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  ی توحيد و ... .عقايد امامان چهارگانه درباره

  

  مؤلف: دکترای مذهب حنفی، محمد بن عبدالرحمن خميس

  مترجم: پدرام اندايش 



دهم که معبود  ی مترجم: شکر و ستايش مخصوص پروردگار جهانيان است، شهادت میمقدمه
ی  بنده و فرستاده –در جهاد و دلسوز در دعوت  شمشير  –برحقی جز هللا وجود نداشته و محمد 

کند  ی اهل سنت که مشخص میباشد، اين کتاب مختصری است از عقايد امامان چهارگانهوی می
اين امامان با يکديگر در عقيده اختالف نداشتند و تنها اختالف آنها در امور فقهی بود، اگر در  

برند و اگر درست اجتهاد کرده باشند، دو  ثواب می اجتهاد امور فقهی خود اشتباه کرده باشند يک 
بينيم که در بسياری موارد اين ائمه رحمهم هللا در امور  رسد، در اين کتاب میثواب به آنها می

ی شرح ايمان اختالفی بين امام ابوحنيفه رحمه هللا و  اند و فقط در مسأله اعتقادی اتفاق نظر داشته
هم گفته شده است: امام ابوحنيفه از اين اعتقاد خود برگشته است،  ديگر امامان وجود دارد که آن

اند با  ی آنها با فتوايی که از علمای حنفی گرفتهام که اين عقيده چه بسا من دوستان حنفيی داشته
هم که شده در کنار يکديگر باشيم و از   باشد، چه خوب است به خاطر عقيدهبقيه امامان يکی می 
ی خود را مثل روزگاران قديم  دداری کنيم تا اسالم قدرت تازه از دست دادهتفرقه و دشمنی خو

  دوباره به دست آورد. 

  مقدمه مؤلف: 

- جوييم و از او طلب هدايت میستايش و سپاس برای هللا است، او را حمد گفته و از او کمک می
ج  ايشّرهای ذاتيمان و نت بريم از کنيم تا ما را بيامرزد و به هللا پناه میکنيم، از او درخواست می 

ای نخواهد داشت و کسی که هللا او را  اعمال بدمان! کسی که هللا او را هدايت فرمايد، گمراه کننده
دهم که پرستش شونده و معبودی جز هللا  ؛ گواهی میای نخواهد داشت ، هدايت کنندهسازد گمراه 

  . باشد میی وی دهم که محمد بنده و فرستادهوجود ندارد و گواهی می

اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا  َ (ای کسانی   ]102[آل عمران:  ُمْسِلُمونَ  َوأَْنتُمْ  إِالَّ  تَُموتُنَّ  َوالَ  تُقَاتِهِ  َحقَّ  َّ
و نميريد مگر   است ايد، از هللا تقوا پيشه کنيد، آنچنان که حق تقوا پيدا کردن از وی که ايمان آورده
  ميريد). آن که مسلمان ب

 َكثِيًرا  ِرَجاالً  ِمْنُهَما َوبَثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخلَقَ  َواِحَدةٍ  نَْفٍس  ِمنْ  َخلََقكُمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيَُّها  يَا  
َ  َواتَّقُوا  َونَِساءً  َ  إِنَّ  َواْألَْرَحامَ  بِهِ  تََساَءلُونَ  الَِّذي َّ (ای مردم! از   ]1[النساء:  قِيبًارَ  َعلَْيُكمْ  َكانَ  َّ

پروردگارتان تقوا پيشه کنيد! کسی که شما را از يک تن آفريد و همسر وی را از او آفريد و از  
آنها مردان و زنان زيادی را منتشر ساخت و از هللا تقوا پيشه کنيد! کسی که [به ياد] او از  

انوادگی را قطع کنيد، هللا مراقب شما  ی خ کنيد و بترسيد از آن که رابطه يکديگر درخواست می
  است [و شما را در هر حالتی زير نظر دارد]). 

 اتَّقُوا  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها  يَا  َ َ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوبَُكمْ  َلُكمْ  َويَْغِفرْ  ْعَماَلُكمْ  َ َلُكمْ  يُْصِلحْ  *  َسِديًدا  قَْوالً  َوقُولُوا  َّ َّ  
ايد از هللا تقوا پيشه  (ای کسانی که ايمان آورده ] 71-70[االحزاب:  َعِظيًما فَْوًزا  فَازَ  فَقَدْ  َوَرُسولَهُ 

آمرزد  گرداند و گناهان شما را میکنيد و سخن درست و حق بگوييد * اعمال شما را اصالح می
  بزرگی دست يافته است).  رستگاری اش اطاعت کند، همانا به و کسی که از هللا و فرستاده 

  بعد: اما 



ی دکترا در اصول دين در مذهب امام ابوحنيفه رحمه هللا رسيدم.  تحقيقی قوی نمودم، تا به درجه
ای از عقايد امامان سه گانه: مالک و شافعی و أحمد رحمهم هللا را  پذيرفتم تا در مقدمه خالصه

  ی ياورم و عقيده سه گانه را جدا ب بيان دارم. بعضی از فاضالن از من خواستند تا عقايد آن امامان 
ای از آنچه امام ابوحنيفه  امامان چهارگانه رحمهم هللا را کامل گردانم. اين طور ديدم که خالصه

ل عقيدتی مانند: توحيد، قدر،  بسط داده است را ذکر کنم، در مسائرحمه هللا را که وی آن را 
  . های کالمیی بحث ايمان، صحابه و نظر ايشان درباره 

نمايم تا اين عمل را برای ذات بزرگوارش خالص گرداند و تمامی ما را به  طلب می از هللا
توفيق دهد. هللا کسی ماورای نيت است و   اشهدايت کتابش و حرکت در راستای سنت فرستاده

  . باشد او برای ما کافی است و خوب نگهبانی می 

  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين 

  مبحث اول: 

ی ايمان با هم اختالف  امامان در مسائل توحيد، يکی بوده است و در مسأله  بيان آن که اعتقاد 
  نداشتند. 

همان چيزی است که   –حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم هللا  ابو – اعتقاد امامان چهارگانه

و کسانی که از آنها به نيکی   گويند، همان چيزی است که صحابهقرآن و سنت از آن سخن می
شکر در بين آن امامان اختالفی در اصول  خدا را اند. ردند، بر آن اتفاق نظر داشتهکتبعيت می

الدين وجود نداشته است. تمامی آنها بر ايمان به صفات پروردگار و اين که قرآن سخن هللا است  
شود که تصديق زبان و قلب را به دنبال داشته  باشد و اين که ايمان وقتی حاصل میو مخلوق نمی 

ی يونان و  و ... را که از فالسفه 1متفق القول هستند. تمامی آنها، اهل کالم، مثل جهميه  باشد،
گفته است:  شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا شوند... اند را منکر میمذاهب کالمی، نشأت گرفته

در بين امت به  که ولی از رحمت هللا تعالی بر بندگانش اين است که امامان، کسانی ... «
جهميه را منکر   شوند، مانند: امامان اربعه و ديگران... اهل کالم، از جملهستگويی شناخته میرا

ايمان و صفات پروردگار. آنان بر آنچه از   ی قرآن،آنها درباره سخنان شوند، انکارمی
-هللا در آخرت ديده می نند آن که سلف(صحابه و تابعين) به آنها رسيده است، اتفاق نظر دارند، ما 

آيد، مگر با تصديق نمودن  باشد و ايمان بدست نمیشود و قرآن کالم هللا است و مخلوق وی نمی
  . 2» ... قلب و زبان 

اند: قرآن سخن هللا بوده و  دانند و گفتهتمامی امامان صفات هللا تعالی را ثابت می« گفته است: 
و کسانی   اين مذهب صحابه شوند،اند: هللا تعالی در آخرت ديده میباشد و گفتهمخلوق وی نمی

از جمله اهل بيت است، اين مذهب امامان تبعيت شده مثل:   کنند که از آنها به نيکی تبعيت می

 
های فلسفی و بی سر و جهميه مذهبی است که توسط شخصی به نام جهم بن صفوان پايه گذاری شد و با بحث - 1

بردند، از آن عقايد اثبات صفات برای هللا و ديدن هللا تعالی در  ته، بعضی از عقايد مسلمانان را زير سوال می
  مترجم)اتفاق نظر داشتند. (بر آن   قيامت با چشم سر بوده است، عقايدی که صحابه

  دار الطباعةالمحمدية , تعليق الهراس. 351-350كتاب اإليمان ص - 2



  رحمهم هللا  مالک بن أنس، ثوری، ليث بن سعد، اوزاعی، ابوحنيفه، شافعی و احمد بن حنبل 
  .1»است 

  اعتقاد «  سوال شد و او جواب داد:ی اعتقاد امام شافعی رحمه هللادربارهشيخ اإلسالم ابن تيمية  از
سلف امت مثل: مالک، ثوری، اوزاعی، ابن مبارک، احمد بن  رضي هللا عنه واعتقاد  امام شافعی 

شود، مانند: فضيل  حنبل و اسحاق بن راهويه، مانند اعتقاد مشايخی است که به آنها اقتدا می
ه. بين آن امامان و امثالشان اختالفی  عياض، ابو سليمان دارانی و سهل بن عبدهللا تستری و غير

در اول دين وجود ندارد، اين چنين است ابوحنيفه رحمه هللا اعتقادی که از او در توحيد و قدر و  
امثال آن به دست رسيده است، موافق اعتقاد آنان بوده و اعتقاد آنان بر چيزی قرار دارد که همان  

باشد و همان چيزی است که قرآن  تبعيت کردند میو کسانی که از آنها به نيکی  اعتقاد صحابه
  . 2»اند و سنت از آن سخن گفته

مذهب ما،  « گويد:اين همان چيزی است که عالمه صديق حسن خان آن را انتخاب نموده و می
يل و آن مذهب امامان اسالم،  ط ک دانستن بدون تعامذهب پيشينيان اين امت است، بدون تشبيه و پ

، ثوری، ابن مبارک و امام احمد و ... است، در بين آنان در اصول دين هيچ  مانند: مالک، شافعی
امام ابوحنيفه رحمه هللا که اعتقادی که از وی به   ،اختالفی وجود نداشته است، اين چنين بوده است 

  . 3» ...اند ثبت رسيده است موافق اعتقاد آنها بوده و چيزی است که قرآن و سنت از آن سخن گفته

 ***  
  

  دوم:  مبحث 

  رحمه هللا ی امام ابوحنيفه عقيده

  : ی توحيد سخنان امام ابوحنيفه رحمه هللا درباره  -الف

  : در توحيد هللا و بيان توسل شرعی و باطل نمودن توسل بدعتی اول: عقيده

ی کسی نيست که از هللا طلب چيزی نمايد، مگر از  شايسته«گفته است: أبوحنيفة رحمه هللا 
آن اجازه داده شده است، به آن نيز امر شده است و آن، از اين سخن هللا   خودش؛ دعايی که به 

ِ : شود برداشت میتعالی  َّ ِ   َسيُْجَزْونَ  أَْسَمائِهِ  فِي يُْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا بَِها فَاْدُعوهُ  اْلُحْسنَى اْألَْسَماءُ  َو
کوترين اسمها است، پس با آنها او را بخوانيد،  (و هللا دارای ني ] 180[االعراف: يَْعَملُونَ  َكانُوا َما

- ی آنچه انجام میزنند را ترک کنيد، به واسطه و کسانی که در اسمهای او دست به تحريف می
  . 4») خواهند شد دهند، مجازات 
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کراهت دارد که دعا کننده بگويد: به حق فالن شخص يا به  «گفته است:  أبوحنيفة رحمه هللا  امام
- ] چيزی می! از تو [ای هللا رستادگانت و به حق بيت الحرام و مشعر الحرام حق پيامبران و ف

    .1» خواهم

شايسته نيست که کسی به درگاه هللا تعالی دعا کند، مگر آن  «امام ابوحنيفه رحمه هللا گفته است: 
که از شخص وی بخواهد و کراهت دارم که کسی بگويد: به محل با عزت نشستنت بر عرشت  

  . 2» نمايممی[از تو] طلب 

  
  : ی اثبات صفات و رد آوردن بر جهميهدوم: سخنش درباره

؛ غضب و  شود وی رحمه هللا گفته است: «هللا تعالی با صفات خلق شدگان توصيف نمی 
ولی کيفيت آن برای ما مشخص نيست، اين   ،باشد اش دو صفت از صفات وی می رضايتمندی

- گفته نمی شود؛کند و رضايتمند میال غضب میباشد و هللا متعی اهل سنت و جماعت میعقيده
- و به مانند انسان توصيف نمی  باشد اش ثواب او میشود: غضب وی عقوبتش بوده و رضايتمندی

شود، نزائيده است و زاده نشده است و برای او هم ُکف و هم سطحی وجود ندارد، زنده، قادر، 
باشد و دست او به مانند دست هيچ مخلوقی  شنوا، بينا و عاِلم است، دست او باالی هر دستی می

  . 3»باشد [بلکه دست و صورت خدايی است]نبوده و صورت وی به مانند هيچ صورتی نمی

دست، صورت و نفس وجود دارد، همان گونه که هللا تعالی   برای او« وی رحمه هللا گفته است: 
رت و دست و نفس متذکر شده  آن را در قرآن ذکر فرموده است، آنچه هللا تعالی در قرآن از صو

شود: دست او قدرت  باشد که کيفيت آن معلوم نيست و گفته نمیاست، صفاتی برای هللا متعال می

 
  .198, وشرح الفقه األكبر للقاري ص 2/285ين , وإتحاف السادة المتق 234شرح العقيدة الطحاوية ص - 1

تن پر شسن لورزيدند که کسی در دعايش بگويد: «يا هللا به محامام ابوحنيفه و محمد بن حسن کراهت می - 2
وسف به  نمايم، زيرا نصی وجود ندارد که به آن اجازه داده شده باشد؛ ولی ابو يعزتت بر عرش از تو طلب می

در دعايش فرموده است: «يا هللا از  آمده است و آن را جايز دانسته است، آنجا که پيامبر ی که در سنتدليل نص
نمايم»... اين حديث را بيهقی تو به خاطر محل نشستِن پُر عزتت بر عرش و انتهای رحمتت در کتابت طلب می

اسنادش سه امر نادرست , آورده است و در  4/272ونصب الرابة  9/382در الدعوات الكبيرة كما في البناية 
- وجود دارد: داود بن أبي عاصم از ابن مسعود چيزی نشنيده است، عبدالملك بن جريج مدلس بوده و مرسل می

گفته است: «اين حديث  9/382باشد، عمر بن هارون متهم  به دروغ است و از اين جهت، ابن جوزی در البناية 
شود، باطل است» نگاه شود تهذيب التهذيب که ديده میباشد و اسناد آن همان گونه بدون شک موضوع می

  1/520, وتقريب  7/501,  6/405,  3/189

  56الفقه األبسط ص - 3



- می 2و معتزله  1باشد و آن سخن قدريه زيرا در اين صورت صفت باطل می ،يا نعمت اوست 
  .3) باشد 

عال سخنی بگويد، مگر آن که  ی ذات هللا متشايسته نيست کسی درباره « وی رحمه هللا گفته است: 
ی  خود را به آن صفت، توصيف نموده باشد و هيچ کس نبايد با نظر شخصی خود درباره  هللا
  .4» باشد چيزی بگويد؛ پُر خير برکت و بلند مرتبه است هللا و پروردگار جهانيان می وی 

وال شد؛ در جواب گفت:  ی نازل شدن هللا تعالی [به آسمان دنيا] س وقتی از وی رحمه هللا درباره
  .5»شود که کسی از کيفيت آن خبر ندارد به حالتی نازل می«

گيرد و نه  مورد دعا قرار می (باالتر) هللا تعالی از سمت اعلی«امام ابوحنيفه رحمه هللا گفته است: 
  .6» زيرا در توصيف ربوبيت و الوهيت وی چيزی از پايين بودن وجود ندارد  ، از سمت پايين

شود: غضبش  شود و گفته نمیکند و رضايتمند میاو غضب میهللا گفته است: «حمه وی ر
  . 7» باشد اش پاداش دادنش می عقوبتش بوده و رضايتمندی 

مانند هيچ چيزی به مخلوقاتش شباهت ندارد، نازل شدنش مانند هيچ  وی رحمه هللا گفته است: «
- نند هيچ يک از خلق شدگان نمیيک از مخلوقاتش نبوده و دائمی بودن اسمها و صفاتش به ما

  .8» باشد 

داند نه به  صفاتش با صفات هيچکدام از مخلوقات يکی نيست؛ او میوی رحمه هللا گفته است: «
شنود نه  ما، او می بيند نه به مانند ديدنتواند نه به مانند توانستن ما، او میمانند دانستن ما، او می 

  . 9» به مانند سخن گفتن ما  گويد نهن ما و او سخن میبه مانند شنيد 

  . 10» شود هللا تعالی با صفات مخلوقات توصيف نمیوی رحمه هللا گفته است: « 

يف نمايد، همانا گفر  تعالی را با يکی از صفات بشر توص کسی که هللا« وی رحمه هللا گفته است: 
  . 1» ورزيده است 

 
  آنها را مجوس اين امت خوانده است.(مترجم) شدند و پيامبرقدريه کسانی بودند که تقدير را منکر می - 1
سنت را منکر شده و با تفسير به رای خودشان از ديگر   معتزله يا اهل اعتزال و گوشه گيری: کسانی بودند که - 2

مسلمانان جدا شدند، از مهمترين انحرافات آنها: نفی ديدن هللا تعالی در آخرت، کافر دانستن مسلمانی که به عمد  
  .(مترجم)ه استدر آخرت و مخلوق دانستن قرآن و ... بود  دهد، منکر شدن شفاعت پيامبرگناه کبيره انجام می

  .302الفقه األكبر ص - 3
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وسكت عليه الكوثري   456ط دار السلفية , األسماء والصفات للبيهقي ص 42عقيدة السلف أصحاب الحديث ص - 5

  . 60ص , تخريج األلباني وشرح الفقه األكبر للقاري 245,وشرح العقيدة الطحاوية ص
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مثل: زنده بودن، قدرت،  صفات هللا تعالی ذاتی و فعلی است، ذاتی «وی رحمه هللا گفته است: 
علم، سخن گفتن، شنيدن، ديدن و اراده و فعلی مثل: خلق نمودن، روزی دادن، ايجاد نمودن، در  

مگر با   ،يابد ابتدا خلق نمودن، ساختن و صفات فعلی ديگری که پايان نيافته است و پايان نمی
  . 2» اسمها و صفات هللا تعالی

رسد و فعل [هللا] صفتی برای وی از روز  ه پايان نمی فاعلی فعلش ب «وی رحمه هللا گفته است: 
باشد و فعل  باشد و فاعل هللا متعال است و فعل صفتی است از ازل و مفعول مخلوق میازل می

  . 3» هللا تعالی مخلوق نيست 

دانم پروردگارم در آسمان است يا بر زمين، همانا  کسی که بگويد: نمیوی رحمه هللا گفته است: « 
دانم  او بر روی عرشش قرار دارد و نمیاست و اين چنين است کسی که بگويد:  کفر ورزيده

  .4» عرش در آسمان است يا بر روی زمين 

هللا سبحانه و  «  کنی، کجاست، گفت:در جواب زنی که از وی پرسيد: معبودی که عبادت می
ای  ی را شنيدهباشد. مردی به او گفت: آيا سخن هللا تعالتعالی در آسمان است و در زمين نمی 

 ََمَعُكمْ  َوُهو :وی رحمه هللا گفت: اين به مانند  ] (و او همراه شماست [هر کجا که باشيد] 4[الحديد (
من همراه تو هستم و اين در حالی است که از نزد   نويسی که ست که برای مردی [نامه] میآن ا

  . 5» باشیوی غايب می

ِ  يَدُ « همچنين گفته است:  مانند دست   (دست هللا باالی دستهايشان است)  ] 10[الفتح:  ِديِهمْ أَيْ  فَْوقَ  َّ
  . 6باشد»مخلوقات نمی

وی رحمه هللا گفت: «هللا سبحانه و تعالی در آسمان است و بر روی زمين نيست؛ مردی به او  
که  ] (و او همراه شماست [هر کجا 4[الحديد: َمَعُكمْ  َوُهوَ ای گفت: آيا سخن هللا تعالی را نديده

نويسی من همراه تو هستم، در حالی که تو  ) اين به مانند آن است که برای مردی [نامه] میباشيد]
  . 7باشی»از نزد وی غايب می

سخن   وی رحمه هللا گفته است: «[هللا تعالی] سخن گفته است و اين گونه نبوده است که با موسی
  .8نگفته باشد» 

  .1گفته است و سخن گفتن صفتی از ازل بوده است» وی رحمه هللا گفته است: «با کالمش سخن 
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  .2گويد و سخن گفتنش مثل ما نيست» «سخن میوی رحمه هللا گفته است: 

فرمايد:  همان گونه که هللا تعالی می ،سخن هللا تعالی را شنيد  وی رحمه هللا گفته است: «موسی
 ََوَكلَّم  ُ قتاً با موسی سخن گفت) هللا تعالی سخن گوينده بود  (هللا حقي  ]164[النساء: تَْكِليًما ُموَسى َّ

  .3سخن نگفته باشد»  و اين گونه نبود که با موسی

شود و  ی رحمه هللا گفته است: «قرآن سخن هللا بوده و در کتابها نوشته شده و در قلبها حفظ میو
  . 4نازل گشته است» شود و بر پيامبربا زبانها قرائت می

  .5باشد» ت: «قرآن مخلوق نمی وی رحمه هللا گفته اس

  ی قدر(تقدير): سخنان امام ابوحنيفه رحمه هللا درباره  -ب 

ی قدر مجادله نمود، وی رحمه هللا به او  مردی نزد امام ابوحنيفه رحمه هللا آمد و با او درباره
نگرد، هر چه  مانند کسی است که با دو چشمش به خورشيد می ،نگرد گفت: «کسی که به قدر می 

  . 6شود» میر وی بيشتر شود، تحيُّ يستن وی بيشتر مینگر

امام ابوحنيفه رحمه هللا گفته است: «هللا تعالی در ازل به همه چيز آگاه بود، قبل از وجود داشتن  
  .7آنها» 

داند و  هللا تعالی چيزی را که وجود ندارد، در حالت وجود نداشتنش میوی رحمه هللا گفته است: « 
شود، چگونه است و هللا تعالی چيزی را که وجود دارد، حالت  می چيز موجود داند که وقتی آن می

  .8داند فنای آن چيز چگونه است» داند و میوجود داشتن آن را می

  .9باشد»امام ابوحنيفه رحمه هللا گفته است: «تقدير [هللا تعالی] در لوح محفوظ موجود می

 تعالی به قلم امر فرمود تا بنويسد، قلم گفت:  کنيم که هللاوی رحمه هللا گفته است: «اقرار می
پروردگارا چه بنويسم؟ هللا تعالی فرمود: هر چيزی که تا روز قيامت وجود دارد را بنويس! زيرا  

بُرِ  فِي  فَعَلُوهُ  َشْيءٍ  َوكُلُّ فرمايد: هللا تعالی می ] (و  53- 52[القمر: ُمْستََطرٌ  َوَكِبيرٍ  َصِغيرٍ  َوُكلُّ  * الزُّ
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باشد * و هر کوچک و بزرگی نوشته شده  ها موجود می اند در کارنامه ه را که انجام دادههر چ
  . 1»است)

مگر آن که خواست هللا   ،امام ابوحنيفه رحمه هللا گفته است: «چيزی در دنيا و آخرت وجود ندارد 
  . 2تعالی بر آن باشد» 

  .3از عدم آفريد» امام ابوحنيفه رحمه هللا گفته است: «هللا [تعالی] همه چيز را 

  .4وی رحمه هللا گفته است: «هللا تعالی قبل از خلقت، خالق بوده است» 

کنيم که بنده و اعمال و اقرارات و شناختش مخلوق هستند،  وی رحمه هللا گفته است: «اقرار می
  . 5باشند»ی اولی افعالش نيز مخلوق می وقتی فاعلی مخلوق است، در درجه

باشند و هللا  «تمامی افعال بنده از حرکت و ساکن ماندن کسب وی می وی رحمه هللا گفته است: 
  . 6باشند»تعالی خالق آن [اعمال] بوده و تمامی آنها به خواست، علم، قضاء و قدر وی می 

از   امام ابوحنيفه رحمه هللا گفته است: «تمامی افعال بنده از حرکت و ساکن ماندن کسب وی
لق آن [اعمال] بوده و تمامی آنها به خواست، علم، قضاء و قدر  باشند و هللا تعالی خامی  حقيقت 

تند به امر هللا تعالی، محبت، رضايتمندی، علم، قضاء  که واجب هس ؛ تمامی طاعات باشند وی می 
  . 7باشند»باشند. [ولی] خواست وی به محبت، رضايتمندی و به امرش نمیو قدر وی می 

، 8لوقات را از نظر کفر و ايمان سالم خلق نموده است وی رحمه هللا گفته است: «هللا تعالی مخ
اب قرار داده و به آنها امر و نهی فرموده است، کسی که کفر ورزد، با  طسپس آنها را مورد خ

عمل و انکار هللا و لجبازی با وی کفر ورزيده است و هللا تعالی وی را خوار گردانده است و  
و تصديقش با توفيقی از طرف هللا تعالی و ياری وی،  کسی که ايمان بياورد، با عملش و اقرارش 

  . 9ايمان آورده است»

خلق   مختلف[هللا تعالی] فرزندان آدم را از کمر وی در حالتهای وی رحمه هللا گفته است: «
مود و از کفر نهی فرمود، آنان به  ار داد و آنان را به ايمان امر نفرمود، آنان را عاقالنی قر

ای بر ايمان ماندند و آنان کسانی هستند که بر آن فطرت متولد  دند، عدهربوبيت وی اقرار کر
اند و کسی که بعد از آن کفر بورزد، کسی است که [آن فطرت] را تغيير داده است و کسی که  شده
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ايمان بياورد و تصديق نمايد بر آن [فطرت] ثابت قدم شده است و [فطرت اوليه] او مداومت داشته  
  .1است»

را تقدير نموده و قضاء فرموده است و   ] کسی است که همه چيزهللا گفته است: «او[ وی رحمه 
مگر به خواست، علم، قضاء و قدر وی و آن را در لوح   ،چيزی در دنيا و آخرت وجود ندارد 

  . 2است»  نوشته ، محفوظ

نان را  اند، ولی آ«هيچ يک از مخلوقاتش به کفر يا ايمان اجبار نشدهوی رحمه هللا گفته است: 
اشخاص [متفاوتی] خلق فرموده است؛ ايمان و کفر فعل بندگان است، هللا تعالی کسی را که در  

داند و اگر بعد از آن ايمان بياورد او را به مؤمن بودن  ورزد را میحالت کافر بودنش، کفر می
  . 3يابد»ر اين زمينه تغيير نمی د دارد و علم او شناسد و دوست میمی

  ی ايمان: درباره حنيفة رحمه هللا  ابو  سخنان امام  -ج

  .4باشد»وی رحمه هللا گفته است: «ايمان اقرار و تصديق می 

- وی رحمه هللا گفته است: «ايمان اقرار به زبان و تصديق با قلب است و اقرار تنها ايمان نمی 
  . 6ش نقل نموده است انو يار  ه . آن را طحاوی از ابوحنيف5باشد» 

- . اين سخن وی درباره7گردد»شود و کم نمی«ايمان زياد نمی گفته است: امام ابوحنيفه رحمه هللا
گردد که ايمان تصديق با قلب و  ی عدم زياد شدن ايمان و کم شدن آن به اين سخن وی بر می

  باشد و عمل را خارج از حقيقت ايمان دانسته است. اقرار به زبان می

ی  ی ايمان با بقيه ی وی درباره مان فرِق عقيدهی اياين سخن امام ابوحنيفه رحمه هللا درباره
د،  نشویمامامان، مالک، شافعی، احمد، اسحاق و بخاری(بخارايی) و کسانی که به آنها ملحق 

است. چون امام ابوحنيفه اجتهاد نموده است در صورت درست بودن و يا غلط بودن آن، ثواب  
ی خود  د که امام ابوحنيفه رحمه هللا از اين عقيدهانبرد؛ ابن عبدالبر و ابن ابی العز ذکر نمودهمی

  8باز نگشته است، هللا آگاهترين است. 

  : ی صحابهدرباره  رحمه هللا  ه سخن امام ابو حنيف -د 
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کنيم، مگر به  را ياد نمی ی پيامبرامام ابوحنفيه رحمه هللا گفته است: «هيچکدام از صحابه 
  .1خوبی» 

جوييم و هيچ کدام از  بيزاری نمی ی رسوليک از صحابه  از هيچ «وی رحمه هللا گفته است: 
  . 2م» داري ی آنها دوست نمیآنها را سوای بقيه

در زمان کوتاهی، بهتر از   وی رحمه هللا گفته است: «مقام يکی از آنها در همراهی رسول هللا
گيرد، حتی اگر [آن عمر] طوالنی  عملی است که توسط ما در تمام طول عمر صورت می

  . 3ود»ش

،  ص اين امت، بعد از پيامبرماناشخاکنيم که بهترين وی رحمه هللا گفته است: «اقرار می
  .4هللا عليهم أجمعين هستند» رضوان  ابوبکر صديق، سپس عمر، سپس عثمان، سپس علی

  بوبکر، عمر، عثمان و علیا، بهترين مردم بعد از رسول هللا«وی رحمه هللا گفته است: 
  .5کنيم، مگر به خوبی» را ياد نمی امی اصحاب رسول هللاهستند، سپس تم 

  نهی وی رحمه هللا از بحثهای کالمی و دشمنی در دين:  - هـ 

در  باشند، بيست بار «اصحاب هوای نفس در بصره زياد میامام ابوحنيفه رحمه هللا گفته است: 
گزيدم، به اين پندار که علم   اقامت  جا و شايد يکسال کمی بيشتر يا کمتر در آن بين آنها قرار گرفتم 

  .6باشد» کالم قسمتی از علوم [دينی] می

شدم تا اين که به جايی رسيدم که با انگشت  در بحثهای کالمی وارد می وی رحمه هللا گفته است: « 
ی حماد بن ابو سليمان نشسته بودم که زنی آمد و گفت: مردی  شد، نزديک حلقه به من اشاره می

خواهد برای مدت يکسال طالقش دهد، چند بار  باش، میی وی میرده دارای زنی است که ب
نخواستم جوابش را دهم و به او امر کردم تا از حماد سوال کند، سپس بازگشت و   ؟طالقش دهد 

گفت که از حماد سوال کرده است و او در جواب گفته است: او را طالق دهد در حالتی که از  
الق داده سپس با او نزديکی نکند تا اين که دو حيض ادامه  ، او را طباشد پاک میو جماع حيض 

باشد، بازگشت و مرا  يابد، بعد از آن [آن زن] غسل نمايد و [يکسال بعد] برای ازدواج حالل می 
  . 7آگاه ساخت و گفتم: نيازی به بحثهای کالمی ندارم و نعلين خود را گرفته و نزد حماد نشستم» 
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عمرو بن عبيد را لعنت کند، زيرا بحثهای کالمی را بين مردم   وی رحمه هللا گفته است: «هللا
  .1باشد» شايع گرداند، چيزی که از آن منفعتی در سخن گفتن نمی

ی بحثهای کالمی که بين مردم در اعراض و  مردی از وی رحمه هللا سوال کرد و پرسيد: درباره 
، تو را به اثر(قرآن و سنت)  گويی؟ گفت: «سخنان فالسفه است اجسام شايع گرديده است، چه می

کنم، به هوش باش که هر چيز جديدی که حاصل شود، آن  و راه سلف(پيشينيان امت) امر می
  . 2بدعت است» 

ای نزد پدرم رحمه هللا آمدند و نزد من گروهی از اهل  حماد بن ابوحنيفه گفته است: «روزی عده
آن را   - رحمه هللا –باال رفت وقتی او کالم وجود داشتند و ما نزد درب منتظر بوديم، صدای ما 

شنيد از خانه خارج شد و به من گفت: ای حماد چه کسانی نزد تو هستند؟ گفتم: فالنی، فالنی و  
گفت: در چه کاری هستيد؟   –رحمه هللا  –نام کسانی که نزد من بودند را به او گفتم و او فالنی، 

فت: ای حماد بحثهای کالمی را کنار بگذار.  کنيم، به من گی اين و آن صحبت میگفتم: درباره
چيزی که مرا به آن  از  يچ وقت متردد نديدم و هيچ وقت ه  چيز چند حماد گفت: پدر خود را بين 

ای   ،به او گفتم: ای پدرم آيا تو را به آن امر نفرمودی؟ گفت: بله ؛نهی نکرد  ،امر نموده بود 
تم: برای چه؟ او گفت: ای پسرم آنان کسانی  کنم؛ گف پسرکم ولی من امروز تو را از آن نهی می

هستند که در بحثهای کالمی با يکديگر اختالف دارند، آنان را اين گونه خواهی ديد که بر سخن  
کند و بين آنها  واحدی بوده و دين آنها يکی است تا اين که شيطان بين آنها اختالف ايجاد می

  . 3.» است..مذموم آنها بين افکند و اختالف  میدشمنی 

دانم تا در بحثهای کالمی  ذر میحرحمه هللا به ابو يوسف گفته است: «تو را بر  هامام ابوحنيف 
- ، زيرا آنان قالده بر گردن تو انداخته و تو را به آن مشغول میی اصول دين وارد نشویدرباره

  . 4گردانند»

دش با بحثهای  رن و برخوی اصول دي اعتقاداتی در زمينه  ،اين تعدادی از عقايد وی رحمه هللا بود 
  . کالمی و اهل آن 

  :  سوم مبحث 

  : ی امام احمد بن حنبل رحمه هللا عقيده

  : ی توحيد الف: سخن وی رحمه هللا درباره

ل سوال شد، او گفت: از شروع نااميدی  کی تواز امام احمد درباره آمده است: « 5در طبقات حنابله 
  ». کند در مخلوقات جلوگيری می
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گويد و قرآت سخن  دائماً سخن می از امام احمد آمده است که او گفت: «هللا 1در کتاب المحنة 
را توصيف   باشد و در هر جهتی؛ هللا به چيزی بيشتر از آن که خود است و خلق شده نمی  هللا

  گردد».فرموده است، توصيف نمی 

اديثی که جهميه  ی احابو يعلی از ابوبکر مروزی آورده است که گفت: «از احمد بن حنبل درباره 
ی  و قصهو اسراء  ]صفات [هللا تعالی] و ديدن [پروردگار در آخرت د، مانند: نکن آنان را رد می

د و با خبرهای [دينی]  نآنها را قبول ک  امت بايد گفت: آنان را صحيح دانسته و . او پرسيدم  ،عرش
  .2رسيده به ما، همان طور رفتار شود که به ما رسيده است»

- امام احمد گفت: «کسی که بپندارد هللا سخن نمی: » گفته است السُّنَّة«كتاب  درحمد بدهللا بن أع
  . 3کنيم که به ما رسيده است»ی اين احاديث طوری برخورد میگويد، کافر است و درباره 

ی ديدن [هللا تعالی] سوال شد و او گفت:  آورده است، از امام احمد درباره  4اللکائی از حنبل 
کنيم و به هر چيزی که از  يح است و به آن ايمان آورده و به آن اقرار می«احاديث آن صح 

  . 5کنيم» ايمان آورده و اقرار می ،با سند قوی به ما رسيده است   پيامبر

آورده است: «هللا را آنچنان وصف کنيد   6ابن جوزی در کتاب المناقب امام احمد بن حنبل از مسدد
ت و از هللا چيزی را نفی کنيد که خودش خود را از  که خودش را همان طور وصف فرموده اس

  .7...» آن نفی نموده است 

» آمده است: «جهم بن صفوان پنداشته است کسی که  الرد على الجهميةاز امام أحمد در کتاب «
ی او صحبت کرده است،  اش درباره هللا را به آنچه خودش، خود را وصف نموده است يا فرستاده

  . 8» از مشبهه است وصف کند کافر است و 

ما ايمان داريم که هللا بر روی عرشش  » سخن امام احمد را آورده است: «الدرءدر «ابن تيمية 
تصميم بگيرد، بدون   بخواهد و به همان شکل که خودش است، همان گونه که خودش

  توصيفی که شخصی از مخلوقاتش برای وی انجام دهد يا کسی آن را مرزبندی کند، صفات هللا از 
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باشند و آنچنان که خودش را وصف نموده است، هيچ چشمی  باشند و برای وی می خودش می 
  . 1کند» [حتی بعد از ديدن وی] او را درک نمی

شود، کافر  کسی که بپندارد هللا در آخرت ديده نمیز امام احمد آورده است که گفت: «ابو يعلی ا
  . 2است و قرآن را تکذيب نموده است»

گويند: هللا  ی گروهی که میاز پدرم دربارهآورده است که گفت: « عبدهللا بن أحمد  از ابن أبي يعلى 
سخن نگفته است و با صدا با وی سخن نفرموده است، پدرم گفت: هللا با صدا سخن   با موسی

  .3کنيم» گفت و اين احاديثی است که همان طور که به ما رسيده است، آن را روايت می

آورده است که گفت: از ابو عبدهللا احمد بن حنبل شنيدم  ن مالك العطار عن عبدوس ب  اللکائی از 
باشد و برای آن که بگويی آن مخلوق نيست،  گفت: «... قرآن سخن هللا است و مخلوق نمیکه می

  . 4باشد»باشد و هيچ قسمت آن مخلوق نمیضعف نشان نده، سخن هللا از ذات وی می 

  (تقدير): ی قدررحمه هللا درباره ی سخن و -ب 

آورد به قدر، خير و  ابن جوزی در کتاب مناقب احمد بن حنبل از مسدد آورده است: «و ايمان می
  5. »د نباش شر آن، شيرين و تلخ آن که همگی از طرف هللا می

خير و شر چيزی  آيا : از ابو عبدهللا سوال شد «که گفت:  خالل از ابوبکر مروزی آورده است 
؟ به او گفته شد: آيا هللا خير و شر را خلق فرموده است؟  ته است دير گشقاست که بر بندگان ت

    .6گفت: بله، هللا آن را تقدير نموده است» 

در کتاب «السنة» از امام احمد آمده است: «قدر، خير و شر آن، کم و زياد آن، ظاهر و باطن  
از طرف هللا   ،آن، شيرين و تلخ آن، دوست داشتنی و زشت آن، و نيکو و بد آن، اول و آخر آن

است، آن را برای بندگانش قضاء نموده است و قدری است که آن را تقدير فرموده است و هيچ  
  . 7کند» خارج نشده و از قضای وی تجاوز نمی يک از آنها از خواست هللا 

آورده است که گفت: از ابو عبدهللا(امام احمد بن  أبي الحارث  از محمد بن أبي هارون  از خالل 
شر   و اطاعت و نافرمانی را تقدير نموده است و خير  هللا« گفت: هللا) نشيدم که می حنبل رحمه
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را نيز تقدير نموده است، کسی که برای وی نوشته شده است، خوشبخت است، خوشبخت خواهد  
  . 2»1بود و کسی که برای وی نوشته شده است بدبخت است، بدخت خواهد بود 

م شنيدم در حالی که از وی سوال شد، چه کسی در اعتقاد به  عبدهللا بن احمد گفته است که از پدر
گويد: هللا عالم  وقتی که می ، کند شود؟ او گفت: وقتی که با علم(آگاهی) لجاجت میقدر کافر می

با دانستن هللا مخالفت   کسی که از روی علم نبوده است تا زمانی که علم را خلق فرموده است؛ 
  . 3ورزد او کافر است» 

قدريه   ] امام[پشت  نی نماز خواند درباره يک بار ديگر گفته است: «از پدرم ن أحمد عبدهللا ب
دهد  کند و به سوی آن(عدم وجود تقدير) دعوت میاگر با آن دشمنی میسوال نمودم، او گفت: 

  . 4پشت سر وی نماز نخوان» 

  ی ايمان: سخن وی رحمه هللا درباره -ج

ن صفتهای ايمان، دوست داشتن  است که گفت: «از بهتري  هللا آورده ابو يعلی از امام احمد رحمه 
  .5برای هللا و بغض نمودن برای هللا است» 

شود، همان گونه که  ابن جوزی از امام احمد رحمه هللا آورده ست که گفت: «ايمان زياد و کم می
بهترين   ،ترين مؤمنين در ايمان(کامل 6» ُخلُقًا أَْحَسنُُهمْ  ِإيَمانًا اْلُمْؤِمنِينَ  أَْكَملُ در حديث آمده است: «

    .7آنها در اخالق است» 

آورده است که گفت: «ابو عبدهللا(امام احمد) گفته است: نماز، زکات،   8سليمان بن أشعث خالل از 
  .9گردد» حج و نيکی نمودن، از ايمان است و گناهان باعث کم شدن ايمان می

گويد: ايمان سخن و عمل است و  که میی شخصی گفته است: «از پدرم درباره  عبدهللا بن أحمد 
نباشد. از   10؟ او گفت: اميدوارم که مرجئه ولی فقط بايد اميد داشت سوال کردم ، شود زياد و کم می
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است که به اهل   گفت: حجتی که بر اين افراد وجود دارد اين سخن رسولپدرم شنيدم که می
ُ   َشاءَ  إِنْ  َوإِنَّاقبور فرمود: «   .2(و ما اميد به هللا به شما ملحق خواهيم شد)»  1» قُونَ الحِ  ِبُكمْ   َّ

ی رجاء(اميد) سوال شد و  گفته است: از پدرم رحمه هللا شنيدم که از وی درباره عبدهللا بن أحمد 
شود، اگر کسی زنا کند يا شراب  گوييم: ايمان سخن و عمل است و زياد و کم میما می«او گفت: 

  .3شود»بنوشد ايمانش ناقص می

  : ی صحابهسخن وی رحمه هللا درباره -د 

ی  های صحابه » از امام احمد رحمه هللا آمده است: «از سنت ياد نمودِن نيکیالسنة«كتاب در 
بديهای آنها و چيزهايی  ياد نمودن خودداری نمودن از  تمامی آنها به طور کامل است و پيامبر

يا يکی از آنها،   ی رسول هللا به صحابه  باشد؛ کسی، می جره داشتند که در آنها با يکديگر مشا 
کند؛  و تلف شده است و از هللا بازگشت و عدالتی را قبول نمیگذار است، ... دشنام بدهد، بدعت 

سنت است و دعا برای آنها باعث نزديکی شده و اقتدای به آنها وسيله   بلکه دوست داشتن آنها
بعد از   ی رسول هللاگفته است: صحابهسپس  .بوده و تبعيت از اثرهای آنها فضيلت است» 

باشد تا بديهای آنها را به زبان آورد و  اند و برای کسی جايز نمیچهارتا از آنها بهترين مردم بوده
انجام داد بر حاکم واجب   به يکی از آنها عيب و يا نقصی را طعنه زند و اگر کسی اين کار را

  . 4و نبايد او را مورد عفو قرار دهد» دهد است تا او را ادب نموده و مورد عقوبت قرار 

که در آن آمده است: «گواهی بده که ده نفر   ه است آورد ی امام احمد به مسدد را نامهجوزي ابن 
عبدالرحمن بن  ، سعيد ، سعد ، الزبير، طلحة، علي، عثمان، عمر، أبوبكراز آنها در بهشت هستند: 

دهيم که  نها گواهی داده است ما نيز گواهی میبر آ و کسی که پيامبرأبوعبيدة الجراح  عوف و
  .5او در بهشت  است» 

  ، سپس عمر ،ی امامان سوال نمودم، او گفت: ابوبکرگفته است: «از پدرم درباره  عبدهللا بن أحمد 
  . 6هستند»  سپس علی ، سپس عثمان

باشد، سوال  خليفه نمی گويند: علیی گروهی که میاز پدرم درباره «گفته است:  عبدهللا بن أحمد 
  . 7باشد»می نمودم، او گفت: اين سخنی بد و رد شده

را قبول نداشته باشد او   ابن جوزی از امام احمد آورده است که گفت: «کسی که خالفت علی
  .1باشد»تر از االغ اهلش می گمراه
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  لب از امام احمد رحمه هللا آورده است که گفت: «کسی که خالفت علی بن ابی طاابن أبي يعلى 
  .2را قبول نداشته باشد با او سخن نگوييد و با او ازدواج ننماييد» 

  نهی نمودن وی از بحثهای کالمی و دشمنی در دين:  - هـ 

گفت:  از ابو عبدهللا(امام احمد) شنيدم که میآورده است که گفت: « بكر مروزي وأب  ازابن بطة 
سی که در بحثهای کالمی تفکر  شود و ککسی که در بحثهای کالمی تفکر نمايد، رستگار نمی

  . 3شود»نمايد، در هدفی که آنان دارند، گرفتار می

» از امام احمد رحمه هللا آورده است که گفت: کسی که در  جامع بيان العلم« در ابن عبدالبر 
  ، شود و شخصی نيست که به دنبال اين بحثها رود رستگار نمی ،ور است بحثهای کالمی غوطه
  .4گردد»شک ايجاد میمگر آن که در قلبش 

عبيد هللا بن يحيي بن  آورده است که گفت: «پدرم برای عبدهللا بن أحمد بن حنبل  ازهروي 
دانم، مگر آنچه  ای نوشت: من اهل کالم نيستم و بحثهای کالمی را چيز جالبی نمینامه ،5خاقان 

ی است که نامحدود  آمده است، ولی به غير از آن، بحث کالمي در کتاب هللا يا در حديث رسول
  . 6» باشد می

- آورده است که گفت: «از احمد بن حنبل شنيدم که میطرسوسي ابن جوزی از موسى بن عبدهللا 
  . 7» کنند حتی اگر از سنت دفاع  ،گفت: با اهل بحثهای کالمی نشست و برخواست نداشته باشيد 

را دوست بدارد، آن  آورده است که گفت: «کسی که بحثهای کالمی  صايغو حارث أب  از ابن بطة 
  .8يابيد که رستگار شود» شود و اهل بحث کالميی را نمیاز قلبش خارج نمی 

شنيدم از ابو عبدهللا(امام   آورده است که گفت: «پدرم به من گفت: عبيد هللا بن حنبل  ازابن بطة 
برساند   تا هللا توسط آن به شما منفعت  ،کنمسنت و حديث توصيه می به گفت: شما راکه می احمد)

دارم از فرو رفتن [در بحثهای کالمی] و جدل؛ زيرا کسی که بحثهای کالمی  و شما را برحذر می
افتد، مگر آن  شود و هر کس وارد اين بحثها شود، اتفاقی نمیرا دوست داشته باشد، رستگار نمی

  دهد؛ بحث کالمی را شود، زيرا بحثهای کالمی به سوی خير دعوت نمیکه دچار بدعت می
ها و آثار رسيده و  شوم، بر شماست تا به سنت دارم و در جدل و بحث کالمی وارد نمیدوست نمی
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فقه تمسک جوييد، تا توسط آن منفعت ببريد؛ جدل و سخنان اهل فلسفه را رها کنيد، مردم به ما  
د؛  نمايندانند، از اهل کالم جانبداری می ی اين بحثها نمیرسند و کوچکترين چيزی درباره می

ها حفظ نمايد و ما و شما را  عاقبت بحثهای کالمی رسيدن به خير نيست، هللا ما و شما را از فتنه
  .1از هر هالکتی در امان بدارد»

«اگر مردی را ديديد که بحثهای  » آورده است که امام احمد رحمه هللا گفت: اإلبانةدر «ابن بطة 
  . 2د» ياز وی برحذر باش ،دارد کالمی را دوست می

ی  ی مسائل اصول دين و اين نظرات وی بود درباره ين سخنان امام احمد رحمه هللا بود، درباره ا
  بحثهای کالمی. 

  مبحث چهارم: 

  ی امام شافعی رحمه هللا: عقيده

  ی توحيد: سخن وی رحمه هللا درباره -الف

قسم بخورد،  آورده است: «کسی که به هللا يا يکی از اسمهای وی ربيع بن سليمان امام بيهقی از 
گردد؛ اگر کسی به چيزی غير از هللا قسم  ی آن بر وی واجب میسپس قسم خود را بشکند، کفاره

مانند آن که شخصی بگويد: قسم به کعبه! يا قسم به پدرم! يا قسم به اين چنين و آن چنان،   ،بخورد 
ای  جانم... کفارهای نداشته و قسمی نخورده است و مانند آن اين است که بگويد: قسم به کفاره

  برای آن نخواهد داشت، قسم به غير از هللا زشت بوده و از آن نهی شده است کسی که رسول
َ  إِنَّ « است:  را قبول داشته باشد، وی فرموده   فَْليَْحِلفْ  َحاِلفًا  َكانَ  فََمنْ  ،  بِآبَائُِكمْ  تَْحِلفُوا أَنْ  يَْنَهاكُمْ  َّ

 ِ َّ   ، ا به پدرانتان قسم نخوريد، اگر کسی قسم خورد تهللا شما را نهی فرموده است (3» ِليَْصُمتْ  أَوْ  بِا
  . 4به هللا قسم بخورد يا اين که ساکت شود» 

قسم   باشند و کسی که به اسمی از هللامام شافعی دليل آورده است که اسمهای هللا مخلوق نمی
  .5گردد بخورد و بعد آن را بشکند، کفاره بر وی واجب می

» از امام شافعی رحمه هللا آورده است: «سخن  اجتماع الجيوش اإلسالمية«يم رحمه هللا در ابن ق 
کنند و  ام که يارانم از اهل حديث از آن تبعيت میکنم و ديدهی سنتی که من از آن تبعيت میدرباره

يره اين است:  ام، مانند: سفيان، مالک و غ ام و علم خود را از آنان اخذ کردهکسانی که آنها را ديده
ی برحقی جز هللا وجود نداشته و محمد  اقرار به گواهی دادن به اين که هيچ پرستش شونده
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بخواهد به   که باشد و هر گونهی هللا است و هللا تعالی بر روی عرشش در آسمانش میفرستاده
آيد، هر  شود و اين که هللا تعالی [ثلث سوم شب] به آسمان  دنيا فرود میمخلوقاتش نزديک می

    .1گونه که بخواهد» 

ذهبی از مزنی آورده است که گفت: «گفتم: اگر کسی يافت شود که آنچه در درونم و تعلق  
و در مسجدی  اتوحيد را خارج کند، [امام] شافعی است، به سوی وی رفتم و  خاطرم نسبت به امر

توحيد، چيزی وجود   ی ی مسئلهدر درونم دربارهدر مصر بود، وقتی جلوی او زانو زدم گفتم: 
ی من] نزد تو وجود دارد؟  دارد و دانستم کسی علم تو را ندارد، چه چيزی [برای اين مسأله

دانی کجا هستی؟ گفتم: بله. گفت: اينجا مکانی است که هللا فرعون را  عصبانی شد و گفت: آيا می
ه سوال نمودن  امر ب آيا به تو [حديثی] رسيده است که رسول هللا در آن غرق کرده است،

اند؟ گفتم: خير.  ی آن صحبت کرده ی آن کرده باشد؟ گفتم: خير. گفت: آيا صحابه دربارهدرباره
ای که در آسمان است،  دانيم چند ستاره در آسمان است؟ گفتم: خير. گفت: آيا هر ستارهگفت: می

از  گفت: چيزی  دانی؟ گفتم: خير. می جسن، زمان طلوع، زمان افول و از چه خلق شده است را
کنی؟  شناسی ولی در عين حال از علم خالق آن صحبت میبينی آيا میکه به چشم می را مخلوقات 

، آن را به چهار گونه تقسيم نمود  ی وضو سوال نمود؛ من در آن اشتباه کردمسپس  از من درباره
آن نياز داردی علم  و هيچکدام از آنها به من نرسيده بود و گفت: چيزی را که روز پنج مرتبه به 

ای که علم خالق را بدانی، اگر در درونت اين  ای و برای خودت واجب نمودهآن را ترک کرده
ْحَمنُ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  َوإِلَُهُكمْ  گونه گذشت، به اين سخن هللا تعالی رجوع کن: ِحيمُ  الرَّ *   الرَّ

(و معبود شما، معبودی واحد است، هيچ  ] 164- 163[البقرة:  ...ْرِض َواْألَ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  فِي  إِنَّ 
در خلقت آسمانها   ا معبود برحقی بجز وی وجود نداشته و بسيار و دائماً رحمت کننده است * همان

ی مخلوقات وی  ی چگونگی خالق درباره و زمين...) راهنمايی نمود به جای فکر کردن درباره
  ، پس که عقل توانايی آن را ندارد است چيزی  ی خالق) ر درباره(تفکتفکر صورت پذيرد و آن

  . 2بر خود تکليف نمود»آن را  نبايد 

گفت: اگر از  آورده است که گفت: «شنيدم که شافعی می 3يونس بن عبداألعلى از ابن عبدالبر 
[ثابت  که غير چيزهای  مردی شنيدی که از اسمی [از هللا] که خود را به آن نناميده باشد يا چيزی

  .4، گواهی بده که او زنديق است» آورد ديگر ی] شده

» آورده است: «شکر و ستايش برای هللا است... او  الرسالةامام شافعی رحمه هللا در کتابش «
کسی است که مطابق آنچه است که خود را توصيف نموده است و باالتر از وصفی است که بنده  

  . 5وی را توصيف نموده است»
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» از امام شافعی رحمه هللا آورده است که گفت: «اين صفاتی که در قرآن و در  رالسيذهبی در «
کنيم، همان گونه که [هللا تعالی]  دانيم و تشبيه نمودن وی را نفی میسنت آمده است را درست می

  . 1(هيچ چيز به مانند وی نيست)...» ] 11[الشوری:   َشْيءٌ   َكِمثِْلهِ  لَْيسَ فرموده است:  

ی  آورده است که گفت: «از شافعی [رحمه هللا] شنيدم که دربارهربيع بن سليمان از  ابن عبدالبر
گويند]،  چنين نيست [که می( ] 15[المطففين: لََمْحُجوبُونَ  يَْوَمئِذٍ  َربِِّهمْ  َعنْ  إِنَُّهمْ  َكالَّ  :اين سخن هللا 

فهميم که  اين آيه] میگفت: [از می )آنان در آن روز از [ديدار] پروردگارشان در حجاب هستند 
کنند و در  [در آن روز] گروهی هستند که حجابی بين آنها و [هللا] وجود نداشته و به وی نگاه می

  . 2گيرد»هيچ کوتاهيی برای آنها صورت نمی  ديدن وی 

ای رسيد و در  اللکائی از ربيع بن سليمان آورده است که گفت: «به محمد بن ادريس شافعی نامه
  يَْوَمئِذٍ  َربِِّهمْ  َعنْ  إِنَُّهمْ  َكالَّ گويی: ی اين سخن هللا تعالی چه میدرباره  آن آمده بود،

گويند]، آنان در آن روز از [ديدار] پروردگارشان  (چنين نيست [که می ] 15[المطففين:لََمْحُجوبُونَ 
وی  در ديدن  ای به خاطر غضب وی، امام شافعی رحمه هللا گفت: وقتی عده)در حجاب هستند 

بينند. ربيع گفته  او را می  ای از روی رضايتمندی ویکه عدهای هستند، دليلی است در پرده
گويی؟ گفت: بله، اين گونه از هللا  ی آن سخن میآيا اين گونه درباره  ! است: گفتم: ای ابو عبدهللا

  . 3کنم» پيروی می

نزد امام شافعی   5ل بن علية «إبراهيم بن إسماعيآورده است که گفت:  4جارودي از ابن عبد البر 
کنم و در سخن ال اله اال هللا، چيزی را  ياد کرده شد و او گفت: من در همه چيز با او مخالفت می

ی برحقی جز هللا وجود نداشته، هللا  گويم: هيچ پرستش شوندهگويم، من میگويد، من نمیکه او می
ی بر حقی جز هللا  يچ پرستش شوندهگويد: ه از پشت حجاب سخن گفت، ولی او می که با موسی

  . 6وجود نداشته، هللا که سخن را خلق نمود و آن را از پشت پرده به موسی شنواند»

اللکائی از ربيع بن سليمان آورده است که امام شافعی رحمه هللا گفته است: «کسی که بگويد  
  . 7» ]است نه مخلوقش قرآن مخلوق است او کافر است [بلکه قرآن سخن هللا

مردی به امام شافعی گفت: مرا با خبر  امام بيهقی از ابو محمد زبيری آورده است که گفت: 
گردان، آيا قرآن خالق است؟ امام شافعی گفت: يا هللا! خير. گفت: آيا مخلوق است؟ امام شافعی  

و  باشد؟ امام شافعی گفت: يا هللا! بله. گفت: دليل تگفت: يا هللا! خير. گفت: پس خلق شده نمی 

 
  . 20/341السير  - 1
  .79االنتقاء ص - 2
  . 2/506شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - 3
لعله موسى بن أبي الجارود قال عنه النووي ( أحد أصحاب الشافعي واآلخذين عنه الرواة عنه ) , وقال ابن   - 4

, وطبقات  2/120, تهذيب األسماء واللغات  وهبة هللا ( كان يفتي بمكة على مذهب الشافعي وال يعلم تاريخ وفاته )
  . 29الشافعة البن هداية هللا ص

هـ  218هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية قال عنه الذهبي ( جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن مات سنة  - 5
  .35-1/34, وانظر ترجمته في لسان الميزان  1/20) ميزان االعتدال 

  . 1/35قصة ذكرها الحافظ في مناقب الشافعي للبيهقي , اللسان , وال 79االنتقاء ص - 6
  . 1/252شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - 7



کنی که قرآن  می رچيست که آن غير مخلوق است؟ امام شافعی سرش را بلند نموده و گفت: اقرا
گيرد که  سخن و کالم هللا است؟ گفت: بله. امام شافعی گفت: بر اين سخن، کالم هللا تعالی پيشی می

ِ  َكَالمَ  َمعَ يَسْ  َحتَّى  فَأَِجْرهُ  اْستََجاَركَ  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  أََحدٌ  َوإِنْ فرمايد: می َّ :و اگر يکی  6[التوبه) [
ُ   َوَكلَّمَ  فرمايد:][و می ) از تو پناه خواست، به او پناه بده تا کالم هللا را بشنود  کان از مشر   ُموَسى  َّ

کنی  (و هللا حقيقتاً با موسی سخن گفت). امام شافعی گفت: پس آيا اقرار می ] 164[النساء: تَْكِليًما
کالمش نيز بوده است؟ يا هللا بوده است و کالمش وجود نداشته   انی که] هللا بوده است،[از زم که 

آن مرد گفت: بلکه هللا بوده است و کالمش نيز بوده است. گفت: امام شافعی تبسمی نمود و   است؟
ر  کنيد که هللا قبل از هايد، شما اقرار میشما با سخن بزرگی به نزد من آمدهای اهل کوفه! گفت: 

چيزی بوده است و سخنش نيز همراه وی بوده است؛ پس کالم برای شما از کجاست؟ کالم هللا  
  . 1تر از هللا؟ گفت: مرد ساکت شد و خارج گرديد»است يا جدای هللا يا غير هللا يا پايين 

  3نصی  2که به امام شافعی رحمه هللا منسوب است از ابوطالب عشاری االعتقاد در قسمتی از 
و آنچه شايسته است به آن ايمان آورده شود، سوال   ی صفات هللاکه گفت: درباره آورده است 

اسمها و صفاتی وجود دارد که يا از طريق   شد؛ امام شافعی گفت: «برای هللا تبارک و تعالی 
، امت وی از شخصی از  داده است به ما از آنها خبر  کتابش به ما رسيده است و يا پيامبر

مگر آن که قرآن برای آنها حجت بوده و بصورت صحيح از   ،ی را نشنيدهچيز  مخلوقات هللا 
ی اين حجت  اند؛ اگر بعد از اقامهکه راويان عادل آن را روايت کرده به آنها رسيده است  پيامبر

؛ ولی کسی که حجت توسط خبر(قرآن و  اند کفر ورزيده د به هللانبازهم مخالفت ورز ، بر آنان
ه است، به علت جهل معذور است، زيرا اين مسائل علمی نه با عقل درک  سنت) بر وی تمام نشد 

شنوا است و   شود نه با انديشيدن و نه با فکر؛ مانند آن علمی است که با رسيده است که ویمی
(بلکه   ] 64[المائدة:  َمْبُسوَطتَانِ  يََداهُ  بَلْ فرمايد: می برای وی دو دست وجود دارد، آنجا که هللا

فرمايد:  می وی باز است)، هللا تعالی دارای دست راست است، آنجا که وی دو دست 
 ُِبيَِمينِهِ  َمْطِويَّاتٌ  َوالسََّماَوات  :؛ او  )شود آسمانها با دست راست او درهم پيچيده می( ]67[الزمر

(همه چيز   ] 88[القصص: َوْجَههُ  إِالَّ  َهاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ فرمايد: می آنگاه که  ،دارای صورت است 
ْكَرامِ  اْلَجَاللِ  ُذو َربِّكَ  َوْجهُ  َويَْبقَى فرمايد: شود مگر صورت وی) و آنجا که میهالک می   َواْإلِ
دارای پا   ماند) وی باقی می ات شکوهمند و گرامی (و [تنها] صورت پروردگار ]27[الرحمن:

(تا اين که پروردگار عزت   4» قََدَمهُ  فِيَها  ةِ اْلِعزَّ  َربُّ  يََضعَ  َحتَّى فرمايد: «می هست آنجا که پيامبر
  ی کسی که در راه هللا درباره پيامبردهد؛ قرار میجهنم  در  يعني  گذارد)پايش را در آن می 

 
  .408-1/407مناقب الشافعي  - 1
هو محمد بن علي العشاري شيخ صدوق معروف وقد تفرد برواية هذا الجزء وهو مما أدخل عليه فحّدث به   - 2

, لكن اعتمد غير واحد من السلف ما هو مثبت في هذه العقيدة   3/656ميزان بسالمة باطن قاله الذهبي في ال 
, وابن القيم في اجتماع  1/283, وابن أبي يعلى في الطبقات  124كالموفق ابن قدامة في كتاب صفة العلو ص

قد قرئت , ثم إن هذه الرسالة التي سأنقلها بنصها  10/79, والذهبي نفسه في السير  165الجيوش اإلسالمية ص
  على اإلمام الحافظ ابن نصر الدمشقي ونقلها جميعها ابن أبي يعلى في الطبقات وسأثبت الفروق بينهما.

  (مترجم)گيرد.صورت میفقط يک برداشت از آن نص عبارت است از مطلبی که  - 3
لوصية وصفة  ومسلم كتاب ا – 4848, ح 8/564أخرجه البخاري كتاب التفسير باب ( وتقول هل من مزيد )  - 4

كالهما من طريق قتادة  - 2848, ح  4/2187نعيمها وأهلها باب النار يدخلوها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
  عن أنس بن مالك. 



را مالقات نمود و او به   (هللا 1» لقي هللا عز وجل وهو يضحك إليهکشته شده است، فرمود: « 
- اده است که هللا تعالی هر شب به آسمان دنيا پايين میی هللا خبر د خنديد) همچنين فرستادهوی می

داشت،  وقتی احوال دجال را بيان می باشد زيرا پيامبرآيد و همچنين هللا تعالی يک چشم نمی 
(او يک چشم است و پروردگارتان يک چشم   2» بِأَْعَورَ  لَْيسَ  َربَُّكمْ  َوإِنَّ  أَْعَوُر، فَإِنَّهُ «فرمود: 

بينند، همان گونه که ماه را  خود را در روز قيامت با چشمانشان می  وردگار نيست) و مؤمنان پر
  ِمنْ  َما « فرموده است: انگشت وجود دارد، زيرا پيامبر بينند و برای وی در شب چهارده می

ن دو انگشت از  (قلبی نيست مگر آن که بي  3» اْلعَالَِمينَ  َربِّ  أََصاِبعِ  ِمنْ  أُْصبُعَْينِ  بَْينَ  َوُهوَ  إِالَّ  قَْلبٍ 
خود را وصف نموده است   انگشتهای پروردگار جهانيان قرار دارد)، اين معناهايی است که هللا 

تواند  نيز با آنها هللا تعالی را وصف فرموده است؛ کسی با فکر و انديشيدن نمی  ی ویو فرستاده
گر بعد از آن که  م  ، کافر نيست  ،حقيقت آن را بفهمد و کسی که به علت جهلش آن را منکر شود 

و به فهمی که در حد مقام مشاهده است بشنود،   ، به وی برسد و اگر اين آثار به وی برسد اثر
  شود بر کسی که آن را حقيقتاً بشنود و آن را ببيند همان گونه که از پيامبرحکم نهايی اجرا می 

- ز مخلوقات شبيه نمیکنيم و آن را به هيچ يک اشنيده و ديده باشد؛ اين صفات را ما قبول می
(هيچ چيز  ] 11[الشوری:  اْلبَِصيرُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيءٌ  َكِمثِْلهِ  لَْيسَ ( فرمايد: دانيم، زيرا هللا تعالی می

  .  4مانند وی نيست و او شنوای بينا است)... 

  ی قدر(تقدير): سخن وی رحمه هللا درباره -ب 

ی قدر سوال شد و او  شافعی رحمه هللا درباره  آورده است که از امام  ربيع بن سليمان بيهقی از 
  گفت: 

  ما شئت كان وإن لم أشأ *** وما شئت إن لم تشأ لم يكن 

  شود حتی اگر من نخواهم * و چيزی را که تو نخواهی نمی ،شود [يا هللا!] آنچه بخواهی می

  خلقت العباد على ما علمت *** ففي العلم يجري الفتى والمسن 

  کند جوان و پيررا خلق نمودی * و در علم [تو] جريان پيدا میبا علم خودت بندگان 

  على ذا مننت وهذا خذلت *** وهذا أعنت وذا لم تعن 

 
ومسلم كتاب اإلمارة باب بيان الرجلين  – 2826, ح 6/39أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب الكفار يقتل المسلم  - 1

  كالهما من طريق األعرج عن أبي هريرة. – 1890, ح 3/1504ن الجنة يقتل أحدهما اآلخر يدخال
ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر  – 7131ح – 13/91أخرجه البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال  - 2

  كالهما من طريق قتادة عن أنس بن مالك.  – 2933, ح 4/2248الدجال وصفته 
, ح   1/72, وابن ماجه في المقدمة باب : فيما أنكرت الجهمية  4/182في المسند  أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد - 3

,   87, وابن منده في الرد على الجهمية ص 317, واآلجري في الشريعة ص 1/525والحاكم في المستدرك  199
في التلخيص  جميعهم من حديث النواس بن سمعان قال الحاكم ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) وأقره الذهبي 

, وقال ابن منده ( حديث النواس بن سمعان حديث النواس بن سمعان حديث ثابت رواه األئمة المشاهير ممن ال  
  يمكن الطعن على واحد منهم ).

ی مرکزی در دانشگاه ليدن هلند،  ای عکس برداری شده از اصل خطی آن در کتابخانهاين اعتقاد در نسخه - 4
  .باشدموجود می



کنی * يکی را خوار نمودی و ديگری را خوار  نهی و ديگری را خوار میبر کسی منت می
  ننمودی 

  فمنهم شقي ومنهم سعيد *** ومنهم قبيح ومنهم حسن 

خت است و کسی است که خوشبخت * و از آنها افرادی هستند که زشت  باز آنها کسی است که بد 
  .1باشند هستند و از آنها افرادی هستند که زيبا می

بيهقی در «مناقب الشافعی» آورده است که امام شافعی رحمه هللا گفته است: «خواست بندگان در  
ازه دهد] و بخواهد، مردم  خواهند مگر آن که پروردگار جهانيان [اج گرو هللا تعالی است و نمی 

نمايند و آن اعمال بندگان، مخلوقی است که هللا تعالی آن را خلق فرموده  اعمال خود را خلق نمی
،  باشد؛ عذاب قبر حق است، سوال قبر حق است می  خير و شری دارد که نزد هللا  ،است و قدر

تند و هر آنچه غير  برانگيخته شدن حق است و حساب و کتاب حق و بهشت و آتش جهنم حق هس 
  .2حق است»  ها آمده باشد از اينها که در سنت 

گويند:  دانی قدريه چيست؟ کسانی که میاللکائی از مزنی آورده است: «امام شافعی گفت: آيا می
  . 3»هللا چيزی خلق نکرده است تا به آن عمل شود 

ی آنها  درباره رسول هللاقدريه کسانی هستند که ورده است که گفت: «امام بيهقی از امام شافعی آ 
گويند هللا تعالی  کسانی که می  )(آنها آتش پرستان اين امت هستند  4»هم مجوس هذه األمةفرمود: « 

  .5ها قبل از انجام آنها، آگاه نيست» از نافرمانی

پشت سر امام   ن واند خ او از نماز «از امام شافعی آورده است: بن سليمان امام بيهقی از ربيع 
  .6ت داشت» قدريه کراه

  ی ايمان: سخن وی رحمه هللا درباره -ج

گفت: ايمان: سخن و عمل  آورده است که گفت: «از امام شافعی شنيدم که میربيع از ابن عبدالبر 
ُ  َكانَ  َوَمافرمايد: ای که میهرا نديد  و اعتقاد به قلب است، آيا اين سخن هللا    إِيَماَنُكمْ  ِليُِضيعَ  َّ

و [در اينجا ايمان] به معنی نماز شما   )خواهد تا ايمانتان را ضايع گرداند (و هللا نمی ]143[البقرة: 
  . 7به سوی بيت المقدس است و نماز را ايمان ناميده است که شامل سخن و عمل و پيمان است» 

 
  . 2/702, شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  413-1/412قب الشافعي منا - 1
  .1/415مناقب الشافعي  - 2
  . 2/701شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - 3
, كالهما من طريق  1/85, والحاكم في المستدرك  4691ح - 5/66أخرجه أبوداوود كتاب السنة باب في القدر  - 4

, قال الحاكم ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر  أبي حازم عن ابن عمر 
  ولم يخرجاه ) وأقره الذهبي. 

  .1/413مناقب الشافعي  - 5
  .1/413مناقب الشافعي  - 6
  .81االنتقاء ص - 7



گفت: ايمان  «از امام شافعی شنيدم که می آورده است که گفت:  ربيع بن سليمان امام بيهقی از 
  .1شود» عمل است و زياد و کم می سخن و 

امام بيهقی از ابو محمد زبيری آورده است که گفت: «مردی به امام شافعی گفت: کدام اعمال نزد  
شود، گفت آن  تر است؟ امام شافعی گفت: چيزی که اگر نباشد، عملی قبول نمیهللا با فضيلت 

ی برحقی وجود ندارد، بين اعمال  چيست؟ گفت: ايمان به هللا، کسی که غير از او پرستش شونده
آن مرد گفت: آيا ايمان را  . ترين منزلت و آسانترين بهره را دارد دارای باالترين درجه و با شرف

دهدی، سخن و عمل است يا سخن بدون عمل؟ امام شافعی گفت: ايمان عمل  برايم توضيح می
را برايم توصيف کن تا آن   نمودن برای هللا است و سخن قسمتی از عمل است، آن مرد گفت: آن 

ها و طبقاتی وجود دارد، با انجام دادن آنها  را بفهمم، امام شافعی گفت: برای ايمان، حاالت، درجه
و بهتر آن است که   شود ناقص می ،های آنکننده   رسد و [با عمل] به ناقص ايمان به انتهای آن می

شود؟ امام شافعی  شود و کم و زياد میبرتری آن حاصل شود، آن مرد گفت: آيا ايمان تمام نمی
ايمان را برای تمامی  جّل ذكره  گفت: بله، گفت: دليل تو برای آن چيست؟ امام شافعی گفت: هللا 

قسمت قسمت نموده است و برای   ،آدم واجب فرموده است، آن را برای تمامی جوارحجوارح بنی
است که ديگر جوارح   بی گردانده چيزی را قرار داده است، بر هر يک از جوارح واج  ت هر قسم

- فهمد و فقيه میبا آن می 2کند گردند؛ از آنها: قلب انسان است که با آن تعقل مینياز نمیاز آن بی 
کنند مگر با درايت و  بدنی است که جوارح از آن نافرمانی نکرده و کاری نمی شود و آن اميرِ 

    . امر آن

شنود و دستانی که با آنها  يند و گوش که با آنها میب از آنها: چشمها است که توسط آن شخص می
انی که با  کند و زبه با آن نزديکی مینمايد و فرجی کگيرد و پا که با آن حرکت می چيزی را می
  . گويد و سری که صورت در آن قرار دارد آن سخن می

که بر  بر زبان واجب نفرموده است و آن چيزی را  ،آن چيزی که بر قلب واجب فرموده است 
آن را بر چشم واجب نفرموده است و آن چيزی که بر دست واجب   ،گوش واجب نموده است 

و آن چيزی که بر فرج واجب فرموده است بر صورت   گردانده است بر پا واجب نگردانده است 
  . واجب نفرموده است 

لب واجب فرموده است: اقرار، شناخت، پيمان بستن، رضايتمندی و  آنچه هللا تعالی از ايمان بر ق
شريک  تسليم بودن بر اين که هللا کسی است که همراه او معبود بر حقی وجود نداشته، يگانه و بی

ی وی است، اقرار نمودن به آنچه از  بنده و فرستاده است، همسر و فرزندی برنگزيده و محمد 
بر قلب واجب   جل ثناؤه و چه کتابی؛ اين چيزی است که هللاباشد بری است، چه پيام هنزد هللا آمد 

يَمانِ  ُمْطَمئِنٌّ  َوقَْلبُهُ  أُْكِرهَ  َمنْ  إِالَّ  فرمايد: باشد، آنجا که مینموده است و عمل قلب می    َمنْ  َولَِكنْ  بِاْإلِ
ود و در همان حالت قلبش  (مگر کسی که وادار به اظهار کفر ش ]106[النحل:   َصْدًرا بِاْلكُْفرِ  َشَرحَ 

و   )شوند]دارند [عذاب میی خود را برای کفر باز میبه ايمان مطمئن باشد؛ ولی کسانی که سينه 
ِ  بِِذْكرِ  أَالَ فرموده است:  (آگاه باشيد که با ياد هللا، قلبها اطمينان   ] 28[الرعد:  اْلقُلُوبُ  تَْطَمئِنُّ  َّ
  ] 41[المائدة:  قُلُوبُُهمْ  تُْؤِمنْ  َولَمْ  بِأَْفَواِهِهمْ  آَمنَّا  قَالُوا  الَِّذينَ  ِمنَ  فرموده است:  ) و کند خاطر پيدا می
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گويند، ايمان آورديم ولی قلبهای آنها ايمان نياورده است) و  (از کسانی که با زبانهايشان می
ُ  بِهِ  يَُحاِسْبُكمْ  تُْخفُوهُ  أَوْ  أَْنفُِسُكمْ  فِي  َما تُْبُدوا  َوإِنْ فرموده است:  َّ  :و اگر چيزی را   ] 284[البقرة)

- که در درونتان است، آشکار کنيد يا پنهان داريد، هللا به خاطر آن شما را مورد محاسبه قرار می
جب فرموده است و آن عمل  ا، اين آن چيزی از ايمان است که هللا متعال آن را برای قلب و)دهد 

  .قلب بوده و آن رأس ايمان است 

تعال بر زبان واجب فرموده است: سخن گفتن و اظهار کردن آنچه درقلب است از آنچه هللا م 
  آَمنَّا  قُولُوا  فرمايد: ی آن میهچيزهای که با آن پيمان بسته است و به آن اقرار کند، هللا تعالی دربار

 ِ َّ   ُحْسنًا ِللنَّاِس  اَوقُولُو ] (بگوييد: ايمان آورديم به هللا و ...) و فرموده است: 136[البقرة: بِا
  اين چيزی از ايمان است که هللا تعالی آن را بر زبان  ) (و به مردم سخن نيک بگوييد! ] 83:البقرة [

واجب گردانده است و شامل سخن گفتن، اظهار آنچه در قلب است و آن عمل زبان بوده و قسمتی  
  . از ايمان است که بر آن واجب گشته است 

جب فرموده است: دوری از شنيدن چيزهايی که هللا تعالی شنيدن آن را  آنچه هللا متعال بر گوش وا
حرام فرموده است و بغض نشان دادن به آنچه هللا تعالی از آن نهی فرموده است، هللا متعال  

لَ  َوقَدْ  ی آن فرموده است:درباره ِ  آيَاتِ  َسِمْعتُمْ  إَِذا أَنْ  اْلِكتَابِ  فِي َعلَْيُكمْ  نَزَّ   بَِها  َويُْستَْهَزأُ  بَِها رُ يُْكفَ  َّ
(و همانا برای شما   ] 140[النساء:  ِمثْلُُهمْ  إًِذا إِنَُّكمْ  َغْيِرهِ  َحِديثٍ  فِي  يَُخوُضوا  َحتَّى  َمعَُهمْ  تَْقعُُدوا  فََال 

- نازل گشته است که اگر آيات هللا را در حالتی شنيديد که به آنها کفر ورزيده می  ) در کتاب(قرآن
مسخره قرار بگيرند، همراه آنان ننشينيد تا بر سخنی ديگر قرار گيرند، و [اگر  شود و يا مورد 

پرتی را بيان داشته و  اين کار را نکنيد] شما نيز مثل آنها هستيد). سپس حالت فراموشی و حواس
ا فرمايد: می هللا موشی نمود)  (و اگر شيطان تو را دچار فرا] 68[االنعام:  الشَّْيَطانُ  يُْنِسَينَّكَ  َوإِمَّ

ْكَرى بَْعدَ  تَْقعُدْ  فََال و همراه آنها نشستی،  (بعد از ياد آوری   ] 68[االنعام:  الظَّاِلِمينَ  اْلقَْومِ  َمعَ  الذِّ
رْ ...فرمايد: . می) همراه گروه ستمگران ننشين!   أَْحَسنَهُ  فَيَتَّبِعُونَ  اْلقَْولَ  يَْستَِمعُونَ  الَِّذينَ  * ِعبَادِ  فَبَّشِ

ُ  َهَداُهمُ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ  (بشارت بده به بندگان * کسانی که  ] 18- 17[الزمر:  اْألَْلبَابِ  أُولُو ُهمْ  َوأُولَئِكَ  َّ
کنند، آنان کسانی هستند که هللا هدايتشان کرده است  شنوند و از بهترين آنها تبعيت میسخنها را می

  َخاِشعُونَ  َصَالتِِهمْ  فِي  ُهمْ  الَِّذينَ  *  اْلُمْؤِمنُونَ  لَحَ أَفْ  قَدْ باشند)، فرموده است: و آنان صاحب خرد می 
َكاةِ  ُهمْ  َوالَِّذينَ  *  ُمْعِرُضونَ  اللَّْغوِ  َعنِ  ُهمْ  َوالَِّذينَ  * (همانا رستگار   ] 4-1[المؤمنون:  فَاِعلُونَ  ِللزَّ

- ی بر میاند مؤمنان * کسانی که در نمازشان خاشع هستند * و کسانی که از سخن لغو رو شده
  َعْنهُ  أَْعَرُضوا اللَّْغوَ  َسِمعُوا  َوإَِذافرمايد: کنند)، میگردانند * و کسانی که زکات پرداخت می

  َوإَِذا  فرمايد: ، می)گردانند شنوند از آن روی بر می(و وقتی سخن لغوی را می  ] 55[القصص: 
وا وا  بِاللَّْغوِ  َمرُّ گذرند با  می ای[سخن يا کار] بيهوده  (و وقتی بر  ] 72[الفرقان:  ِكَراًما َمرُّ

بر گوش واجب فرموده است و آن را از  هللا جّل ذكره  اين چيزی است که ) گذرند بزرگواری می
  .دارد و آن عمل گوش بوده و آن از ايمان است باشد، بر حذر میچيزی که حالل نمی 

نگاه نکند و از   ،ده است حرام فرمو واجبی که بر چشم واجب فرموده است: به آن چيزی که هللا
باره هللا تبارک و  ن به آن نهی شده است، نگاه خود را کوتاه گرداند، در ايند آن چيزی که نگاه کر

(به   ]31-30[النور:  فُُروَجُهمْ  َويَْحَفُظوا أَْبَصاِرِهمْ  ِمنْ  يَغُضُّوا ِلْلُمْؤِمنِينَ  قُلْ  فرمايد: تعالی می
کنند و شهوت خود را حفظ نمايند) در آن دو آيه وجود دارد که  مؤمنان بگو: نگاه خود را کوتاه 

  . کسی به فرج برادرش نگاه کند و فرجش را حفظ کند تا به آن نگاه کرده نشود 



 ،حفظ نمودن فرج در کتاب هللا آمده است ی جمله چيزهايی که درباره وی رحمه هللا گفته است: از 
  . آن است  اين آيه که نگاه کردن بهبه باشد تا  زنا می

اين چيزی است که هللا بر چشم واجب گردانده است و کوتاه کردن نگاه است و آن عمل چشم بوده  
  . و از ايمان است 

  آنجا که  ،سازد ای واحد با خبر میسپس هللا تعالی ما را از عمل قلب و گوش و چشم در آيه
  ُكلُّ  َواْلفَُؤادَ  َواْلبََصرَ  السَّْمعَ  إِنَّ  ِعْلمٌ  بِهِ  لَكَ  لَْيسَ  َما  تَْقفُ  َوالَ فرمايد: ی آن میدرباره  تعالى  سبحانه و 

(و به دنبال چيزی نرو که از آن آگاهی نداری، گوش، چشم    ]36[االسراء: َمْسئُوالً  َعْنهُ   َكانَ  أُولَئِكَ 
. وی رحمه هللا گفته است: يعنی هللا بر فرج  ) و قلب، تمامی آنها مورد سوال واقع خواهند شد 

- ، [هللا تعالی میدانده است تا بر آنچه هللا حرام گردانده است، نبايد گستاخی داشته باشد واجب گر
(و کسانی که از  ] 29] و [المعارج: 5[المؤمنون:  َحافُِظونَ  ِلفُُروِجِهمْ  ُهمْ  َوالَِّذينَ  فرمايد]: 

  َوالَ  َسْمعُُكمْ  َعلَْيُكمْ  ْشَهدَ يَ  أَنْ  تَْستَتُِرونَ  ُكْنتُمْ  َوَما فرمايد: کنند) و میفرجهايشان محافظت می
هايتان بر عليه  (وقتی که گوشهايتان و چشمهايتان و پوست  ]22[فصلت: ُجلُوُدُكمْ  َوالَ  أَْبَصاُرُكمْ 

باشد،  دهند، پنهان نخواهيد شد) در اين آيه منظور از پوستها: فرجها و رانها میشما گواهی می
اجب گردانده است تا خود را از هر چيزی که حالل  اين چيزی است که هللا متعال بر فرجها و

  . باشد نيست، حفظ بدارند و اين عمل آنها می 

چيزی که بر دست واجب فرموده است: آنان را برحذر داشته است تا آنچه را که هللا تعالی حرام  
دقه،  کرده است، بر ندارند و آنچه را که هللا متعال به آن امر فرموده است، انجام دهند، مثل: ص

  الَِّذينَ  أَيَُّها  يَا باره فرموده است: صله رحم، جهاد فی سبيل هللا و طهارت برای نمازها، در اين
َالةِ  إِلَى قُْمتُمْ  إَِذا آَمنُوا ] (ای کسانی که  6[المائدة: ... اْلَمَرافِقِ  إِلَى َوأَْيِدَيُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  فَاْغِسلُوا الصَّ

، تا  نماز برخواستيد، پس صورتها و دستهايتان را تا مرفقها بشوييد ايد، وقتی برای ايمان آورده
قَابِ  فََضْربَ  َكفَُروا  الَِّذينَ  لَِقيتُمُ  فَإَِذا فرمايد: ) و میآخر آيه ا  اْلَوثَاقَ  فَُشدُّوا أَثَْخْنتُُموُهمْ  إَِذا َحتَّى  الّرِ   فَإِمَّ

ا  بَْعدُ  َمنا  ه با کافران روبرو شديد، گردنهای آنها بزنيد، همين  (پس هنگامی ک ] 4[محمد:  فَِداءً  َوإِمَّ
ی کافی دشمن ضعيف گشته و درهم کوبيده شود، در اين هنگام  طور ادامه دهيد تا به اندازه

ای [آنان را  اسيران را محکم ببنديد، سپس يا بر آنان منت نهيد [و آزادشان کنيد] و يا با گرفتن فديه
  . باشد) جنگ، صله رحم و صدقه از عالج آن میزيرا ضربه زدن،  ) آزاد سازيد]

- آن را حرام کرده است عبور ننمايد، در اين جّل ذكره بر پا واجب فرموده است که از آنچه هللا 
  ُطوالً  اْلِجبَالَ  تَْبلُغَ  َولَنْ  اْألَْرضَ  تَْخِرقَ  لَنْ  إِنَّكَ  َمَرًحا  اْألَْرِض  فِي  تَْمِش  َوالَ  فرمايد: باره می
توانی زمين را بشکافی و به  بر روی زمين با خرامان راه نرو، زيرا تو نمی ( ] 37: [االسراء

  ها برسی). بلندای کوه 

بر صورت واجب فرموده است تا شب و روز و زمانهای نماز، به هللا متعال سجده برده شود، در  
  تُْفِلُحونَ  لَعَلَُّكمْ  اْلَخْيرَ  َواْفعَلُوا َربَُّكمْ  اْعبُُدواوَ  َواْسُجُدوا اْرَكعُوا  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها  يَا فرمايد: باره میاين 

ايد، رکوع نماييد و سجده کنيد و پروردگارتان را عبادت  (ای کسانی که ايمان آورده] 77[الحج:
ِ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ  فرمايد: ، و می)جام دهيد باشد که رستگار شويد نکنيد و عمل خير ا َّ   َمعَ  واتَْدُع  فََال  ِ

 ِ عنی هر  م(مساجد برای هللا است پس غير از او را عبادت نکنيد) مساجد به ] 18[الجن:  أََحًدا َّ
  . کند چيزی است که بنی آدم در نمازش با صورت و ديگر جوارح بر آن سجده می



  . وی رحمه هللا گفته است: و اين چيزهايی است که هللا متعال بر اعضای بدن واجب فرموده است 

را از   هنگامی است که هللا صورت پيامبر ن پاکی و نمازها را در کتابش ايمان ناميده است، اي
نماز به سوی بيت المقدس به نماز به سوی کعبه تغيير داد. مسلمانان شانزده ماه به سوی بيت  

آنها   خواندند و گفتند: ای رسول هللا! نماز ما را به سوی بيت المقدس ديدی، حالالمقدس نماز می
  ؟ شود و حال ما چه می

ُ  َكانَ  َوَماهللا تعالی نازل فرمود:  َ  إِنَّ  إِيَماَنُكمْ  ِليُِضيعَ  َّ (و   ] 143[البقرة: َرِحيمٌ  لََرُءوفٌ  بِالنَّاِس  َّ
خواهد تا ايمان شما را ضايع گرداند، هللا نسبت به مردم مهربان و بسيار رحمت کننده  هللا نمی

مان ناميد و کسی که هللا را در حالتی که از نمازهايش و از جوارحش محافظت  نماز را اي )است 
کند، به چيزی که هللا به وی امر فرموده و  کند، و در حالتی که با تمام جوارحش آن را ادا می می

بر وی واجب گردانده است، هللا را در بهشت با کمال ايمان ديدار خواهد نمود و اگر در حالتی که  
آن را که هللا به آن امر فرموده است بطور عمد ترک کند، هللا تعالی را با ايمانی ناقص،   چيزی از
شدن آن از   [و کم]  دانی، زياد [آن مرد] گفت: ناقص بودن و کامل بودن آن را می کند. ديدار می

  ؟ کجا آمده است 

  أَيُّكُمْ  يَقُولُ  َمنْ  فَِمْنُهمْ  ُسوَرةٌ  تْ أُْنِزلَ  َما َوإَِذافرمايد: میهللا جّل ذكره امام شافعی رحمه هللا گفت: 
ا  إِيَمانًا َهِذهِ  َزاَدتْهُ  ا  * يَْستَْبِشُرونَ  َوُهمْ  إِيَمانًا فََزاَدتُْهمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  فَأَمَّ   َمَرضٌ  قُلُوبِِهمْ  فِي الَِّذينَ  َوأَمَّ

- ای نازل می(و وقتی سوره ]125- 124[التوبة: َكافُِرونَ  َوهُمْ  َوَماتُوا ِرْجِسِهمْ  إِلَى  ِرْجًسا  فََزاَدتُْهمْ 
گويند: اين ايمان کدام يک از شما را زياد کرده است و کسانی  گردد، از آنها کسانی هستند که می

گردند * و اما کسانی که در دل مرضی دارند،  ايمانشان زياد شده و شادمان می ،اند که ايمان آورده
  آَمنُوا  فِتْيَةٌ  إِنَُّهمْ فرمايد: و می  )ميرند در حالی که کافر هستند و میپليديی بر پليدی آنها افزوده شده 

(آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ايمان آوردند و [ما]   ] 13[الکهف: ُهًدى  َوِزْدنَاُهمْ  بَِربِِّهمْ 
  هدايت آنها را زياد نموديم). 

، برای کسی  شد لی بود و کم و زياد نمی اگر اين ايمان بطور ک: امام شافعی رحمه هللا گفته است 
شد. ولی با کامل  در آن فضيلت وجود نداشت و مردم يکسان بودند و برتری بين آنها باطل می 

ی ايمانشان نزد هللا تعالی در  شوند و با فرق اندازه بودن ايمان است که مؤمنان وارد بهشت می
  . شوند کوتاهی کنندگان وارد آتش جهنم میکم بودن ايمان است که   شوند و بابهشت درجه بندی می

همان طور که بين   ،گذارد بين بندگانش مسابقه میعز  هللا جل و امام شافعی رحمه هللا گفته است: 
گذارد. آنها بر اساس درجاتشان در آن سبقت  ی اسب دوانی، مسابقه میسوارکاران روز مسابقه 

ای در حق آنها کوتاهی  وجود دارد، ذره او ت ای بر اساس سبقگيرند و برای هر کس درجهمی
شود و همين طور هيچ برتری  نشده و کسی که عقب افتاده است پيشی گرفته در نظر گرفته نمی

به همين دليل است برتری اول اين امت بر  . افتد يافته از کسی که برتری نداشته است، جلو نمی
نيز وجود نداشت و به همين دليل است  فضيلت گروه اوليه  ،آخر آن. اگر ايمان آنها فرق نداشت 

  . 1که آخر اين امت بعد از اول آن هستند» 
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  : ی صحابهدربارهرحمه هللا سخن وی  -د 

- از صحابههللا تبارك وتعالى امام بيهقی رحمه هللا از امام شافعی رحمه هللا آورده است که گفت: « 
جاری نمود که   ن رسول هللا ادر قرآن، تورات و انجيل ستايش کرده است و بر زب ی پيامبر

کسی بعد از آنها بر آنها برتری ندارد؛ هللا آنان را شاد نموده و مقامی به آنها داده است که به  
منزلت صّديقين(بسيار راستگويان) و شهيدان و صالحان رسيدند، آنان کسانی هستند که سنتهای  

شد،  وحی نازل می حالی که بر وی در د اند و او را مشاهده نمودنرا به ما رسانده رسول هللا
آنها ياد گرفتند؛ از سنت   ،فرمود بطور خاص، عام، عزيمت و ارشاد اراده می  آنچه را رسول هللا

شناسيم و يا نسبت به بعضی از آنها جهل داريم و  دانستند که ما آنها را میچيزهايی را می وی
ری دارند، امری که علم آن شناخته شود و  آنها در تمامی علوم، اجتهاد، تقوا و عقل بر ما برت

تر است و آراء آنها از آنچه از آراء نزد ما است،  نظری استنباط گردد، آراء آنها بر ما ستوده 
  . 1ارجحيت دارد و هللا اعلم» 

آورده است که گفت: «از امام شافعی شنيدم که در برتری دادن  ربيع بن سليمان امام بيهقی از 
  . 2» علي  عثمان و، عمر، وبكرأب گفت: [اصحاب] می

گفت:  آورده است که گفت: «از شافعی شنيدم که می 3مد بن عبدهللا بن عبدالحكم بيهقی از مح
  . 4هستند»  ابوبکر، سپس عمر، سپس عثمان و سپس علی بهترين مردم بعد از رسول هللا

  .به تشخيص مترجم يک پاراگراف در اينجا حذف شده است 

  : از بحثهای کالمی و دشمنی در دين نهی وی رحمه هللا  - هـ 

گفت: ... اگر مردی  گفت: «از امام شافعی شنيدم که می آورده است که ربيع بن سليماناز هروي 
با علمی که در ديگر کتابها آمده وصيت کند و آن کتابها بحثهای کالمی باشند، وصيتی از وی  

  .5داند» شود، زيرا او از علم چيزی نمیپذيرفته نمی

به بحثهای  «گفت: آورده است که گفت: از امام شافعی شنيدم که میزعفراني از حسن  هروي
  . 6کنم» نگريستم مگر يکبار و به خاطر همان از هللا طلب آمرزش مین کالمی وارد 

- خواستم میآورده است که گفت: «امام شافعی گفته است: اگر می هروي عن ربيع بن سليمان
- ی] کتابی بزرگ بنويسم؛ ولی بحثهای کالمی را در شأن خود نمیتوانستم برای هر مخالف [دين

  . 1بينم و دوست ندارم چيزی از آن به من نسبت داده شود»
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قه به وحمل في  هو محمد بن عبدهللا بن عبدالحكم المصري أبو عبدهللا , قال عنه الشيرازي ( صحب الشافعي وتف - 3

المحنة إلى بغداد إلى ابن أبي داؤد ولم يجب إلى ما طلب منه ورد إلى مصر .. مات سنة اثنتين وستين ومائتين ) 
  .2/154وشذرات الذهب   30وانظر ترجمته في طبقات الشافعية البن هداية هللا ص 99طبقات الفقهاء ص

  .1/433مناقب الشافعي  - 4
  . 10/30وأورده الذهبي في السير )  213–ذم الكالم ( ق  - 5
  . 10/30) وأورده الذهبي في السير  213-ذم الكالم ( ق - 6



شخصی را نديدم که اندکی  امام شافعی به من گفت: آورده است که گفت: «أبي ثور از ابن بطة 
  . 2در بحثهای کالمی وارد شود و رستگار گردد»

کند  ه است که گفت: از بالهايی که هللا انسان را به آن گرفتار میآورد هروي عن يونس مصري 
  . 3بجز شرک، چيزی بدتر نديدم مگر کسی که به بحثهای کالمی مبتال شود»

وی  موضع ی مسائلی در اصول دين و اين بود درباره رحمه هللا اين بود سخنان امام شافعی 
  . علم کالمی درباره

  : پنجممبحث  

  انس رحمه هللا:  عقايد امام مالک بن 

  ی توحيد: سخن وی رحمه هللا درباره -الف

ی بحثهای کالمی و توحيد سوال  هروي از امام شافعی آورده است که گفت: از امام مالک درباره 
به امتش استنجاء را آموخته باشد و به آنها توحيد   محال است که پيامبرشد، امام مالک گفت: «

  َحتَّى  النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أَنْ  أُِمْرتُ سخن وی است که فرموده است: « و توحيد آن  را آموزش نداده باشد 
ُ  ِإالَّ  إِلَهَ  الَ  يَقُولُوا (به من امر شده است تا با مردم بجنگم تا زمانی که بگويند: هيچ پرستش   4» َّ
  کند، حقيقت توحيد ی برحقی جز هللا وجود ندارد)  و آن چيزی که جان و مال را حفظ میشونده
  .5است»

آورده است که گفت: «از مالک، ثوری، اوزاعی و ليث بن سعد   وليد بن مسلم از دارقطني 
ی صفات [هللا تعالی] آمده است، پرسيدم، آنها گفتند: همان  ی اخبار و رواياتی که درباره درباره

  .6ايم» گونه که به ما رسيده است، ما امر شده

شود؟ او رحمه هللا گفت: بله،  ا هللا روز قيامت ديده می«سوال شده که آي گفته است:  ابن عبدالبر
هايی  (در آن روز چهره ] 23- 22[القيامة:  نَاِظَرةٌ  َربَِّها  إِلَى  *  نَاِضَرةٌ  يَْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ فرمايد: می هللا

  َعنْ  إِنَُّهمْ  َكالَّ فرمايد: ی قومی ديگر میدرباره). نگرند تازه هستند * به سوی پروردگارشان می

 
  ).  215-ذم الكالم ( ق - 1
  .536-535اإلبانة الكبرى ص - 2
  .182مناقب الشافعي البن أبي حاتم ص - 3
ان باب األمر بقتال ), ومسلم كتاب اإليم1399) ح (3/263أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ( - 4

) 5/14) , والنسائي كتاب الزكاة باب مانع الزكاة (324) ح (1/51الناس حتى يقولوا ال اله إال هللا محمد رسول هللا (
), جميعهم من طريق عبيدا  بن عبيد اللجن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة أخرجه أبو داود كتاب 2443ح (

  )من طريق أبى صالح عن أبي هريرة.2640) ح (3/101( الجهاد باب على ما يقاتل المشركون
  ).  210-ذم الكالم ( ق - 5
 118والبيهقي في االعتقاد ص 314, واآلجري في الشريعة ص 75أخرج هذا األثر الدارقطني في الصفات ص - 6

  .7/149, وابن عبدالبر في التمهيد 



(چه بسا آنها در آن روز از [ديدار] پروردگارشان در پس   ] 15[المطففين: لََمْحُجوبُونَ  يَْوَمئِذٍ  َربِِّهمْ 
  .1» )ای هستند پرده

آورده است که گفتند: ای ابو عبدهللا!   3أشهب  و 2ابن نافع » از ترتيب المداركقاضی عياض در «
-22[القيامة:  نَاِظَرةٌ  َربَِّها  إِلَى  *  نَاِضَرةٌ  يَْوَمئِذٍ  وهٌ ُوجُ يکی از آنها بر اين آيه اضافه نموده است: 

يعنی به هللا نگاه   )نگرند هايی تازه هستند * به سوی پروردگارشان می(در آن روز چهره ]23
- گويند به هللا نگاه نمیکنند؟ گفت: بله، با اين دو چشمشان. به او گفتم: گروهی هستند که میمی

اند، بلکه به  ی «ناظرة» به معنی منتظر گرفتن ثواب، است. او گفت: دروغ گفتهکنند، بلکه کلمه
  إِلَْيكَ  أَْنُظرْ  أَِرنِي َربِّ ای: را نشينده . آيا اين سخن موسی 4کنند سوی هللا متعال نگاه می 

  خواهم] به تو نگاه کنم) آيا موسی! خودت را به من نشان بده [میا(پروردگار ]143[االعراف: 
به معنی   ) بينی(هرگز مرا نمی تََرانِي  لَنْ ز پروردگارش درخواست محالی را دارد؟ و فرمود: ا

توان چيز باقی را  سرزمين فناپذير است، با چيز فنا شدنی نمی  است، زيرا اين در دنيا نتوانستن 
  َكالَّ است:  کنند و هللا متعال فرمودهروند به چيز باقی نگاه مینگاه کرد، وقتی به سرای باقی می

(چه بسا آنها در آن روز از [ديدار]   ] 15[المطففين:  لََمْحُجوبُونَ  يَْوَمئِذٍ  َربِِّهمْ  َعنْ  إِنَُّهمْ 
  . )ای هستند پروردگارشان در پس پرده

نزد امام مالک نشسته بوديم که مردی آمد و  « آورده است که گفت:  جعفر بن عبدهللا  از أبونعيم 
هللا] بسيار رحمت کننده بر عرشش اسقرار يافت، چگونه استقرار يافت؟ از  گفت: ای ابو عبدهللا! [

سوال من عصبانی نشو! [امام مالک رحمه هللا] به زمين نگاهی انداخت و دستش را به زمين زد  
) غير  و عرق زيادی از وی ريخته شد، چوبی را پرت کرده و گفت: «چگونگی برای وی(هللا

وی مجهول بوده و ايمان آوردن به آن واجب و سوال از آن بدعت   عاقالنه است و حالت استقرار
  . 5زنم که تو اهل بدعت باشی و به او امر نموده و او خارج شد» است، حدس می

آورده است که گفت: «نزد امام مالک نشسته بودم که مردی وارد شد و  ربيع از يحيي بن بونعيم ا
ام مالک  مگويی؟ اد: قرآن مخلوق است، چه میگويی کسی که میگفت: ای ابوعبدهللا! درباره

ی چيزی که با تو  است و بايد او را کشت، آن مرد گفت: ای ابوعبدهللا! درباره 6گفت: زنديق 

 
  .36االنتقاء ص - 1
نافع رجالن , أما األول فهو عبدهللا بن نافع بن ثابت الزبيري أبوبكر  الذي يروي عن اإلمام مالك باسم ابن  - 2

هـ ) وأما الثاني فهو عبدهللا بن نافع بن أبي نافع المخزومي 216المدني قال عنه ابن حجر ( صدوق مات سنة 
  عدها ).هـ وقيل ب206موالهم أبو محمد المدني قال عنه ابن حجر ( ثقة صحيح الكتاب في حفظه ليّن مات سنة 

هـ ) 204هو أشهب بن عبدالعزيز بن داوود القيسي أبو عمر المصري قال عنه ابن حجر ( ثقة فقيه مات سنة  - 3
  .1/35, وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب  1/80تقريب التهذيب 

  باشد.(مترجم)ی «نظر» با «الی» همراه شود، فقط به معنی ديدن با چشم سر میاگر کلمه - 4
ً الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ص -  326,  6/325ية الحل - 5 , من طريق   18- 17وأخرجه أيضا

من طريق عبدهللا بن نافع عن مالك والبيهقي في األسماء  7/151جعفر بن عبدهللا عن مالك وابن عبدالبر في التمهيد 
إسناده جيد   407 – 13/406لفتح من طريق عبدهللا بن وهب عن مالك قال الحافظ بن حجر في ا 408والصفات ص

  .103وصححه الذهبي في العلو ص
ای عربی است که از زبان فارسی گرفته شده است و آن را مسلمانان در ابتدا وقتی استعمال زنديق : کلمه - 6

شد، سپس معنای آن ی مانوی قبول داشتند گفته مینمودند که به کسانی که دو اصل نور و ظلمت را از عقيده



ام؛ و آن  ام و فقط از تو شنيدهصحبت نمودم آن را بيان خواهم داشت و گفت: از کسی آن را نشينده
  . 1سخن بر وی عظيم آمد»

گويد: کسی که بگويد: قرآن  آورده است که گفت: «امام مالک می بن نافع عبدهللا  از ابن عبدالبر 
  .2د تا توبه نمايد»ق است؛ بايد او را ضد و زندانی کرمخلو

آورده است که گفت: «امام مالک گفته است: هللا در آسمان است و  عبدهللا بن نافع  ود از أبو داامام 
  .3باشد» علم وی در هر مکانی موجود می 

  : ی قدرخن وی رحمه هللا دربارهس -ب 

گفت:  آورده است که گفت: «از امام مالک رحمه هللا شنيدم که به مردی می 4ابن وهب  ازأبونعيم 
  ِشئْنَا  َولَوْ فرمايد: ی قدر پرسيدی؟ گفت: بله، امام مالک گفت: هللا تعالی میديشب از من درباره

]  13[السجدة:  أَْجَمِعينَ  َوالنَّاِس  اْلِجنَّةِ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  َألَْمَألَنَّ  ِمنِّي  اْلقَْولُ  قَّ حَ  َولَِكنْ  هَُداَها  نَْفٍس  ُكلَّ  َآلتَْينَا 
مقرر شده  من نموديم، ولی از طرف خواستيم به هر کس کس، هدايت وی را عطا می(اگر می

ت،  کنم)، پس گريزی از آنچه هللا تعالی گفته اساست که جهنم را از جن و انس، همگی پر می
  . 5»وجود ندارد 

ی قدريه سوال شد که آنها کيستند؟ گفت: اگر از  گفته است: از امام مالک دربارهقاضي عياض 
  گويند: قدريه بپرسی معاصی را چه کسی خلق نموده است؟ آنها کسانی هستند که اگر بتوانند می

يرد [و آن  پذ گيرد و اگر خواسته شود نافرمانی صورت میاگر خواسته شود اطاعت صورت می
  . 6دانند]»را منسوب به هللا نمی

گفت:  آورده است که گفت: «از امام مالک شنيدم که می سعيد بن عبدالجبار ابن أبي عاصم از
  –ی آنان اين است که از آنها طلب توبه شود و اگر توبه نکردند، کشته شوند نظر من درباره 

  . 7» -منظور قدريه است 

 
شد، بلکه به شک  راهی داشتند گفته میمی گل دهريون و ملحدين و بقيه کسانی که عقديهامتر شد و شعيوس

شد، نگاه شود به: انظر کنندگان و هر کسی که از احکام دين خود را آزاد ببيند چه در فکر و چه در عمل گفته می
  32-14, وتاريخ اإللحاد لعبدالرحمن بدوي ص 1/929الموسوعة الُميسرة

, من طريق أبي محمد  1/249واخرجه الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  6/325الحلية  - 1
  . 2/44يحيى بن خلف عن مالك , وأورده القاضي عياض في ترتيب المدارك 

  .35االنتقاء ص - 2
الطبعة القديمة ,   11سنة ص, وأخرجه عبدهللا بن أحمد في ال 263رواه أبو داوود في مسائل اإلمام أحمد ص - 3

  .7/138وابن عبدالبر في التمهيد 
هـ )  197هو عبدهللا بن وهب القرشي موالهم المصري قال عنه ابن حجر ( الفقيه ثقة حافظ عابد مات سنة - 4

  .1/460تقريب التهذيب 
  . 6/326الحلية  - 5
  . 2/701, وانظر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  2/48ترتيب المدارك  - 6
  . 6/326, وأخرجه أيضاً أبونعيم في الحلية  88- 1/87السنة البن أبي عاصم  - 7



لک گفته است: شخصی از قدريه را نديدم مگر آن که اهل  ام گفته است: «امامابن عبدالبر 
  . 1سری بوده است»عقلی و سبک بيهودگی، بی 

آورده است که گفت: «از امام مالک در حالی که از  طاطري از مروان بن محمد ابن أبي عاصم 
  َولَعَْبدٌ ی قرآن را] قرائت نمود: شد، شنيدم که [اين آيه ی ازدواج با قدريه سوال میو دربارها

  . 2»)ی مؤمن از شخص [آزاد] مشرک بهتر است (و برده] 221[البقرة:  ُمْشِركٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمنٌ 

- گفته است: «امام مالک گفته است: گواهی قدريه وقتی به سوی بدعت دعوت میقاضي عياض 
  . 3» ...گواهی] خروجی و  است، شود و همچنين [د، پذيرفته نمینده

ی قدريه سوال شد که آيا از سخنشان روی  «از امام مالک درباره  ت: گفته اسقاضي عياض 
برگردانيم؟ گفت: بله، اگر بر آن بودند [از سخن آنها روی برگردانيد] و در روايتی ديگر گفته  

شود و اگر آنها را در  و از آنها حديث قبول نمی شود، خواند است: پشت سر آنها نماز نمی
  . 4ا از آن خارج نماييد»لشکرهای مرزی ديديد، آنها ر

  : ی ايماندربارهرحمه هللا سخن وی  -ج

، سفيان، ثوری، معمر بن  5آورده است که گفت: «از ابن جريج عبدالرزاق بن همام   ازعبدالبر ابن  
گفتند: ايمان سخن و عمل است و زياد و کم  راشد، سفيان بن عيينه و مالک بن انس شنيدم که می

  .6شود» می

  . 7گفت: ايمان سخن و عمل است» آورده است که گفت: امام مالک میهللا بن نافع عبد  از أبونعيم 

آورده است که گفت: «امام مالک گفته است: مردم شانزده ماه  أشهب بن عبدالعزيز  از بن عبدالبر ا
خواندند، سپس امر شدند تا بسوی بيت الحرام(کعبه) نماز بخوانند،  به سوی بيت المقدس نماز می

ُ  َكانَ  َوَمان هللا تعالی فرمود: در آن زما  خواهد تا  (و هللا نمی ] 143[البقرة:  إِيَماَنُكمْ  ِليُِضيعَ  َّ
[در اينجا ايمان] به معنی نمازتان به سوی بيت المقدس است، امام   ) ايمانتان را ضايع گرداند 

  .8گويند: نماز از ايمان نيست» افتم که میمالک گفت: ياد سخن مرجئه می

  : ی صحابهدربارهرحمه هللا سخن وی  -د 
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آورد است که گفت: «امام مالک گفته است: کسی که نقصانی در   1عبدهللا عنبري  از أبونعيم 
ای در فیء مسلمانان حقی  ای از آنها داشته باشد، ذرهببيند يا در قلبش کينه ی رسول هللاصحابه 

  لَنَا  اْغِفرْ  َربَّنَا  يَقُولُونَ  بَْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاُءوا  ِذينَ َوالَّ  ای سخن هللا تعالی را تالوت نمود:ندارد، سپس 
ْخَوانِنَا يَمانِ  َسبَقُونَا الَِّذينَ  َوِإلِ (و کسانی که بعد از آنها   ]10[الحشر: ِغال  قُلُوبِنَا  فِي  تَْجعَلْ  َوالَ  بِاْإلِ

ادران ما را که در ايمان  بر [همچنين] گويند: پروردگار ما! ما را بيامرز وآمدند در حالی که می
کسی که در  . آنها] قرار مده!) نسبت به ای [ و در قلبهای ما کينه[را بيامرز!] از ما سبقت گرفتند 

  .2ای ندارد»ای از فیء بهرهآنان نقصان ببيند يا در قلبش نسبت به آنها کينه داشته باشد، ذره

د مالک نشسته بوديم و از مردی ياد  آورده است که گفت: «نز 3ولد الزبير از مردی از أبو نعيم 
دٌ ديد، امام مالک اين آيه را قرائت نمود: نقصان می شد که در اصحاب رسول هللا   َرُسولُ  ُمَحمَّ

 ِ اعَ  يُْعِجبُ  - ...  -أَِشدَّاءُ  َمعَهُ  َوالَِّذينَ  َّ رَّ   ی هللا است ] (محمد فرستاده29[الفتح: اْلُكفَّارَ  بِِهمُ  ِليَِغيظَ  الزُّ
ای  به گونه –تا رسيد به آنجا که  –و کسانی که همراه او هستند، شديدترين هستند [در برابر] ... 

امام مالک گفت: هر  . نمايند تا کافران از آنها خشمگين شوند) که کشاورزان را شگفت زده می 
داق  ی او مصداشته باشد اين آيه درباره ای خشم نسبت به اصحاب رسول هللاکس در قلبش ذره

  .4کند» پيدا می

امام مالک بوديم که مردی از   نزد آورده است که گفت: « أشهب بن عبدالعزيز  قاضي عياض از
کردند، [امام مالک] را مورد خطاب قرار داد: ای ابو  نزد وی آمد و مردم به او نگاه می 5علويان 

- ا به سوی وی بر میداد، سرش رعبدهللا! امام مالک رو به وی نمود، هر کسی که او را ندا می
خواهم تو را حجتی بين خودم و هللا قرار دهم، اگر جلوتر  گرداند، مرد علوی به وی گفت: من می

رفتم از من بپرس، به او گفتم: امام مالک به من گفته است. به او گفت: بگو! او گفت: بعد از  
ی گفت: سپس چه  چه کسی بهترين مردم است؟ امام مالک گفت: ابوبکر، مرد علو رسول هللا

ای  خليفه کسی؟ امام مالک گفت: سپس عمر. مرد علوی گفت: سپس چه کسی؟ امام مالک گفت: 
کنم.  که با مظلوميت کشته شد، عثمان. مرد علوی گفت: قسم به هللا! هيچ وقت با تو مجالست نمی

  .6امام مالک گفت: انتخاب دست خودت است» 

  : و دشمنی در ديننهی وی رحمه هللا از بحثهای کالمی   -  هـ

 
هـ ) وقيل غير  228قة مات سنةهو عبدهللا بن سوار بن عبدهللا العنبري البصري القاضي , قال عنه ابن حجر ( ث - 1

  .5/248, وتهذيب التهذيب  1/421ذلك . تقريب التهذيب 
  . 6/327الحلية  - 2
الذي تتلمذ على مالك وسمع منه من ولد الزبير بن العوام هو عبدهللا بن نافع بن ثابت بت عبدهللا بن الزبير بن  - 3

  عب , وسيأتي التعريف به.العوام , وقد تقدم التعريف به , ومصعب بن عبدهللا بن مص
  . 6/327الحلية  - 4
ای  ايفهجای بنی اميه و بنی عباس، بايد بنی علی حکومت کنند و آنان طه ب :گفتنده میکعلويان کسانی بودند  - 5

  از اهل سنت بودند.(مترجم)
  . 45-2/44ترتيب المدارك  - 6



گفت: از بحث  آورده است که گفت: «امام مالک می  1مصعب بن عبدهللا زبيري  از ابن عبدالبر 
، از آن کراهت دارند  (مدينه)کالمی در دين کراهت دارم و همچنان بوده است که اهل سرزمين ما

يه آنان است،  کنند، مانند بحثهای کالمی که توسط جهميه، قدريه و هر آنچه شبو از آن نهی می
ی آن عمل باشد. اما در بحثهای  مگر که نتيجه ،دارمپذيرد، سخن را دوست نمیصورت می

- داشتنی بايد سکوت صورت پذيرد، سکوتی که نزد من دوست  ی هللاکالمی در دين هللا و درباره 
که  اند، مگر آن تر از آن است، زيرا اهل سرزمين ما، از بحثهای کالمی در دين نهی نموده

  .2ی آن عملی در بر داشته باشد» نتيجه 

اگر شخصی   گفت:از امام مالک شنيدم که می«آورده است که گفت: عبدهللا بن نافع  از أبو نعيم 
باشند انجام دهد، سپس از هوای نفس و  تمامی گناهان کبيره را که کوچکتر از شرک به هللا می

  . 3شود»گرداند، داخل بهشت می خود را خالی  –گفت بحثهای کالمی را می  –بدعتها  

«امام مالک گفت: کسی که دين را از بحثهای   آورده است که گفت:  4إسحاق بن عيسى  هروي از
باشد، مفلس است  کالمی ياد بگيرد، زنديق است و کسی که در پی بدست آوردن مال از کيميا می 

  . 5و کسی که غريب حديث را طلب کند، دروغ گفته است»

گفت: «از امام مالک شنيدم که بر بحث نمودن در دين  إسحاق بن عيسى  که آورده است خطيب 
خواهد، آنچه  گفت: هر کسی که نزد ما بيايد و بخواهد با ما جدل کند، فقط میگرفت و میعيب می

  . 6آورده است را رد کند» بر پيامبر  را که جبرئيل

الک رفتم و مردی نزد وی بود  آورده است که گفت: «نزد امام م عبدالرحمن بن مهدي ازهروي 
، او گفت: شايد تو از ياران عمرو بن عبيد هستی و هللا عمرو بن عبيد را  نمود ز او سوال می اکه 

بحثهای کالمی را درست کرد، اگر بحثهای   بدعتِ  ه لعنت کرده است، زيرا او اولين کسی بود ک
ی احکام و  ونه که دربارهگفتند، همان گو تابعين از آن سخن می کالمی علم بود، صحابه

  . 7گفتند» شريعت سخن می

گفت: شما را از  آورده است که گفت: «از امام مالک شنيدم که می أشهب بن عبدالعزيز ازهروي 
دارم، گفته شد: ای ابوعبدهللا! بدعتها چيستند؟ گفت: اهل بدعت کسانی هستند که  بدعتها برحذر می

 
ر ابن العوام األسدي المدني نزيل بغداد قال عنه  هو مصعب بن عبدهللا بن مصعب بن ثابت بن عبدهللا بن الزبي - 1

, وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب  2/252هـ ) تقريب التهذيب 236ابن حجر ( صدوق عالم بالنسب مات سنة 
10/162.  

  , ط/ دار الكتب اإلسالمية. 415جامع بيان العلم وفضله ص - 2
  . 6/325الحلية  - 3
,  1/60هـ ) تقريب التهذيب 214غدادي قال عنه ابن حجر ( صدوق مات سنة هو إسحاق بن عيسى بن نجيح الب - 4

  . 1/245انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 
  أ ).  – 173–ذم الكالم ( ق  - 5
  . 5شرف أصحاب الحديث ص - 6
  ب ). – 173ذم الكالم ( ق - 7



گويند و از مسائلی که  علمش و قدرتش، سخن میی اسمهای هللا، صفاتش، سخنش، درباره
  .1کنند» و تابعين آنها، در مقابل آن سکوت نمودند، سکوت نمی  صحابه

از امام شافعی رحمه هللا آورده است که گفت: «امام مالک وقتی اهل هوای نفس نزدش  أبو نعيم 
دارد هستم؛ ولی تو شک  آنچه از پروردگارم و در دينم وجود  گفت: من بر روشنايیِ آمدند میمی

  .2ت برو و با آن دشمنی کن» کَّ هستی، پس به سمت شَ   کننده

آورده است که گفت: امام مالک گفته است:  محمد بن أحمد بن خويز منداد الخالف  ازابن عبدالبر 
و کتابها را   - باشد استفاده از کتابهای اهل هوی و بدعت و ستاره شناسی(غيب گويی) جايز نمی«

سپس گفت: کتابهای اهل هوی و بدعت نزد ياران ما، همان کتابهای اهل کالم از جمله   – نام برد 
  . 3ای برای استفاده از آنها وجود ندارد»معتزله و غير آن است و اجازه

،  هب ی توحيد، صحاای بود از جهت گيری و سخنان امام مالک رحمه هللا، دربارهاين اشاره
  . ايمان، علم کالم و ... 

  : ه خاتم

ت، مگر در  ی آنها يکی بوده اسچهارگانه بر ما روشن شد که عقيده امامان  سخنان از تطابق
مام ابوحنيفه رحمه هللا با ديگران تفاوت داشت. بايد داشته باشيم که گفته  ی ايمان که سخن امسأله

  . خود برگشت  است: وی رحمه هللا از اين عقيده شده

شود و آنان را از فرقه فرقه  کنار يکديگر بر سخنی واحد میاين عقايد باعث جمع شدن مسلمانان 
ی  اند، عدهبدست آمده و سنت پيامبرش کند، زيرا آن عقايد از کتاب هللا شدن در دين حفظ می

هستند که عقايد آن امامان را فهميده و آن چنان که حق شناخت آن است، آن را   ممی از مرد ک
اين طور شايعه شده است که آنان   اند؛دن آن است، آن را فهميدهفهمياند و آن چنان که حق شناخته

-فقط آن را قرائت میمگر  ،شناختند اند و چيزی از نص را نمیبه انتخاب خودشان تصميم گرفته
] هللا تعالی وحی را از روی عبث نازل فرموده است    . کردند و [نعوذ با

بَُّروا  ُمبَاَركٌ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلنَاهُ   ِكتَابٌ فرمايد: هللا تعالی می (کتابی   ] 29[ص:  اْألَْلبَابِ  أُولُو َوِليَتَذَكَّرَ   آيَاتِهِ  ِليَدَّ
حبان خرد از آن  امبارک به سوی تو نازل کرديم تا در آياتش تدبر قلبی صورت گرفته و ص

  . )متذکر شوند 

وحُ  بِهِ  لَ نَزَ  * اْلعَالَِمينَ  َربِّ  لَتَْنِزيلُ  َوإِنَّهُ فرمايد: هللا تعالی می   ِمنَ  ِلتَُكونَ  قَْلبِكَ  َعلَى  * اْألَِمينُ  الرُّ
ی پروردگار  و فرستاده] (و آن(قرآن) فر 195- 192الشعراء: [ ُمبِينٍ  َعَربِّيٍ  بِِلَسانٍ *  اْلُمْنِذِرينَ 

) آن را نازل کرده است * بر قلب تو تا از بيم دهندگان  جهانيان است * روح االمين(جبرئيل
  ن عربی آشکار). * به زبا  ی شو

 
  أ ).   – 173ذم الكالم ( ق - 1
  . 6/324الحلية  - 2
  ط / دار الكتب اإلسالمية. 417,  416صجامع بيان العلم وفضله  - 3



(ما قرآن را به زبان عربی   ]2[يوسف:  تَْعِقلُونَ  لَعَلَُّكمْ  َعَربِيا قُْرآنًا أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا فرمايد:هللا تعالی می
  ل نموديم تا [در آن] تعقل کنيد). زنا

- بر می هللا تعالی قرآن را نازل فرمود تا در آياتش تدبر صورت پذيرد و از آن پند گرفته شود و خ 
دهد که آن به زبان عربی آشکار نازل گشته است تا مردم در معنای آن تعقل کنند و آن را بفهمند،  

دبر صورت پذيرد، الزم  توقتی هللا تعالی آن را به زبان عربی آشکار بيان فرموده است تا در آن 
آموزش دهد؛  است تا معنای آن آسان باشد و به کسانی که اين کتاب برای آنها نازل شده است، 

] اين کتاب عبث نازل شده است، زيرا   اگر معنای آن قابل فهم نباشد در اين صورت [العياذ با
  معنيی است که هيچ معنايی ندارد. ی آن نشده و به صورت حروف بیکسی متوجه

  باشد و بيزاری آنها را ی صحابه و تابعين و امامان بعد از آنها میاين سخن جنايتی در حق عقيده
نزديک   فهميدند، زيرا به پيامبردانستند و آن را میآنان معانی نصوص وحی را می. بدنبال دارد 

کردند که آن  قترين مردم نسبت به آن هستند، آنان هللا را توسط عباداتی بندگی میحِ بودند و آنان مُ 
و آن را از نزد   و اعتقاد به چيزی داشتند که حق و قانونی بوده را از قرآن و سنت فهميده بودند 

فهميدند، پس چگونه  رساند را میهللا تعالی آموخته بودند. وقتی راهی که آنان را به معبودشان می
فهميدند که هللا خود آن را به  شناختند و معانی نصوصی را نمیمعبودشان را با صفات کمال نمی

  . بندگانش شناسانده است 

که از قرآن و سنت که   د ی صحيحی بودندارای عقيدهرسيم که امامان چهارگانه به اين نتيجه می
  د. گرداننشود و بايد با تأويل، تعطيل، تشبيه يا تمثيل آن را آلوده منبعی زالل هستند، استنباط می

اند، مگر آن که آنها  کنند، چيزی از صفات الهی را نفهميدهکسانی که صفات را تعطيل يا تشبيه می
اند و اين خالف فطرتی است که هللا تعالی بندگان را بر اساس  نستهرا با صفات مخلوقان يکسان دا

  . باشد نمی آن آفريده است، کسی که در ذات، صفات و افعال هيچ چيز شبيه وی

و آنان را بر   شود  از هللا متعال درخواست دارم تا توسط اين نوشته به مسلمانان سود رسانده 
ای که بر اساس قرآن و سنت  ر جمع نمايد؛ عقيدهی واحد و راهی يگانه در کنار يکديگعقيده
تر از نيت ما دارد و برای  باشد؛ هللا مقامی باال سلم  و  و آله  صلى هللا عليه و هدايت  محمد  پيامبر

  . باشد ما کافی است و نيک نگهبانی می 

  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين . 

  . اجمعينو علی آله و اصحابه   وصلى هللا علي نبينا محمد 


