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پژوهشی تحلیلی در عبادت پیامبر اکرم(ص)
قبل از بعثت

1

جمالالدینعلیخواجهپساوهئی 2
دانشآموختهدکتریدانشگاهتهران،رشتهیفقهشافعی،تهران،ایران .
محمدعادلضیائی 9
استادیاردانشگاهتهران،گروهفقهشافعی،تهران،ایران.
چکیده
پیرامونعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثتونحوهیآنکهبراساسچهشریعتیبودهاست ،سه
نظریهارائهشدهاست :
1ـبراساسنظریهایکهبهفخررازی،گروهیازشافعیه،ابوحسینبصریوپیروانشنسبتداده
شده است ،پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت خداوند را عبادت نمیکرده و پیرو هیچ شریعتی نبوده
است  .این گروه برای اثبات ادعای خویش به بعضی از آیات تمسّک جسته و انجام اعمال عبادی
توسطپیامبر(ص)راقبلازبعثتبهمقتضایعادتمیدانند .
2ـ اکثراصولیانبرایناعتقادندکهپیامبراکرم(ص)قبلازبرانگیختهشدنبهپیامبری،خداوند
راعبادتمیکردهاست.پیروانایننظریهدرتعیینشریعتاختالفکردهاند.گروهیایشانراپیرو
شرایعپیشینـبه صورتنامتعیّنیاگروهیازپیامبرانیایکیازپیامبراناولوالعزمـمیدانند.اکثر
احناف،حنابلهوبعضیازمالکیهوشافعیهقائلبهمتعبّدبودنپیامبراکرم(ص)بهشرایعپیشین
قبلازبعثتهستند؛چنانکهامامشافعی،ابومنصورماتریدی،ابواسحاقاسفرایینی،قاضیابویعلیو
شوکانیبرایندیدگاههستند .آیاتوادلهی عقلیازمبانیاستداللاینگروهبهشمارمیروند.در
مقابل جمهورمالکیه ،جمهورمتکلمانواشاعرهوجمهورمعتزله ،پیامبراکرم(ص)قبلازبعثترا

_____________________________________________________
.1تاریخوصول1931/11/93:؛تاریختصویب .1932/2/22:
.2پستالکترونیک(مسؤولمکاتبات) .jamalalikhaje@yahoo.com:

.9پستالکترونیک .ma_ziaey@yahoo.com:

پژوهشنامهفقهوحقوقاسالمی،سالپنجم،شمارهدهم،پاییزوزمستان1931

/118
صاحب شریعتی مخصوص خود ایشان میدانند؛ چنانکه امام مالک ،قاضی ابوبکر باقالنی ،ابوحسین
بصری،فخر رازی،ابنعابدین،طوسی ومجلسی براینباورند .اینان نیزبهروایاتوادلهی عقلی
استنادنمودهاند .
9ـبرخیمانندغزالی،آمدی،سیدمرتضی،سُبکی،نوویوامامالحرمینجوینیقائلبهتوقفدر
عبادتیاعدمعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثتهستند .براساسایننظریه،اصل،عدموقوع
دلیلهایدوگروهقبلینیزباهمناسازگاربودهوهیچیکبردیگریترجیحیندارد.
استو 
بابررسیوتحلیلدالیل،میتوانگفت:پیامبراکرم(ص)قبلازبعثت،خداوندراعبادتمیکرده
است؛امادربارهیتعیینشریعتایشانقبلازبعثت،ازآنجاکهجوهرهیشرایعآسمانییکیاست
و تمام پیامبران ،حلقههای متصل یک سلسله بهشمار میروند ،ایشان متعبّد به شرایع پیامبران
پیشینبهصورتنامتعیّنبودهاست .
واژگان کلیدی:پیامبر،بعثت،عبادت،شریعت،شرایعپیشین .

پژوهشیتحلیلیدرعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت113/

مقدمه
بهاتفاقعلمایاسالمپیامبراکرم(ص) درسن 13سالگىبهرسالتمبعوث گردید؛ایشان
پسازبعثتبراساسشریعتاسالم،خداوندراعبادتمینمود؛امادرموردتعبدایشانقبل
از بعثت پرسشهایی مطرح میگردد؛ از جمله اینکه آیا اساساً پیامبر اکرم(ص) قبل از
برانگیخته شدن به نبوت خداوند را عبادت میکرده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ،براساسچهشریعتیاشریعتهاییخداوندراعبادتکردهاست؛آیابراساسشریعت
مخصوص به خود ،عبادت میکرده یا براساس شرایع پیشین؛ مانند شریعت نوح ،ابراهیم،
موسی ،عیسی و ...اعمالی را انجام داده است؟ این پرسشها و پرسشهای دیگر دربارهی
تعبدپیامبراکرم(ص)ازمسائلیهستندکهدرادامهبهپاسخآنهاازدیدگاهعلمایمذاهب
اسالمیپرداختهمیشود .
اهمیتموضوع برایامتاسالمیازاینجهتاستکهازسوییپیامبراکرم(ص)برای
کسی که به خدا و روز واپسین ،امید و ایمان دارد و خدا را بسیار یاد میکند ،الگو و
سرمشقیپسندیدهاست (األحزاب)21 ،؛ازاینرو،آگاهیازسیرهوشخصیتایشانقبلو
بعدازبعثتبیفایدهنخواهدبود .ازسوییدیگراختالفیکهدرموردحجیتشرایعپیشین
بعدازبعثتوجو دداردباتعبدپیامبراکرم(ص)قبلازبعثتارتباطپیدامیکند؛زیرایکی
ازاستداللهایعلمادرحجیتیاعدمحجیتشرایعپیشین بعدازبعثت،عبارتاستاز
استصحابقبلازبعثت؛بهعالوهطرحاینموضوعدرمسائلفقهیونیزدرقضیهی نسخ
کامالًمؤثراست .
1ـ عدم عبادت پیامبر اکرم(ص) و ادلهی آن
پیروان ایندیدگاهبراینعقیدههستندکهپیامبراکرم(ص)قبلازبعثتخداوندراعبادت
نمیکردهاست وبههیچشریعتیمتعبدنبودهاست .ادلهی عمدهی اینگروهبهشرحذیل
است :
1ـ1ـ آیهیشریفهی« :ما کنتتدری ما الکتاب و ال اإلیاان» (شوری)25 ،
برخیباتمسک بهاین آیهبراینباورندکهپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت،پیروشریعتی
نبودهاست(مجلسی1139،ق،ج،18ص .)211
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درپاسخبهایناستداللسئواالتیمطرحمیشود :اگرفردیپیشازنزولوحی،فاقد
ایمانبهخداومقدساتباشد،چگونهمیتواندباروحیالهیرابهدوشبگیرد؟آیاامکان

بارهانقالبیدرروحوروان


لتوگمراهیبگذراند،یک

سالعمرخودرادرضال
داردفردی13
رهبرانآسمانیوپیامآورانالهیقرارگیردوسراسروجوداورانور

اوپدیدآیدودرجرگهی
احاطهگرداند؟چگونهمیتواناورابهچنینتهمتیمتهمکرددرحالیکهسالیاندرازی
قبلازبعثتبرایتهجدونیایشبهغارحرارفته وتمامماهرمضانرادرآنجا مشغول
عبادتمی شد؟اگراوپیشازبعثت،فاقدایمانبود،بایدمانندتماممشرکانمکهبتیرا

بپرستدودرجرگهیمشرکانقرارگیرددرحالیکهازهماندورانکودکیتادورانبعثت،
ایبابتپرستیرابطهبرقرارنساخت.پیامبر


گردبتنگردیدوبربتسجدهنکردولحظه
بزرگترینفرشتهالهیقرارگرفت تا
ازلحظهایکهازشیرگرفتهشد،زیرنظر  

اکرم(ص) 
اخالقوآدابنیکرابیاموزد .

قرآناطالع

بهنظرمیرسدمقصود آیهایناستکهپیامبراکرم(ص)قبلازبعثتنهاز 
داشتونهازایمان.اگرمقصوداز«ایمان»،ایمانبهخداومقدساتباشد،طبعاًاینادعا
رنگ استدالل به خود خواهد گرفت .اما آیهی شریفه فقط بر این مطلب داللت دارد که
پیامبر اکرم(ص) در یک برهه ،قرآن و برخی از احکام ایمان را نمیدانسته است؛ البته با
توجهبهبرخیروایات(همان،ص222ـ،)221احتمالدارداینامرمربوطبهزمانوالدتو
پیشازتأییدروحالقدسباشد.اینآگاهینداشتن،منافاتیبانبوتایشانقبلازبعثت و
عملکردنبهشریعتخودشقبل ازنزولقرآن ندارد (همان،ص .)281همچنینبهاتفاق
کتاب»درآیهیمزبور،قرآنکریماستکهیقیناًبعد
تماممفسرانشیعه وسنی،منظوراز« 
ازنزولوحىتوسطجبرئیل ،پیامبراکرم(ص)بهقرآنوتفاصیلومطالبآنآگاهگردید.
ایمان» ،ایمانو اعتقادبهخدانیست؛ زیراایمانمعانىمتعددىداردومقصود
منظوراز« 
آیهی شریفه  ،شریعتومعالمدینبودهکهفهمواعتقادوالتزامبهآندرگرووحىالهى
بوده است (زمخشری1982 ،ق ،ج ،9ص112؛ طباطبایی ،بیتا ،ج ،18ص11؛ طبرسی،
1112ق ،ج ،3ص .)28در خود قرآن کریم نیز ،ایمان در خصوص احکام و شریعت بهکار
رفتهاست:ایماندرآیهی،119سورهیبقرهبهمعنایعملبهشریعتاست؛توضیحاینکه
المقدسنمازمیگزاردند،سپسبهعللیکهدرخودقرآن


هابهسویبیت

مسلمانان،مدت
نیزبیانشدهاست،دستورآمدکهبهسویکعبهنمازگزارند.گروهیازاینکاردلگیرشده
وتصورنمودند کهباتغییرقبله،اعمالگذشتهی آنان ضایعخواهدشد.قرآنمجیدبرای
روشنکردناذهانمسلمانانچنینفرمود...« :و ماجعلناالقبله التیکنتعلیهاإالّلنعلم

پژوهشیتحلیلیدرعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت121/
منیتبعالرّسولممّنینقلبعلىعقبیهو إنکانتلکبیره إالّعلىالذینهدىاللّهو ما
کاناللّهلیضیعإیمانکم(»...بقره .)119،
5ـ1ـ آیهی شریفهی« :و وجدك ضاال فهدى» (ضحی )7 ،
گفتهاند:ایشانقبل
قائلینبهعدمتعبدپیامبراکرم(ص)قبلازبعثتبهاستنادآیهی فوق  
ازبعثتدرضاللتوگمراهىوکفربهسرمىبرده است.بنابراینزمانیگمراهبودهوسپس

مشمولهدایتالهیگردید .
درپاسخبیانشدهاست:منظوراز آیه،ضاللتدرعلموآگاهىبهاحکاموشریعتاسالم
شدهوآگاهىیافتهاست.

بهآنهدایت

استکهپیامبراکرم(ص)بعدازبعثتازطریقوحى
هرچندبرخیازمفسرانبعدازاینبیاناظهارداشتهاند ،ممکناستمنظورازضاللت،گم
کوچههاىمکهگمشده

شدنمتعارفباشد؛چنانکهگفتهشدهپیامبراکرم(ص)دربعضی
بود ،ابوجهل ایشان را پیدا کرد و به نزد عبدالمطلب برگرداند یا اینکه وقتى با عمویش
بنىاسد بهمکه
ابوطالببهشامرفتهبود،گمشدوسپس پیداشد یاوقتىکهازقبیلهی  
برگشت داخل شهر گم شد . ...اینکه خداوند فرموده «فهدى»؛ یعنی «پس تو را هدایت
کرد»:بنابرمعناىاولقرآنوشریعت اسالمواحکامآنرابهتوشناساند.بنابرمعناىدوم
بعد از گمشدن تو را به منزل برگرداند (زمخشری1982 ،ق ،ج ،1ص221و222؛ قاضی
عیاض1133،ق،ج،2ص122ـ .)121
طبرسىدرمجمعالبیانوجه دیگرىبیانکردهومیگوید«:خداوندتورادرمیانقومى
یافتکهحقتورانمىشناختندوتودربینآنانحیرانوسرگردانبودى.سپس آنانرابه

شناختتوهدایتکردوبهفضلوصداقتتواعترافکردهودورتوجمعشدند»(طبرسی،
1112ق،ج،13ص .)122زمخشرىدرتفسیرآیهی مذکورچنینمىنویسد«:اگر نعوذباهلل
پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت کافر بود ،هر آینه این امر به عنوان نقیصهاى براى ایشان
مطرحمىگردید(زمخشری1982،ق،ج،1ص221و .)222

تعبدنداشتنبهشریعت،باعثایجاد نقصبرایپیامبراکرم(ص)و پایینآمدنمقام
ایشان از تمام مردم میگردد (میرزایقمی ،بیتا ،ص131؛ غزالی1113 ،ق ،ص918؛
سیالوی1121،ق،ص)112؛یعنیمردممتشرعبهدینومقیدبهظواهرشرعهستند،ولی
پیامبراکرم(ص)قبلازبعثتبههیچحکمیازاحکامالهیپایبندنیست.اینمطلببرای
پیامبراکرم(ص)نقصاستوازآنجاییکهپیامبراکرم(ص)انسانکاملوازهرنقصی
مبراست،پسبایدپیروشریعتباشد.ایشان پنجسالازدورانکودکىخودرادرصحرادر
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میانقبیلهی«بنى سعد»گذراند.دایهیایشانحلیمهمىگوید«:محمدسهسالهبودکهبه
خودرادرروزنمىبینم»؟گفتم«:آنانروزهاگوسفندانرابراىچرا

منگفت«:چرابرادران
مىبرند» ،گفت« :من نیز با آنان بیرون مىروم» .گفتم« :دوست دارى
به خارج از آبادى 
بیرون بروى»؟ گفت« :آرى» .فرداى آن روز به هنگام خروج فرزندانم ،سرمه در چشمان
محمد کشیدم ،مقدارى روغن بر موى او مالیدم و براى حفظ از گزند در گردن او نخى
انداختمکهدرآنمهرهیمانىبود ،اووقتىمتوجهی اینکارشد،فوراًبهمنگفت« :نه
مادر ،آرام باش با من کسى هست که مرا از گزند حفظ مىنماید»» (مجلسی1139 ،ق،
ج،12ص.)932چنینسخنبزرگیازکودکىکهسهسالازعمراونگذشتهاست،حکایت
ازآنداردکهمربیغیبیاوراهمراهیکردهوبهطورمداوم اورابامعارفالهىومکارم
اخالقآشنامىسازد.اینسخندرحالیازپیامبراکرم(ص)صادرشدکهبزرگانآنروزاز

مىکردند .
دركآنعاجزبودهوپیوستهدرپناهسنگوگلزندگى 
عالوهبرپاسخهایفوقبهفرضپذیرشمعنایگمراهیبرای«ضال»،میتوانمقصوداز
آنراگمراهیذاتیدانستکهازلوازمهرموجودممکناست؛زیراممکناتاعمازانسانو
غیرهدرحدذات ،فاقدهرنوعکمالوهدایتهستند ،سپسازجانبخداوندمتعال دارای
کمال و هدایت میشوند .موسی(ع) خداوند را برای فرعون چنین معرفی مینماید« :ربنا
الذیأَعطىکلشیءخلقهثمهدى»(طه)23،؛بنابراینتمامممکناتدرحدذات«،ضال»
ودرپرتوالطافالهیهدایتمییابند.پسمفهوم«ضال»در

بهمعنیفاقدهدایت ،بوده 
آیه،فقدانهدایتذاتیاستکهباهدایتازنخستینروزها،کوچکترینمنافاتی ندارد،نه

اینکهبهمعنایکفروگمراهیباشد .
3ـ1ـ انجام اعاال عبادی براساس عادت
گاهیعبادتبراعمالجوارحیاطالقمیشودکهقصدقربتدرآنهاشدهاست.اگرچنین
معناییازعبادتارادهشود،پیامبراکرم(ص)پیروشریعتینبودهوانجامکارهایی همچون
طوافومانندآنبهمقتضایعادتورفتارهایغریزیبودهاست.ایندلیلبهفخرالدین
رازی ،گروهی از شافعیه ،ابوالحسین بصری و پیروانش نسبت داده شده است (آلوسی،
1132ق،ج،93ص229و )221
پاسخایناستکههر چندغریزهوخرددریکرشتهازامور ،دلیلوراهنماىانسان
هارادركمىکرده است وبرانجامو

میباشد واودرپرتوخرد ،برخىاز زیبائیهاوزشتی

پژوهشیتحلیلیدرعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت129/
مىبرده است ،ولى هرگز ادراکات عقلى همهی جهات زندگى
ترك آنها از عقل فرمان 
انسانى را روشن نمىسازد .پیامبر اکرم(ص) در بخشى از عمر مبارك خویش ،بازرگانى
مىکرده است و براى خدیجه(س) تجارت مىنموده است و تجارت دارای احکام حالل و

آیامىتوانگفتکهدرطولکاربازرگانى ،حاللوحرامدرنظرایشانیکسان

حرامىاست،
بود.درطبقاتابنسعد چنینآمدهاست«:روزگارىکهمحمد(ص)،ادارهی اموربازرگانى
خدیجهراپذیرفتوقرارشدکهبااموالاوبازرگانىکند،میسرهغالمخودرامالزم خدمت
پیامبرساخت،وىنقلمىکند« :روزىدرشاممیانمحمد وبازرگانشامىدرباره کاالیى
اختالفىرخداد ،بازرگانشامىبهمحمد گفتند« :براىراستی گفتارخودبهالتو عزى
منهرگزبهایندوسوگندیادنکردهامتو

سوگندیادکن».پیامبر(ص)درپاسخاوفرمود«:
نیزازایندواعراضبنما» .دراینموقعبارزگانشامىبهتصدیقپیامبربرخاستوگفت:
«حق با تو است» ،آنگاه به میسره گفت« :به خدا سوگند ،این مرد پیامبر است»» (ابن
سعد،بیتا،ج،1ص .)122
براساس آنچه در سیرهی ابناسحاق آمده است« :در نوجوانى وقتى بحیرا ،پیامبر
ىقسمداد،آندورامبغوضترینچیزبراىخودبرشمردوفرمود:

اکرم(ص)رابهالتوعز
«مرابهالتو عزىسوگندمده،بهخداقسمچیزىنزدمنمانندآندومبغوضنیست»»
(ابناسحاق ،بیتا ،ج ،2ص21؛ بیهقی1132 ،ق ،ج ،2ص92؛ قاضی عیاض1133 ،ق ،ج،2
ص .)123
روشنترینگواهبرایمانوتوحیدپیامبراکرم(ص)ایناستکهدرمدت 13سالىکه


پیامبردر میانمردمزندگىکرد،هرگزدیدهنشدکهیکباربربتىسجدهکند یاازخط
توحید کنار برود .بلکه سالیان درازى قبل از بعثت در غار حرا به اعتکاف و عبادت خدا
مىپرداختودرهمینحالتبودکهامینوحىآمدوایشان رابهنبوتورسالت بشارت

داد .ازعلی(رض)دربارهی پیامبراکرم(ص)سئوالشدکه آیابتىرا ـحتىبراىیکبارـ
عبادتکردهاست؟گفت«:نه».سئوالشد«:آیاخمرنوشیدهاست»؟گفت«:نه»(صالحی
شامی1111،ق،ج،2ص .)233پیامبراکرم(ص)قبل ازبعثتدرمراسمحجشرکتداشته
است (مسلم ،بیتا ،ج ،1ص11؛ ابنحجر ،بیتا ،ج ،8ص83؛ حرعاملی1111 ،ق ،ج،11
ص122؛مجلسی1139،ق،ج،11ص)283ومراسمحج عبادتىاستکهبراىخودمالك
مشخصوالزمدارد .
افزونبرحج ،انجامبرخیرفتارهاو مناسک دیگر ،همچوناکلمذکی،گفتنبسماللّه
درابتدایاکلومانندآنهانشانهی خوبیبرایرددیدگاهعدمتعبّد پیامبراکرم(ص)قبل

پژوهشنامهفقهوحقوقاسالمی،سالپنجم،شمارهدهم،پاییزوزمستان1931

/121
از بعثت است (میرزایقمی ،بیتا ،ص131؛ سیالوی1121 ،ق ،ص .)112پیامبر اکرم(ص)
هارهنموننمیشد،بلکهدستیابیبه

قبلازبعثت،اعمالیراانجاممیدادکهباعقلبهآن

آنازطریقشرعممکنبود( .غزالی1111،ق ،ص .)122همچنینازنظرروایاتتاریخی،
مسلم است که پیامبر اکرم(ص) در آن زمان عبادت کرده و به اصولی پایبند بوده است.
(جعفری1981،ش،ص)21درروایتیچنینآمدهاست« :اولین چیزیکهازوحیبرای
رسولاهلل(ص)شروعشدرؤیایصالحهبود ورؤیایینمیدید ،مگراینکه مثلفلقصبح
برایاومیآمد.بعدبهخلوترویآوردودرغارحراخلوتمیکردوشبهاییرابدوناین-
کهبهاهلشمراجعتکندعبادتمیکرد.سپسنزدخدیجهبازمیگشتتااینکهحقبراو
آمد ،در حالیکه در غار حرا بود و فرشته بر او وارد شد و گفت« :بخوان»! گفت« :من
خواندننمیدانم»»(بخاری1131،ق،ج،1ص1؛مسلم،بیتا،ج،1ص .)193
بر اساساینروایت،پیامبراکرم(ص)قبلازبعثتمتعبدبودهاست.بهگفتهیأسنویدر
اینموردکهپیامبر اکرم(ص)قبلازنبوتدرغارحرا بهعبادتمشغولمیشد ،اختالفی
نیست؛زیرادرحدیثکلمهی «یتحنّث»آمدهکهمعنیعبادتدرشبهایمتعددرامی-
رساند(مطیعی1919،ق،ج،9ص .)223
بخیتمطیعی،تعلیقیبراینگفتهی أسنویداردوچنینمینویسد« :خالءبهمعنی
خلوت گزیدن یا مکانی که کسی در آنجا نیست و معنایش واضح و روشن است .اما
«تحنّث»درحدیثبهتعبّدمعنیشدهوبهجایآنکلمهی«تحنّف»همدربعضیروایت-
هاآمدهاست» .تمیمیمیگوید«:درمورد«یتحنّث»ازابوعمرشیبانیسؤالکردم،گفت
نمیدانم ،همان«یتحنّف»کهاز«حنفیه»دینابراهیم(ع)میباشد» .درسیرهی ابنهشام
هم«یتحنّف»کهبهمعنیتعبّدمیباشدآمدهاست(همان) .
همچنین اسنادی دال بر انجام برخی اعمال عبادی مانند :نماز و روزه توسط پیامبر
اکرم(ص)ازابتدایتکلیفبهشکلمخفیانهوجوددارد(فتالنیسابوری،بیتا،ص .)22
5ـ عبادت پیامبر اکرم(ص) و ادلهی آن
باتوجهبهمطالبمطرحشدهدرمبحثقبلی،آشکارگردیدکهپیامبراکرم(ص) قبلاز
بعثتمؤمنوموحّدبودهوبهطورمستمر،خداوندراعبادتمینمودهاست.امامسألهایکه
دراینمبحثمطرحاست ،ایناستکه پیامبراکرم(ص) در 13سالزندگىخویشقبل از
کدامیکازشرائععملمىنمود؟ابنحجردراین

بعثتدرعباداتومعامالتخودبراساس

پژوهشیتحلیلیدرعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت122/
زمینه چنین نقل آرا میکند :اختالف شده در اینکه آیا رسول خدا(ص) (قبل از بعثت)
عبادتمینمودهاستیانه؟قولجمهورعلمااین

براساسشریعتیدیگرازادیانپیشین 
است که ایشان براساس شریعت دیگری عبادت نمینموده و برای این ادعای خود چنین
استدالل میکنند که اگر چنین میبود ،حتماً نقل شده و مراجعه به آن دین صورت
نمودهاست؟بعضیگفتهاند:


برچهاساسیعبادتمی
میگرفت.همچنیندراینکهایشان 

طبقآنچهکهازانوارمعرفتالقامیپذیرفت .برخینیزطبقآنچهکهازرؤیاوخواببه
راتخودوگروهیدیگرگفتهاند:طبقآنچه

گفتهاند:طبقتفک
میرسید.بعضینیز 
ایشان 
لراترجیحدادهاندودراین

کهازقومخودمشاهدهمینمود.آمدیوگروهیدیگر قولاو

مطلب نیز اختالف کردهاند که آیا از دین چه کسی پیروی میکرده است؟ آدم یا نوح یا
ابراهیمیاموسىیاعیسىیاهرشریعتدیگری؟یاتوقفوعدماختیارقولی(ابنحجر،بی-
تا،ج،12ص .)912
درعده االصول نیزدراینموردچنینآمدهاست« :بینفقهاومتکلماندراینزمینه
اختالف نظر وجود دارد .اکثر متکلمان از اهل عدل (معتزله) بر چند اعتقادند .به اعتقاد
ابوعلیوابوهاشمرسولخدا(ص)نهقبلازبعثتونهبعدازآن بههیچشریعتیازانبیای
چهخودعملمینموده است بهعنوانشریعتمخصوصخود

قبلخودمتعبّدنبوده وآن
ایشان تلقی میگردیده است و در بین علما بعضی بر این اعتقادند که ایشان به شریعت
بعضی از پیامبران قبل از خود متعبّد بوده است .اما به کدام شریعت؟ در این خصوص
اختالفنظروجوددارد.بعضیبراینقولهستندکهبهشریعتابراهیم(ع)وبعضیقائلبه
متعبدبودنبراساسشریعتموسی(ع)هستندونیزبینمتکلمانهمدراینمورداختالف
وجوددارد.بعضیبهطورقطعبراینقولندکهایشانبهشریعتانبیایقبلخودمتعبّدبوده
وبعضیبه طورقطعباایننظرمخالفندوبعضیهمتوقفنمودهوهریکازدووجهرا
جایزدانستهاند»(طوسی1111،ق،ج،2ص .)233

1ـ5ـ تعبّد پیامبر اکرم(ص) به شرایع پیشین
اکثر احناف ،حنابله و بعضی از مالکیه و شافعیه قائل به متعبّد بودن پیامبر اکرم(ص) به
شرایعپیشینقبلازبعثتهستند(ابنقدامه1331،م،ج،1ص123؛ابویعلی1111،ق،ج،9
ص122و122؛بصری1982،ق،ج،2ص.)991چنانکهامامشافعی،ابوعلیجبائی،ابومنصور
ماتریدی ،ابواسحاق اسفرایینی ،قاضی ابویعلی ،ابن عقیل حنبلی و شوکانی بر این دیدگاه
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هستند (شوکانی1121 ،ق ،ج ،2ص382ـ313؛ زرکشی1119 ،ق ،ج ،2ص93؛ ابویعلی،
همان،ج،9ص .)122
درکتابشرحالکوکبالمنیرازابننجّارحنبلیچنینآمدهاست«:ازلحاظعقلیجایز
استکهپیامبراکرم(ص)مطابقشریعتیازپیامبرانقبلازخودشخداراعبادتکندو
اینقولصحیحمذهباست .اکثراصحابمااینقولرااختیارکردهاندواماماحمدهمبر
این رأی بوده است .در بین شافعیه هم قاضی این را گفته است» (ابن نجّار ،بیتا ،ج،1
ص .)133
دیدگاه تعبدپیامبراکرم(ص)بهشرایع پیشینقبلازبعثت باروایاتیمنقولازخود
همهی پیامبرانبرادرهستندکه
ایشاننیزتقویتمیشود .چنانکهدر روایتیمیفرماید « :
از یک پدر میباشند؛ یعنی مادرشان یکی نیست ،اما دینشان یکی است» (ابنحنبل،
1382م ،ج ،2صص132و182؛ بخاری1131 ،ق ،ج ،1ص .)112در روایتی دیگر ،پیامبر
اکرم(ص) مَثَل خود را نسبت به نبوّت ،مثل آخرین خشت یک ساختمان دانسته که با
برجایخودنهادنآن،کارعمارتآنساختمانبهپایانوکمالمیرسد(بخارى1131،ق،
ج،1ص132؛مسلم،بیتا،ج،8ص29ـ21؛ناصف،بیتا،ج،9ص .)223براساساینروایت،
پیامبراکرم(ص)آخرینفرستادهازسلسلهیپیامبرانالهیاست .
بهگفتهینجمالدینطوفیدررابطهباتعبّدپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت،میاناصولیان
اختالفوجوددارد.بعضیازآنانگفتهاندمتعبدبهشرایعپیشینبودهاست؛زیراهرکداماز
پیامبرانقبلازایشان تمامیانسانهایمکلّفرابهشریعتخوددعوتمینمودهوپیامبر
هم یکیازآنانبوده است .پس دعوتعامپیامبرانشاملایشان همشدهاست(طوفی،
1113ق،ج،9ص .)181
به عقیدهی امام احمد کسی که گمان میکند پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت بر دین
قومشبودهاست دراشتباهاست؛زیراایشانبراساسروایتیازخوردنآنچهکهبربتها
ذبحمیشد،امتناعمیورزید (ابویعلی1111،ق،ج،9ص« :)122رسولخدا(ص)بازیدبن-
(نقطهایدرنزدیکیمکه)برخوردکردو اینقبلاز
عمربننفیلدرمنطقهی پایینبلدح  
وحینازلمیشد،سفرهیطعامیرابرایاوفرستادکهدر

زمانیبودکهبهرسولخدا(ص)
منازگوشتیکهبرایبتهایتان

آنگوشتبود ،اماازخوردنآنامتناعورزیدوگفت«:
ایدنمیخورم»»(بخاری1131،ق،ج،2ص.)2332


ذبحکرده
تعبّدپیامبراکرم(ص)بهشرایعپیشین بهدوصورتبیانشدهاست:دیدگاهاول این
شریعترانامتعینمیداند؛بدینمعناکهپیامبراکرم(ص) پیروشریعتخاصیازپیامبران


پژوهشیتحلیلیدرعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت121/
گذشتهنبودندومأموربهتبعیتازعدهایازپیامبرانبودندکه نامآنانمشخصنیست.

دیدگاه دوم بر این باور است که پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت ،پیرو شریعت گروهی از
پیامبرانیایکیازپیامبراناولوالعزمبودند .
براساسدیدگاهاول پیامبراکرم(ص)مأموربهپیرویازشرایع پیشیناست .امااین
تعییننشدهاند .البتهتالشنگارندهبراییافتندلیلیبرایاین

شریعتهابهطورمشخص 

دیدگاهبینتیجهماند.تنهاازمعتزلهاینگونهنقلشدهکهپیامبر اکرم(ص)ناگزیراستاز
دینیپیروینماید؛اماآندیننزدمامعلومنیست(قرطبی1132،ق،ج،12ص .)21آن-
گونه که قشیری حکایت کرده است ،ابواسحاق به این رأی تمایل داشته است (زرکشی،
1119ق،ج،2ص .)93
براساسدیدگاهدومدرتبعیتپیامبراکرم(ص)ازشرایعپیشین،پیامبراکرم(ص)قبلاز
بعثتازشریعتخاصیپیرویمیکرد.درحقیقتایندیدگاهدر پی تعیینشریعتیاست

کهپیامبراکرم(ص)قبلازبعثتازآنپیرویکردهاست .
1ـ1ـ5ـ تعبد پیامبر اکرم(ص) به شرایع گروهی از پیامبران
از آیهی شریفهی« :أُولئک الذین هدى اللّه فبهداهم اقتده( » ...أنعام ،)33،چنین برداشت
می شودکهبهپیامبراکرم(ص)امرشدهاستدرشریعتخودبهگروهیازپیامبراناقتدا

کند .امام احمد بن حنبل به استناد همین آیه ،پیامبر اکرم(ص) را متعبّد به احکامی از
داندکهنسخنشدهاند.اکثرحنابله،ابنالحاجب،کمالبنهمامومحب


پیشینمی
شرایع 
اهللبنعبدالشکورنیزبراینرأیهستند(زرکشی1119،ق،ج،2ص93؛شوکانی1121،ق،
ج،2ص .)313
در برخی اقوال پیامبر اکرم(ص) متعبّد به شرایع گذشته بود ،اما نه از طریق نقل و
کتابهایآنان(آلوسی1132،ق،ج ،93ص229؛مقریزی1123،ق ،ج،2ص.)928ناماین

پیامبرانبنابرآیات 89تا 82از سورهی مبارکهی انعام18،نفربهقرارذیلاست:ابراهیم،
اسحاق ،یعقوب ،نوح ،داوود ،سلیمان ،ایوب ،یوسف ،موسی ،هارون ،زکریا ،یحیی ،عیسی،
الیاس،اسماعیل،الیسع،یونسولوط(ع).ازاینروپیامبراکرم(ص)بایدپیروشریعتیکیا
همهیپیامبرانذکرشده،باشد .
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5ـ1ـ5ـ تعبد پیامبر اکرم(ص) به شریعت یکی از پیامبران اولوالعزم
یکیازشریعتهایپیامبراناولوالعزم(ع)خداوندرا

پیامبراکرم(ص)قبلازبعثتبراساس 
عبادتمینمودهاست .اینشریعتهابراساستقدمتاریخیپیامبرانمذکور،تقریرشدهو
موردتحلیلقرارمیگیرند.
در میان نظریههای گوناگون ،دیدگاهی به ابنبرهان نسبت داده شده (صالحی شامی،
1111ق،ج،8ص11؛ابنحجر،بیتا،ج،8ص )223که پیامبراکرم(ص) قبلازبعثت،از
شریعت آدم(ع) پیروی میکرد؛ زیرا شریعت آدم(ع) اولین شریعت برای انسان بوده است
(زرکشی1119،ق،ج،2ص93؛شوکانی1121،ق،ج،2ص .)313
بنابرقولیدیگر ،آیهیشریفهی«شرعلکممنالدّینماوصّىبهنوحا»(شوری)19،بر
تبعیتپیامبراکرم(ص)ازنوح(ع)داللتمینماید(غزالی1113،ق،ص.)918نیزگفتهشده
استکهپیامبراکرم(ص)بهشریعتنوح(ع)عملمیکرد؛زیرانوح(ع)اولینپیامبردارای
شریعتبود(غزالی1111،ق،ص121؛زرکشی1119،ق،ج،2ص .)93
برخی مانند ابومنصور ،واحدی ،ابن عقیل حنبلی ،بغوی ،ابن تیمیه و شوکانی بر این
بهشریعتابراهیم(ع)عملمینمودهاست؛اینقول

باورندکهپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت
به امام شافعی نیز نسبت داده شده است (امام الحرمین1933 ،ق ،ج ،1ص231؛ غزالی،
همان،ص.)122حصکفی در الدرالمختار چنینمینویسد« :بلکه(پیامبراکرم(ص)براساس
آن چهازکشفصادقبرایایشانازشریعتابراهیموغیراوآشکارمیگردید،عملمینمود
(حصکفی1112،ق،ج،1ص .)981
ادلهی این گروه که عبادت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت را براساس آئین ابراهیم(ع)
میدانند،بهشرحذیلاست:
اولـ درخصوصپیامبراکرم(ص)یقینداریمکهایشانبهخداوندمتعالایمانداشته و
موحّدبودهاست.ایشانملتزمبهدینحنیفبودوکارهاییانجاممیدادکهجزاز طریق
شرع،انجامدادنآنهامیسرنبود.درتبعیتایشانازابراهیم(ع) افزونبراینکهشریعت
ابراهیم(ع) مانند شریعت پیامبر اکرم(ص) جهانی است ،آیات بسیاری نیز به عنوان شاهد
ذکرشدهاند (مرتضی1123،ق،ج،2ص133ـ،18 :)131سورهی حج؛ ،122سورهی نساء؛
28و،32سورهیآلعمران .
درآیهی28ازسورهیآلعمرانخداوندسزاوارترینمردمنسبتبهابراهیمراکسانیمعرفی
مینماید کهازاوپیرویکردندوهمچنینپیامبراکرم(ص)وهمهی مؤمنانازمهاجرینو

پژوهشیتحلیلیدرعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت123/
انصار .بنابراین پیامبراکرم(ص)متعبدبهشریعتابراهیم(ع)بودهاست(ابنکثیر1112،ق،
ج،1ص .)983
باتوجهبهآیات ،192سورهی بقره؛ ،121سورهی انعامو،129سورهی نحل بهپیامبر
اکرم(ص)دستوردادهشدهازدینابراهیم(ع)پیروینمایدوبااستنادبهاینکهدرآنزمان
افرادی به نام حنیف در مکه وجود داشتند که خود را پیرو آیین ابراهیم(ع) میدانستند،
پیامبر اکرم(ص) آشنایی داشت و برخی از شریعت ابراهیم(ع) را به صورت تفصیلی
میدانست .عبادتایشان(ص)باالهامورؤیایصادقهازپروردگاروبدونوحیصورتگرفته

ازاینرومیتوانبهتبعیترسولخدا(ص)ازدین

است(ابوزهره،بیتا،ج،1ص213و.)283
ابراهیم(ع)قائلشد(جعفری1981،ش،ص28و.)23البتهدراینجاتبعیتفاضلازمفضول
اشکالیندارد؛زیراابراهیم(ع)درتبعیتازحقسبقتگرفتهاستواینلطمهایبهافضلیت

فاضلنمیزند(طبرسی1112،ق،ج،2ص.)233

دومـپیامبراکرم(ص)ازفرزندانابراهیم(ع)وابراهیم(ع)ابواألنبیاست؛بنابراینازشریعت
پیرویمینمود (قرطبی1132،ق،ج،12ص .)21درایناستدالل اشکالواضحیوجود

وی 
دارد و آن اینکه هیچ ارتباطوتناسبیمیان فرزندابراهیم(ع) بودنوتبعیتازشریعت
ایشانوجودندارد.
سومـ  مطابق آیات قرآن ،پیامبر اکرم(ص) حتی پس از بعثت ،خود را پیرو آیین
ابراهیم(ع)می داند.باوجوداینمطلب،آیادرستنیستکهایشانراقبلازبعثت،پیرو
شریعتابراهیم(ع)بدانیم(جعفری1981،ش،ص)23؟
درپاسخبایدگفت تبعیتپیامبراکرم(ص)برفرضاینکهبرشریعتابراهیم(ع)باشد،
بهصورتجزییودربرخیشرایعاست.اگرایشانازشریعتابراهیم(ع)دردورانرسالت
بهصورت کامل پیروی نماید ،این مطلب به ذهن خطور میکند که شریعت اسالم احیاگر
شریعتابراهیم(ع)است،نهاینکهشریعتیجهانیوفراگیرباشد.
چهارمـ با توجه به دو شاهد ذیل ،پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت ،از دین ابراهیم(ع)
پیرویمینمود :

یکی آنکه دین ابراهیم(ع) دو شعبه شد .انشعاب اولی در بنیاسرائیل ـ از اسحاق و
یعقوب تا موسی و عیسی(ع)ـ و انشعاب دومی در میان اعراب ـ از اسماعیل تا یسع و
ذوالکفل(ع)ـبودکهآیهیشریفهی«واذکرإسماعیلوالیسعوذاالکفلوکلمناألَخیار»
(ص)18،بهآناشارهدارد .
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شاهدبعدی وجودمناسکحج درآیینابراهیم(ع)است (ابنحجر،بیتا ،ج، 8ص)223
کهازطریقشعبهی  اسماعیلیدرمیاناعراباستمرارداشت.اینفریضهدرمیانانشعاب
اینشواهدنشانمیدهدکه

اسحاقیوجودنداشتهواثریازآندرتوراتوانجیلنیست .
دینابراهیم(ع)بهوسیلهی اسماعیل(ع)درحجازبهحیاتخودادامهدادهاست .بنابراین
پیامبراکرم(ص)قبلازبعثت،متدیّنبهشریعتابراهیم(ع)بودهاست (آلوسی1132،ق،
ج،93ص229؛مقریزی 1123،ق،ج،2صص928و.)923
میتوانبیانکرد :
درپاسخایندلیل 
اوالًازبیانقرآنکریم«و أَذنفیالنّاس بالحجیأْتوكرجاالو علىکلضامریأْتین من
کلفجعمیق»(حج ،)21 ،فراگیربودناینآموزهبرداشتشده وانحصارآنبهانشعاب
اسماعیلیدرستنیست .
ثانیاًروایاتیدرمنابعحدیثی (کلینی1929،ش،ج،1ص212؛ابنبابویه1131،ق،ج،2
میآوردند .
وجودداردکهبیانمیداردپیامبرانحجبهجای 

ص)223
ثالثاًمطابقدیدگاهی،حجدرمیانیهودیانوجودداشتهوبعدهابهانحرافکشیدهشده
ودستخوشتحریفگشتهاست(مؤمن1981،ش،ص .)13
پنجمـ  پدرونیاکانپیامبراکرم(ص)همگیبردینحنیفوشریعتابراهیم(ع)بودند و
اینامردلیلیبرپیرویایشانازشریعتابراهیم(ع)است(جعفری1981،ش،ص.)23
درپاسخبایدبیانداشت ،یکیازمشکالتیکههمهی پیامبران(ع)درتبلیغدینخداو
کردنمردمدربرابرفرمان هایالهیباآنروبروبودند،پیرویآنانازدیناجدادشان

مطیع
بود .پذیرشچنینشاهدیباتعالیمدینمبیناسالم،فطرتانسانیوتصریحبرخیآیاتبر
پیروینکردنازدینپدرانوتأکیدبرتأملدرعقاید،منافاتدارد.
ازجملهدیدگاههایمطرحشده

تبعیتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثتازشریعتموسی(ع) 
یمینمود؛زیرااینشریعت،

دراینزمینهاست.پیامبراکرم(ص)ازشریعتموسی(ع)پیرو
قدیمیترینشریعتاست(قرطبی1132،ق،ج،12ص)21وباتوجهبهآیهیشریفهی«:إنا

أَنزلناالتّوراهفیهاهدىونوریحکمبهاالنبیون»(مائده ،)11،پیامبراکرم(ص)بایدبراساس
توراتحکمنماید (غزالی1111،ق ،صص121و .)128هرچندکتابموسی(ع)نسخشده
است؛ اما اکثر احکام آن باقیمانده و عیسی(ع) هم در بعضی از احکامش تابع شریعت
موسی(ع)بودهاست(همان،ص .)122
برخیپیامبراکرم(ص)راقبلازبعثت،متعبدبهشریعتعیسی(ع)میدانند.ازصاحبان
ایندیدگاهمیتوان :ابواسحاقاسفرایینی (شوکانی1121،ق،ج ،2ص )383وطوفیحنبلی

پژوهشیتحلیلیدرعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت191/
(طوفی1113 ،ق ،ج ،9ص )189را نام برد .این گروه بر این باورند که شریعت عیسی(ع)
ناسخ همهی ادیان و آخرین دین پیش از اسالم است؛ بنابراین پیامبر اکرم(ص) باید از
شریعت مسیح(ع) ـ نه از ادیان منسوخ ـ پیروی نماید (قرطبی1132 ،ق ،ج ،12ص21؛
غزالی1113 ،ق ،ص .)913تنها دین بر حق قبل از بعثت ،دین عیسی(ع) است و پیامبر
اکرم(ص)بایدازآنپیرویمینمود(جعفری1981،ش،ص .)21
درروایتیازابوهریرهچنینآمدهاستکهپیامبراکرم(ص)فرمود«:منسزاوارترینمردمبه
عیسیپسرمریمهستم؛تمامپیامبراندریکتاپرستیمشترکند،میانمنوعیسیپیامبری
وجود ندارد» (بخاری1131 ،ق ،ج ،9ص1213؛ مسلم ،بیتا ،ج ،1ص1891؛ ابنحبان،
1111ق،ج،11ص .)911
در نقلی دعوت موسی(ع) و عیسی(ع) ،دعوتی جهانی معرفی میشود که شامل همهی
مکلفان ازجملهپیامبراکرم(ص) میگردد.باایناستدالل،پیامبراکرم(ص)متعبّدبهیکی
ازایندوشریعتمیشود(غزالی1111،ق،ص .)128

 دلیلدیگریکهبرتعبدپیامبراکرم(ص)بهشریعتعیسی(ع)بیانشده،ایناستکه
خداوند عیسی(ع) را یاریدهندهی خودش نام برده و هر کس یاریدهنده خداوند باشد،
دعوتشعمومیاست؛مگراینکهدلیلیبراختصاصدعوتشوجودداشتهباشد(صف )11،
در این آیه خداوند به ما امر کرده که انصار و یاریدهندگان دینش باشیم ،همانطور که
عیسی(ع)وحواریونگفتند:مایاریدهندگانخداهستیموهرکسیاریدهندهخداباشد،
دعوتشعمومیاست ،مگراینکه دلیلیبرایاختصاصدعوتشوجودداشتهباشد؛مانند
اختصاصدعوتلوط(ع)بهسدومیاشعیب(ع)بهمدینواصحاباألیکهکهدرقرآنبهآن-
ها اشاره شده است (طوفی1113 ،ق ،ج ،9ص .)182برای عام بودن دعوت عیسی(ع) به
آیاتدیگری(مریم21،؛أنبیاء31،؛مؤمنون)23،نیزاستنادشدهاست(همان،ص .)181
5ـ5ـ تعبد پیامبر اکرم(ص) به شریعت خود
افرادیبراینباورندکهپیامبراکرم(ص)ازآغازمتعبدبهشریعتخودشبودهاست.جمهور
مالکیهوجمهورمتکلمانواشاعرهوجمهورمعتزلهایندیدگاهرادارند .اماممالک،قاضی
ابوبکرباقالنی،ابوالحسینبصریمعتزلی(بصری1982،ق،ج،2ص333؛مجلسی1139،ق،
ج،18ص211؛آمدی1981،ق،ج،1ص،)191محمدبنعبدالحمید،امامفخررازی،طوسی
(طوسی1111 ،ق ،ج ،2ص ،)233مجلسی (مجلسی1139 ،ق ،ج ،18ص )211و عبداللّه
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شبر (شبر1922 ،ق ،ج ،1ص )192بر این عقیدهاند (بصری1982 ،ق ،ج ،2ص991؛ امام
الحرمین1933،ق،ج،1ص .)233
نظر مختار ابن عابدین در رابطه با عبادت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت ،عدم عبادت
ایشان طبق شریعت دیگر است ،وی نظر جمهور علما را نیز همین میداند (ابنعابدین،
1112ق،ج،1ص .)31
قائالنایندیدگاه براینباورندکهپیامبراکرم(ص)مؤیدبهروحالقدسبود ،ملکبااو
شنیدواورادرخوابمشاهدهمینمود.پیامبراکرم(ص)تا


گفت،صدایاورامی

سخنمی
ینشیوهمیزیست ودرایندوراننبیبود

 13سالگیکهبهرسالتمبعوثگردید ،بها
(مجلسی1139،ق،ج،22ص12؛شبر1922،ق،ج،1ص .)192پساز 13سالگیبهمقام
وگومیکرد.قرآنبرایشاننازلگشت

رسالترسیدوبهصورتشفاهیباروحالقدسگفت
وامربهتبلیغشد.قبلازرسالت،خداوندرابهگونههاییازعبادتمیپرستیدکهیاموافق

باآنچیزیبودکهپسازتبلیغ،مردمرابهآنهاامرکردیامطابقشریعتابراهیم(ع)یا
شرایع پیامبران(ع) بود؛ البته نه به صورت تبعیّت از آنان ،بلکه به این بیان که آنچه به
ایشان وحی میشد ،مطابق با برخی مطالب شرایع پیشین بود (مجلسی ،همان ،ج،18
ص .)211
بهاعتقادشیخطوسی،پیامبراکرم(ص)بههیچشریعتیازانبیای قبلازخودمتعبّد
بلکههرعبادتیکهانجاممیدادهبرایخود

نبوده استنهقبلازنبوتونهبعدازنبوتش؛ 
انیکشریعتمحسوبمیگردیدهاست ،نهازبابتبعیتازشریعتقبلاز

ایشان بهعنو
خود(طوسی1111،ق،ج،2ص .)233
دالیلاینگروهبهقرارذیلاست :
اولـاگرپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت،متعبّدبهشریعتیبود بهطورحتمبهآنعمل
آمدباناقالنآنشریعتآنکارهارا

مینمود.درصورتعمل کردن بایدبهواسطهی رفتو

دادودرتاریخنقلمیشد(ابنحجر،بیتا،ج،8ص.)223امانهرفتوآمدبانصاراو


انجاممی
نقل،شهرتپیدامیکرد.

نهانجامکارهاییشبیهآن درتاریخنقلنشدهاستیادرصورت
بههمینسبباهلادیانبهآنفخرمیفروختند (مقریزی1123،ق،ج،2ص)923واهل

آنشرایع باپیامبراکرم(ص)محاجهکرده وتعالیماسالمدرآنانتأثیرینداشت(صالحی
شامی1111،ق،ج،8صص13و11؛قاضیعیاض1133،ق،ج ،2ص .)118بنابراینپیامبر
اکرم(ص)متعبّدبهشریعتهیچپیامبرینبودهاست .

پژوهشیتحلیلیدرعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت199/
دومـ اگرپیامبراکرم(ص)متعبدبهشرایعپیشینبود،اختالفمیانقائالنبهتعبددر
تعیینشریعتیکهتابعآنبودهبهوجودنمیآمد .ازسوییدیگرمشخصاستکهشرایع
بنیاسرائیلبهفرزنداناسماعیلنرسیده است ،بلکههرپیامبریفقطدرمیانقومخودش
مبعوث میشد و رسالتش به دیگر اقوام نمیرسید و در میان آنان رایج نمیشد .بنابراین
پیامبراکرم(ص)متعبدبهشریعتهیچیکازپیامبرانقبلازخودشنبودهاست (قرافی،
1121ق،ص .)923
سومـدر صورتتعبدپیامبراکرم(ص)بهشریعتیکیازپیامبرانقبلازخودش،الزم
بودبهعلمایآنشریعترجوعکردهودرموردمسائلشرعیازآناناستفتاکردهوبهقول
آنان عملنمایدواگرپیامبراکرم(ص)چنینکاریراانجاممیداددرمیانمردمشهرت
پیدامیکردوکسانیبهصورتمتواترآنرانقلمیکردندوازآنجاکهدراینزمینهنقل
قولیصورتنگرفته است،روشنمیشودبههیچکدامازشرایعمتعبّدنبودهاست (بصری،
1982ق،ج،2ص .)998
بهایناستداللچنینایرادمیشودکه اگرپیامبراکرم(ص)متعبدبههیچشریعتیاز
شرایعپیشیننبود ،نقلمیشد ودربینمردمشایعمیگشت کهازشریعتهیچکداماز
پیامبرانقبلازخودشپیروینکردهاستوازآنجاکهنهتعبدونهعدمتعبد،هیچکدام
روایتنشدهاست ،نمیتوانهیچکدامرابردیگریترجیحدادوبهدلیلتعارض ،استدالل
به آن باطل است (امام الحرمین1933 ،ق ،ج ،1ص233؛ آمدی1981 ،ق ،ج ،1ص.)198
ابنحاجباینایرادرانقضکردهومیگوید:عدمشهرتاینمطلبسببهایدیگریدارد
وآناینکهمتعبدبودنپیامبر(ص)بهشرایعپیشینمستلزممراجعهوجستوجوازمسائل
شرعیآنان نیست؛زیرانقلاینشرایعازطریقتواترصورتگرفتهنهازطریقآحادوخبر
متواترهمنیازیبهمعاشرتوپرسوجوندارد ،برخالفخبرآحاد؛زیراخبرآحادازاهل
کتاب پذیرفته نمیشود به دلیل تحریفی که در کتاب آنها صورت گرفته است (أبوالثنا-
االصفهانی1382،م،ج،9ص .)223
بعضیازعلماسببدیگریبرایعدمارتباطپیامبراکرم(ص)بااهلکتابوبینیازبودن
ایشانازاینارتباطمطرحمینمایندوآناینکهمسائلشرعیازطریقالهامبهایشانمی-
رسیدهاست(طوفی1113،ق،ج،9ص.)189
شریعتعیسی(ع)نسخشدهاند.ناقالنشریعتایشان

چهارمـ شرایع پیشین بهواسطهی 
نیزکافرشده،شریعتویدستخوشتحریفوتغییراتیچونتثلیث،حلولواتحادگردید.
ازهمینرواعتمادوعملبهنقلآنهاوجودنداشتوپیامبراکرم(ص)پیروآنشریعت
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نبود؛امادرامورکلیوقواعدحقیقی ،مانندعلمبهوجودآفریدگارویگانگیاو،صفاتو
افعالالهی،اصلمعاد،مکارماخالقو ...کههمهی پیامبرانبرآناتفاقنظردارند،متعبد
بود.شاهداینمطلب،آیهیشریفهی121ازسورهیأنعاماست.البتهتعبدپیامبراکرم(ص)
بهاینامور،دلیلیبرپیروی ایشان(ص)ازگذشتگانبهسببتقدمآنان نیست؛زیراامور
مذکوردرحقیقتکمالهاییهستندکهاعتقادبهآنهاواجبورعایتآنهابرایرسیدن

بهکمال،الزامیاست(بحرانی1132،ق،ص.)192
پنجمـ در صورتیکه پیامبر اکرم(ص) تابع شریعت یکی از پیامبران پیشین بود ،آن
شریعتراناممیبرد؛زیرا احتمالکتمانازجانبایشانوجودنداردوازآنجاکهپیرویاز
شریعت و پیامبری قبل از خودش را ذکر نکرده است ،درمییابیم که به شرایع قبل از
خودشمتعبدنبودهاست(زرکشی1119،ق،ج،2ص13؛شوکانی1121،ق،ج،2ص.)381
ششمـ پیامبر اکرم(ص) برترین پیامبران است و پیروی فاضل از مفضول جایز نیست.
ایشانقبلازبعثت،متعبدبهشریعتخویشبودهاست؛زیراازنظرعقلیبعیداستکهفرد
متبوع ،تابع باشد (طوسی1111 ،ق ،ج ،2ص233؛ شبر1922 ،ق ،ج ،1ص192؛ غزالی،
1113ق،ص918؛ابنحجر،بیتا،ج،8ص223؛قرطبی1132،ق،ج،12ص .)21
پیامبراکرم(ص)متبوعبودبهآندلیلکهتمامپیامبران ازازل ،مأموربهایمانآوردنو
یاریایشانبودند (صالحیشامی1111،ق،ج،8ص .)11دلیلآنهم آیهی  81ازسورهی
آلعمراناست .
شیخطوسیدرعده االصول چنینمینویسد«:دلیلمابرادعایمان،اجماععلمابراین
مطلب و عدم وجود اختالف در آن است و دلیل دیگرمان این است که به اجماع ثابت
گردیدهکهایشان ازتمامانبیای قبلازخودافضلوبرتراست .بنابراین جایزنیست که
خداوندمتعالافضلرابهتبعیتازمفضولامرنماید(طوسی1111،ق،ج،2ص.)233
هفتمـ برخی از طریق نقض احتمال پیروی از شرایع پیشین ـ برهان خلف ـ نتیجه
گرفتهاندکهپیامبراکرم(ص)براساسشریعتخویش،خداراعبادتمینمودهاست(همان،

صص231و232؛مجلسی1139،ق،ج،18صص213و.)283
هشتمـدرصورتتعبدپیامبراکرم(ص)بهیکی ازشرایعپیشین،پیروانآنشریعتبعد
از بعثت ایشان به آن افتخار کرده و فضیلتی برای خود به حساب میآوردند؛ زیرا بعد از
مبعوثشدنپیامبراکرم(ص)شأنومنزلتواالوجایگاهایشانبرایهمهروشنگردید.
شأنومنزلتپیامبراکرم(ص)نسبتبهکسانیکهقبلازبعثتدارایشریعتبودند،بسیار
باالتربود .ازآن جاکهمطلبینقلنشدهکهپیروانشریعتیافتخاروفضیلتیبرایخوددر

پژوهشیتحلیلیدرعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت192/
رابطهباتعبدپیامبراکرم(ص)بهشریعتایشانادعانمودهباشند،بهایننتیجهمیرسیمکه
ایشانبهشریعتهیچیکازپیامبرانقبلازخودشمتعبّدنبودهاست(فخررازی1112،ق،
ج،9صص229و221؛غزالی1111،ق،ص122؛آمدی1981،ق،ج،1ص.)198
درردایناستداللبیانشدهاست ،ایندلیلبرایکسانیقابلذکراستکهبهنظرآنان
پیامبراکرم(ص)متعبدبهشریعتخاصیبودهاست؛ امادررابطهباکسانیکهازدیدگاه
آنان پیامبراکرم(ص)تابعشریعتخاصینبودهوبهصورتعمومیبهتمامشرایعآسمانی
عملمیکرده است،نمیتواندباعثافتخارو مباهات قومی بردیگریباشد.زیرابهدلیل
تعددطوایفکه هرکدامشریعتیداشتهاند ،افتخاریکی بربقیهممکن نبود (عضدالدین،
1121ق،ص .)923
اکرم(ص)منسوببههیچپیامبرینیستتایکیازافرادامتهایآنانباشد.

نهمـ پیامبر
ایشانشریعتیمستقلداردکهازطرفخداوندبرویگشودهشد.ایشانبهخداوندایمان
داشت.شواهدخوبیبرایمانحضرتوجوددارد(قرطبی1132،ق،ج،12صص21و:)28بر
ونسبتبهبتهابغضداشت.همچنینقبلازبعثت

بتسجدهنکرد،زناوشربخمرنکرد
باوقوفمشرکاندرمزدلفهمخالفتکردوخودایشاندرعرفهوقوفکردند .
دهمـروایاتیبراینکهپیامبراکرم(ص)قبلازبعثتبراساسشریعتمخصوصبهخود،
خداوندراعبادتمینمودهاست،وجوددارد.اینروایاترامیتواندرمواردزیردستهبندی
کرد :
هابرداشتمیشود

الفـروایاتمستفیض(مجلسی1139،ق،ج،11ص21ـ)21کهازآن
پیامبران(ع)ازآغاززندگی،مؤیدبهروحالقدسبودهاند(شبر1922،ق،ج،1ص .)192
بـ روایت احول که بر نبوت پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت داللت دارد (مجلسی،
1139ق،ج،18ص .)218متناینروایت درکافیاینگونهآمدهاست« :احولمیگویداز
امامباقر دربارهی رسولونبىومحدثپرسیدم،فرمود« :رسولکسىاستکهجبرئیل
پیشاوآید واوراببیندوبااوسخنگویدوامانبىکسیاستکهدرخوابببیند،مانند
خوابدیدنابراهیم(فرمانسربریدنپسرشرا)ومانندآنچهرسولخدا(ص)پیشاز
آمدنوحىازاسبابوعالئمنبوتمىدیدتاآنکهجبرئیلرسالترابراىاوازجانبخدا

آوردومحمد(ص)هنگامىکهنبوتبرایشفراهمگشتورسالتازجانبخدابراىاوآمد،
شپیاممىآوردوشفاهاًبااوسخنمىگفت .بعضىازانبیا نبوتبرایشجمع

جبرئیلبرای
شودودرخوابببیندوروحالقدسنزدشآیدوبااوسخنگویدوبازگونماید،بدونآنکه
دربیدارىببیندوامامحدثآنست کهخبردادهشود،صدارابشنودولىمشاهدهنکند و
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درخوابنبیند»»(کلینی1929،ش،ج،1ص.)112اینروایتبااخبارینظیر«کنتنبیاو
آدمبینالماءو الطین» (شبر1922،ق،ج،1ص )192یا«بینالروحو الجسد» (مجلسی،
1139ق،ج،18ص)218تأییدمیشود .
درمقامنقدروایتکافی،چنینبیانشدهاست :
اوالًممکناستاینروایتدربارهی اصولاعتقادییاآمادهسازیپیامبراکرم(ص)برای
رسالتباشدومنافاتیباپیرویایشان(ص)ازشرایعپیشینندارد .
تشریعنماز،روزهوزکاتدرکتابهایتاریخیمشخصبودهاستومربوطبه

ثانیاًتاریخ
بعد از بعثت است (جعفری1981 ،ش ،صص 22و .)21همچنین دربارهی نبوت پیامبر
اکرم(ص)قبلازآفرینشآدم(ع)اشکالشدهکهحدیثمربوطبهعالمارواحوعالمذراست
وتنهابرشرافتوبرتریپیامبراکرم(ص)داللتداشتهوسبباثباتپیامبریایشانقبلاز
بعثتنیست(همان،ص .)21
جـباتوجهبهروایت کلینیازیزیدکناسیکهبهحجتبودنعیسی(ع)ویحیی(ع)بر
انسانهادرکودکیاشارهداشتهاست(کلینی1929،ش،ج،1ص.)982روایاتمتعددیکه

بیانمیدارد خداوندمتعالهیچفضیلتوکرامتومعجزهایرابهپیامبریاعطانفرمود،
مگراینکهبهمحمد(ص)عطانمود(مجلسی1139،ق ،ج،18ص .)213چگونهممکناست
عیسی(ع)درگهوارهویحیی(ع)درکودکینبیباشند،ولیمحمد(ص)تا13سالگیپیامبر
نباشد(شبر1922،ق،ج،1صص192و)192؟!
3ـ توقف در عبادت یا عدم عبادت پیامبر اکرم(ص)
براساس این دیدگاه از آنجایی که دلیلی قطعی و یقینی بر نفی یا اثبات شریعت برای
دردستنداریم،نمیتواندراینخصوصقضاوتی

پیامبراکرم(ص)دردورانقبلازبعثت 
کرد .از جمله قائالن این نظریه ،میتوان به غزالی (غزالی1111 ،ق ،ص 122و 1113ق،
ص،)913آمدی(آمدی1981،ق،ج،1ص،)191قاضیعبدالجبار(مجلسی1139،ق،ج،18
ص211؛آمدی،همان)،سیدمرتضی(علمالهدی1918،ش،ج،2ص،)232سُبکی(سبکی،
1131ق،ج،2ص،)212نووی(مقریزی1123،ق،ج،2ص،)928میرزایقمی(میرزایقمی،
بیتا،صص131و)132وامامالحرمینجوینی(قاضیعیاض1133،ق،ج،2ص118؛صالحی
شامی1111،ق،ج،8ص)11اشارهکرد.قولمختارغزالیدراینخصوصایناستکهتمام

پژوهشیتحلیلیدرعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت191/
دیدگاههای مذکور ،عقالً جایز است؛ اما آنچه که واقع شده است ،بهطور قطع و یقین
مشخصنیست(غزالی1111،ق،ص .)122
دالیلاینگروهبهشرحذیلاست :
اولـ هیچیک از دو قول ـ عبادت و عدم عبادت پیامبر قبل از بعثت ـ ترجیحی بر
یکدیگرندارند ودلیلیکی،ناقضدلیلدیگراست .درحقیقتادلهی ایندوگروهباهم
تعارضداشته،ساقطمیشوند.درخصوصپیرویپیامبراکرم(ص)ازشرایعپیشیندرمقام

وقوع گفته شده است از آنجایی که اصل ،عدم وقوع است و دلیلی در این زمینه وجود
بادلیلهایدیگر

ندارد،دلیلهاییهمکهذکرشدهاست ـ افزونبرعدمداللتبروقوع ـ 
ناسازگارند (آمدی1981 ،ق،ج،1صص198و193؛مقریزی1123،ق،ج،2ص .)923بنابر-
اینقولصحیحدرمقاموقوع،توقفاست(آمدی،همان،ج،1صص191و.)198
دومـسیدمرتضیپسازطرحدیدگاههادرموردتعیینشریعتیکهپیامبراکرم(ص)قبل
ازنبوتبراساسآنخداوندراعبادتمینمودهاست،قولبهتوقفراانتخابکردهوچنین
مینویسد«:دلیلماایناستکهتعبّدبهشرایع،تابعمصالحیاستکهخداوندمتعالدر
تکلیف عقلی به آن آگاهی داشته و هیچ امتناعی ندارد که خداوند بداند که هیچگونه
مصلحتیدرعبادتپیامبرشبهشریعتقبلی وجودندارد؛ چنانکه امتناعینداردخداوند
دراینعبادتمصلحتیببیند(واورابهعبادتشریعتسابقمأمورنماید) وحالکههر
تواندجایزباشدونمیتوانبهیکیازدونظرقطعویقینپیدانمود.الزم


یکازدووجهمی
استکهتوقفنمودهوبدونگرایشبهیکیازدوقولباقیبمانیموبرایکسیکهقائلبه
ایننظراستکهرسولخدا(ص)متعبّدبهشریعتینبودهاست ،اینمحذوروجودنداردکه
اگرازشریعتیپیروی نمایددرحقیقتازصاحبآنشریعتهمپیروی نمودهاستواین
(عقالً) جایزنیست؛زیرا رسولخدا(ص)اشرفوبرترینخلقخداونداستوتبعیتاواز
پیامبریدیگر،تبعیتافضلازمفضولاست(علمالهدی1918،ش،ج،2صص232و .)232
نتیجه
این قول که پیامبر اکرم(ص) قبل از بعثت ،خداوند را عبادت نمیکرده است ،غیرقابل
پذیرشاست؛زیرا بازندگیتاریخیایشان ،انجامبرخیرفتارهاو اعمالعبادی؛ مانندنماز،
روزه ،گفتن بسم اللّه در ابتدایخوردن و آشامیدن و ،...منافات دارد .بدون هیچ تردیدی
پیامبراکرم(ص)قبلازبعثت،ازیکتاپرستىدورنشدوازهرنوعشركپاكبودوهرگزبر
نیایشبهغارحرامیرفتوتمام

بتسجدهنکرد.سالیاندرازیقبلازبعثتبرایتهجدو
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مشغولعبادتمیشد.ازسوییدرصورتمتعبّدنبودن بهشریعت،

ماهرمضانرادرآنجا 
این امر به عنوان نقیصهاى براى ایشان مطرح مىگردید کـه مـردم عـادى مـتـدیـن به
دینىباشند ،ولىپیامبراسالم(ص) ازهیچدینوآیینىدر کارهاىروزمرهی خودپیروى
ننماید .بنابر اینبرایقولبهتوقفدرعبادتیاعدمعبادتپیامبراکرم(ص)قبلازبعثت
وجهصحیحیبهنظرنمیرسد .
درزمینهیاعتقاداتمانندسایرانبیا،هیچایرادیبرپیامبراکرم(ص)واردنبودهودر
اینموردتمامیآنانمتعالیبودهودراوج قراردارند؛زیراجوهرهو ماهیتشریعتهای
آسمانییکیاستوآیاتیازقرآنکریمبراینادعاصحهمیگذارند.پیامبراکرم(ص) قبلاز
بعثتازنظرتربیتینیزدرنهایتدرجهی مکارماخالقیقرارداشتهو بههمیندلیلاز
موقعیتاجتماعیخاصومنحصریبرخورداربودهاست،تاآنجاکه قومشبنابرخصلت-
های نیکایشانراامین نامیدند.ایشاندر پناهخداوند متعال دورازآلودگیهاوعادات
جاهلیترشدنمود.بنابراین پیامبراکرم(ص) دراخالقیاتنیزباالترینمراتبرادراختیار
داشت.امادرتعیینشریعتایشانقبلازبعثتدرزمینهیاحکام(فروع)خداوندراعبادت
میکردوازآنجاکهجوهرهیشرایعآسمانییکیاستونیزتمامیپیامبرانباهمبرادرو
صاحبیکدینبهشمارمیروند،پیامبراکرم(ص)نیزمتعبدبهشرایعپیامبرانپیشین،به-
صورتنامتعین(گروهیازپیامبرانکهنامآنانمشخصنیست)بودهاست.
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مدرسینحوزهعلمیهقم1131،ق،ج.2
ابن حبان ،محمد بن حبان ،صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ،تحقیق :األرنؤوط ،شعیب ،چ،2
بیروت،موسسهالرساله1111،قـ1339م،ج.11
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ابنحجر،احمدبنعلی،فتحالباریبشرحصحیحالبخاری،چ،9بیروت،دارالمعرفه،بیتا،ج8و.12
ابن حنبل ،أحمد بن محمد  ،المسند مع منتخب کنز العمال ،بیچا ،بیروت ،المکتب اإلسالمی،
1382م،ج.2
ابنسعد،محمدبنسعد،الطبقاتالکبری،بیچا،بیجا،بینا،بیتا،ج.1
ابنعابدین،محمدامین،حاشیهردالمختارعلىالدرالمختارشرحتنویراألبصار،بیچا،بیجا،مکتب
البحوثوالدراسات1112،قـ1332م،ج.1
ابن قدامه مقدسی ،موفقالدین عبداهلل بن احمد ،روضه الناظر و جنه المناظر ،چ ،9بیجا ،مکتبه
الکلیاتاألزهریه1331،م،ج.1
ابنکثیر،اسماعیلبنعمر،تفسیرالقرآنالعظیم،تقدیم:عبدالرحمنالمرعشلی،یوسف،بیچا،بی-
جا1112،بینا،قـ1332م،ج.1
ابننجّار،محمدبناحمد،شرحالکوکبالمنیر،تحقیق:الزحیلی،محمدوحماد،نزیسه،بیچا،بی-
جا،مکتبهالعبیکان،بیتا،ج.1
أبوالثناءاألصفهانی،شمسالدینمحمودبنعبدالرحمن،بیانمختصرشرحمختصرابنحاجب،چ،1
جده،دارالمدنیللطباعهوالنشروالتوزیع1382،م،ج.9
ابوزهره،محمد،خاتمالنبیین،بیچا،بیروت،المکتبهالعصریه،بیتا،ج.1
ابویعلی،محمدبنحسین،العدهفیاصولالفقه،چ،9بیجا1111،قـ1339م،ج.9
إمامالحرمین(جوینی)،عبدالملک،البرهانفیأصولالفقه،چ،1قطر،بینا1933،ق،ج.1
بحرانی،ابنمیثم ،قواعدالمرامفیعلمالکالم،تحقیق :حسینی ،سیداحمد،چ،2قم،کتابخانهآیت
اللّهالعظمیمرعشینجفی1132،ق.
بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح ،بیچا ،بیجا ،دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع،
1131قـ1381م،ج1،9،1و.2
بصری،ابوالحسین،المعتمدفیاصولالفقه،بیچا،دمشق،بینا1982،ق،ج.2
بیهقی،ابوبکر احمدبن حسین ،دالئلالنبوه ومعرفه أحوالصاحبالشریعه،چ،1بیروت،دارالکتب
العلمیه1132،ق،ج.2
جعفری،یعقوب،تاریخاسالمازمنظرقرآن،بیچا،قم،معارف1981،ش.
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ،چ ،2بیجا ،مؤسسة آل
البیت(ع)إلحیاءالتراث1111،ق،ج.11
حصکفی،محمد بن علی ،الدرالمختار ،بیچا،بیجا ،مکتبالبحوثوالدراسات1112،قـ1332م،
ج.1
زرکشی،محمد بن بهادر ،البحرالمحیطفیاصولالفقه ،چ،2کویت،دارالصفوه1119،قـ1332م،
ج.2

پژوهشنامهفقهوحقوقاسالمی،سالپنجم،شمارهدهم،پاییزوزمستان1931

/113
زمخشری،محمودبنعمر الکشافعنحقائقالتنزیلو عیوناألقاویل،بیچا،مصر،مصطفىالبابی
الحلبیوأوالده1982،قـ1322م،ج9و.1
سُبکی،علیبنعبدالکافیوسبکی،عبدالوهاببنعلی ،اإلبهاجفیشرحالمنهاج ،بیچا،بیروت،
دارالکتبالعلمیه1131،ق،ج.2
سیالوی ،غالب ،االنوار الساطعه من الغراء الطاهره ،خدیجه بنت خولید(س) ،بیچا ،بیجا ،بینا،
1121ق.
شبّر،عبداهلل،حقالیقینفیمعرفهاصولالدین،بیچا،صیدا،عرفان1922،ق،ج.1
شوکانی،محمدبنعلی ،ارشادالفحول الیتحقیقالحقمنعلماالصول ،چ،1ریاض،دارالفضیله،
1121قـ2333م،ج.2
صالحیشامی،محمدبنیوسف ،سبلالهدیوالرشاد ،تحقیق :عبدالموجود ،عادلأحمدومعوض،
علیمحمد،بیچا،بیروت،دارالکتبالعلمیه1111،ق،ج2و.8
طباطبائی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،بیچا ،قم ،منشورات جماعه المدرسین فی
الحوزهالعلمیه،بیتا،ج.18
طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی التفسیر القرآن ،بیچا ،بیروت ،مؤسسه األعلمی
للمطبوعات1112،ق،ج3،2و.13
طوسی،محمد بن حسن،عده االصول،تحقیق :انصاری قمی ،محمدرضا،بیچا،قم،بینا1111،ق،
ج.2
طوفی،نجمالدین ،شرحمختصرالروضه ،تحقیق:الترکی ،عبداهللبنعبدالمحسن،چ،2بیجا ،بینا،
1113قـ1338م،ج.9
عضدالدین ایجی ،عبدالرحمن بن احمد ،شرح العضد علی مختصر المنتهی االصولی ،چ ،1بیروتـ
لبنان،دارالکتبالعلمیه1121،قـ2333م.
علمالهدی،سیدمرتضی،الذریعهإلیاصولالشریعه،تعلیق:گرجی،ابوالقاسم،بیچا،تهران،دانشگاه
تهران1918،ش،ج.2
غزالی،محمدبنمحمد،المستصفیمنعلماالصول،تصحیح:عبدالشافی،محمدعبدالسالم،بیچا،
بیروتـلبنان،دارالکتبالعلمیه1111،قـ1332م.
ــــــــــــــــــــ  ،المنخول من تعلیقات االصول ،تعلیق :هیتو ،محمدحسن ،چ ،9دمشق،
انتشاراتدارالفکر1113،ق.
فخررازی،محمدبنعمر ،المحصولفیعلماالصول،تحقیق:فیاضالعلوانی ،طهجابر،چ،9بیجا،
بینا1112،ق،ج.9
قاضیعیاض،ابوالفضل،الشفاءبتعریفحقوقالمصطفی،بیچا،بیروت،دارالفکر1133،ق،ج.2
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قرافی،احمدبنادریس،شرحتنقیحالفصولفیإختصارالمحصولفیاألصول،بیچا،بیروتـلبنان،
دارالفکر1121،قـ2331م.
قرطبی،محمدبنأحمد،الجامعألحکامالقرآن،بیچا،بیروت،دارإحیاءالتراثالعربی1132،ق،ج.12
فتالنیسابوری،ابوعلی،روضهالواعظین،بیچا،بیجا،بینا،بیتا.
القشیریالنیشابوری(مسلم)،ابوالحسنبنحجاج،المسندالصحیحالمختصرمنالسننبنقلالعدل
عنالعدلإلىرسولاهلل(ص)،بیچا،بیروتـلبنان،دارالفکر،بیتا،ج1،1و.8
کلینی،محمدبنیعقوب،الکافی،تصحیحوتعلیق:غفاری،علیاکبر،چ،2تهران،دارالکتباإلسالمیه،
1929ش،ج1و.1
مؤمن،ماجده،حجدرآیینیهود،رهبر،محمدتقی،مجلهمیقاتحج،ش1981،13ش.
مجلسی،محمدباقر:بحاراالنوار،چ،9بیروت،دارالوفاء1139،ق،ج18،12،11و.22
مرتضی،جعفر،الصحیحمنسیرهالنبیاالعظم،بیچا،بیروت،دارالسیره1123،ق،ج.2
مطیعی،محمدبخیت،سلمالوصوللشرحنهایهالسول،بیچا،قاهره،عالمالکتب1919،ق،ج.9
مقریزی ،تقیالدین ،إمتاع االسماع بما للنبی من االحوال و االموال و الحفده و المتاع ،تحقیق و
تعلیق:نمیسی،محمدعبدالحسین،بیچا،بیروت،دارالکتبالعلمیه1123،ق،ج.2
میرزایقمی،ابوالقاسم،قوانیناالصول،بیچا،بیجا،بینا،بیتا .
ناصف ،منصور علی ،التاجالجامعلألصول فیأحادیثالرسول(ص) ،بیچا ،بیروت ،دارالجیل ،بیتا،
ج.9



