 ‐ 158755درﺑﺎرهی ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻌﻤﺎن رﺣﻤﻪ اﻟﻪ
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺷﺎﻟ دارد؟ ﭼﻮن از ﺑﻌﻀ ﻣﺮدم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی اﯾﺸﺎن اﯾﺮاد ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻮﻓ ،ﺑﺪون ﺷ اﻣﺎﻣ از اﺋﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ و ﺟﻼﻟﺖ و ﻣﻘﺎم و
ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺸﺎن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ.
ﻋﻠ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻋﻠﻢ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﻫﻞ زﻣﺎﻧﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺷ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯾﺎﺑﺪ.
اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺷﺎﻓﻌ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم در ﻓﻘﻪ ﻋﯿﺎل )واﺑﺴﺘﻪی( اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺮﯾﺒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﻂ ﺣﺴﻮد ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻞ از اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﯾﺮاد ﻣﮔﯿﺮد.
ذﻫﺒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎﻣﺖ در ﻓﻘﻪ و ﻇﺮاﯾﻒ آن از آن اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ روز
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺳﯿﺮت وی را ﻣﺗﻮان در دو ﻣﺠﻠﺪ ﻧﺎﺷﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
از او راﺿ ﺑﺎد و رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۵۰در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺪاری و ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ) .ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء– ۳۹۰ /۶ :
.(۴۰۳
ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺎت و رد ﺑﺮ ﺟﻬﻤﻫﺎ و در ﺑﺎب ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ و دﯾﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰرگ اﯾﻤﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ راه و روش ﺳﻠﻒ و دﯾﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪی ﮐﻮﭼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن
درﺑﺎره زﯾﺎد و ﮐﻢ ﻧﺸﺪن اﯾﻤﺎن و ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی اﯾﻤﺎن ﮐﻪ آن را ﺗﻨﻬﺎ راﺳﺖ ﺷﻤﺮدن ﺑﺎ دل و اﻗﺮار ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣداﻧﺪ و
ﻋﻤﻞ را از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺧﺎرج ﻣداﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ و اﺑﻦ اﺑ اﻟﻌﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺎر اﯾﺸﺎن
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از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ )ﺻﻔﺤﻪی  (۸ – ۳ﻧﻮﺷﺘﻪی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﻤﯿﺲ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﻪی اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺻﻔﺎت اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل را اﺛﺒﺎت ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮآن ﮐﻼم
اﻟﻪ اﺳﺖ و ﻣﺨﻠﻮق ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ اﻟﻪ در آﺧﺮت دﯾﺪه ﻣﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿ از آﻧﺎن
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻪ از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﭼﻪ دﯾﺮان ،و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوی اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟ ﺑﻦ اﻧﺲ و ﺛﻮری و ﻟﯿﺚ
ﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اوزاﻋ و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﺷﺎﻓﻌ و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و اﺳﺤﺎق) ...ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ.(۵۴ /۲ :
ﻋﻘﯿﺪهی ﻃﺤﺎوی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﺤﺎوی ﺣﻨﻔ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺰ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد اﻧﺪک ﺑﺮ راه و روش اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﺎن رواج داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺎهﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺷﻮد.
ﻃﺤﺎوی در ﻣﻘﺪﻣﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪهی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺖ :اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻮﻓ و اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻧﺼﺎری ،و اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧ ـ رﺿﻮان اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ـ و اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن در اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن دﯾﻦ ﭘﺮورﮔﺎرش را ادا ﻣﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮوان اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ]در ﻗﺮون ﻣﺘﺎﺧﺮ[ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﺷﻌﺮیﻫﺎ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺪیﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﻠﻒ و ﺑﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد اﻣﺎم ﺣﻨﯿﻔﻪ وارد اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻋﺘﻘﺎداﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﺷﻮد از اﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧ از ﭘﯿﺮوان ﻣﺬﻫﺐ اوﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺑ اﻟﻌﺰ ﺣﻨﻔ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاردِ ﻣﺨﺎﻟﻒ ]ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﻠﻒ[ از اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻪ از ﺑﺮﺧ اﺻﺤﺎب ]ﻣﺬﻫﺐ[ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻏﺎﻟﺐ آن ﺳﺎﻗﻂ ]و ﺑ ارزش[ اﺳﺖ و ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ آن راﺿ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ.(۲۲۶ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎﻣﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ از ﺧﻂ ﺳﻠﻒ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻫﺮ ﯾ
از آﻧﺎن دارای اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ اﻧﺪک ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺮوان در ﯾ وادی و اﻣﺎﻣﺎن در ﯾ وادی دﯾﺮﻧﺪ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺟﻼﻟﺖ و اﻣﺎﻣﺎت آﻧﺎن در دﯾﻦ ]ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
اﺳﺖ ،از ﺑﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﯾﺮاد و ﺗﻮﻫﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدداری ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﻤﻮم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺨﻨﺶ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ رد ﻣﺷﻮد ﻣﺮ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ]ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد[ .ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺪاﻧﺪ و از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن اﺳﺖ را ﮐﻨﺎر ﺑﺬارد و ﺳﺨﻨ ﻧﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﯾ از ﻓﻀﻼی اﻣﺖ و ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻋﻠﻤﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ذﻫﺒ و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و دﯾﺮان ﻣﻮرﺧﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﺮح ﺣﺎل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺎﻟﻪای را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺴﺮ ﺷﺄن اﯾﻦ اﻣﺎم ﺷﻮد ذﮐﺮ ﻧﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و دﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ]ﻋﻘﺎﯾﺪ[ از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ـ
رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻮدن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﺷﻬﺮت اﯾﺸﺎن
در اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ]در اﯾﺮاد ﺑﺮ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ[ ﯾﺎدآوری ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﻤﺖ در ﭘﯿﺮوی از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ از ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﭘﺮده اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺑﺮ آن اﺣﻮال و ﺗﺒﺎدل ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ )اﻟﺘﻨﯿﻞ.(۱۰۱ /۱ :
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﯿﭽﺲ اﺟﺎزه ﻧﺪارد در ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎﻣ از اﺋﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و
ﻓﻀﻞ وی ﺷﻬﺎدت دادهاﻧﺪ ﻃﻌﻦ وارد ﺳﺎزد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺳﺰاوار ﻣﺠﺎزاﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ او و اﻣﺜﺎل او را از اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ
ﺑﺎز ﺑﺪارد.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻧﻮﺷﺘﻪی دﮐﺘﺮ ﺧﻤﯿﺲ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرهی ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (46992را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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