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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمه مؤلف

النا، من يهده و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و سيئات أعم و نستعينه ان احلمد هللا، حنمده
اهللا وحده ال شريک له و أشهد أن  إال اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادی له و أشهد أن ال إله

  حممدا عبده و رسوله، أما بعد:
 و شر األمور حمدثاا و کل حمدثة ص فإن أصدق احلديث کتاب اهللا و خير اهلدی هدی حممد

  مث بعد:و کل بدعة ضاللة و کل ضاللة فی النار.  بدعة
(اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا بترسيد آن گونه كه شايسته ترسيدن است و 

  ).102فقط در حال مسلماني بميريد) (آل عمران/

(اي انسانها از خدايي بترسيد كه شما را از يك تن آفريد، و از آن جفتش (همسرش) 
و از خدايي بترسيد كه به آن و  را آفريد و از آن دو مردان و زنان زيادي را پراكنده گرداند

  ).1شويد، حقيقتاً خداوند بر شما نگهبان است) (نساء/ ميرحمها درخواست كرده 

(اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد و سخن راست و درست بگوئيد، تا 
خداوند كردارتان را برايتان شايسته گرداند و گناهانتان را بيامرزد و هر كس از خدا و 

  ).71-70است) (احزاب/ رسيدهرسولش اطاعت كند، حقيقتاً به رستگاري عظيمي، 

مه نزد ابوحنيفه (رح –اعتقادات  –بحث مفصل و دامنه داري را در مورد اصول دين 
) به عنوان پايان نامه دكترا آغاز كردم كه مقدمه آن شامل خالصه اي از اعتقادات ائمه اهللا

بود ولي بعضي از بزرگواران و اساتيد از من خواستند  – مالك، شافعي و احمد –سه گانه 

تا اعتقادات هر يك از اين ائمه سه گانه ديگر را نيز به صورت جداگانه و مفصل، براي 
  كامل شدن اعتقادات ائمه اربعه، همراه بحثم بياورم.

ر مورد من نيز به مقدمه بحثم، خالصه اي از آنچه را كه به عنوان اعتقاد امام ابوحنيفه د

به صورت مفصل و  موضع گيري ايشان در قبال كالمتوحيد، قضا و قدر، ايمان، صحابه و 
خالصه تر كرده و  ميمشروح ذكر كرده بودم، اضافه نمودم تا اعتقاد امام ابوحنيفه را ك

  بتوانم اعتقادات ساير ائمه سه گانه ديگر را بيان كنم.



 عقيده امامان چهارگانه اهل سنت         4

ا خالصانه مورد قبول درگاهش قرار دهد از خداوند خواهان و خواستارم تا اين عمل ر

موفق گرداند و خداوند در پشت  صت پيامبرش و همگي ما را بر راه قرآن و سير بر سن
  داند. او براي ما كافي و بهترين وكيل است. مياهداف و نيتها قرار دارد و آنها را 

  

  و آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملين
 حممد بن عبدالرمحن اخلميس



  صل اولف

 –عقايد ائمه چهارگانه در مورد مسائل مربوط به اصول دين  

  به غير از مسئله ايمان يكسان است –اعتقادات 

ت كه همان عقيده اي اس –ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد  –اعتقادات ائمه چهارگانه 

اند و بين  شتهان حقيقي آنها بر آن اقرار دااند و صحابه و پيرو قرآن و سنت آن را بيان كرده
هيچ گونه اختالفي در اصول دين وجود  –حمد و ستايش براي خداست  –اين امامان 

غير مخلوق  ،كالم خدا بودن قرآن، ندارد، بلكه آنها نسبت به ايمان به صفات خداوند

اهل كالم مثل  وتصديق قلب و زبان است اتفاق نظر داشتند كه بودن آن و الزمه ايمان، 
تاثير گرفته بودند، انكار  ميفلسفه يونان و مذاهب كال از آنها را كهو امثال  جهميه

  كردند. مي

گويد: (... و از جمله رحمتهاي الهي نسبت به  مي /شيخ االسالم ابن تيميه 
بندگانش، وجود پيشواياني مثل ائمه چهارگانه و امثال آنها است كه در ميان امت داراي 

كالم مثل جهميها را، درباره قرآن و ايمان و صفات صداقت در گفتارند آنها سخنان اهل 

و آنها بر آنچه كه علماي سلف به آن معتقد بودند، مثل اينكه  كردند ميخداوند، انكار 
و قرآن كالم خداوند است و مخلوق نيست و الزمه  شود ميخداوند در آخرت ديده 

  1ايمان، تصديق قلب و زبان است، اتفاق نظر داشتند.

فرمايد: (امامان مشهور همگي، صفات خداوند متعال را قبول دارند و  ميدامه و باز در ا
و اين  شود ميو مخلوق نيست، و خداوند در آخرت ديده  ستن كالم خداآگويند: قر مي

و امثال آنها و عقيده امامان پيروي شده،  بيت عقيده صحابه و پيروان واقعي آنها مثل اهل

   2.ليث بن سعد، ابوحنيفه، شافعي و احمد است...) ثوري،سفيان مثل مالك بن انس، 
م ابن تيميه در مورد عقايد امام شافعي سوال شد و ايشان اين طور از شيخ االسال

  جواب داد:

                                                 
 .351- 350االيمان/ ص - 1

 .2/106منهاج السنة،  - 2
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و عقايد پيشوايان امت مثل مالك، ثوري، اوزاعي، ابن مبارك، احمد  ط(عقايد شافعي 

مثل فضيل بن عياض،  اي ي شوندهپيروبن حنبل و اسحاق بن راهويه همان اعتقاد بزرگان 
امامان و امثال آنها بين اين ابي سليمان داراني، سهل بن عبداهللا تستري و امثال آنها است. 

، عقايد ثابت شده /در اصول دين وجود ندارد، و همچنين ابوحنيفه  يهيچ گونه اختالف

ادات اين امامان و قدر و امثال اينها موافق و مطابق است با اعتق ،از او در مورد توحيد
   1.)اند ن و سنت درباره آن سخن گفتهآآنچه كه صحابه و پيروان واقعي آنها و آنچه كه قر

از آن حيث كه  ،ن را برگزيدهآو اين همان چيزي است كه عالمه صديق حسن خان 

  گفته:
(مذهب ما مذهب سلف، اثبات صفات براي خداوند، بدون تشبيهه كردن آنها و منزه 

باشد، و اين مذهب  ميداوند از نقايص و معايب بدون تعطيل كردن صفاتش دانستن خ

مثل مالك، شافعي، ثوري، ابن مبارك امام احمد و امثال آنها است. بين   ميپيشوايان اسال
عقايد ثابت شده  ،/اين امامان اختالفي در اصول دين وجود ندارد، و همچنين ابوحنيفه 

قادات اين امامان و آنچه كه قرآن و سنت درباره آن سخن از او موافق و مطابق است با اعت

   2....)اند  گفته
 –آراء و نظرات امامان چهارگانه پيروي شده  از آيد، قسمتي ميو اين گفتاري كه 

است نسبت به آنچه در مسائل مربوط به اصول دين  –ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد 

 .متكلمينها در مقابل علم كالم و به آن معتقدند همراه بيان و شرح موضع آن

                                                 
 .5/256مجموع الفتاوي،  - 1

 .48-47قطف الثمر، ص - 2



  فصل دوم

  عقيده امام ابوحنيفه 

  عقيده امام ابوحنيفه درباره توحيدأ) 

رعي و درست و باطل بودن ش خداوند و شيوه توسل اوالً: عقيده ايشان درباره يكتاپرستي
  غير شرعي و نادرست. توسل

خواستن از خداوند گويد: (براي هيچ شخصي جايز نيست كه براي  ميابوحنيفه  -1

به غير خدا توسل جويد، بلكه بايد از ذات اقدس الهي بخواهد و دعايي كه به آن 
اجازه داده شده و انسان به انجام آن مأمور گرديده اين دعايي است كه از اين 

: (و بهترين و زيباترين نامها فقط شايسته خداوند شود ميفرموده خداوند استنباط 

ا او را بخوانيد و از كساني كه در نامهاي خدا دچار انحراف است، پس به اين نامه

، به زودي سزا و كيفر نماييدو آنها را ترك  كنيد، دوري شوند مي سرگردانيو 
  ) 180(اعراف/ 1د ديد...)ناعمالشان را خواه

گويد: (مكروه است شخص دعا كننده بگويد، خدايا از تو خواهان و  ميابوحنيفه  -2

انيت پيامبران و فرستادگانت يا به حق انيت فالن شخص يا به حّقخواستارم به حّق
  2خانه كعبه يا به حق مشعر الحرام).

جايز نيست كه براي خواستن از خداوند  يگويد: (براي هيچ شخص ميابوحنيفه  -3

به غير خدا توسل جويد، بلكه بايد از ذات الهي بخواهد و به او توسل كند، و 
شخص بگويد، خدايا از تو خواستارم به جايگاههاي عزتت در دانم، اگر  ميمكروه 

  1.يا به حق مخلوقاتت)  3عرشت

                                                 
 .397-6/396الدر المختار مع حاشية رد المختار،  - 1

 .198، شرح الفقه االكبر للقاري، ص2/285، اتحاف السادة المتقين 234شرح العقيدة الطحاوية ص - 2

اللهم إنّي أسألك بمقعد العزّ من «ند كه انسان در دعايش بگويد: دان امام ابوحنيفه و محمد بن حسن مكروه مي - 3

چون نصي كه به آن اذن داده باشد وجود ندارد. ولي ابويوسف به خاطر آگاه بودنش بر وجود نصي از سنت » عرشك

قد العز من اللهم إني أسألك بمعا«فرمود:  در دعايش مي صداند و آن اين است كه پيامبر  در اين مورد آن را جايز مي
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  ثانياً: عقيده ايشان در مورد اثبات صفات خداوند و ردشان بر جهميه:

و غضب و  شود ميگويد: (خداوند به صفات مخلوقات توصيف ن ميابوحنيفه  -4
ي كيفيت نيستند و اين از مجموعه صفاتش هستند كه دارا رضايتش دو صفت

شود  جماعت است، خداوند خشمگين و غضبناك و راضي مي فرموده اهل سنت و

رحمتش  ولي نبايد گفت: خشم و غضب، عقوبتش است و رضايتش پاداش و
كنيم، يكتاي بي  مياست. و خداوند را آن گونه كه خودش را وصف كرده توصيف 

يي براي او نيست، زنده قادر، شنواي نيازي كه نزاده و نه زائيده شده و هيچ همتا

بينا و دانا، دست خدا باالي همه دستها است، دستش مثل دست مخلوقاتش و 
   2صورتش مثل صورت مخلوقاتش نيست.

گويد: (و خدا داراي دست، صورت و جان است، همچنان كه خداوند  ميابوحنيفه  -5

و دست و جان خداوند  متعال در قرآن آنها را ذكر كرده، و هر آنچه را از صورت
نيستند  –چگونگي  –ن آورده، براي خداوند صفاتي هستند كه داراي كيفيت آدر قر

و نبايد گفت: دستش، به معناي قدرتش يا نعمتش است، چون اين شيوه باعث 

 3.)ستست و اين گفته قدريها و معتزليهاباطل انگاشتن صفتش ا

يست در مورد ذات الهي چيزي گويد: (براي هيچ شخصي جايز ن ميابوحنيفه  -6

بگويد، بلكه بايد خداوند را آن گونه كه خودش را وصف كرده، توصيف كند و در 

                                                                                                                              
تخريج  9/382اين حديث را بيهقي در كتاب الدعوات الكبيرة كما في البيانه »... عرشك و منتهي الرحمة من كتابك

  و در اسنادش سه جرح وجود دارد: 4/272نموده است، نصب الرايه، 

  داوود بن أبي عاصم آن را از ابن مسعود نشنيده است. -1

  وايتش مرسل است.عبدالملك بن جريح مدلس است و ر -2

گويد: (اين حديث  مي 9/382عمر بن هارون متهم به كذب است و به همين خاطر ابن الجوزي در النباية  -3

  بيني محيط است. همان طور كه ميبدون شك موضوع است و اسنادش 

 .1/502و تقريب التهذيب  7/501، 6/405، 3/189تهذيب التهذيب 

  .198لفقه األكبر ص، شرح ا82التوسل و الوسيله، ص - 1

  .56الفقه األبسط ص - 2

  .302الفقه األكبر ص - 3
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مورد خداوند بر پايه عقلش چيزي نگويد خداوند پاك و منزه و خالق جهانيان بلند 

 1مرتبه است.)
زماني كه از ابوحنيفه در مورد نازل شدن خدا به آسمان اول سؤال شد، گفت:  -7

 2ولي داراي كيفيت نيست). شود مي(نازل 

نه از پائين،  شود ميگويد: (و خداوند بلند مرتبه رو به باال خوانده  ميابوحنيفه  -8
 3چون پائين بودن از جمله اوصاف خالق و معبود نيست).

و نبايد گفت: خشمش،  شود ميو خداوند خشمگين و راضي (گويد:  ميابوحنيفه  -9

  4.ش پاداش و رحمتش است)عقوبتش است و رضايت
گويد: (خداوند شبيه هيچ چيزي از مخلوقاتش نيست، و هيچ يك از  ميابوحنيفه  -10

 5مخلوقاتش نيز شبيه او نيستند و همواره داراي اين اسماء و صفاتش است.)

داند  ميو صفات خداوند بر خالف صفات مخلوقاتش است، (گويد:  ميابوحنيفه  -11
 ،بيند اما نه مثل ديدن ما ميما، قادر است اما نه مثل قادر بودن ما، اما نه مثل دانستن 

 6گويد اما نه مثل سخن گفتن ما). ميشنيدن ما، سخن شنود اما نه مثل  مي

گويد: (خداوند بلند مرتبه به صفات مخلوقات توصيف و تشبيه  ميابوحنيفه  -12
  7.)شود مين

شكلي از اشكال بشري توصيف كند،  گويد: (هر كس خداوند را به ميابوحنيفه  -13

 8حقيقتاً كافر است.)

                                                 
 .368جالء العينين ص – 2/427شرح العقيدة الطحاوية  - 1

، 245، شرح العقيده الطحاوية ص456، بيهقي، االسماء و الصفات، ص42عقيدة السلف اصحاب الحديث ص - 2

  .60قاري، شرح الفقه األكبر، ص –تخريج ألباني 

 .51لفقه االبسط صا - 3

  .56الفقه االبسط ص - 4

 .301الفقه األكبر ص - 5

  .302الفقه االكبر ص - 6

 .56الفقه االبسط ص - 7

 .52العقيدة الطحاوية، به تعليق آلباني ص - 8
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گويد: (و صفات خداوند ذاتي و افعالي هستند، صفات ذاتي مثل:  ميابوحنيفه  -14

زنده بودن، قادر بودن، عالم بودن، ناطق بودن، شنوا بودن، بينا بودن و اراده داشتن. 
جود آوردن، ساختن صفات فعلي مثل: خلق كردن، رزق و روزي دادن، آفريدن، بو

 1و امثال اينها، و خداوند همواره داراي اين اسماء و صفات است.)

گويد: (و خداوند هميشه با فعلش، انجام دهنده است و فعل خدا  ميابوحنيفه  -15
باشد، و خداوند متعال انجام دهنده است و انجام دادن صفتي  ميصفتي هميشگي 

مخلوق است و فعل خداوند متعال باشد و مورد فعل واقع شده  ميهميشگي 

 2مخلوق نيست.)
، است يا در زمين دانم خدايم در آسمان ميگويد: (كسي كه بگويد ن ميابوحنيفه  -16

حقيقتاً كافر است و همچنين اگر شخصي بگويد، خداوند بر عرش است و 

  3دانم عرش در آسمان است يا در زمين حقيقتاً كافر است.) مين

پرستي كجاست؟ سؤال كرد و  مينيفه در مورد اينكه خدايي كه تو و زني از ابوح -17

ابوحنيفه در جوابش گفت: (خداوند پاك و منزه و بلند مرتبه در آسـمان قـرار دارد   

 b��a��`��_��^�z}� نه در زمين)، مردي از ابوحنيفه پرسيد: آيا اين فرموده خدا

زي اسـت كـه تـو بـراي     ) را ديده اي، ابوحنيفه گفت: اين مثل همان چيـ 4(حديد/
گويي من با تو هستم و در حالي كه تو از او دور  مينويسي و در آن  ميمردي نامه 

 4و غائب هستي).

فرمايد: (دست خدا باالي دستهاست مثل دستهاي مخلوقاتش  ميابوحنيفه  -18

 5نيست.)

                                                 
  .301الفقه االكبر،  - 1

 .301الفقه االكبر،  - 2

ذهبي، العلو،  -139يم، اجتماع الجيوش االسالميه، ابن ق – 5/48ابن تيميه، مجموع الفتاوي  – 46الفقه االبسط،  - 3

 .301، ابن أبي العز، شرح الطحاوية، ص116، ابن قدامه، العلو، ص101-102

  .429االسماء و الصفات، ص - 4

 .56الفقه االبسط، ص - 5
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 د نه درمرتبه در آسمان قرار دار فرمايد: (خداوند پاك و منزه و بلند ميبوحنيفه ا -19

) 4(حديـد/  b��a��`��_��^�z}� زمين، مردي به ابوحنيفه گفت: آيا فرموده خدا

ه اي، ابوحنيفه گفت: اين مثل همان چيزي است كه تو براي مردي نامـه اي  را ديد

گويي، من با تو هستم و در حاليكـه تـو از او دور و غائـب     مينويسي و در آن  مي

1هستي.)
 

(عليه گويد و امكان ندارد موسي  ميقيقتاً خداوند سخن فرمايد: (ح ميابوحنيفه  -20

 2سخن گفته باشد.) السالم)
فرمايد: (و خداوند با سخنش، سخنگوست و سخن گفتن صفتي  ميابوحنيفه  -21

 3هميشگي است.)

 4گويد ولي نه مثل سخن گفتن ما). ميفرمايد: (و خداوند سخن  ميابوحنيفه  -22

سـخن خداونـد متعـال را شـنيد،      (عليـه السـالم)  موسي فرمايد: (و  ميابوحنيفه  -23

): (و 164(نسـاء/  ��m��l���k��j��iz}� فرمايـد:  ميهمچنانكه خداوند 

 5خداوند حقيقتاً با موسي آن گونه كه شايسته سخن گفتن است، سخن گفت).

فرمايد: (و قرآن سخن خداوند است در كتابها نوشته و در دلها  ميابوحنيفه  -24

 6نازل شده است). صبر زبانها تالوت و بر پيامبر نگهداري و 

 7فرمايد: (و قرآن مخلوق نيست). ميابوحنيفه  -25

                                                 
  .170االسماء و الصفات، / - 1

 .302الفقه األكبر، ص - 2

 .301الفقه االكبر، ص - 3

 .302ر، صالفقه االكب - 4

  .302الفقه االكبر، ص - 5

  .301الفقه االكبر، ص - 6

  .301الفقه االكبر، ص - 7



 عقيده امامان چهارگانه اهل سنت         12

  عقيده امام ابوحنيفه در مورد قضا و قدرب) 

اقشه كرد، ابوحنيفه او مناظره و من امردي پيش امام ابوحنيفه آمد و در مورد قدر ب -1

در مثل نگاه كننده به سرچشمه آفتاب داني كه نگاه كننده به ق ميآيا به او گفت: (

  1.)شود مييابد بر حيرتش افزوده  مياست، هر زمان كه نگاهش بيشتر ادامه 
گويد: (و خداوند بلند مرتبه در عدم قبل از بوجود آمدن اشياء  ميامام ابوحنيفه  -2

  2.گاه به اشياء بود)آعالم و 

 عدمش، عدم را در حالت نبودداند  ميگويد: (خداوند متعال  ميامام ابوحنيفه  -3
داند  ميبه وجود بيايد چگونه است، و خداوند متعال  عدمداند كه اگر  مياست، و 

داند كه اگر موجود نابود شود،  ميكه موجود در حالت وجوديش، موجود است و 

  3نابوديش چگونه است).
  4است.)در لوح المحفوظ  گويد: (و قدر خداوند و تقديراتش ميامام ابوحنيفه  -4

كنيم به اينكه خداوند متعال به قلـم دسـتور داد    ميگويد: (و اقرار  ميامام ابوحنيفه  -5

كه بنويسد، قلم گفت: اي خالقا چه چيزي را بنويسم؟ خداوند متعال فرمود: آنچـه  

��U��T���S��R���Q��P��O}�بنـويس.   شـود  ميرا كه تا روز قيامت موجود 

��Y���X��W��Vz  /در نامـه  انـد   عملـي كـه انجـام داده    ) (هـر 53-52(قمـر

  5ام امورات كوچك و بزرگ نوشته شده).اعمالشان است و تم
دهد مگر به اراده و  ميهيچ چيزي در دنيا و آخرت روي نگويد: ( ميامام ابوحنيفه  -6

  6خواست خداوند).

  1.گويد: (خداوند اشياء را از يك چيز نيافريده است) ميامام ابوحنيفه  -7

                                                 
  ب). – 77 –ق 1قالئد عقود العقيان  - 1

 .303، 302الفقه االكبر، ص - 2

  .303-302الفقه االكبر، ص - 3

  .302الفقه االكبر ، ص - 4

  .21الوصية مع شرحها، ص - 5

  .302الفقه االكبر ، ص - 6
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  2خداوند متعال قبل از اينكه خلق كند، خالق بوده است).(گويد:  ميبوحنيفه امام ا -8

كنيم به اينكه بنده با اعمال، گفتار و شناختش،  ميگويد: (اقرار  ميامام ابوحنيفه  -9
مخلوق است، پس وقتي كه فاعل مخلوق است اعمالش به طريق اولي مخلوق 

  3هستند.)

اعمال بندگان از حركت كردن و ساكن ماندن جزو  ميگويد: (تما ميامام ابوحنيفه  -10
آنها به اراده، خواست،  ميدستاوردهاي اوست و خداوند متعال خالق آنهاست و تما

  4علم، قضا و قدر خداوند بستگي دارد).

اعمال بندگان از حركت كردن و ساكن ماندن به  ميگويد: (و تما ميامام ابوحنيفه  -11
آنها  مياوست و خداوند متعال خالق آنهاست و تماطور حقيقي جزو دستاوردهاي 

 ،عبادات به سبب دستور هبه اراده، خواست، علم، قضا و قدر بستگي دارد و هم

و كليه  اند واجب شده و قدر خداوند متعالمحبت، رضايت، علم، اراده، قضا 
نه به محبت، رضايت و اند  نهي شدهن به علم قضا، قدر و اراده خداوند گناها

  5ور خداوند متعال).دست

و سپس  6از كفر و ايمان آفريد سالمگويد: (خداوند انسانها را  ميامام ابوحنيفه  -12
آنها را مورد خطاب قرار داد و به آنها امر و نهي كرد، پس شخص با عمل نكردن 

و نپذيرفتن، انكار و رد كردن حق كافر شد و اين شكستي بوده كه از طرف  به حق

و اقرار و تصديق كردن  تقدير شده و شخص با عمل كردن به حق خداوند براي او

                                                                                                                              
 .302لفقه االكبر ، صا - 1

  .304الفقه االكبر ، ص - 2

  .14الوصية مع شرحها، ص - 3

  .303الفقه االكبر ، ص - 4

  .303الفقه االكبر ، ص - 5

بهتر است گفته شود: خداوند متعال انسانها را بر فطرت اسالم آفريد همچنان كه ابوحنيفه در قول ديگري به همين  - 6

 اشاره كرده است.



 عقيده امامان چهارگانه اهل سنت         14

رف خداوند براي او مقدر كه از ط يان آورد به سبب توفيق الهي و ياربه حق ايم

  1شده بود).
گويد: (و خداوند نسل آدم را از پشتش به شكل ارواح خارج  ميامام ابوحنيفه  -13

خطاب قرار داد و آنها را به ايمان  كرد و آنها را عاقل گرداند، سپس آنها را مورد

، پس آنها نيز به خالق بودن خداوند اقرار كردند نمودو از كفر نهي  امر كردآوردن 
و اين اقرار آنها به عنوان ايمان محسوب شد و آنها بر اين فطرت خداشناسي خلق 

 شدند و هر كس كافر شد، بعد از اين ميثاق كافر شد و پيمانش را تبديل و تغيير

داد و كسي كه ايمان آورد و تصديق كرد حقيقتاً بر اين ميثاق ثابت ماند و بر آن 
  2سير كرد).

گويد: (و او كسي است كه اشياء را تقدير كرده و آنها را به  ميامام ابوحنيفه  -14

دهد مگر به  ميرساند و نه در دنيا و نه در آخرت هيچ چيزي روي ن ميسرانجام 
  3و قدر او و در لوح المحفوظ آن را نوشته است). خواست اراده، علم، قضا

گويد: (خداوند هيچ يك از مخلوقاتش را بر كفر كردن يا ايمان  ميامام ابوحنيفه  -15

كند، و آنها را به صورت اشخاص مستقلي آفريده كه ايمان و  ميآوردن مجبور ن
سي در حالي داند كه چه ك ميو خداوند متعال  شود ميكفر از افعال بندگان ناشي 

كه  بداند، و اگر بعد از اين كفرش ايمان آورد و خداوند شود ميكه كفر كرده، كافر 

  4او را دوست دارد، بدون آنكه علم خداوند تغيير پيدا كند.) هاو ايمان آورد

                                                 
 .303-302كبر ، الفقه اال  1

 .302الفقه االكبر ، ص - 2

 .302الفقه االكبر ، ص - 3

  .303الفقه االكبر ، ص - 4
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  ج) عقيده امام ابوحنيفه در مورد ايمان

  1گويد: (ايمان، اقرار و تصديق است.) ميامام ابوحنيفه  -1

گويد: (ايمان، اقرار زباني و تصديق قلبي است و اقرار به تنهايي  ميمام ابوحنيفه ا -2

نقل  اين را و امام طحاوي از ابوحنيفه و دو شاگردش 2.)شود ميايمان محسوب ن
  3كرده است.

  4).شود ميگويد: (و ايمان، زياد و كم ن ميامام ابوحنيفه  -3

 آنمورد عدم زياد شدن ايمان و تعريف  :عقيده ابوحنيفه در - مؤلف كتاب  –گويم  مي
خارج از حقيقت ايمان است. برخالف عقيده  ت و عملكه تصديق قلبي و اقرار زباني اس

ساير ائمه اسالم مثل: مالك، شافعي، احمد، اسحاق، بخاري و امثال آنهاست و حق هم با 

ين پاداش داده آنهاست. و عقيده ابوحنيفه دور از صواب و حقيقت است ولي او با وجود ا
  چون اجتهاد كرده است.  شود مي

دانند كه آيا ابوحنيفه از اين  ميگويند: ن ميو ابن عبدالبر و ابن ابي الغر الحنفي 

5.واهللا اعلماعتقاداتش برگشته است يا نه؟ 
 

  د) عقيده امام ابوحنيفه در مورد صحابه

به خير و  صول خدا و در مورد هر يك از ياران رسگويد: ( ميامام ابو حنيفه  -1

 6كنيم). ميصواب صحبت 

دوري و بيزاري  صو از هيچ يك از ياران رسول خدا گويد: ( ميامام ابو حنيفه  -2

 7داريم). ميجوئيم و همگي آنها را دوست  مين

                                                 
  .304الفقه االكبر ، ص - 1

 .2الوصية مع شرحها، ص - 2

  .360الطحاوية مع شرحها، ص - 3

  .3الوصية مع شرحها، ص - 4

  .395، شرح العقيدة الطحاوية، ص9/247ابن عبدالبر، التمهيد،  - 5

  .304الفقه االكبر ، ص - 6

  .40الفقه األبسط، ص - 7



 عقيده امامان چهارگانه اهل سنت         16

ازه يك ساعت با اند  يكي از آنها بهمصاحبت جايگاه و گويد: ( ميامام ابو حنيفه  -3

يكي از ماها در طول عمرش است هر چند كه عمر بهتر از عمل  صرسول خدا 

 1زيادي داشته باشد).

كنيم به اينكه برترين اين امت بعد از محمد  ميگويد: ( و اقرار  ميامام ابو حنيفه  -4

 عثمان ذي النورين سپس علي مرتضي ابوبكر صديق سپس عمر فاروق سپس ص
 2).از همگي آنان راضي باشداست. خداوند 

ابوبكر سپس عمر  ،صگويد: ( برترين مردم بعد از رسول خدا  ميحنيفه امام ابو  -5

دست  صسپس عثمان سپس علي است، پس از همگي ياران رسول خدا 

 3كنيم). ميكشيم و فقط در مورد آنها به خير و نيكي صحبت  مي

  هـ) نهي امام ابوحنيفه از علم كالم و جدل

در بصره زياد بودند، و  و فرق ضالههوس  پيروان هوا وگويد: ( ميامام ابو حنيفه  -1

و گاهي يك سال يا بيشتر يا كمتر به گمان اينكه  بيست و چند بار با آنها نشسته ام

  4نشستم). ميعلم كالم از بهترين علوم است با آنها 
كردم تا كار به جايي  ميمن در علم كالم مناظره و مباحثه گويد: ( ميامام ابو حنيفه  -2

و  –يعني مشهور شده بودم  –شد  ميه با انگشت به سوي من اشاره رسيده بود ك

ما روزي نزديك حلقه درس حماد بن أبي سليمان نشسته بوديم كه زني نزدم آمد 
خواهد آن را بر سنت طالق دهد، چگونه طالقش  ميو گفت: مردي كنيزي دارد و 

د و بعداً پيش دهد؟ ندانستم در جوابش چه بگويم: به او گفتم از حماد سؤال كن

رفت و از حماد سؤال كرد و حماد و جواب حماد را به من بگويد زن  من برگردد
در جواب او گفت: او در حالي كه در طهارت از حيض و جماع كردن است، يك 

گذارد و وقتي كه از  ميطالق دهد، سپس او را ترك كند تا دو حيض را پشت سر 

                                                 
  .76مكي، مناقب أبي حنيفه، ص - 1

 .14الوصية مع شرحها، ص - 2

  ب ). – 119النور الالمع (ق  - 3

  .137الكردي، مناقب ابوحنيفه، ص - 4
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حالل است، زن  برايشج دوباره با او غسل كرد، در اين هنگام ازدوا ميحيض دو

برگشت و جواب حماد را به من گفت: با خود گفتم: نيازي به علم كالم ندارم و 

 1كفشهايم را برداشته و در حلقه درس حماد نشستم).

لعنت خدا بر عمرو بن لبيد باد كه راه علم كالم را در گويد: ( ميامام ابو حنيفه  -3

مردي از ابوحنيفه  2ر آن هيچ نفعي براي مردم نيست).كه د ميميان مردم گشود، عل
سؤال كرد و گفت: (در مورد آنچه كه مردم درباره پيشامدها، حوادث و اشياء 

گويند نظرت چيست؟ ابوحنيفه در جوابش گفت: اينها سخنان فيلسوفان است،  مي

بر تو واجب است كه از روايات و راه و روش سلف پيروي كني و از تمام 
 3مده ها بدعتند).آي نوپيدا دوري گزيني چون همه نوپيداها و بوجود چيزها

گويد: (روزي در حالي كه عده اي از اهل كالم نزد من  ميحماد بن أبي حنيفه  -4

بر من  –ابوحنيفه  –پدرم  ،كرديم ميبودند و با هم در مسئله اي مناظره و مجادله 
صداي پدرم را در خانه شنيدم و داخل شد، سر و صدايمان باال گرفت تا به ناگاه 

به سويش رفتم، به من گفت: اي حماد چه كسي پيش توست؟ گفتم: فالني و 

فالني و فالني، و كساني را كه نزدم بودند، نام بردم، پدرم گفت: در مورد چه 
كنيد؟ گفتم: در مورد فالن مسئله، به من گفت: اي حماد از علم  ميچيزي بحث 

به ياد نداشتم كه پدرم دچار اختالل حواس  –ترك كن كالم دست بكش و آن را 

 –و از جمله كساني هم نبود كه به كاري امر كند، سپس از آن نهي كند  دشده باش
به او گفتم: اي پدرم، آيا تو به من دستور نداده بودي تا دنبال علم كالم بروم، 

براي چه، گفت:  كنم، گفتم: ميآن نهي  زگفت: بله اي فرزندم، و من امروز تو را ا

، از جمله شوند مياي فرزندم! آنهايي كه بر سر مسائلي در علم كالم دچار اختالف 

بيني ولي بعداً شيطان بين  ميبر يك سخن و بر يك دين  راكه تو آنها  اند  كساني

                                                 
  .13/333تاريخ بغداد،  - 1

 .31- 28الهروي، ذم الكالم، ص - 2

 .194الهروي، ذم الكالم، ص - 3
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كارد، پس با هم به  ميپاشد و دشمني و اختالف را در ميانشان  ميآنها تخم نفاق 

 1خيزيد...). ميجنگ و جدال بر 

دارم از اينكه درباره اصول دين با  ميابوحنيفه به ابويوسف گفت: (تو را برحذر  -5

هستند كه از تو تقليد  ميعلم كالم صحبت كني، چون آنها قوبر اساس عامه مردم 

 2كنند). ميكنند و تو را به آن مشغول  مي

مربوط به اصول دين در مسائل  /اينها مجموعه اي از سخنان و اعتقادات ابوحنيفه 

 ل كالم بود.هو موضع ايشان نسبت به علم كالم و ا

                                                 
  .184-183مكي، مناقب أبوحنيفه، ص - 1

  .373مكي مناقب أبوحنيفه، ص - 2



  ومفصل س

  عقيده امام مالك بن انس 

 عقيده امام مالك در مورد توحيد -أ

هروي از طريق شافعي روايت كرده كه: از امام مالك در مورد توحيد سؤال شد؟  -1
شود كه ايشان  گمان برده صدر جواب گفت: (محال است كه نسبت به پيامبر 

را  –يكتاپرستي  –به امتش آداب قضاي حاجت كردن آموخته ولي به آنها توحيد 

أمرت أن أقاتل الناس «كه:  است صياد نداده باشد، و توحيد همان فرموده پيامبر 

گويند به غير  ميتا با مردم بجنگم تا  دستور داده شده ام« 1»حتی يقولوا ال إله إال اهللا

پس آنچه كه بوسيله آن » معبودي شايسته پرستش حقيقي نيستاز خداوند هيچ 
  2ماند حقيقت توحيد است). ميمالها و جانها محفوظ 

كند كه: (از مالك، ثوري، اوزاعي، ليث  ميقطني از وليد بن مسلم روايت إمام دار -2

بن سعد در مورد اخبار صفات سؤال كرد، گفتند: چنين اخباري وجود داشته و به 
 3).اند داده آن دستور

؟ شود ميگويد: (از مالك سؤال شد كه آيا خداوند در قيامت ديده  ميابن عبدالبر  -3

فرمايد: (در اين روز صورتهايي شاد و گشاده  ميدر جواب گفت: بله، خداوند 
و در مورد گروهي ) 23-22كنند) (قيامه/ ميوجود دارند، كه به پروردگارشان نگاه 

قيقت است، آنها در چنين روزي از ديدن پروردگارشان بي فرمايد: (بله، ح ميديگر 

 4).15(مطففين/ )اند بهره

                                                 
  .2640، ابوداود/2443، نسائي/324، مسلم/199بخاري/ - 1

  ).210-ذم الكالم (ق  - 2

، ابن عبدالبر، التمهيد، 118، البيهقي، اإلعتقاد، ص314، اآلجري، الشريعة، ص75الدار قطني، الصفات، ص - 3

)7/149.( 

  .36قاد، صاإلنت - 4
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و أشهب ايـن روايـت را آورده    فاز ابن ناص 1و قاضي عياض در ترتيب المدارك

     كه آن دو گفتند: يكي از آنها بر سؤال رفـيقش اضـافه كـرد و گفـت: اي اباعبـداهللا     

�{�P��������O��N������M���L����K����J��I�z   كننـد؟ امـام مالـك     مييعني به خداوند نگاه

به او گفـتم: عـده اي    –اشاره به دو چشمش كرد  –گفت: بله با چشمانشان، اينها 

توان به خداوند نگاه كرد و (ناظرة) به معناي منتظر ثـواب و پـاداش    ميگويند ن مي
نگاه كـرد،   توان به خدا مي، بلكه اند  الهي ماندن است. امام مالك گفت: دروغ گفته

 ª��©��¨��§ z}�: گويـد  ميرا نشنيده اي كه  (عليه السالم)آيا سخن موسي 

) (اي پروردگارا خودت را به من نشان بده تا تو را ببينم) موسي دروغ 143(اعراف/
   ت؟ پس خداونـد در جـوابش گفـت:   گفت و چيز محالي را از پروردگارش خواس

�{��¯��®z /يعني در دنيا، چون دنيا سراي فنا و بيني مي) (هرگز مرا ن143(اعراف (

مانـد، ديـده    مـي نابودي است، و به وسيله آنچه كه فـاني اسـت، آنچـه كـه بـاقي      
، پس زماني كه به سراي ابدي و ماندگار داخل شدند به وسيله آنچـه كـه   شود مين

كننـد و   مـي ماند به سوي آنچه كه مانـدگار بـوده و خواهـد بـود نگـاه       ميماندگار 

ــد  ــيخداون ــد:  م ــين/ ��z��y����x��w��v�������u���tz}�فرماي ــه، 15(مطفف ) (بل

  ).اند  حقيقت است، آنها در چنين روزي از ديدن پروردگارشان بي بهره

كند كه گفته: (ما نزد مالك بن انس بوديم  ميو ابونعيم از جعفر بن عبداهللا روايت  -4

 ، استواءيافته  ش استواءاباعبداهللا، خداوند بر عر كه مردي نزد او آمد و گفت: اي
چگونه است؟ تا آن زمان مالك  از چيزي خشمگين نشده بود ولي از سؤال اين 

شخص خشمگين شد، به زمين نگاه كرد و با چوبي كه در دست داشت شروع به 

سپس سرش را بلند كرد  .زدن بر زمين كرد حتي عرق روي پيشاني اش جمع شد
 كيفيت آنو شكار است آاستواء واضح و اخت و گفت: اند  و چوب را به كناري

                                                 
1 - )2/42.( 
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ايمان به آن واجب است و سؤال در مورد آن بدعت و گمان  ،قابل درك نيست

  1).نداختاند كنم تو اهل بدعت هستي و به او دستور داد تا برود و او را بيرون مي
ابونعيم از يحيي بن ربيع روايت كرده كه گفته: (نزد مالك بن انس بودم و مردي  -5

گويد: قرآن مخلوق است  مياو آمد و گفت: اي اباعبداهللا، در مورد كسي كه  نزد

او را بكشيد، آن مرد گفت:  -كافر –نظرت چيست؟ امام مالك گفت: اي زنديق 
ام باز گفتم،: امام مالك گفت: از هيچ كسي  عبداهللا من فقط سخني را كه شنيدهاي ابا

ام و اين سخن بزرگ و خطرناكي  چنين سخني را نشنيده ام، و فقط از تو شنيده

  2است).
گفت: هر  ميابن عبدالبر از عبداهللا بن نافع روايت كرده كه گفته: (مالك بن انس  -6

  3تا توبه كند). گرددرنج داده شود و زنداني  دنكس بگويد قرآن مخلوق است، با ز

در  اوندابوداود از عبداهللا بن نافع روايت كرده كه گفته: (امام مالك گفت: خد -7
  4ست).آسمان است و علمش در همه جا

  ب) عقيده امام مالك در مورد قضا و قدر

گفت: ديـروز   ميابو نعيم از ابن وهب روايت كرده كه: (شنيدم امام مالك به مردي  -1

مورد قدر از من سؤال كردي؟ مرد گفـت: بلـه، مالـك گفـت: خداونـد متعـال       در 

��������������U��T��S��R���^��]���\����[�����Z��Y���X��W��V}� گويــد: مــي

���b��a��`���_z  )/م با زور هـدايت هـر   يخواست ميو اگر ) (13سجده

                                                 
)، 7/151، ابن عبدالبر، التمهيد (18-17)، الصابوني، عقيدة السلف أصحاب الحديث ص6/32،326الحلية ( - 1

 .103)، اذهبي، العلو ص407-13/406، ابن حجر، فتح البراي (408البيهقي، األسماء و الصفات ص

)، قاضي عياض، ترتيب المدارك 1/249سنة و الجماعة ()، الاللكائي، شرح أصول اعتقاد أهل ال6/325الحلية ( - 2

)2/44.(  

 .35االنتقاء ص - 3

  ).7/138، ابن عبدالبر، التمهيد، (11، عبداهللا بن احمد، السنة، ص263ابوداود، مسائل اإلمام احمد ص - 4
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داديم، ولي وعده من حقيقت دارد كه از انسانها و جنيـان (گناهكـار)    ميانساني را 

 1كنم) پس بدون شك وعده خداوند محقق خواهد شد). ميجهنم را پر 
م مالك در مورد قدريه سؤال شد كه چه كساني اماگويد: (از  ميقاضي عياض  -2

از  دوباره ، و همچنينمخلوق نيستندد گناهان ني كه بگويان؟ گفت: كسهستند

بستگي دارد، اگر  نفسشانگويند: توانايي به  ميقدريه سؤال شد؟ گفت: كساني كه 

 2ورزند). مينافرماني  نهكنند و اگر  ميخواستند اطاعت 

سعيد بن عبدالجبار روايت كرده كه گفته: (شنيدم كه مالك بن ابن ابي عاصم از  -3

اين است كه درخواست توبه از  –قدريه  –گفت: نظر من در مورد آنها  ميانس 

 3آنها شود، اگر توبه كردند كه خوب ولي اگر توبه نكردند، كشته شوند).

نديدم كه بي  امام مالك فرمودند: هيچ كسي از اهل قدر را(گويد:  ميبر الابن عبد -4

 4عقل، نادان و سبك مغز نباشد).

ابن ابي عاصم از مروان بن محمد طاهري روايت كرده كه: (شنيدم از مالك بن  -5

شد؟ در جواب اين آيه را خواند: (و  ميانس در مورد ازدواج با مردي قدري سؤال 

از شخص مشرك بهتر است)  بنده مومنلعبد مؤمن خيرٌ من مشرك): (و 

 5).221(بقره/

گويد: (امام مالك گفت: شهادت دادن يك شخص قدري كه به  ميقاضي عياض  -6

كند جايز نيست، و همچنين شهادت دادن شخص  ميسوي بدعتش دعوت 
 كساني كه صحابه –و رافضي  –امام علي شوريدند عليه كساني كه بر  –خارجي 

 6جايز نيست). –دهند  ميدشنام  را

                                                 
  ).6/326الحلية ( - 1

  ).2/701)، شرح أصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة (2/48ترتيب المدارك ( - 2

  ).6/326)، ابونعيم، الحلية (88-1/87ابن ابي عاصم، السنة ( - 3

  .34االنتقاء، ص - 4

  ).6/326)، الحلية (1/88ابن ابي عاصم، السنة ( - 5

  ).2/47ترتيب المدارك ( - 6
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امام مالك در مورد اهل قدر سؤال شد كه آيا از سخن گويد: (از  ميقاضي عياض  -7

گفتن با آنها تكبر ورزيم و به آنها بي اعتنا شويم؟ گفت: بله، اگر آن شخص قدري 
و در روايتي ديگر آمده كه امام مالك فرمود: پشت سر  .به عقايدش بود عالم

شهري بر و اگر در  شود ميو حديث از آنها قبول ن شود ميقدريها نماز خوانده ن

  1آنها چيره شديد، آنها را از آن شهر اخراج كنيد).

  ج) عقيده امام مالك در مورد ايمان

ابن عبدالبر از عبدالرزاق بن همام روايت كرده كه: (شنيدم ابن جريج، سفيان  -1
گويند: ايمان، قول و  ميه و مالك بن انس نثوري، معمر بن راشد، سفيان بن عيي

 2).شود يمعمل است، زياد و كم 

گفت: ايمان، قول  ميو ابونعيم از عبداهللا بن نافع روايت كرده كه: (مالك بن انس  -2

 3و عمل است).

و ابن عبدالبر از أشهب بن عبدالعزيز روايت كرده كه: (امام مالك فرمود: مردم رو  -3

خواندند، سپس دستور داده شد كه رو به  ميماه نماز  16به بيت المقدس حدود 

 )143(بقره/ نکم)(و ما کان اهللا ليضيع إيماماز بخوانند، خداوند متعال فرمود: كعبه ن

دهد) امام  ميرا به هدر ن -نمازهايتان رو به بيت المقدس –(و خداوند ايمانتان 
گويند، نماز جزو ايمان  ميكه  افتادمسخن مرجئه  به ياد مالك گفت: و من در اينجا

 4نيست و اين سخني غلط است).

  يده امام مالك در مورد صحابهد) عق

ابونعيم از عبداهللا عنبري روايت كرده كه: (مالك بن انس گفت: هـر كـس يكـي از     -1
را كم شمارد و از شأن و منزلت او بكاهـد يـا در قلـبش     صاصحاب رسول خدا 

                                                 
  ).2/47ترتيب المدارك ( - 1

  .34االنتقاء ص - 2

  ).6/327الحلية ( - 3

  .34اإلنتقاء ص - 4
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ذره اي كينه و دشمني نسبت به آنها وجود داشته باشد، هـيچ حقـي در مـال فـيء     

��F��E��D��C��B��A}� اين آيه را خوانـد:  مسلمانان ندارد، سپس

���U��T��S��R��Q����P��O��N��M��L��K��J��I�����H������G
��X��W��Vگوينـد، اي   مـي مدنـد  آ(و كساني كه به دنبال صـحابه  ) 10(حشر/ ژ

پروردگارا از ما و برادرانمان كه قبل از ما ايمان آورده بودند، در گذر و ما و آنها را 
در دلهايمـان جـاي    انـد   و دشمني نسبت به كساني كه ايمـان آورده ببخش، و كينه 

سي آنها را كم شمارد و از شأن پس هر كروردگارا تو مهربان و رحيم هستي) نده، پ

بكاهد و در دلش ذره اي كينه و دشمني نسبت به آنها وجود داشـته   و جايگاهشان
  1باشد، او حقي در مال فيء ندارد).

  مترجم:

است كه بدون جنگ از كفار گرفته شود، مانند مالي كه كفار از ترس  مال فيء: مالي

د و جزيه و خراج و اموال اهل ذمه اي كه صاحب آن نمسلمانان به جاي گذاشته باش

  اشته باشد.دبميرد و وارثي ن

ونعيم از مردي از اوالد زبير روايت كرده كه: (ما نزد امام مالك بوديم در مورد با -2

كاست،  ميرد و از شأن و منزلت آنها شم ميرا كم  صرسول خدا مردي كه ياران 

���H}� صحبت كردند، امام مالك اين آيه را خواند: �G��F� �E�� DC� �B� �A
����Z��Y��X��W���V��UT��S���R��Q��P��O��N��M���LK��J�������I
���j��i��h��g��f������� �� � �e��d��c���b��a`���_��^��]��\[

���p���o��n��m��l��k��z��y��x��w��v���u��t��s��rq
���}��|��{z  /محمد رسول خداست و كساني كه با او هستند در 29(فتح) :(

جب شوند و تا و كشاورزان دچار شگفتي و تع...  استوارندمقابل كافران سخت و 

هر كس در دلش دچار «آنها به خشم آورد) امام مالك گفت: وسيله كافران را به 
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شود، اين آيه شاملش  صه يكي از ياران رسول خدا كينه و دشمني نسبت ب

  1».شود مي
قاضي عياض از اشهب بن عبدالعزيز روايت كرده كه: (ما نزد مالك بوديم،  -3

آمدند،  ميكه مردي از علويان در مقابلش ايستاد، و آنها به مجلس مالك  ميهنگا

اند، و هر كس پس مالك را صدا زد، اي ابا عبداهللا، مالك رو به طرف او بر گرد
زد، بيشتر از رو برگرداندن با سرش به طرف شخص صدا كننده  ميمالك را صدا 

ن يخواهم تو را به حجت و دليل ب ميبه ما گفت: من  شخص طالبيكرد،  ميكاري ن

، به خدا سؤال كردخود و خدايم قرار دهم، تا زماني كه پيش او رفتم و از من 
  بگويم، مالك چنين به ما گفته:

  .سؤال كن ك به او گفت:مال

  بهترين مردم است؟ صعلوي گفت: چه كسي بعد از رسول خدا 
مالك گفت: ابوبكر، علوي گفت: بعداً چه كسي؟ مالك گفت: عمر، علوي گفت: بعداً 

علوي گفت: قسم به خدا  .چه كسي؟ مالك گفت: خليفه از روي ظلم كشته شده، عثمان

  2و گفت: انتخاب با خودت است.)هيچ گاه با تو نخواهم نشست. مالك به ا

  هـ) نهي امام مالك از علم كالم و جدل

گفت:  ميابن عبدالبر مصعب بن عبداهللا زبيري روايت كرده كه: (مالك بن انس  -1
دارم، و اهل سرزمين ما نيز  ميسخن گفتن بدون علم در مورد دين را سخني زشت 

گفتن در مورد عقيده جمهور  كنند، مثل سخن ميدارند و از آن نهي  ميآن را زشت 

قدريه و امثال آنها، و سخني را كه همراه علم باشد دوست دارند اما سخن گفتن 
در مورد دين خدا و ذات خداوند عزوجل، سكوت كردن درباره آنها را بيشتر 

دوست دارم، چون اهل سرزمينمان را ديده ام كه از سخن گفتن در مورد دين مگر 

  3).كردند مينهي  آنكه همراه علم باشد،

                                                 
  ).6/327الحلية ( - 1

  ).45-2/44ترتيب المدارك ( - 2

  .45جامع بيان العلم و فضله ص - 3
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گفت: اگر مردي  مي مالك كهع  روايت كرده كه: (شنيدم ابونعيم از عبداهللا بن ناف -2

تمام گناهان كبيره به غير از شريك قرار دادن براي خدا را انجام داده باشد، سپس 
دست كشد  –سخن گفتن بدون علم در مورد دين  –از اين هوا و هوسها و بدعتها 

 1).دشو ميوارد بهشت 

هروي از اسحاق بن عيسي روايت كرده كه: (مالك گفت: هر كس با علم كالم در  -3
، هر كس با كيمياگري مشغول بدست آوردن دنيا شد، شود ميطلب دين باشد كافر 

 2ورشكست شد، و هر كس دنبال احاديث غريب رفت، دروغگو شد).

ن انس از مجادله در خطيب از اسحاق بن عيسي روايت كرده كه: (شنيدم، مالك ب -4
گفت: هر زمان مردي مجادله كننده تر از مردي ديگر  ميكرد و  ميدين عيبجويي 

 صجبرييل براي پيامبر  –قرآن  –كه ما آنچه را  پيش ما آمد، سعي بر آن داشت

 3 ده رد نمائيم).آور

(پيش مالك رفتم و نزد او مردي  هروي از عبدالرحمن بن مهدي روايت كرده كه: -5

كرد، مالك به او گفت: شايد تو از ياران عمرو بن عبيد  ميد كه از او سؤال بو

باشي، خداوند عمرو بن عبيد را لعنت كند، چون او بود كه بدعت كالم را 
بنيانگذاري كرد، و اگر كالم، علم بود، صحابه و تابعين در مورد آن سخن 

 4).اند گفتهو دستورات ديني سخن  گفتند، همچنان كه در مورد احكام مي

گفت: شما را  ميمالك كه هروي از أشهب بن عبدالعزيز روايت كرده كه: (شنيدم  -6
دارم، گفته شد: اي اباعبداهللا بدعت چيست؟ گفت: اهل  مياز بدعت بر حذر 

كه در مورد اسماء و صفات، كالم، علم و قدرت خداوند بدون  اند  بدعت كساني

                                                 
  ).6/325الحلية ( - 1

  أ).– 173ذم الكالم (ق - 2

  .5شرف أصحاب الحديث ص - 3

  ب ). – 173ذم الكالم (ق  - 4
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چيزي كه در مورد آن صحابه و تابعين گويند، و از  ميسخن  ميكوچكترين عل

 1).شوند مي، ساكت ناند  واقعي آنها سكوت كرده

ابونعيم از امام شافعي روايت كرده كه: (مالك بن انس زماني كه بعضي از اهل هوا 

و هوس پيش او آمدند، گفت: اما من از طرف خداوند و دينم داراي دليل و برهان 

ي كه در شك قرار دارد برو و با او سش كهستم، و اما تو در شك هستي پس پي
  2مجادله و مباحثه كن).

ويز منداد مصري مالكي روايت كرده كه: خابن عبدالبر از محمد بن احمد بن  -7 

(مالك فرموده، اجاره دادن كتابهاي اهل اهواء و بدعت و پيشگويان به وسيله 
كتابهاي اهل اهواء و  جايز نيست و كتابي را نيز نام برد و سپس گفت: و ،ستارگان

بدعت نزد ياران ما، همان كتابهاي اهل كالم از جمله معتزلي ها و امثال آنها 

 3).شود ميباشند و اجاره آنها فسخ  مي
و اين نگاهي گذرا به موضع عقيدتي امام مالك در مورد توحيد، صحابه رسول خدا، 

  ايمان، علم كالم و غيره بود كه به آن اشاره اي كرديم.

                                                 
  أ). – 173ذم الكالم (ق  - 1

 ).6/324الحلية ( - 2

 .417 -416ه صجامع بيان العلم و فضل - 3





  صل چهارمف

  مام شافعياعقيده  

  عقيده امام شافعي درباره توحيد -أ

يا به يكي ه كه: (شافعي گفته: هر كس به خداربيع بن سليمان روايت كرد زبيهقي ا -1
از اسماء الهي قسم خورد، سپس قسمش را بشكند كفاره قسم بر او واجب است و 

: قسم به كعبه يا قسم به هر كس به چيزي غير از خدا قسم خورد مثل اينكه بگويد

پدرم، قسم به جانم، قسم به فالن و فالن ... سپس قسمش را بشكند كفاره اي 
ندارد، و قسم خوردن به غير خدا زشت است و بر مبناي اين فرموده رسول خدا از 

إن اهللا عزوجل اکم أن حتلفوا بآبائکم فمن کان حالفاً فليحلف باهللا «آن نهي شده است: 

(خداوند عزوجل شما را از قسم خوردن  به پدرانتان نهي كرده، هر  »:أو ليسکت
  1خورد به خدا قسم خورد يا ساكت باشد). ميكس قسم 

و دليل اين مسئله را شافعي چنين توضيح داده كه چون اسماء خداوند مخلوق 
نيستند پس قسم خوردن به آنها جايز است، و هر كس به آنها قسم خورد سپس 

  2ت بايد كفاره قسم دهد.قسمش را شكس

از امام شافعي روايتي را نقل كرده كه  (اجتماع اجليوش االسالمية)ابن القيم در كتاب  -2
اهل  –: (سخن در مورد سنتي كه من بر آن هستم و يارانمان اند ايشان فرموده

ز آنها سنت رسول خدا او  كساني كه آنها را ديده ام( را نيز بر آن ديده ام –حديث 
اين است كه: شهادت  )اشخاصي چون سفيان و مالك و غير آنها ا گرفته امر ص

دادن به اينكه هيچ معبودي به غير از خداوند شايسته پرستش حقيقي نيست و 

ستاده خداست و خداوند بر عرش در آسمان قرار دارد، به مخلوقاتش هر محمد فر
مان دنيا پائين و خداوند هر طور بخواهد به آس شود ميگونه بخواهد نزديك 

  3آيد). مي

                                                 
  ).1/405مناقب الشافعي ( - 1

  .193ابن ابي حاتم، آداب الشافعي، ص - 2

  .124، اثبات صفة العلومي، ص165اجتماع الجيوش األسالمية ص - 3
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شبهات  مي تواند امام ذهبي از مزني روايت كرده كه: (با خود گفتم: تنها كسي كه -3

 .، شافعي استخارج كند و مشكالت مرا در مسئله توحيد صحيح از دل و درونم
به سويش روانه شدم و او در مسجد مصر بود وقتي در مقابلش زانو زدم گفتم: 

به خاطرم خطور كرده، دانستم كه هيچ كس علم تو را و  يدي در مورد توحسؤال

داني كجا  ميآنچه را كه نزد توست ندارد. شافعي ناراحت شد، سپس گفت: آيا 
هستي؟ گفتم: بله، گفت: اين جايي است كه خداوند فرعون را در آن غرق كرد، آيا 

نظور سؤال دستور داده در اين مورد سؤال كني (م صبه تو ابالغ شده كه پيامبر 

در مورد خداوند)؟ گفتم: نه، گفت: آيا صحابه در مورد آن سؤال كردند؟ گفتم: نه، 
داني چند ستاره در آسمان است؟ گفتم: نه، گفت: جنس ستاره اي از  ميگفت: آيا 

داني؟ گفتم: نه،  مياز چه چيزي خلق شده را يا آنها يا زمان طلوع و غروبش را 

كند  ميبيني و تو را بر خلقتش راهنمايي  مي گفت: پس وقتي چيزي را كه تو
از من سؤالي از كني؟ سپس  ميشناسي، چگونه در مورد علم خالقش صحبت  مين

را به چهار شكل دسته بندي كرد، و  آن، وضو كرد، ندانستم و اشتباه جواب دادم

بار به آن  5گفت: چيزي كه تو در روز  من هيچ يك از اشكالش را ندانستم. سپس
ي و مكلف به دانستن علم خالق علمش را ترك كرده ا –وضو گرفتن  –داري  نياز

اي، زماني كه چيزي در مورد خداوند به خاطرت خطور كرد به اين فرموده  شده

�}�خداوند برگرد:  � �Ù�� � �Ø��×��� �Ö�� � � � � � �Õ� � � � � � �Ô�� � � � �Ó� � ÒÑ�� � � � � � � � � �Ð��Ï��C��B� �A

� �E��Dz.... /ما، خداي يگانه اي است، ) (و خداي ش164-163(بقره
هيچ معبودي به غير از او كه بخشاينده و مهربان است شايسته پرستش حقيقي 

نيست و حقيقتاً در خلقت آسمانها و زمين و ...) و با نگاه به مخلوق بر وجود 

رسد به سختي و تنگي  ميخالق استدالل كن و خودت را در آنچه كه عقلت به آن ن

 1مينداز).

                                                 
  ).10/31سير أعالم النبالء ( - 1



 31               عقيده امامان چهارگانه اهل سنت 

لبر از يونس بن عبداالعلي روايت كرده كه: (شنيدم شافعي را كه ابن عبدا  -4

شياء غير از و ا گفت: اسم غير از مسماي آن ميگفت: زماني كه شنيدي مردي  مي
  1است، شهادت بده كه او كافر است). وجود ظاهري آن

ه گويد: (و الحمد هللا... كسي كه او آنچنان است ك مي (الرسالة)امام شافعي در كتاب  -5
خودش را به آن وصف كرده و باالتر از آنچه كه مخلوقاتش او را به آن وصف 

  2كنند قرار دارد). مي

در كتاب (السير) از شافعي روايت كرده كه: (شافعي فرموده: صفاتي را  ذهبيامام  -6
دانيم و  ميبراي خداوند ثابت  ذكر شدهسنت در و  اشاره كردهبه آنها  كه قرآن

كنيم همچنان كه خودش نيز نفي  ميگونه تشبيه را از خداوند نفي قبول داريم، و هر

) (چيزي مثل او 11(شوري/ ��X��W��V�����U���TS��������R��Qz}�كرده: 

  3نيست).

�������z��y����x��w��v}�ابن عبدالبر از ربيع بن سليمان روايت كرده كه:  -7 �u���t

z /از ديدن پروردگارشان  –يامت ق –) (بله، حقيقتاً آنها در آن روز 15(مطففين

محروم و بي نصيبند)، فرمود: از اين آيه دانستيم كه دسته اي در روز قيامت محروم 
  4).شود ميبينند و براي ديدن خداوند به آنها ظلم ن ميمانند و خداوند را  مين

حمد بن ادريس شافعي بودم اللكائي از ربيع بن سليمان روايت كرده كه: (مهمان م -8

برايش آورده شد و در آن از شافعي در  –نام محلي است  –اي از صعيد  امهكه ن

�}�مورد آيه  �z��y����x��w��v�� � � � � �u�� �tz  :هرگز! قطعاً ايشان   15المطففين)

ل شده بود، شافعي در جواب ن روز از پروردگارشان محروم و مطرودند) سؤاآدر 

ت خداوند محرومند اين خود وقتي آنها در آن حالت عذاب و سختي از رؤي گفت:

بينند.  مياست بر اينكه انسانها خداوند را در حالت رضايت خداوند از آنها  يدليل

                                                 
  ).6/187، مجموع الفتاوي (79اإلنتقاء ص - 1

  .7-8الرسالة ص - 2

  ).20/341السير ( - 3

  .79قاء صاإلنت - 4
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گويي؟ شافعي گفت: بله و  ميربيع گفت: به شافعي گفتم: اي ابوعبداهللا اين چنين 

  1پرستم). ميبه همين منوال خدا را 
عي اسم ابراهيم بن اسماعيل بن دالبر از جارودي روايت كرده كه: (نزد شافبابن ع -9

ال اهللا إله إعلية به ميان آمد، شافعي گفت: من با او در همه چيز مخالفم، و درباره ال 

گويم، هيچ معبودي به غير از خدايي كه با  ميگويم، بلكه من  ميمثل او سخن ن
از پشت حجاب سخن گفت: شايسته پرستش حقيقي نيست و  (عليه السالم)موسي 

گويد: هيچ معبودي به غير از خدايي كه سخن را خلق كرد تا موسي  ميابراهيم 

  2د، شايسته پرستش حقيقي نيست).نورا از پشت حجاب بش آن (عليه السالم)
گويد: هر كس بگويد  مياللكائي از ربيع بن سليمان روايت كرده كه: (شافعي  -10

  3قرآن مخلوق خداوند است، كافر است).

د زبيري روايت كرده كه: (مردي به شافعي گفت: در مورد محم يبيهقي از اب -11
ن به من بگو آيا خالق است؟ شافعي گفت: نه، مرد گفت: آيا مخلوق است؟ آقر

شافعي گفت: نه، مرد گفت: مخلوق نيست؟ شافعي گفت: بله، مرد گفت: دليلت بر 

كني به  ميبلند كرد و گفت: اقرار  نبودن قرآن چيست؟ شافعي سرش رامخلوق 
اينكه قرآن كالم خداست، مرد گفت: بله، شافعي گفت: خداوند متعال درباره قرآن 

�}�فرموده:  �Á� �À�� �¿��¾��½��¼��»��º�� �¹��¸z  /6(توبه (

(هرگاه يكي از مشركان بر تو پناه آورد، او را پناه بده، تا سخن خداوند را بشنود) 

قيقتاً با موسي سخن ) (و خداوند ح164(نساء/ ��m��l���k��j��iz}�و 
كني به اينكه خداوند بوده و كالمش نيز از قديم  مياقرار  آياگفت). شافعي گفت: 

بوده؟ يا اينكه خداوند بوده و كالمش نبوده؟ مرد گفت: خداوند بوده و كالمش نيز 

كرد و گفت: اي كوفيان، حقيقتاً شما با  ميگويد: شافعي تبس ميبوده است. زبيري 
رناكي پيش من آمديد، زماني كه اقرار كرديد به اينكه خداوند از سخن بزرگ و خط

                                                 
  ).2/506شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة ( - 1

  ).1/35، اللسان (79االنتقاء ص - 2

  ).1/252شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة ( - 3
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اول بوده و كالمش بعداً بوجود آمده، پس كالم از كجا نشأت گرفته: كالم خداست 

گويد: مرد ساكت  مييا غير خداست، يا جدا از خداست، يا نزد خداست؟ زبيري 
  1شد و از مجلس خارج شد).

از روايت ابي طالب  –ه امام شافعي نسبت داده شده در قسمتي از اعتقاداتي كه ب -12

چنين آمده كه: (در مورد صفات خداوند عزوجل و آنچه كه شايسته  –عشاري 
است به آن ايمان آورده شود از شافعي سؤال شد، و در جواب گفت: خداوند 

 صتبارك و تعالي داراي اسماء و صفاتي است كه در كتابش آمده و پيامبرش 

از مخلوقات خداوند در حالي كه حجت  يكآن خبر داده، و براي هيچ  امتش را به
در مورد آن نزدش به  صبر او اقامه شده و قرآن بر آن نازل شده و حديث پيامبر 

صحت رسيده جايز نيست كه عقيده اي خالف اين داشته باشد، چون اگر بعد از 

ه خداوند عزوجل مخالف اسماء و صفات خداوند باشد كافر ب ،اقامه حجت بر او
بر او، معذور به جهل است،  –از حيث خبر  –خواهد بود ولي قبل از اقامه حجت 

يشيدن و ... ممكن نيست و درك اند  چون دانستن اين موضوع با عقل و تفكر و

. و از جمله اين اسماء و صفات اخبار خداوند عزوجل مبني بر اينكه او شود مين

�شد با ميست د سميع است و داراي دو {� �Ã� �Â� �Ázه دو دست : (بلك

�) و براي او دست راستي وجود دارد (64خداوند بازند) (مائده/ {���Â

Ä� �Ã z�) : دنشو ميو آسمانها با دست راست او درهم پيچيده (

��j��i��h��g}�) و خداوند داراي صورت است 67(زمر/ � �f z همه چيز :

��x��w��v��u���t}� ) و88) (قصص/شود ميجز صورت خداوند فاني و نابود 

� �z� �yz ماند)  ميبا عظمت و ارجمند تو  : و تنها صورت پروردگار

حتي يضع الرب فرمايد: ( مي ص) و خداوند داراي پا است و پيامبر 27(الرحمن/

و  2دهد) ميخداوند عزوجل پايش را در جهنم قرار  تا زماني كهعزوجل فيها قدمه: 

                                                 
  ).408-01/407مناقب الشافعي  - 1

  .2848، مسلم، 4848بخاري،  - 2
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فرمايد: (لقي اهللا  مي صشده پيامبر  در مورد كسي كه در راه خداوند كشته

كند كه خداوند  ميعزوجل و هو يضحك اليه: در حالي خداوند عزوجل را مالقات 
خداوند هر شب به آسمان دنيا فرود  صو طبق خبر رسول خدا  1خندد) ميبه او 

 صآيد و اينكه خداوند يك چشم نيست، زماني كه در مورد دجال از پيامبر  مي

(إنه أعور و إن ربكم ليس بأعور: دجال يك چشم است ولي د: وسؤال شد، فرم
و مؤمنان خداوند را در روز قيامت با چشمانشان  2پروردگارتان يك چشم نيست)

بينند. طبق فرموده رسول  ميچهارده را در دنيا خواهند ديد، همچنان كه ماه شب 

من أصابع ب إال هو بين أصبعين خداوند داراي انگشت است: (ما من قل صخدا 
رحمن عزوجل: هيچ قلبي نيست مگر اينكه بين دو انگشت از انگشتان خداوند ال

يعني خداوند هر گونه بخواهد آن را دگرگون  –بخشنده عزوجل وجود دارد 

  3).- كند  مي
نيز در  صاين معاني كه خداوند عزوجل خودش را به آنها توصيف كرده و رسولش 

يشيدن اند كرده حقيقتشان به وسيله عقل و تفكر واحاديث خداوند را به آنها توصيف 

مگر بعد از  شود ميگردد و هيچ كس هم به دليل جاهل بودن به آنها تكفير ن ميدرك ن
 اينكه خبري در اين باره به او رسيده باشد. و اگر در اين باره خبري بيايد  كه در فهم و

اي به حقيقت آن ايمان آورد  دهه قرار گيرد، واجب است كه شنونيشيدن در مقام مشاهداند 

   ديده يا شنيده، بر آن شهادت دهد. صو آن گونه كه آن را از رسول خدا 

دانيم و هر گونه تشبيهي را  ميكنيم و آنها را حق  ميثابت براي خدا و اين صفات را 

��������R��Q}�نمائيم.  ميكنيم، همچنان كه آن را از ذات خداوند رد  ميدر اين باره رد 
S��X� �W� �V� � � � �U� � � Tz :) هيچ چيزي مانند خداوند نيست و او شنوا و

  ).11بيناست). (شوري/

                                                 
  .1890، مسلم، 2826بخاري،  - 1

  .2933، مسلم، 7131بخاري،  - 2

، ابن مسند، الرد 317)، اآلجري، الشريعة ص1/525، حاكم ، مستدرك (199)، ابن ماجه، 4/182احمد، مسند ( - 3

 .87علي الجهمية ص
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  ب) عقيده امام شافعي در مورد قضا و قدر

كند كه: (از شافعي در مورد قدر سؤال شد،  ميربيع بن سليمان روايت  زبيهقي ا -1

  گفت:

  ن مل تشأ مل يکنما شئت کان و إن مل أشأ                        و ما شئت إ
  سنخلقت العباد علی ما علمت                      ففی العلم يجری الفتی و امل

  علی ذا مننت و هذا خذلت                      و هذا أعنت و ذا مل تعن
  ١فمنهم شقی و منهم سعيد                        و منهم قبيح و منهم حسن

هر چند كه من نخواهم و هر چه بخواهم اگر   شود مي –خدا  –هر چه بخواهي (

  .شود ميتو نخواهي ن
  بندگان را بر آنچه دانستي خلق كردي و در علم ازل، جوان و پير بودند.

يكي را انعام به نعمت كردي و ديگري را پست و خوار گرداندي، يكي را ياري 

  رساندي و ديگر را محروم كردي.
ي خوشبخت، بعضي زشت گرديدند و بعضي از بندگان نگون بخت شدند و بعض

  .)بعضي زيبا

بيهقي در مناقب شافعي آورده كه شافعي گفته: (خواست و اراده انسانها به سوي -2
گردد و خواست و اراده اي ندارند مگر آنكه خداوند خالق جهانيان  ميخداوند بر 

هاست، داشته باشد، انسانها خالق اعمالشان نيستند، بلكه خداوندي كه خالق انسان

از طرف خداوند  –چه خير و چه شرش  –باشد. و قدر  ميخالق اعمالشان نيز 
عزوجل است، و عذاب قبر، سؤال از اهل قبور، مبعوث شدن، حساب روز قيامت، 

بهشت و جهنم و ... كه در احاديث و روايات از آنها بحث شده همگي حقيقت 

  2دارند).

داني قدري كيست؟ كسي  ميفعي گفت: كند كه: (شا مياللكائي از مزني روايت  -3

 3گويد خداوند هيچ چيزي را خلق نكرده تا به آن عمل شود). مياست كه 

                                                 
 ).2/702)، شرح أصول اعتقاد اهل اسنة و الجماعة (413-1/412مناقب الشافعي ( - 1

  ).1/415مناقب الشافعي ( - 2

  ).2/701اعة (شرح أصول اعتقاد اهل السنة و الجم - 3
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در حق  صكند كه: (قدريه كساني هستند كه رسول اهللا  ميبيهقي از شافعي روايت -4

   كساني 1هستند) ميفرمايد: (هم مجوس هذه األمة: آنها مجوس امت اسال ميآنها 

 2خداوند تا زماني كه معصيتي روي ندهد از آن خبر ندارد).گويند،  ميكه 

كند كه شافعي خواندن نماز پشت  ميبيهقي از ربيع بن سليمان از شافعي روايت -5

 3دانست. ميسر شخص قدري را مكروه 

  ج) عقيده امام شافعي در مورد ايمان

ان قول و عمل و گفت: ايم يكند كه: (شنيدم شافعي م ميابن عبدالبر از ربيع نقل  -1

���c}� شنيده اي:باشد، آيا اين سخن خداوند را ن مياعتقاد قلبي  �b� � � � � �a� �`

d z(يعني خداوند 143گرداند) (بقره/ ميو خداوند ايمان شما را ضايع ن� (

گرداند و نماز را ايمان نام نهاده كه  مينماز شما را به سوي بيت المقدس ضايع ن
  4.شامل قول، عمل و اعتقاد است)

گفت: ايمان قول و  ميكند كه: (شنيدم شافعي  ميبيهقي از ربيع بن سليمان نقل  -2

  5گردد). ميو ناقص  شود ميعمل است، زياد 
كند كه: (مردي به شافعي گفت: كدام عمل نزد  ميبيهقي از ابو محمد زبيري نقل  -3

خداوند واالتر است؟ شافعي گفت: آن چيزي كه هيچ عملي بدون آن قبول 

، مرد گفت: آن چيست؟ شافعي گفت: ايمان به خداوندي كه هيچ معبودي شود مين
ترين آنها  ترين و پر منفعت ترين اعمال و شريف تبهبه غير از او نيست، از بلند مر

باشد. مرد گفت: آيا ايمان قول و عمل است يا قول بدون عمل؟ شافعي گفت:  مي

اين عمل است. مرد گفت: اين داوند و قول بعضي از ايمان عمل كردن براي خ

                                                 
 ).1/85، حاكم، مستدرك (4691ابوداود،  - 1

  ).1/413مناقب الشافعي ( - 2

  ).1/413مناقب الشافعي ( - 3

  .81اإلنتقاء ص - 4

  ).1/387مناقب الشافعي ( - 5
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داراي حاالت،  ،برايم توضيح بيشتري بده تا بفهمم، شافعي گفت: ايمان مسئله را

درجات و طبقاتي است كه بعضي از درجات و طبقاتش تام است و به تام بودن 
منتهي و بعضي از آنها ناقص است و به نقصان در ايمان  شود ميمنتهي ايمان 

چون همواره در حال  شود مييمان هيچ گاه  كامل ن. مرد گفت: پس اشود مي

كاهش و افزايش است؟ شافعي گفت: بله، مرد گفت: چه دليلي بر اين وجود دارد؟ 
امهاي فرزندان آدم فرض گردانده، و هر اند شافعي گفت: خداوند ايمان را بر

مگر اينكه در  و نيستده است و هيچ عضوي از اعضاي اراز ايمان ب ميعضوي سه

و  –ليت خاص خود را دارد هر عضوي مسؤ –ال ايمان به خود واگذاشته شده قب
  كند. ميبا عضو ديگرش در اين باره فرق 

كند و آگاهي و تفهيم  مياز جمله آن اعضاء قلبي است كه انسان به وسيله آن درك 

كند و اعضاي بدن فقط به  مييابد و قلب امير بدني است كه اعضاي آن بدن را نفي ن مي
  نمايند. ميستور و نظر قلب صدور فعل د

نگرد و دو گوشي است  ميبه وسيله آن  انساناست كه  مياز جمله آن اعضاء دو چش

كند و دو پايي است كه بدان راه  ميشنود و دو دستي است كه بدان عمل  ميكه بدان 
ويد گ ميرود و آلت تناسلي است كه در جلوش قرار داده شده و زباني كه به آن سخن  مي

  و سري كه صورتش بر آن قرار دارد.

بر قلب غير آنچه بر زبان فرض شده، واجب گرديده و بر زبان غير آنچه بر چشمها 

فرض شده، واجب گرديده و بر دستان غير آنچه بر پاها فرض شده واجب گرديده و بر 
  آلت تناسلي غير آنچه بر صورت فرض شده، واجب گرديده است.

را كه بر قلب فرض گردانده شامل: اقرار، معرفت، اعتقاد، رضايت  و اما خداوند ايماني

و تسليم شدن به اين است كه خداوند همان معبودي است كه شايسته پرستش حقيقي 
باشد و هيچ شريكي ندارد و همسر و فرزندي نگزيده است و محمد بنده و فرستاده  مي

، و اين اند  و كتابهاي آسماني آمدهاوست و اقرار به آنچه كه از طرف خداوند از پيامبران 

همان ايماني است كه خداوند شكوه مند بر قلب واجب گردانيده و آن همان عمل قلب 

�}�: است � � � � �}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��sz  /106(نحل (
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گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است.  مي(به جز آنانكه وادار به اظهار كفر 

  دارند). مياني كه سينه خود را براي پذيرش مجدد كفر گشاده ولي كس

�{���æ��å��ä��ã�����â��áz  ــاد خــدا آرام ــا ي ــان ب ــان! دلهايم ــي: ه ــد م  گيرن

  ).28(رعد/

�{s��r��q��p��o��n���m��l z� ؤمن گويند م ميكساني كه به زبان

  ).41(مائده/ هستيم ولي از دل مؤمن نيستند

�{�u����t��s���r��q��p��o��x����w��v z� و اگر آنچه را كه در دل داريد

  ).284(بقره/كند  ميآشكار سازيد يا پنهان داريد، خداوند شما را طبق آن محاسبه 
ن عمل قلب است و آاست كه خداوند بر قلب فرض گردانده و  ايمانيو اين همان 

  باشد. ميرأس ايمان 

قرار يافته و به آن معتقد است را و خداوند بر زبان قول و بيان آنچه كه قلب بر آن است

�}�فرمايد:  ميفرض گردانده و در اين باره  �U� �T� �Sz ) بگوئيد ما به خدا ايمان

�}�) و 136آورده ايم) (بقره/ �º� �¹� � � �¸z ) و با مردم به زبان  خوش سخن

) و اين همان چيزي است كه خداوند بر زبان فرض كرده از قول و بيان 83بگوئيد) (بقره/
در قلب است و آن همان عمل قلب است. و خداوند بر گوش فرض كرده، خودش  آنچه

دارد و از آنچه خداوند نهي كرده پنهان دارد  را از شنيدن آنچه خداوند حرام كرده بر حذر 

�{��É� � È� � Ç� � � Æ� � Å� � � � Ä� � Ã� � Â� � Á� � À� � ¿� � ¾� � ½� � ¼� � � »� � º� � ¹� � ¸
Ú� � Ù� � Ø� � ×� � Ö� � Õ� � Ô� � Ó� � � ÒÑ� � Ð� � Ï� � ÎÍ� � Ì� � Ë� � Ê� �� � � Ûz 

خدا مورد  ت) (و خداوند در قرآن بر شما نازل كرده كه هرگاه شنيديد آيا140(نساء/

گيرد با آنان منشينيد تا به سخني غير از آن در آيند چرا كه در  ميانكار و ريشخند قرار 
اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند منافقان و كافران را همگي در دوزخ 

  رد.)گرد خواهد آو
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��: (فرمايد ميسپس خداوند فراموشي را از اين قاعده استثناء كرده و  {���Ø� �×

�� �á��à���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ùz  /و اگر شيطان تو را به ) 68(أنعام

  .ادآوري ديگر با قوم ستمكار منشينپس از ي )يعني با آنها نشستي( انداخت، فراموشي

�{�v���ut��s��r����q��p��o��n��m��l��k���{��z��y��x����w
���©��¨��§��¦��¥��¤£��¢��¡������~}��|z /پــس 18-17(زمــر) (

كننـد،   ميدهند و بهترين آن را پيروي  ميبشارت ده به آن بندگانم كه به سخنان گوش فرا 
  كه خداوند آنها را هدايت كرد و آنها از خردمندانند). اند  اينها كساني

�{K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A����P��O������N��M��L
��U��T���S��R��Qz /ن) (به راستي كه مؤمنان رستگار شدند، همانا4-1(مؤمنون 

  پردازند). ميكه در نمازشان فروتنند، و آنان كه از بيهوده روي گردانند و آنان كه زكات 

�{��s��r������q��p��oz      تابنـد)   مـي (و چـون لغـوي بشـنوند از آن روي بـر

  ).55(قصص/

�{c��b����g��f��e������dz     گذرنـد)   مـي (و چون بر لغو بگذرنـد بـا بزرگـواري

  ).72(فرقان/

و اين همان چيزي است كه خداوند عظيم الشأن بر گوش واجب كرده تـا خـودش را   

باشـد كـه از ايمـان     مـي ز آنچه كه برايش حالل نيست، پاك نگه دارد و آن عمل گـوش  ا

  .گيرد مينشأت 

به سوي آنچه خداوند حرام كرده نگاه نكنند و از آنچه و بر چشمها واجب كرده كه 
  فرمايد: ميي كرده چشم پوشي كنند. خداوند تبارك و تعالي هخداوند از آن ن

�{t��s��r��q��p���o��n z نـد  (به مؤمنان بگو، ديده فرو نه

  ).30و پاكدامني ورزند). (نور/
اسلي آمده، منظور حفظ در قرآن در مورد حفظ آلت تنكه ي تمام آياتو شافعي گفت: 

آن از زنا است، به غير از اين آيه كه در آن منظور حفظ آلت تناسلي از نظر كردن و ديدن 

  است.
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و اين همان چيزي است كه خداوند بر دو چشم واجب كرده تا چشم فرو برده شود و 

از ديدن حرامها خودداري گردد و اين همان عمل چشمهاست كه از ايمان نشأت گرفته 
  ت.اس

گوش و چشم فرض شده، خبر سپس خداوند در يك آيه در مورد آنچه كه بر قلب، 

��������Ð}�فرمايد:  ميدهد و  مي ����Ï��Î����Í��Ì���Ë��Ê��É���ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á
���Ò��Ñz  /و چيزي كه بدان علم نداري دنبال مكن زيرا گوش، چشم و 36(اسراء) (

  ).قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد

شافعي گفت: يعني خداوند بر آلت تناسلي فرض كرده كه با عمل به محرمات الهي 

  دچار حرمت شكني نشود.

�{��Z��Y��X��W��Vz 5(مؤمنون/ و كساني كه پاكدامنند.(  

�{��_���^����]��\��[��Z��Y��X��W�����������������V��Uz /و شما 22(فصلت) (

بر ضد شما گواهي دهند، گناهانتـان را پوشـيده    از اينكه مبادا گوش و ديدگان و پوستتان

  داشتيد). مين
باشد و اين همان چيزي است كه  ميو منظور از جلود در اين آيه، آلت تناسلي و رانها 

خداوند بر آلت تناسلي فرض كرده و دستور داده تا از آنچه حرام است بازداشته شود و 

  اين عمل آلت تناسلي است.
، كه انسان به وسيله آنها آنچه را كه خداوند حرام كرده انجام و بر دستها واجب كرده

ن دستور داده از جمله صدقه دادن، صله رحم كردن، آندهد. بلكه آنچه را كه خداوند به 

جهاد در راه خدا، وضو گرفتن براي نمازها و ... انجام دهد. در اين باره خداوند 

���J��I}�فرمايد:  مي �H��G��F� �E� �D� �C� �B��A���K

� �Lz  يد صورت و به عزم نماز برخاستايد چون  رده(اي كساني كه ايمان آو

  ).6دستهايتان را تا آرنج بشوئيد) (مائده/

�{��a��`��_��~��}��|��{��z�����y���x���w��v��������u��t���s��rz 

خورد كنيد گردنها را بزنيد تـا چـون   اند بر ) (پس چون با كساني كه كفر ورزيده4(محمد/
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ان را از پاي در آوريد پس اسيران را در بند كنيد، سپس يا بر آنان منت نهيد و آزادشـان  آن

  كنيد و يا فديه از ايشان بگيريد و سپس آزادشان كنيد.)
  چون زدن، جنگ، صله رحم كردن و صدقه دادن از اعمال دستها هستند.

حرام كرده نرود،  و بر پاها واجب كرده كه انسان به وسيله آنها به سوي آنچه خداوند

����ß�����Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô����Ó}�فرمايد:  ميخداوند در اين باره 
��á��àz  /بر مدار، چرا كه هرگز زمين را  م) (و در روي زمين به نخوت گا37(اسراء

  تواني رسيد). ميتواني شكافت و در بلندي به كوهها ن مين

در هنگام نمازها سجده براي خدا ببرد، و بر صورت فرض كرده كه در شب و روز 

  فرمايد: ميخداوند در اين باره 

�{��n�����m��l��k���j��i��h��g��f��e
���q��p��oz /اي كساني كه ايمـان آورده ايـد ركـوع و سـجود كنيـد و      77(حج) (

  پروردگارتان را بپرستيد و كار خوب انجام دهيد باشد كه رستگار شويد).

�{�l��k��j��i��h���g���o��n��mz /و مساجد مال خدا هستند، پـس  18(جن) (

  هيچ كس را با خدا مخوانيد).

ن مكاني است كه انسان در هنگام نماز پيشاني اش را بر آن قرار آمنظور از مساجد: 
  دهد. مي

امام شافعي گفت: و اين همان چيزهايي است كه خداوند بر اين جوارح فرض 

از را در كتابش ايمان نام نهاده و اين نامگذاري گردانده و خداوند طهارت، وضو و نم
را از نماز به سوي بيت المقدس، چرخاند  صزماني بوده كه خداوند صورت پيامبرش 

ماه تمام به  16تا به سوي كعبه نماز بخواند. و اين در حالي بود كه مسلمانان  و دستور داد

ازي كه ما به سوي بيت سوي بيت المقدس نماز خواندند و گفتند: اي رسول خدا، نم
     دارد؟ سپس خداوند اين آيه را نازل كرد: ميو چه حك شود ميالمقدس خوانديم چه 

�{� �k��j��i���h��g��f��ed��c��b������a��`z  /و خدا ايمان 143(بقره) (

  گرداند بي گمان خدا نسبت به مردم بس رؤوف و مهربان است). ميشما را ضايع ن
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را ايمان نام نهاده است. پس هر كس خداوند را مالقات كند در اين آيه خداوند نماز 

در حالي كه بر نمازهايش مواظبت كرده، و اعضاي بدنش را از گناه حفظ كرده، و توسط 
اشد، چنين هر يك از اعضاي بدنش آنچه را خداوند به آن امر كرده به جا آورده ب

د و از اهل بهشت خواهد ايماني كامل و تمام خداوند را مالقات خواهد كر شخصي با

  بود.
اما كسي كه توسط هر يك از اعضاي بدنش آنچه را خداوند به آن امر كرده، به طور 

  عمدي ترك كرده باشد، خداوند را با حالت ايماني ناقص مالقات خواهد كرد.

آن مرد گفت: نقصان و اتمام ايمان را شناختم، پس زياد شدن ايمان از كجا خواهد 
  آمد؟

��Z��Y��X��W��V��U��T��S]��\���}�فرمايد:  ميت: خداوند شافعي گف

��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`��_��^]
��s��r��q��p��o��n�� �mz /كه سوره اي  مي) (هنگا125- 124(توبه

ايمان كداميك از شما افزود؟ و اما  گويند: اين سوره بر مي، كساني از آنان شود مينازل 

گردند. و اما كساني كه در دلهايشان بيماري  ميافزايد و شادمان  ميشان مؤمنان بر ايمان

  ميرند). ميافزايد و در حال كفر  مياست، پليدي اي بر پليديشان 

�{��¯��®��¬��«��ª��©��¨z /ايشان جواناني بودنـد كـه   13(كهف) (

  ديم).وبه پروردگارشان ايمان داشتند و ما بر هدايتشان افز

ن بود و نه زيادتي، آين ايمان كالً چيز واحدي بود نه نقصاني در شافعي گفت: اگر ا
يافت و انسانها از لحاظ ايماني هم درجه و يكسان  ميپس هيچ كس در آن فضيلتي ن

و با  شوند ميشدند و تفضيلي وجود نداشت. ولي با اتمام ايمان مؤمنين وارد بهشت  مي

ت در درجات مختلفي قرار خواهند زياد شدن ايمانشان مؤمنان به همان نسبت در بهش
  .شوند ميگرفت. و با ناقص شدن ايمان، افراط كنندگان وارد جهنم 

شافعي گفت: خداوند شكوهمند و عزتمند، مثل مسابقه دادن بين اسبها در روز شرط 

ار كرده است. سپس انسانها گانش بر سر كسب ايمان مسابقه برگزبندي و مسابقه، بين بند
اي درجاتي خواهند بود و گيرند دار ميه به سوي خداوند و ايمان به او بر حسب سبقتي ك
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و هيچ  شود ميگيرد و هيچ حقي از او ضايع ن ميمؤمني بر درجه سبقتش قرار  هر انسان

. و به شود مياخته ناند  عقب افتاده اي بر سبقت گيرنده اي و هيچ مفضولي بر فاضلي جلو
خرش برتري داده شده، و اگر براي كسي كه در همين دليل است كه اول اين امت بر آ

ايمان سبقت گرفته بر كسي كه از آن به تأخير افتاده فضلي وجود نداشته باشد، آخر اين 

  1د شد و در ايمان يكسان خواهند بود).نامت به اول آن ملحق خواه

  د) عقيده امام شافعي در مورد صحابه

 صتبارك و تعالي ياران رسول خدا بيهقي از شافعي روايت كرده كه: (خداوند  -1
را در قرآن، تورات و انجيل مورد ستايش قرار داده و فضيلت آنها را بر ديگران بر 

بيان كرد، پس خداوند به آنها رحم كرد و به جهت رساندن  صزبان رسول خدا 

  آنها به باالترين درجات صديقين، شهداء و صالحين به آنها شادباش گفت).
و وحيي را كه  صرا به ما رساندند و رسول خدا  صول خدا آنها سنتهاي رس

شد، ديدند و آنچه را رسول خدا از عام، خاص، عزم و ارشاد مورد  ميبر او نازل 

نظرش بود، ياد گرفتند. و چيزهايي از سنت را فهميدند كه ما نسبت به آنها ناآگاه 
گاري و تعقل و هستيم و آنها از همه جهات از علم و اجتهاد گرفته تا پرهيز

و استنباط آن از ما باالترند. و نظرات آنها نزد ما  ميهمچنين درك و شعور عل

  2ستودني است و از خود و نظراتمان باالترند. واهللا اعلم.
كند كه: (از شافعي شنيدم پيرامون برتري ابوبكر  ميبيهقي از ربيع بن سليمان نقل  -2

  3گفت). ميو عمر و عثمان و علي سخن 

كند كه: (از شافعي شنيدم كه  ميبيهقي از محمد بن عبداهللا بن عبدالحكم نقل  -3
ابوبكر سپس عمر سپس عثمان و  صفرمود: برترين مردم بعد از رسول خدا  مي

  4باشند). ميبعد علي 

                                                 
  ).393-1/387مناقب الشافعي ( - 1

  ).1/442مناقب الشافعي ( - 2

  ).1/432مناقب الشافعي ( - 3

  ).1/433مناقب الشافعي ( - 4
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كند كه: (از شافعي پرسيدم آيا  ميهروي از يوسف بن يحيي بن بويطي نقل  -4

وانم؟ گفت: پشت سر رافضي و قدري و مرجئه توانم پشت سر رافضي نماز بخ مي
نان را برايم توصيف كن. گفت: هر كس بگويد ايمان فقط قول آنماز نخوان. گفتم: 

امام نيستند او رافضي  طاست او مرجئه است و هر كس بگويد ابوبكر و عمر 

خالق  –گردد  مياست و هر كس بگويد كه اراده و مشيت امور به خودمان بر 
  1او قدري است). –ستيم افعالمان ه

  هـ) نهي امام شافعي از علم كالم و جدل

گفت: اگر  ميكند كه: (از شافعي شنيدم كه  ميهروي از ربيع بن سليمان نقل  -1

خود را براي ديگري وصيت كند و در ميان آنها كتابهاي  ميشخصي كتابهاي عل

  2يستند).چون علم ن شود ميباشد. اين كتابها در وصيت او داخل ن  ميكال
گفت: در كالم جز  ميكند كه: (از شافعي شنيدم  ميهروي از حسن زعفراني نقل  -2

 3از خداوند طلب مغفرت دارم). نسبت به آنيك بار با كسي مناظره نكردم و 

كردم كه  ميهروي از ربيع بن سليمان آورده است كه: (شافعي فرمود: اگر اراده  -3
دادم ولي كالم  ميرگي بنويسم اين عمل را انجام براي هر كدام از مخالفين كتاب بز

 4در شأن من نيست و دوست ندارم چيزي از آن بر من نسبت داده شود).

كند كه: (شافعي به من فرمود: نديدم كسي لباس كالم بر  ميابن بطه از ابي ثور نقل  -4

 5تن كند و رستگار شود).

فرمود: اگر خداوند شخص  فعيشا: (كند كه گفت ميهروي از يونس مصري نقل  -5

مورد امتحان قرار دهد براي او بهتر است  - جز شرك- نچه از آن نهي كرده را بدا

 1از اينكه او را به كالم بيازمايد).

                                                 
  ).10/31)، الذهبي، السير (215-ذم الكالم (ق  - 1

  ).10/30)، الذهبي ، السير (213 -ذم الكالم (ق - 2

 ).10/30)، الذهبي ، السير (213 -ذم الكالم (ق - 3

  ).215 -ذم الكالم (ق - 4

  .536-535اإلبانة الكبري، ص - 5
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 رموضع وي د بود در خصوص مسائل اصول دين و /و اين سخنان امام شافعي 

  .قبال علم كالم

                                                                                                                              
  .182ابن ابي حاتم، مناقب الشافعي، ص- 1



  فصل پنجم

  عقيده امام احمد بن حنبل 

 مام احمد در مورد توحيدعقيده ا -أ

آمده كه: (از امام احمد در مورد توكل سؤال شد، گفت: از هر  1در طبقات حنابله -1
گونه درخشش و تابناكي نسبت به خلق نا اميد شدن و فقط به درگاه خداوند 

  .)اميدوار بودن

(پيوسته خداوند  :اند تأليف حنبل آمده كه امام احمد فرموده 2محنةالدر كتاب  -2

ن كالم خداست و مخلوق نيست، و خداوند آگويد، و قر ميعزوجل سخن گفته و 

 ).شود ميبه چيزي بيشتر از آنچه كه خودش را به آن وصف كرده است، توصيف ن

ابن ابي يعلي از ابوبكر مروزي روايت كرده كه: (از احمد بن حنبل در مورد  -3
يامت و اسراء و معراج و احاديثي كه در باب صفات خداوند و ديدن خداوند در ق

كنند سؤال شد، امام احمد آن را صحيح دانست  ميعرش، آمده و جهميه آنها را رد 

و روايات همچنانكه آمده نقل شده  اند  آنها را قبول كرده ميو فرمود: امت اسال

 3است).

گويد: (امام احمد گفت: كسي كه گمان كند  ميعبداهللا بن احمد در كتاب (السنة)  -4

، اند  گويد، كافر است ،و ما اين احاديث را همچنانكه آمده ميوند سخن نخدا

 4كنيم). ميروايت 

اللكائي از حنبل روايت كرده كه از امام احمد در مورد ديدن خداوند در روز  -5

 اند  قيامت سؤال كرد، و امام احمد در جواب گفت: (احاديثي كه در اين باره آمده

                                                 
1 - )1/416.( 

 .68ص - 2

  ).1/56طبقات الحنابلة ( - 3

  .71السنة ص - 4
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يد از پيامبر بول داريم و هر چيزي كه با سند جآنها را ق صحيحند و به آنها ايمان و

 1كنيم). ميروايت شده باشد به آن ايمان داريم و آن را قبول  ص

رد را آورده كه به او نصيحت سابن جوزي در مناقب، نامه احمد بن حنبل به م -6

كرده: (خداوند را به آنچه كه خودش را به آن وصف كرده، توصيف كنيد، و آنچه 

 2از او نفي كنيد). اند  را كه خداوند از خودش نفي كرده

در كتاب (الرد علي الجهمية) تأليف امام احمد اين جمله او موجود است كه: (و  -7

جهم بن صفوان گمان كرده كه هر كس، خداوند را به آنچه كه خودش را در قرآن 

 3ن است).به آن وصف كرده، توصيف كند، كافر است و از جمله تشبيه كنندگا

در كتاب (الدرء) اين فرموده امام احمد را آورده: (ما ايمان داريم   /و ابن تيميه  -8

خواهد و هيچ حد و  مين گونه خواسته و ه خداوند بر عرش قرار دارد، آبه اينك

صفتي ندارد تا وصف كننده اي آن را درك كند يا شخصي آن را محدود كند، 
ن وصف يند، و او همچنانكه خودش را به آاصفات خدا از خدايند و براي خد

 4كنند). ميكرده، چشمها او را درك ن

ابن ابي يعلي از امام احمد روايت كرده كه فرموده: (هر كس گمان كند كه خداوند  -9

 5او كافر و تكذيب كننده قرآن است). شود ميدر آخرت  ديده ن

كه  مياز پدرم در مورد قوابن ابي يعلي از عبداهللا بن احمد روايت كرده كه: ( -10

گويند: زماني كه خداوند با موسي سخن گفت: با صدا و صوت با او سخن  مي
گفت: خداوند با صدا و صوت با موسي سخن  –احمد  –نگفته، سؤال كردم، پدرم 

 6كنيم). ميروايت اند  گفت، و اين احاديث را همچنانكه آمده

                                                 
  ).2/507شرح أصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة ( - 1

  .221مناقب امام احمد ص - 2

  .104الرد علي الجهميه ص - 3

  ).2/30درء تعارض العقل و النقل ( - 4

  ).145- 1/59طبقات الحنابلة ( - 5

  ).1/185طبقات الحنابلة ( - 6
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كه: (شنيدم كه اباعبداهللا، احمد بن ه داللكائي از عبدوس بن مالك عطار روايت كر

و قرآن كالم خداست و مخلوق نيست و اگر بگويي قرآن «... گفت:  ميحنبل 
مخلوق نيست از شأن آن نكاسته اي چون كالم خدا جزو اوست، هيچ چيز 

 1»).مخلوقي جزو او نيست

  عقيده امام احمد در مورد قضا و قدر -ب

رد را آورده كه به او نصيحت سحنبل به م نامه احمد بن ،ابن جوزي در مناقب -1

كرده: (و به خير و شر قدر ايمان بياوريد، و شيريني و تلخيش از طرف خداوند 
  2است).

سؤال  –احمد بن حنبل  –خالل از ابوبكر مروزي روايت كرده كه: (از ابوعبداهللا -2

خلق  ؟ و خداوند خير و شر رااند  شد كه آيا خير و شر بر بندگان تقدير شده

 3كرده؟ گفت: بله، خداوند آنها را تقدير كرده است).

در كتاب السنة تأليف امام احمد آمده كه: (و قدر خير و شرش، كم و زيادش، ظاهر -3

و باطنش، شيريني و تلخيش، پسند و ناپسندش، زشت و زيبايش، اول و آخرش، 
ه آن همگي از طرف خداوند است، سرانجاميست كه خداوند براي بندگانش ب

تواند از  ميحكم داده و سرنوشتي است كه خداوند آن را مقدر كرده هيچ كس ن

 4مشيت خداوند عزوجل بيرون رود، و از سرانجامش تجاوز كند).

گفته: (شنيدم كه خالل از محمد بن ابي هارون از ابي حارث روايت كرده كه -4

گناه را مقدر  گفت: خداوند عزوجل عبادت و مي –احمد بن حنبل  –ابوعبداهللا 

كرده و خير و شر را نيز معين كرده، و براي هر كس كه بهشتي بودن تقدير شده 

                                                 
  ).1/157أصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة (شرح  - 1

  .172-169مناقب امام احمد ص - 2

  ).85 -خالل، السنة (ق - 3

  .68السنة، ص - 4



 49               عقيده امامان چهارگانه اهل سنت 

بودن تقدير شده باشد او  ميباشد او بهشتي است و براي هر كس جهن

 1است). ميجهن

كه علي بن جهم از او در مورد  مياز پدرم شنيدم، هنگا(گويد:  ميعبداهللا بن احمد -5

اگر انكار علم كند، يعني بگويد، «ؤال كرد گفت: كافر بودن شخص قدري س

خداوند تا زماني كه علم را خلق نكرده، عالم نبوده، پس عالمانه علم خداوند را 

 2»).كند، او كافر استانكار 

گويد: (پدرم يك بار ديگر در مورد نماز خواندن پشت سر  ميعبداهللا بن احمد -6

ري بر عقيده اش پافشاري كند شخص قدري از او سؤال شد گفت: اگر شخص قد

 3).شود ميو مردم را به سوي آن دعوت كند، پشت سرش نماز خوانده ن

  عقيده امام احمد در مورد ايمان ج)

ابن ابي يعلي از احمد روايت كرده كه گفته: (از بهترين خصلتهاي ايماني دوست  -1

  4داشتن به خاطر خدا و كينه داشتن به خاطر خداست).

، همچنانكه در شود مي: (ايمان زياد و كم از احمد روايت كرده كهابن جوزي  -2
  6...).5»كامل ترين مؤمنان از لحاظ ايمان با اخالق ترين آنهاست«حديث آمده كه: 

 –احمد بن حنبل  –خالل از سليمان بن أشعث روايت كرده كه گفته: (ابا عبداهللا  -3

  7كاهند). ميو گناهان از ايمان گفته: نماز، زكات، حج، صدقه از جمله ايمان است 
گويد: ايمان قول و عمل  ميگويد: (از پدرم در مورد مردي كه  ميعبداهللا بن احمد  -4

ولي استثناء قايل شدن در آن درست نيست، سؤال كردم  شود مياست، زياد و كم 

                                                 
  ).85 -خالل، السنة (ق - 1

  .119عبداهللا بن احمد، السنة ص - 2

  ).1/384السنة ( - 3

  ).2/275طبقات الحنابلة ( - 4

  .1162ترمذي، ، 4682)، ابوداود، 2/250احمد، مسند ( - 5

  .168-153، ص173مناقب امام احمد، ص - 6

  ).96-خالل، السنة، (ق - 7
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گفت:  مياست؟ گفت: اميد دارم كه مرجئه نباشد، شنيدم كه پدرم  هئمرجاز كه آيا 

 صيل بر اينكه استثناء قايل شدن در ايمان درست نيست، فرموده رسول خدا و دل
و اگر خدا بخواهد به زودي » «...و إنا إن شاءاهللا بكم الحقون: «...است به اهل قبور

  2...).1»شويم ميبه شما ملحق 

ء سؤال شد و گفت: در مورد ارجا /گويد: (شنيدم از پدرم  ميعبداهللا بن احمد  -5
، اگر شخص زنا كند يا شود ميقول و عمل است، زياد و كم ئيم: ايمان گو ميما 

  3).شود ميمشروب بنوشد ايمانش كم 

  د) عقيده امام احمد در مورد صحابه

وري محاسن آدر كتاب السنة، امام احمد بن حنبل آمده كه: (و از جمله سنتها، ياد -1

ختالفاتي است كه و خودداري از يادآوري بديها و ا صهمه اصحاب رسول خدا 
و يا يكي از آنها را دشنام  صبين آنها روي داده،  هر كس اصحاب رسول خدا 

است كه خداوند از او هيچ بهانه اي و  دع، رافضي، بد ذات و بد دهانتبدهد، م

پذيرد، بلكه دوست داشتن صحابه سنت است و دعا براي آنها  ميهيچ فديه اي را ن
به  تمسكپيروي از آنها وسيله رسيدن به خدا و كند و  مينزديكي به خدا حاصل 

 صآثارشان تعالي اخالقي است). سپس امام احمد گفت: (اصحاب رسول خدا 

بعد از خلفاي راشدين، بهترين امت هستند و براي هيچ كسي جايز نيست كه 
نمايد و بر هيچ يك از آنها عيب جويي كند و طعنه زند. يادآوري آنها را  يبديها

چنين كاري كرد، بر حاكم واجب است او را ادب كند و زجر دهد و پس هر كس 

  4شايسته نيست كه از او در گذرد).
  د آورد: دابن الجوزي نامه احمد را كه داراي مطلب زير بود براي مس -2

                                                 
  .974مسلم/ - 1

  ).308- 1/307عبداهللا، السنة ( - 2

  ).1/307عبداهللا بن احمد، السنة ( - 3

  .78-77امام احمد، السنة، ص - 4
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ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحة،  -(...و شهادت دهي بر اينكه ده نفر از اصحاب 

همگي در بهشت  –بن عوف، ابوعبيدة بن الجراح  زبير، سعد، سعيد، عبدالرحمن
براي هر كسي شهادت به بهشت داده باشد ما نيز براي او  صقرار دارند، و پيامبر 

  1دهيم). ميشهادت به بهشت 

عبداهللا بن احمد گفت: (از پدرم در مورد اينكه ائمه چه كساني بودند، سؤال كردم. -3
  2ي ).گفت: ابوبكر سپس عمر سپس عثمان سپس عل

گفتند: علي خليفه نيست.  ميكه  ميعبداهللا بن احمد گفت: (از پدرم در مورد قو -4

  3سؤال كردم. گفت: اين سخن زشت و پستي است).
كند كه: (هر كس خالفت علي را قبول نكند، از  ميابن الجوزي از احمد نقل  -5

  4خرش گمراهتر است).

ي بن ابي طالب را خليفه چهارم كند كه: (هر كس عل ميابويعلي از احمد نقل  -6
  5نداند با او صحبت نكنيد و به او دختر ندهيد).

  هـ) نهي امام احمد از علم كالم و جدل

گفت: هر كس  ميكند كه: (شنيدم از ابوعبداهللا كه  ميابن بطه از ابوبكر مروزي نقل -1

 كس مشغول كالم شود، جدا از جهمي ، و هرشود ميكالم شود رستگار ن مشغول

  6شدن نيست).
كند كه: (كسي كه دنبال كالم است  ميابن عبدالبر در جامع بيان العلم از احمد نقل -2

كه دنبال كالم  ببيني و نزديك است فساد را در قلب كسي شود ميهرگز رستگار ن

 1است).

                                                 
  .170ابن الجوزي، مناقب امام احمد، ص - 1

  .235السنة، ص - 2

  .235السنة، ص - 3

  .163مناقب امام احمد، ص - 4

  ).1/45طبقات الحنابلة ( - 5

  ).2/538اإلبانة ( - 6
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كند كه: (پدرم نامه اي به عبيداهللا بن  ميهروي از عبداهللا بن احمد بن حنبل روايت -3

خاقان نوشت و گفت، من از اهل كالم نيستم و هيچ چيزي از كالم را در  يحيي بن
است، اما غير  صبينم، مگر آنچه را كه در قرآن و يا حديث رسول اهللا  مياين ن

 2اين، كالم در مورد آن شايسته نيست).

كند كه: (شنيدم كه احمد بن  ميابن الجوزي از موسي بن عبداهللا طرسوسي روايت -4

 3).پيروي كنندسنت نيز  ازفت: با اهل كالم ننشينيد، هر چند گ ميحنبل 

كند كه: (هر كس كالم را دوست داشته باشد، از  ميابن بطه از حارث صايغ نقل -5

 د).نبيني كه رستگار شو مي، و هيچ گاه اهل كالم را نشود ميقلبش خارج ن
گفت: از ابوعبداهللا كند كه: (پدرم براي من  ميابن بطه از عبيداهللا بن حنبل نقل -6

و خداوند  ر شما واجب است به سنت و حديث تمسك جوييدشنيدم كه گفت: ب

رساند، شما را از زياده روي در گفتار، مجادله و مناظره  مي فعتوسط آنها به شما ن
، هر شود ميدارم چون هر كس كالم را دوست داشته باشد، رستگار ن ميبرحذر 

ود آورد، سرانجامش بدعت و گمراهي است، چون غير از دين را به وج ميكس كال

خواند و  من كالم را دوست ندارم و فرو رفتن و جدل در  ميير نخكالم به سوي 
كه از آنها بهره  يپسندم. بر شما واجب است به احاديث، آثار و فقه ميآن را ن

را گيريد، دست گيريد و مجادله و كالم اهل نفاق و مناظره را ترك كنيد، مردم  مي

رفتند و  ميدانستند و به سوي اهل كالم  ميديديم در حالي كه اين مسائل را ن
، خداوند ما و شما را از شر فتنه ها پناه دهد و ما شود ميعاقبت كالم ختم به خير ن

 4و شما را از هر هالكتي سالم نگه دارد).

                                                                                                                              
 ).2/95جامع بيان العلم و فضله ( - 1

  ب ).– 216-ذم الكالم (ق - 2

  .205مناقب امام احمد، ص - 3

 ).2/539ابن بطة، اإلبانة ( - 4
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را ديدي كه  كند كه: (اگر كسي مياز احمد بن حنبل نقل  ةابن بطه در كتاب اإلبان-7

 1).م را دوست داشت از او بر حذر باشكال

دين و  در مورد مسائل اصول –رحمهم اهللا  –اين مجموعه اي از اقوال آن بزرگواران 

  علم كالم بود.

                                                 
  ).2/540ابن بطة، اإلبانة ( - 1



  

  خاتمه

آنچه در اين مجموعه براي ما ظاهر و آشكار شد تطابق و همخواني اقوال ائمه اربعه و 

بود زيرا داراي عقيده واحدي بودند و فقط در اتفاق آنها بر روي موضوعات مختلف 
مسئله ايمان و تعريف آن امام ابوحنيفه با سايرين اختالف داشت ولي با وجود اين گفته 

  شده كه امام ابوحنيفه از اين اعتقاد برگشته است.

آنها را از تفرقه در دين  اين عقيده جمع شوند، زيراكه مسلمانان بر روي شايسته است 
است. ولي  صو سنت رسول خدا  –قرآن  –مستند به كتاب خدا كه را دارد چ ميمصون 

وجود دارند كه عقيده اين ائمه را درك كنند و آن گونه كه شايسته است  ميانسانهاي ك

يعني اسماء و صفات را تحليل و  – اند  كه اين ائمه مفوضه بوده اند  بفهمند. شايع كرده
و  اند  نمودهقرائت و فقط نصوص را  – اند  اوند باز گرداندهو آنها را به خد اند  معنا نكرده

كه خداوند اين وحي را بيهوده نازل كرده است. ولي اين دروغي  اند  جلوه داده گونهاين

  بيش نيست.
  فرمايد: ميخداوند 

(كتاب پر خير و بركتي است و آن را براي تو فرو فرستاده ايم تا درباره آياتش 

  ).29ان پند گيرند) (ص/بيانديشيد و خردمند
(اين قرآن فرو فرستاده پروردگار جهانيان است، جبرييل آن را فرود آورده است، بر 

- 192قلب تو تا از زمره بيم دهندگان باشي با زبان عربي روشن و آشكاري است)(شعراء/

195.(  

را (ما آن را به صورت كتاب خواندني و به زبان عربي فرو فرستاديم تا اينكه شما آن 
  ).2بفهميد) (يوسف/

ن را براي تدبر در آياتش و پند گرفتن به وسيله آن نازل نموده، و آخداوند متعال، قر

ن را با زبان عربي فصيح نازل كرده تا انسانها در معنا و مفهومش تفكر آخبر داده كه قر
ه، ن را براي تدبر در آياتش با زبان عربي فصيح نازل كردآكنند. سپس وقتي خداوند قر

الزم است معنايش براي كسي كه به سوي او نازل شده آسان باشد ،چون اگر علم به 

معنايش ممكن نباشد در نتيجه نزول قرآن بيهوده خواهد بود زيرا هيچ فايده اي در 
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كه به سويش نازل شده به منزله حروف مهملي  ميكلمات قرآن نخواهد بود و نزد آن قو

عليه عقيده صحابه، تابعين و ائمه جنايتي د، و اين گفته خواهد بود كه هيچ معنايي ندارن
  باشند. ميبعد از آنها و نسبت دادن آنها به چيزي است كه از آن بري 

معاني نصوص وحي را  صدر حالي كه آنها به دليل نزديكي به عهد و دوره پيامبر 

باشند و آنها به  ميفهمند، بلكه آنها بر حق ترين مردم به فهم اين معاني  ميدانند و  مي
وسيله عباداتي كه از مضمون آيات و احاديث فهم كرده بودند، خداوند را بندگي و 

. و معتقد بودند كه اين نصوص حقيقتاً از طرف خداوند نازل شده است. كردند ميعبادت 

آنها وقتي راه رسيدن به معبودشان را فهميدند پس چگونه معبودشان را همراه صفات 
سند و معاني نصوصي را كه خداوند به وسيله آنها خودش را شناسانده شنا ميكمالش ن

  كنند. ميدرك ن

خالصه: عقيده اين ائمه چهارگانه، عقيده صحيحي است كه در كتاب و سنت از يك 
در آن وجود ندارد نازل  –تأويل، تعطيل، تشبيه، تمثيل –منبع صاف كه هيچ شائبه اي 

كنند مگر اينكه به شيوه اي باشد كه  ميرا درك ن صفات خداوند هشده، و معطله و مشبه

اليق مخلوقات است و اين برخالف چيزي است كه خداوند بندگانش را بر آن آفريده كه 
  نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شبيه هيچ يك از مخلوقاتش نيست.

را بر عقيده  ن نفع رساند و آنهايمهم كه به وسيله اين رساله به مسلخوا مياز خداوند 

جمع  –و سنتش  صعقيده قرآن و سنت و راه محمد  –اي واحد و راهي مستقيم 

نمايد، و خداوند به نيات انسانها آگاه است و او براي ما كافي است و بهترين كارگزاران 
  است.

  

  و آخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملين
  و صلی اهللا علی نبينا حممد

 


