 
 .»پروردگارت انتهاي آن استبه سوي  .از ذكر آنخواهي  تو چه مي«

 . )70F1( خودداري كرد  پس رسول خدا
نقل كرده كه شنيدم شافعي عبداهللا بن عبدالحكم محمد بن  ،سابقو به همان اسناد 

  :سورة نجم كه فرموده 64در آية در قول خداي تعالي  )رحمه اهللا(

       )61/  نجم( 
تكبر كرده واز غيظ، به خود باد ) قرآن يدناز شن(ا شم )رمودهف كه خدا به كفار(«

 .»ايد كرده
شما از  :اند و بعضي گفته. است خوانيد و اين بلغت حمير يعني شما آواز مي :گفت مي

هر سخني را كه به آن گوش ندهند  :فرموده )رحمه اهللا(و باز شافعي . ايد غضب باد كرده
 . آن سمود است

فصاحت را اگر در  :فرمود ر نقل كرده كه شافعي ميبه همان اسناد سابق اباثوو 
و براي همين . استتر در بيان و رساتر در گفتار  تر و كافي طاعت به كار اندازي شافي

  :گويد سورة طه مي 28-27در آية   بود كه حضرت موسي

                )28-27/  طه( 
 .»گره از زبانم بردار كه گفتار مرا بهفمند يا،خدا«

  :و گفت

                )34/  قصص( 
 .»تر است و برادرم هارون از من به زبان فصيح«

__________________ 

 مسـند إسـحاق بـن راهويـه      ،)46/ 1(سـتدرك حـاكم   ، م)1195: ، حـديث 241ص (مسند شافعي  -1

 .راويان آن راويان صحيح است: گويدهيثمي مي  ،)777: ، حديث270/ 2(
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 . زيرا موسي دانست كه فصاحت در بيان رساتر است
البلخي كه بن ابي عمرو  شنيدم از علي: السلمي گفتخبر داد ما را ابو عبدالرحمن 

خبر داد ما را احمد بن  :گفت شنيدم از عبدالمنعم بن عمر االصفهاني كه مي :گفت مي
محمد الملكي از محمد بن اسماعيل و حسين بن زيد و زعفراني و ابو ثور كه همه 

خداي عزوجل  :گفت كه مي )رحمه اهللا(ما شنيديم از محمد بن ادريس الشافي  :گفتند
  :را باال برد و او را علم و ادب آموخت و به او فرمودو قدر پيغمبرش  منزه نمود

               )58/  فرقان( 
 .»ميرد اي كه نمي و توكل نما بر آن خداي زنده«

و يا بر مال بعضي بر خود باشند،  و اين براي اين است كه مردم در احوال پراكنده مي
و يا بر زراعت خود و يا بر سلطاني و يا بر عطاي مردمي توكل و اعتماد كرده به  خود
. شود از آن جدا ميفاني است و به همين زودي  كه يزميرد، و يا بر چي اي كه مي زنده

 . ميرد و او را امر كرد كه توكل كند بر خدائي كه نميرا منزه نمود  پيغمبرشپس خدا 
از دو آيه استنباطي كردم كه در مقابل شب گذشته  :مودرف )رحمه اهللا(شافعي 

  :فرمايد سورة يونس كه مي 3اول آية  :استنباطم دنيا و آنچه در آنست ارزشي ندارد

                   )3/  يونس( 
 .»پس از اذن اوكند و هيچ شفيعي نيست مگر  خداي تعالي امور را تدبير مي«

  :از سورة بقره 255دوم، آية . و در كتاب خدا مانند آن بسيار است

                )255/  بقره( 
 .»كيست آنكه بدون اذن او نزد او شفاعت كند«

 . مانند مگر خدا اذن دهد اثر مي پس شافعان بيكار و بي
  :فرموده 3ة و در سورة هود آي
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   )3/  هود( 
و از پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس به سوي او توبه و برگشت كنيد تا «

 .»شما را بهره دهد بهرة نيكي تا زمان معيني
داده هر كسي را كه توبه كند و طلب آمرزش نمايد بهره بدهد تا پس خدا وعده 

  :فرمايد وقت مرگ، سپس در دنبالة آيه مي

         )3/  هود( 
 .»دهد و به هر صاحب فضلي خدا فضل و برتري و درجة او را مي«

 . يعني در آخرت
وليكن علمي است كه خدا  ،كننده نيستيم بهما بحقيقت تو :هفرمود )رحمه اهللا(شافعي 

 . مندي نيكي ايم بهره مند شده كنندگان را، و بتحقيق ما در اين دنيا بهره دانسته حقيقت توبه
سورة آل  120فرموده است كه مابعد آيات  )رحمه اهللا(به همان اسناد سابقه شافعي 

ر جنگ بدر، و سورة و سورة انفال نازل شده د. عمران نازل شده دربارة جنگ احد
 . احزاب نازل شده دربارة جنگ خندق، و سورة حشر نازل شده دربارة يهود بني النضير

نشد، و همانا آية  بدر بدون شك تخميسهاي  غنيمت :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
 . از بدر و پس از تقسيم غنائم نازل شدمسلمين خمس پس از رجوع 

  :فرموده 2عالي كه در سورة مائده آية در قول خداي ت )رحمه اهللا(شافعي 

         )2/  مائده( 
 .»حالل و سبك نشمريد شعائر الهي را«

يعني، شعائر خدا را حالل ندانيد، و منظور از شعائر، هر آنچه براي خداي  :گويد
  :و مقصود از قول خدا كه فرموده. عزوجل باشد از قرباني و غير آن
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             )2/  مائده( 
 .»بيت الحرام راو نه قاصدين «

يعني (داريد  آيد و شما آنان را باز مي كسي كه به طرف مسجد الحرام مي :يعني
 ). متعرض زائران خانة خدا شدن حالل نيست

ور قول خداي عزوجل كه در آية مذك معنيدر  )رحمه اهللا(شافعي  :گفت راوي
  :فرموده

             )2/  مائده( 
 .»با قومي باعث نشود كه شما در حق آنان جرم و ظلم كنيد دشمني«

و در قول خداي تعالي كه در . يعني، بدون حق و بر خالف حق كاري نكنيد :گويد
  :سورة مائده فرموده 3آية 

        )3/  مائده( 
 .»مگر آنچه را تذكيه و ذبح كنيد«

 . پس هر چه نام ذبح بر آن واقع شود، آن، ذبيحه و گواراست :گويد
 . معنائي ندارد جز همان تيرهاي قرعهالم زا :فرموده )رحمه اهللا(شافعي  :گويد
  :در قول خداي عزوجل )رحمه اهللا(و شافعي  :گويد

            )5/  نساء( 
 .»مدهيد انهاموالتان را به سفي«

 ،از آن زنان و اطفال است، كه آنچه خدا به تو داده به ملك ايشان مدهمقصود  :گويد
 . در آن اموال باش تو ناظر بر ايشان و

  :در قول خداي عزوجل )رحمه اهللا(و شافعي  :گويد

                    )5/  مائده( 
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 .»)براي شما حالل است(و ازدواج با زنان پاكدامن از اهل كتاب «
 .كه شوهر ندارندمقصود زنان آزاد از اهل كتابست  :گويد

﴿ :جملة و مقصود از     ﴾ )با پاكدامني نه به «) 24: نساء

 . عفيف باشيد نه از راه فسق و نابكاري و ناين است كه پاكدام »زنا كاري
  :كه فرمودهدر قول خداي عزوجل  )رحمه اهللا(و شافعي  :گويد

                     

      )93/  مائده( 
گناهي نيست در آنچه خوردند در ردند ه و عمل صالح كدبر آنان كه ايمان آور«

 .»صورتي كه تقوي داشته باشند

﴿مقصود از  :گويد ﴾ »به آنچه بر ايشان حرام  اينست كه »تقوي پيشه كنند

 . است نزديك نشدند
  :اي عزوجل كه فرمودهددر قول خ )رحمه اهللا(و شافعي  :گويد

        )105/  مائده( 
 .»به خود پردازيد و از خود مراقبت كنيد ،مؤمنيناي «

  :سورة بقره است كه فرموده 272اين آيه مانند آية  :گفته

     )272/  بقره( 
 .»ايشان بر عهدة تو نيست يتهدا ،اي پيامبر«
  :فرمايد سورة نساء است كه مي 140و مانند آية 
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        )140/  نساء( 
كنند پس با ايشان  گاه شنيديد كه به آيات خدا كفران و انكار و استهزاء ميهر«

 .»تا به سخني ديگر پردازندمنشينيد 
 . رات ديگر نيز آمده استو مثل اين در قرآن به عبا

  :در قول خداي عزوجل )رحمه اهللا(و شافعي  :يدگو

                      

     )17/  نساء( 
كه از روي جهالت كار بد توبه بر خدا براي آن كسانيست تن همانا پذيرف«
 .»كنند توبه ميكنند و سپس بزودي  يم

كرد يكي اينكه هر كس عصيان  :اند است كه براي اين آيه دو معني ذكر كرده گفته
كند هرگز تا بداند و تا  معني ديگر اينكه توبه نمي .است از تمام خلق بتحقيق جاهل

 . ولي معناي اول بهتر است. عمل كند در حالي كه او نفهميده كه حرام است
  :سورة نساء 92و درقول خداي عزوجل در آية  :گويد

                   )92/  نساء( 
 .»مگر از روي خطا را نيمنداشته كه بكشد مؤن او براي مؤمن امك«

كه برادر خود را معني چنين است كه مؤمن حق ندارد  :گفته )رحمه اهللا(شافعي 
 . ر بخطامگ كشدب

  :و در قول خداي عزوجل :گويد
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﴿                    

         ﴾.  ) 127/ نساء( 

ي خدا شما را دربارة ايشان فتو :طلبند؟ بگو و از تو دربارة زنان فتوي مي«
شود در مورد  خوانده مي آنچه در اين كتاب بر شما) همينطور دربارة(دهد و  مي

 .»انيتيمان زن

ترين چيز در اين آيه همان است كه عايشه  همانا ثابت :فرموده )رحمه اهللا(شافعي  
 . فرموده در حديث زهري

  :89و در قول خداي عزوجل در سورة مائده آية  :گويد

                )89/  مائده( 
 .»كند مؤاخذه نميتان  بدون قصد و بيهودههاي  ا را به قسممخداوند ش«

مردي  :را كه گفته در اين آيه نبايد گفت مگر قول عايشه :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
بيهقي . )71F1( يابد كه غير آن بوده است بر چيزي كه يقين دارد سپس ميخورد  قسم مي

ربيع از شافعي است از قول عايشه، و روايت ربيع بر خالف روايت  و اين :گويد
روايت كرده از قول  )رحمه اهللا(از شافعي يونس پس اين چيزي كه  .تر است صحيح

و عمر بن قيس  ،عايشه، همانا آن را عمر بن قيس از عطا از عائشه روايت كرده است
ايت شده كه گويا روايت منقطع است، يعني راوي ديگر رو يقضعيف است، و از طر

نقل شده، و آن همان آنست كه از عطا و عروه از عايشه وسط ذكر نشده، و صحيح 
و صحيح از مذهب نيز همان چيزي است كه اجازه شده  ،است كه در روايت ربيع است

 . در روايت ربيع

__________________ 

 ).49/ 10( البيهقي - سنن الكبرىال ،)314/ 15( لبيهقيا –معرفة السنن واآلثار  -1
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خداي  :را كه گفته )رحمه اهللا(حرمله از شافعي قرائت كردم در كتاب سنن روايت 
  :فرموده سورة عنكبوت 8در آية تعالي 

             )8/  عنكبوت( 
 .»والدين خود نيكي كندبه  ما سفارش كرديم انسان را كه«

  :فرموده 14و در سورة لقمان آية 

          )14/  لقمان( 
 .»خود را شكرگزاري كنا و والدين مر«

  :فرموده 13و در سورة حجرات آية 

                            

 )13/  حجرات( 
ها قرار داديم تا  ها و قبيله حقا ما شما را از مرد و زني آفريديم و شما را شعبه«
 .»كديگر را بشناسيدي

  :فرموده 7-5و خدايتبارك و تعالي در سورة طارق آية 

                      

        )7-5/  طارق( 
ي جهنده، كه بيرون پس انسان بايد نظر كند كه از چه خلق شده، خلق شده از آب«

 .»ها آيد از ميان كمر و دنده مي
 . ب مرد و ترائب زناز صل :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

  :فرموده 2و خداي تعالي در سورة انسان آية 

                   )2/  انسان( 
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 .»شمخته آفريديم و آزموديمخلوط و آميا انسان را از نطفة محقا كه «
 )رحمه اهللا(شافعي . باشد ة مرد كه مخلوط به نطفة زن مينطف) و اهللا اعلم( :گفته شده

 . آن را امشاج گويد ، عربكه مخلوط شده زييچ :فرموده
 :فرمايد 11عالي در سورة نساء آية و خداي ت

                           

 )11/  نساء( 
در صورتي كه براي يك ششم ما ترك است  ،براي والدين ميت براي هر يك«

 .»ميت فرزندي باشد
و مرد را پدر  ،از مرد و زني استخبر داده كه هر آدمي مخلوق پس خداي جل ثناؤه 

 . ناميده و زن را مادر
و در سورة هود آية رزند است به پدر خود، كرده كه يكي از نعمتها نسبت فو آگاه 

  :فرموده 71

                   )71/  هود( 
و از پي اسحاق يعقوب  ،پس ساره همسر ابراهيم را بشارت داديم به اسحاق«

 .»را
  :ودهمفر 7و در سورة مريم آية 

                    )7/  مريم( 
براستي ما تو را به غالم و فرزندي كه نام او يحيي است بشارت  ،اي زكريا«

 .»دهيم مي
او  ان شده كه نعمت او از جهت عصيانيدر احكام الهي ب :فرموده )رحمه اهللا( شافعي

  :اء فرموداز سورة نس 3باشد، پس نكاح را حالل كرد و در آية  نمي
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               )3/  نساء( 
 .»پس نكاح كنيد آنچه را خوش آيد شما را از زنان«

  :و در همان آيه فرمود

                     )3/  نساء( 
اكتفا لتي داشتيد پس به يك زن و يا يك ملك يمين عدا پس اگر خوف از بي«

 .»كنيد
  :فرموده 22آية ء در سورة اسرا و ،كردهو زنا را حرام 

                     )32/  اسراء( 
 .»و به زنا نزديك مشويد زيرا آن كاري زشت و بد راهي است«

 . ديگري كه در كتاب خود ذكر كرده آيات برعالوه 
كه  نباشد، زيرا ما بيان كرديمپس معقول است كه ولدالزنا منسوب به زنا كننده 

سپس آن را بر زبان رسول . است نه از جهت معصيتت عنعمت او فقط از جهت اطا
 . و كالم را در شرح آن بسط داده است ،خود بيان نموده

عبداهللا بن محمد از  ،بغدادن، از علي بن عمر الحافظ در ما را ابوعبدالرحمخبر داد 
از  ،از پدر خود ،بن العباس الشافعي از پدرشمحمد   بنبن احمد بن محمد بن عبداهللا

بين دو  :گويد مي )رحمه اهللا(شنيدم شافعي  :ابي محمد بن عبداهللا بن محمد كه گفت
دو  ه در آن است مگردر جميع آنچو مراد خدا را شناختم جلد مصحف نظر كردم 
و ديگري قول خداي . دو را، و من يكي را نسيان كردم آنكرد حرف را كه شافعي ذكر 

  :باشد كه فرموده ميسورة شمس  10تعالي در آية 

         )10/  شمس( 
 .»هر كس نفس را تباه كند هالك گرديده و محققاً«
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لغت  :براي مقاتل بن سليمان قرائت كردم، او گفت در كالم عرب نيافتم، وپس آن را 
يعني بتحقيق هالك شد آنكه خود را . باشد مي »أغواها« بمعناي ،»دساها«سودان است، و 

 . و اهللا اعلم .وا كندغا

كه  )رحمه اهللا(بن يحيي را از شافعي  حرملةكتاب سنن قرائت كردم روايت  و در

  :خداي تبارك و تعالي فرموده :گفته است

                         

                       

                      

                              

    )9-8/  ممتحنه( 
با خدا شما را از نيكي كردن و انصاف و عدالت در حق كفاري كه در كار دين «

زيرا خدا  ،اند، نهي ننموده هاتان خارج ننموده انهنكردند و شما را از خ شما جنگ
كند از  خدا شما را فقط نهي مي. دارد گران را دوست مي و عدالتفان صمن

دوستي كساني كه در راه دين با شما قتال كردند و شما را از ديارتان خارج 
نمودند و تظاهر و معاونت كردند بر بيرون راندن شما، و هر كس با ايشان 

 .»كند پس آنان خود ستمگرنددوستي 
از صلة لمين سكه بعضي از م) و اهللا اعلم(شود  گفته مي :گويد )رحمه اهللا(شافعي 

بود كه جهاد و قطع دوستي كنم اين وقتي  احساس گناه كرد، گمان مي رحم با مشركين
  :سورة مجادله نازل شد كه 22و آية  ،بين مسلمين و كفار نازل شد
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                 )22/  مجادله( 
يابي قومي را كه ايمان به خدا و قيامت داشته باشند با دشمنان خدا و  نمي«

خدا و رسول، پدران ايشان و يا آن مخالفين ه چرسول او دوستي كنند، و اگر 
 شند، آنان را خدا در دلهايشانفرزندانشان و يا برادرانشان و يا خويشاوندانشان با

و ايشان را به  ،تأييدشان نموده از جانب خودو به روحي  ،ايمان را نوشته
 .»كند هائي كه از زير آنها نهرها روان باشد داخل مي باغ

كه  سورة ممتحنه نازل شد 9-8پس چون ترسيدند كه دوستي صلة با مال باشد آيات 
 ،كـرده ندربارة كفاري كه در دين با شما قتـال  الت از نيكي و عد نكرده نهيخداي تعالي 

ها تان خارج نكرده اند، كه به ايشان نيكي و عـدالت كنيـد، زيـرا خـدا      و شما را از خانه
همانا خدا شـما را نهـي مـي كنـد از نيكـي بـا       . خدا عدالت كنندگان را دوست مي دارد

و پشـتيباني  خـارج كردنـد    كساني با شما قتال كرده در دين، و شما را از خانه هاي خود
و هر كس بـا ايشـان دوسـتي     ،نهي كرده از دوستي با ايشان ،بر بيرون راندن شما نمودند
 . كند پس آنان خود ستمگرند

صلة با مال و نيكي و عدالت و نرمي كالم و نامه  :فرموده )رحمه اهللا(شافعي 
ده و بر عليه فرستادن بحكم خدا براي غير كساني است كه از دوستي ايشان نهي ش

اح كرده نيكي با كساني كه عليه مسلمين هم و اين آيه مب. هم پشتي نمايند مسلمين
اسيران بدر را بعضي از   و خود رسول خدا ،مشرك باشنداند و اگر چه  پشت نشده

بر او   ول خداالجمحي از كساني بود كه رس ةابوعزو بتحقيق . و رها كردفداء گرفت 
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(منت گذاشت
72F

معروف بود، و مردم را عليه  الي كه به عداوت با رسول خدا ، در ح)1
پس از جنگ بدر  و رسول خدا . آنحضرت تحريك مي كرد، چه به جان و چه به مال

و به  ،معروف بودبن اثال در حالي كه به عداوت با آن حضرت  ثمامةمنت گذاشت بر 

و قافلة  ،اد و او اسالم آورداو، منت بر او نه بعد از اسارتسپس . او اول امر نمودقتال 
درخواست   اهل مكه را از اهل مكه قطع كرد، پس اهل مكه از رسول خداآذوقة 

و . )73F2( اذن داد  ل خداوآذوقه را مانع نشود، پس رسكردند كه به او اذن دهد كه قافلة 
  :فرموده 8بتحقيق خداي عزوجل در سورة انسان آية 

                   )8/  انسان( 
 .»كنند نيكوكاران بر دوستي خدا مسكين و يتيم و اسيران را اطعام طعام مي«

 . در حالي كه اسيران از دشمنان خدا و رسول بودند
هر كس از  :فرمود شنيدم كه مي )رحمه اهللا(از شافعي  :و به همان اسناد ربيع گويد

خداي دانم، زيرا  بيند من شهادت او را باطل مي ل عدالت گمان كند كه جن را مياه
  :فرموده 27در سورة اعراف آية عزوجل 

                   )27/  اعراف( 
 .»دبيني بينند از جائي كه شما ايشان را نمي شيطان و قبيلة او شما را مي«
 . پيغمبر باشدمگر آنكه 

من كراهت دارم كه به محرم،  :فرمايد مي )رحمه اهللا(همان اسناد سابق شافعي به 
از جهت  داشتن من و همانا كراهت. صفر گفته شود، وليكن به محرم، محرم گفته شود

كردند و به محرم و صفر، دو صفر  مي ها را شمار ست كه اهل جاهليت ماهاين ا

__________________ 

 .110/ ، سيرة ابن هشام )320/ 6(البيهقي  –السنن الكبرى  -1

 ).1764: ، حديث1386/ 3(، صحيح مسلم )4114: ، حديث1589/ 4(ي صحيح بخار: نگا -2
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و در سالي حج  ،دادند نمودند، يعني ماه حرام را تغيير مي راي اينكه نسئ ميب. گفتند مي
محل محرم را در اين  :گفتند و در سال ديگر در غير آن، و ميدادند  را در ماهي انجام مي

از سورة توبه  37پس خداي عزوجل آية . سال خطاء نموديم و در سالي صواب كرديم
  را نازل كرد كه 

               )37/  توبه( 
 .»و تغيير در ماه حرام زياد نمودن در كفر استهمانا تأخير انداختن «

زند بشكل و چگونگي خود در روزي كه خدا  زمان دور مي« :فرمود  و رسول خدا
اه از جمله چهار ماه حرام كه سه م ،ماه است 12پس سال . آسمان و زمين را خلق نمود

ه، و محرم، و ذو العقده، و ذو الحج :آن پي در پي و پشت سر هم است كه عبارتند از
 :فرموده اهللا عليه رحمةشافعي . )74F1(»هاي جمادي و شعبان است ماهرجب ماه مضر كه بين 

 . م ناميدمحرم را محر  و رسول خدا. پس هيچ ماهي جلو و عقب افكنده نشود

 » آله وصحبه أمجعنيصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىلو«
  :بحول و قوة الهي ترجمه تمام شد در تاريخ

  شمسي هجري 9/9/63

__________________ 

 )].1679: ، حديث1305/ 3(، صحيح مسلم )3025: ، حديث1168/ 3(صحيح بخاري [متفق عليه،  -1
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