
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

  فضل
  ائمة اربعة اهل سنت

  اهللا عنهم رضي
  
  
  

   :نويسنده
  الدين عباسي جالل

  



 

  ميالرح الرحمن اهللا بسم
نه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن يهللا نحمده، ونستع إن الحمد

له، وأشهد أن  يضلله فال هاديهده اهللا فال مضل له، ومن يئات أعمالنا، من يس
آله وصحبه  يعله وياهللا عل يعبده ورسوله ـ صل اهللا وأشهد أن محمداً إال  الإله
  .ن ـيأجمع
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  مقدمه
را ائمة اربعه از بزرگان سلف يز 1سخن از ائمة اربعه سخن از سلف صالح است

آن را مورد  -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا هستند كه رسول ييها صالح و از امامان قرن
و ق خداوند، بر اثر كوشش و اجتهاد ياند بعد از توف ف و مدح قرار داده و توانستهيتعر
نها آمده، يهم كه بعد از ا ين را حفظ نمودند و كسانين دي، اير گذاشتن بر فقه اسالميتأث

بدون . اند دهعلوم آنها استفاده كر يايو اجتهاد آنها در فقه بوده و از در شمحتاج كوش
در علم و عبادت و زهد و  يع و استواريرف يها ، قلعه-همياهللا عل رحمة- شك ائمة اربعه 

 ياز زندگ يا ن چند صفحه خالصهين حال در اياند، با ا كو بودهيالق نو اخ يتقو
مانده  يحت بر جايو فضل و علم و سخنان گهربار آنها كه به عنوان پند و نص يشخص
م به علت فضائل ييطور كامل دربارة آنها سخن بگو م بهيو اگر بخواه. ميكن يان مياست ب

را جداگانه به رشتة  يهر امام يدگان زندگسنياز نو يشود و بعض يم ياد سخن طوالنيز
ها  توانند به آن كتاب يباشند م يشتر ميكه مشتاق معلومات ب ير درآورده و كسانيتحر

  .مراجعه كنند
ن است كه مسلمانان آنها را شناخته و در يائمة اربعه تنها ا يانِ زندگيهدف ما از ب

ن ائمة بزرگوار اقتدا كنند يبه ا -مصلى اهللا عليه وسل- اهللا از قرآن و سنت رسول يرويپ
راه راست را شناخته و عزت و  ياز قرآن و سنت است كه امت اسالم يرويرا تنها با پيز

  .ديرا خواهد د يبزرگ

                                                           
 -صلى اهللا عليه وسـلم -اهللا  صحابه و تابعين و اماماني هستند كه در سه قرني كه رسول :منظور از سلف. 1

بهتـرين  « :فرماينـد  مـي  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  اند، رسول كرده اند زندگي مي ن به خوبي ياد كردهاز آ
آيند پس كساني كـه   كنم سپس كساني كه بعد از قرن من مي ها قرني است كه من در آن زندگي مي قرن

  .»آيند بعد از اين قرن مي
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كنند كه  يت ميروا - صلى اهللا عليه وسلم- امبريرا از پ يثيمالك و حاكم حد
ن دو ياز ا يرويصورت پگذارم كه در  يم يز را بجايان شما دو چيدر م« :نديفرما يم
چ عنوان ازهم جدا ين دو به هيد شد، كتاب اهللا و سنت من، و ايوقت گمراه نخواه چيه
از خداوند  .1»نديايمحشر به نزد من ب ينكه در سر حوض در صحرايشوند تا ا ينم

شان ياين و دنير و صالح ديرا متحد كرده و آنها را به خ يم كه امت اسالميخواستار
  .نديت فرمايهدا

  

                                                           
تا روز قيامـت بـاهم بـوده و     -اهللا عليه وسلم صلى-اهللا  منظور حديث اين است كه قرآن و سنت رسول. 1

باشند و هيچ قانوني بدون قرآن و سنت يا با يكي از اين دو قابل قبـول   قابل جدا شدن از همديگر نمي
اهللا  دهند و از سنت رسول نيست و اين حديث ردي است بر كساني كه فقط قرآن را مرجع خود قرار مي

باشـد رويگردانـي كـرده و در عـوض از      نده بسياري از آيات ميده  كه توضيح -صلى اهللا عليه وسلم-
ي بزرگوار چقدر تأكيد بر  در اين كتاب خواهيم ديد كه اين ائمه. كنند هوي و هوس و شيطان پيروي مي

اند سخن خود  هاي بعدي داشته و رسانيدن آن به نسل -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  پيروي از سنت رسول
صـلى اهللا عليـه   -اهللا  دانستند زيرا رسـول  ارزش مي بي -صلى اهللا عليه وسلم-هللا ا را مقابل سخن رسول

َوْحٌي  إِنْ ُهَو إِالَّ * َوَما َيْنِطُق َعنِ الَْهَوى﴿ :فرماينـد  همانطور كه خداوند در سوره والنجم مي -وسلم
حي كـه بـه   گويد از هوي و هوس، نيست سخنان او مگر از و و سخن نمي« :)۴ -۳ :لنجما(﴾ ُيوَحى

  .»شود او از طرف ما رسانيده مي



  عنهم اهللا فضل أئمه أربعه اهل سنت رضي

 

5

  امام فقهاء
  اهللا عنه يفه نعمان رضيأبو حن

  
  فهياسم و نسب امام ابوحن

كه  يا باشد، در خانواده يفه مينحابو ية وينعمان پسر ثابت پسر مرزبان است و كن :او
تخت يپا - ا آمد، اصل او از كابل يشرف و احترام بود به دن ين قومش دارايدر ب

رضي -  حضرت عمر ييان در زمان خالفت طالجدش مرزب. باشد يم -افغانستان امروز
رحمة اهللا - فهيامام ابوحن. ديپس به كوفه آمده و در آنجا اقامت گزساسالم آورد  - اهللا عنه
  .ا آمديمروان بدن بن در كوفه در زمان خالفت عبدالملك يهجر 80در سال  -عليه

  فهيامام ابوحن يليدوران تحص
ن به يافت و چنيوتمند و سخاوتمند پرورش ، ثريمسلمان، باتقو يا در خانواده يو
 يفروش پدرش در كوفه به پارچه. رسد كه تنها فرزند پدر و مادرش بوده است ينظر م

راه و كه از  يآورد و با كسان ين رويفه ابتدا به علم اصول ديامام ابوحن. اشتغال داشت
 27ن خاطر يبه هم. دة سلف صالح خارج و گمراه شده بودند به مناقشه پرداختيعق

ده بودند از يعت اسالم چسبانيكه به شر يمرتبه وارد بصره شده تا اتهامات و شبهات
با جهم بن صفوان بزرگ . ان كنديمردمان ب يرا برا يقياسالم دور كند و اسالم حق

تندرو به مناقشه پرداخت و آنها  يها ين و معتزله و خوارج و رافضيگمراهان و با ملحد
  .را محكوم كرد

فه را به يآوردن امام ابوحن يباشد، سبب رو يفه مياز شاگردان امام ابوحن يكيفَر كه ز
ده بودم كه زبانزد يرس يا در علم كالم به درجه :كند يان مين بيفقه از زبان خود امام چن
. مان بوديسل يحلقة درس حمادبن اب يكيحلقة درس ما، در نزد. عام و خاص شده بودم

خواهد زنش را براساس سنّت طالق دهد او  يم يل كرده كه مرداز من سؤا يزن يروز
دهد؟ از او خواستم كه از حماد سؤال كرده و مرا در جواب مسأله قرار  يرا چند طالق م
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 يانه پاك باشد و شوهرش با او همخوابيد زن از قاعدة ماهيبا :حماد به او گفته بود. دهد
كه در مجموع سه بار قاعده (گر يض ديبعد از دو ح. ك طالق بدهدينكند پس او را 

فه يامام ابوحن. تواند شوهر كند يغسل كرده و م) انه را پشت سر گذاشته استيماه
بعد از آن علم كالم را رها كرده و به حلقه درس حماد رفته و به خاطر خوب  :نديگو يم

  .ش و جواب درست دادن مورد احترام حماد قرار گرفتميدن درسهايفهم
شد  يآورده و از شاگردان ممتاز و يحماد رو يفه به افكار و آراء فقهيوحنامام اب

رفتار او با استادش حماد هم . نشاند ين خاطر حماد او را صدر حلقة درس خود ميبد
نكه استادش از ينشست تا ا يباشد، مثالً پشت در خانة استادش م يتعجب و تأمل م يجا

سال  18اجات او را برآورده كند، و مدت يا احتيخانه خارج شود و از او سؤال كرده و 
و شاگردانش، امام  افتيوفات نكه حماد يصورت در مصاحبت استادش بود تا ا نيبد

كه حماد  ياز زمان :نديگو يفه ميامام ابوحن. حماد انتخاب كردند ينيفه را به جانشيابوحن
كنم و  يدرم و حماد مپ يگزارم از خداوند طلب مغفرت برا يكه م يافته هر نمازيوفات 
ام طلب مغفرت  اد دادهيبه او  يزيا چياد گرفته و ياز او  يزيكه چ يكس يمن برا

  .كنم يم
  

  يفه در برخورد با مسائل اجتهايروش امام ابوحن
اتخاذ  يدر برخورد با مسائل اجتهاد يديروش جد -رضي اهللا عنه- فهيامام ابوحن

و . در حلقة درس بود يا ذاشتن مسألهق به بحث و مناقشه گيكردند و آن از طر
ح آراء يفه به تصحيان كرده سپس امام ابوحنيخود را ب يشاگردانش هر كدام رأ

 يآزاد ين بحث علميافت اي ين روز ادامه ميچند يا پرداخت و چه بسا مناقشة مسأله يم
امام شد و دور از هرگونه تعصب بود و  يبود كه در آن به آراء افراد احترام گذاشته م
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ت از آن يكرد اما شاگردانش را ملزم به تبع يان ميخود را ب ينكه رأيفه با ايابوحن
  .او در بهشت باد يرحمت خداوند بر او باد و جا .1كرد ينم

  

                                                           
وسـيله شخصـيت علمـي و عقـل      شـد تـا بـدين    چه خوب بود االن نيز روش بحث علمي آزاد پياده مي. 1

  .آموزان پرورش يابد دانش
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  امام دارالهجره
  - رضي اهللا عنه-  بن أنس مالك

  
  - رحمة اهللا عليه- نسب و محل تولد امام مالك

ر و يله حميأصبح از قب يعامر از د يلك بن أببن انس بن ما ابو عبداهللا مالك :او
بنا بر . ق.  ه 93در سال . باشد يم يبن عبدالرحمن أزد كيه دختر شريمادرش عال

كه به  ين نسليت بهتريامبر و محل تربيگاه پ الرسول هجرت ينةمدن اقوال در يتر حيصح
  .ا آمديت آن را شناخته است بدنيت شده بودند و بشريامبر تربيدست پ

  
  يريادگيدر  يامام مالك و كوشش و يليدوران تحص
شهاب  يداشتم در سن اب يبرادر :نديگو يدر موردشان م -رضي اهللا عنه- امام مالك

 :پدرم به من گفت. ح داديكرد كه برادرم جواب صح يپدرم از ما سؤال يروز. يزهر
سال  7م و مدت ن قول پدرم ناراحت شدياز ا. اند كبوترها تو را از طلب علم بازداشته

 يامام مالك در طلب علم كوشا و جد. در محضر ابن هرمز به كسب علم مشغول شدم
نبود انتظار  يا هيچ ساير آفتاب كه هيدر هنگام ظهر در ز :نديگو يبود و خود امام م

 يدم كه انسانيكش يرا م - رضي اهللا عنهم-  بداهللا ابن عمرعخارج شدن نافع بردة آزادشدة 
نكه يشد خود را مشغول كرده مثل ا ينكه از خانه خارج ميپس از ا. بودتندخو و خشن 

كردم كه  يام پس بر او سالم كرده و هنگام داخل شدن به خانه از او سؤال م دهياو را ند
 يداد و سپس در خانه به رو يد؟ او جوابم را ميگو ين مسأله چه ميعبداهللا بن عمر در ا

  .شد يمن بسته م
خود امام . كرده است يت ميروا يبود كه ابن شهاب زهر يثياحاد يايامام مالك جو

تنها  ياست كه ابن شهاب زهر يد با خود گفتم امروز روزيپس از نماز ع :نديگو يم
ن يبب :گفت يزش ميدم كه به كنيش را شنيصدا. اش نشستم در پشت در خانه. باشد يم
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او را به داخل  :گفت .مالك بن انس است :ز گفتيپشت در نشسته است؟ كن يچه كس
ا يآ :گفت. نه :؟ گفتميا ات نرفته نم به خانهيب يم :اور، پس از داخل شدن به خانه گفتيب
 :گفت. به غذا ندارم ياجياحت :گفتم. پس غذا بخور :گفت. نه :؟ گفتميا خورده يزيچ

اور و چهل يدفترت را ب :گفت. ت كنيث روايم احاديبرا :؟ گفتميخواه يپس چه م
ن چهل ياگر تو ا. است يكاف :ادت كردم گفتيطلب ز. ت كرديمن روا يا براث ريحد
ت از يث را االن براين احاديا ايآ :گفتم. ياز جملة حفّاظ هست يا ث را حفظ كردهيحد

ز كه تو يبرخ :گفت. ث را تكرار كردميحفظ تكرار كنم؟ دفتر را از من گرفته و من احاد
  .يسة علم هستيك

  -رحمة اهللا عليه- شدت حفظ امام مالك
  :نديگو يم -رحمة اهللا عليه- امام مالك

  .امام مالك حافظ بودند :نديگو يد ميبن سع ييحي
 يبرا يان ثوريتر از امام مالك و سف چ كس را حافظيه :نديگو ين ميبن مع ييحي
  .ام دهيكنند، ند يت ميكه خود روا يثياحاد

  .باشد يعصر خود م ين علمايتر مالك از حافظ :نديگو يم يان ثوريسف
  ث و علماءيان حديامام دربارة راو يق و بررسيتحق

  :نديفرما يكنند كه امام مالك م يت مياز امام مالك روا» االنتقاء«ابن عبدالبر در كتاب 
د از چه ين است پس بنگري، د)-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا ث رسوليحد(ن علم يا
كردند،  يت ميث را روايكه حد يفر از كسانمن از هفتاد ن. ديريگ ينتان را ميد يكسان
اند  نان نبودهيست كه آنها مورد اعتماد و اطمين نين به خاطر ايام و ا ت نكردهيث روايحد

كند و تنها  يانت نمين كرده شود اصالً خيالمال مسلم تياز آنها مسؤول ب يكيبلكه اگر 
نه آمدند كه يبه مد يزهرابن شهاب  يستند ولين علم نيستة اين است كه شايبه خاطر ا

 - صلى اهللا عليه وسلم- امبريث پياش به علت كثرت مشتاقان حد جلو در خانه يحت
  .شلوغ بود
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  :نديفرما يمالك م ماما
كه مردم را به بدعت خود  ياز نادان و از صاحب بدعت :ديرياز چهار كس علم فرا نگ

فضل  يكه دارا يو از عالمبندد  يامبر دروغ نميكند و از دروغگو اگرچه بر پ يدعوت م
ت يز را روايداند كه چه چ ياست و نم يچه علم يداند دارا ياست اما نم يو تقو

  .كند يم
  -رحمة اهللا عليه- شاگردان امام مالك

 يكند و علما يت ميث رواين حدياز تابع ياريامام مالك از بس :ديگو ير ميابن كث
 يو شعبه و عبداهللا بن مبارك و اوزاع نهييان بن عيو سف يان ثوريبزرگ از آن جمله سف

دالقطّان و استادانش ابن يبن سع ييحيو  يث و شافعيج و ليو ابن جر يو ابن مهد
  .كنند يت ميث رواياز امام مالك حد يد انصاريبن سع ييحيو  يشهاب زهر
د قابل شمارش يكنند كه شا يت ميث روايحد يادياز او افراد ز :نديگو يم يامام ذهب

  .نباشند
ك از ائمه يچ ياد است كه هيز يكنندگان از امام مالك به قدر تيروا :ديگو يم يزرقان

ان او يدربارة راو يكتاب يب بغداديو خط .اند ت كنند نداشتهيكه از آنها روا ينقدر راويا
  .نفر ذكر كرده است 993نوشته كه تعداد آنها را 
ز و يداهللا بن وهب و أشهب بن عبدالعزعب : باشند كه از آن جمله ياد ميشاگردان امام هم ز

  .باشند يشان مير ايعبداهللا بن عبدالحكم و عبدالرحمن بن قاسم بن خالد و غ
  امبر و مخالفت كردن با بدعهيامام از سنت پ يرويپ

صلى اهللا - امبرياز سنت پ يرويادش در پيحرص ز -رحمة اهللا عليه- از امام مالك
ت شده است و يد با بدعت روايت شديفت و كراهصحابه و مخال يو زندگ - عليه وسلم

  :خواندند ين شعر را ميشتر اوقات ايب
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 ن ما كان سنّةًيُر أمور الديو خ
  

 1و شرٌّ األمور المحدثات البدائع  
  

: نديگو يكنند كه امام مالك م ياز ابن ماجشون نقل م» االعتصام«در كتاب  يامام شاطب
ن يا) بدعة حسنه(كو بپندارد يآن بدعه را نو بوجود آورد  يكه در اسالم بدعت يكس

كه خداوند يانت كرده است در حاليرسالت خ يامبر در ادايشخص معتقد شده كه پ
   :نديفرما يم

. ﴾الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم الِْأْسالَم ِديناً﴿
  .2)۳: املائدة(

و هوس از  يدر باب نظر امام مالك دربارة اهل هو» االنتقاء«بدالبر در كتاب ابن ع
  :كند كه گفتند يامام مالك نقل م

  :باشد يه نمين آيو هوس از ا يدتر بر اهل هويتر و شد در قرآن سخت يا هيچ آيه
  .3)106: آل عمران( ﴾َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه﴿
  :دنيفرما يخداوند م

فَأَمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أَكَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُْنُتْم ﴿
  .4)۱۰۶من اآلية: آل عمران. (﴾َتكْفُُرونَ
ه را بر ين آيه هست و مصداق اين آيتر از ا واضح يپس چه سخن :امام مالك گفتند

از او  يواقعه از امام مالك مشهور شده است كه شخص نيو ا. نميب يو هوس م ياهل هو
                                                           

  .باشد ها در دين مي و بدترين امور، تازه بوجودآمده. و بهترين امور دين آن چيزي است كه سنت باشد. 1
كردم بر شما دينتان را و تمام كردم بر شما نعمتم را و راضي شدم بـراي شـما اسـالم را بـه     امروز كامل . 2

  .عنوان دين براي شما
  .هايي شود صورت هايي و سياه مي شود صورت روزي كه سفيد مي. 3
هايشان آيا كافر شديد بعد از ايمان آوردن؟ پس بچشيد عذاب را به خاطر  پس كساني كه سياه شد چهره. 4

  .ورزيديد چه كه كفر ميآن
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سؤال كرد كه استواء چگونه  )۵ :طـه( ﴾الرَّْحَمُن َعلَى الَْعْرشِ اْسَتَوى﴿ هيدربارة آ
ت و يفياستواء معلوم است اما ك :سكوت جواب دادند يامام پس از مدت. باشد يم

مان آوردن به آن يدعت و اآن مجهول و نامعلوم و سؤال كردن دربارة استواء ب يچگونگ
  .واجب است

كند كه شخص از امام مالك سؤال كرد از كجا  يربن بكّار نقل مياز زب يالعرب ابن
احرام  - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا كه رسول ييفه جاياز ذوالحل :احرام ببندم؟ گفتند

امام . مامبر احرام ببنديخواهم از مسجد پ يگفت كه م يآن شخص با اصرار م. اند بسته
ادتر يل زين ميا اگر چنديآ :آن شخص گفت. ترسم يبر تو م» فتنه«من از  :مالك گفتند

 يپندار ينكه ميبدتر از ا يا چه فتنه :هست؟ امام گفتند يا احرام ببندم در آن فتنه
آن را انجام نداده  -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا كه رسول يرا انجام ده يلتيفض يخواه يم

  :نديفرما يد مو خداون. است
: النور( ﴾فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَنْ ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَِليٌم﴿
  .)64 :نور(  1)۶۳

  
  بت و وقار امام مالكيه

ات نقل شده، يده بودند و در اخبار و روايكه خداوند به امام مالك بخش ياز صفات
كس  چين علماء هيدر ب :ديگو يد ميالرش فه هارونيخل. باشد يم يار وبت و وقيه
 :ديگو يم ميدبن مريسع. ام دهياض نديبن ع ليتر از فض يتر از مالك و باتقو بتيباه

                                                           
كنند از امر پيامبر اينكه برسد به اينها آزمايشي يا برسد به ايشان  پس بايد بترسند كساني كه مخالفت مي. 1

  .باشد ها مي ها و مشقت اين آزمايش همان مصيبت. عذابي دردناك
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: ديگو يونس ميبن  اديز. تر از حاكم بود بتيكه باه ييام تا آنجا دهيتر از مالك ند بتيباه
  .1ام دهيتر از مالك ند بتيباه يرينه ام و يو نه دزد يو نه عابد ينه عالم

كردم  يكه به او نگاه م يچ كس همانند مالك، در هنگامياز ه :نديگو يم يامام شافع
كه احترام مردم  يدر مجلس امام مالك بودند، زمان يان ثوريسف :نديگو يم. ام دهينترس
  :رودن شعر را سيد ايعلم را د يامام مالك و احترام امام مالك برا يبرا
 هيبةًراجع ياجلواب فال  أيبي

 

 يالوقار وعزُّ سلطانِ التق أدب 
 

ائلون نواكس األذقان  والسّ
 

 ٢سلطان س ذايب وليفهو امله 
 

  
  اقوال علماء در مورد امام مالك

اهللا و اصحاب  از رسول يثيكه حد يهنگام :نديگو يم -رحمة اهللا عليه- يامام شافع
  .درخشد يم يا نقل شود پس مالك همانند ستاره

ن است يل خداوند بر خلقش بعد از تابعيمالك حجت و دل :نديگو ين ميهمچن
احمدبن . ث استين در حديرالمؤمنيمالك ام :نديگو ين ميبن مع ييحيد و يبن سع ييحي

د بدان كه او از اهل يآ يكه از امام مالك بدش م يكس :نديگو يم -رحمة اهللا عليه- حنبل
  .باشد يبدعت م

                                                           
كـه دزد در بـين    معموالً دزد در بين مردم رعب و وحشت آورده و هيبت امام مالك از رعب و وحشتي. 1

  .باشد آورد نيز بيشتر مي مردم بوجود مي
كنندگان سرهاي خود را به زير  شود و سؤال كند پس از هيبت او سؤال تكرار نمي از جواب دادن خودداري مي. 2

  .پس او داراي هيبت و وقار است و او پادشاه هم نيست. وقار و عزت پادشاهي تقويادب . اند انداخته
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. نيحرم ينه و مفتيعالمِ علماء و عالم اهل مد :نديگو يدربارة امام مالك م ياعو اوز
اد است و ثناء يز يليامام خ يكويو صفات ن :نديگو يم» هيه و النهايالبدا«ر در يابن كث

  .نجا ذكر كردين است كه بتوان در ايشتر از ايائمه بر او ب
  امام مالك يها از سخنان و حكمت ييگهرها

 يعنين قبر، يباشد مگر سخن صاحب ا يم نكس قابل قبول و رد كردسخن هر  *
  .-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

 .است يطلب ا و شهوتيتواضع، ترك ر *

كه به  يكه از اقوال و افعال يگردد مگر زمان يزگار نميصالح و پره يچ شخصيه *
را  چة قلبشين صورت است كه خداوند دريخورد اجتناب كند در ا يدرد او نم

 .ديگشا يش ميبرا

 .تاباند ياش م است كه خداوند در قلب بنده يحكمت، نور *

ن سپر يكه از ا ياست و هنگام» دانم ينم«داند كلمه  يكه نم يسپر عالم در مسائل *
 .رود ين ميغافل شود صاحبش از ب

كو بشمارد پس معتقد شده است يبوجود آورد و آن را ن يكه در اسالم بدعت يكس *
كه يانت كرده است در حاليرسالت خ يدر ادا -ى اهللا عليه وسلمصل-  كه محمد
 :نديفرما يخداوند م

. ﴾الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم الِْأْسالَم ِديناً﴿
  1)۳: املائدة(

ن نبوده است يله داز جم -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا كه در زمان رسول يزيپس چ
كه اول  يزيلة آن چين امت، مگر بوسيشود آخر ا يو درست نم. ستين نيامروز هم از د

  .1لة آن درست شده استين امت، بوسيا

                                                           
  .ذشتترجمه آن گ. 1
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  آن يت علميكتاب موطّأ امام مالك و موقع
ف شده در ين كتاب تألياز علماء دربارة آن گفته بهتر يكيطور كه  ن كتاب همانيا

 تر از كتاب مالك حيصح يبعد از قرآن كتاب :نديگو يم يامام شافع. باشد يدوران خود م
  .2ن وجود ندارديزم يبر رو

را بهتر از  يف شده، كتابيكه تأل ييها ان كتابيدر م :نديگو يم ين امام شافعيهمچن
كه در آن  يثيث و اقوال صحابه ذكر كرده و احاديو در آن احادام  دهيندموطّأ امام مالك 

  .و قابل قبول نبوده ذكر كرده استف بوده يضع
  ف موطّأيسبب تأل

سلمه ماجشون  يزبن أبيعبدالعز :كند كه ينقل م يبن محمد مدن ابن عبدالبر از فضل
نه بر آن يكه اهل مد يكه در آن مسائل» موطّأ« يرا در معنا ياست كه كتاب ين كسياول

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا لث رسويل آنها را از قرآن و حدينكه دلياتفاق داشتند بدون ا
اگر من  :ن قرار داده و گفتندين كتاب را مورد تحسيامام مالك ا. كردف يذكر كند، تأل

آورم پس آراء و اقوال فقهاء كه بعد آن  يث را ميف كرده بودم اول احادين كتاب را تأليا
  .ف كتاب موطّأ گرفتنديم بر تأليامام مالك تصم

  

                                                                                                                                                    
اهللا  باشد كه اصحاب رسول مي -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  منظور امام مالك پيروي از قرآن و سنت رسول. 1

به خاطر پيروي از قرآن و سنت مورد مدح و ستايش خداوند قرار گرفتند و خود را از پيروي از هوي 
  .را ادامه دهندآيند بايد اين راه  و هوس نجات دادند و كساني هم كه بعد از صحابه مي

هـا بعـد از قـرآن     تـرين كتـاب   در نزد اهل سنت كتاب صحيح امام بخاري و صحيح امام مسلم صـحيح . 2
ـ . باشد و كتاب امام مالك قبل از اين دو كتاب نوشته شده است مي ام شـافعي در مـورد   بنابراين قول ام

ب مراجع اهل سنت در حديث باشد و كتاب موطّأ يكي از كت مربوط به دوران خود مي كتاب امام مالك
  .باشد مي



 عهنم اهللا فضل أئمه أربعه أهل سنت رضي

 

16

  يعلت نامگذار
نه عرض كردم كه يمد ينفر از فقها) هفتاد( 70كتاب خود را بر  :نديگو يم امام مالك

ث و اقوال صحابه كه در آن ذكر كرده بودم موافقت كردند پس كتاب يهمة آنها با احاد
 يها اهل سنت كتاب موطّأ را در درجة اول از درجات كتاب يدم اكثر علمايرا موطّأ نام

رهما به يح امام مسلم و غيو صح يامام بخارح يث همراه با صحيف شده در حديتأل
اد علماء بر آن يل بر اهتمام علماء به كتاب موطّأ، شرح زين دليآورند و بهتر يحساب م

  .باشد يم
  - رحمة اهللا عليه- مالك وفات امام

ض يروز مر 22ض شده و مدت يكشنبه مريامام مالك در روز  :ديگو يم يوطيس
  .افتنديوفات . ق.   ه 179االول سال  عيدهم ربكشنبه ينكه در روز يبودند تا ا

ض شدند و از يكند كه امام مالك مر يس نقل ميأو يل بن ابيابن عبدالبر از اسماع
   :ن فرستادند پس گفتنديشهادت: م، گفتنديآنچه كه در هنگام مرگ گفته بودند سؤال كرد

  .1)۴: الروم( ﴾ِللَِّه الْأَْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد﴿
افته يد وفات يالرش در زمان خالفت هارون. ق.   ه 179االول سال  عيو در چهاردهم رب

  .بن عبداهللا بن عباس بر او نماز گزارد يبن عل  م بن محمديبن ابراه و محمد
اسالم  يكه برا يخداوند امام مالك را مورد رحمت خود قرار دهد و به خاطر زحمات

  .كو دهدين ياند جزا دهين كشيو مسلم
  
  
  

                                                           
  .براي خداوند است امر از قبل و از بعد. 1
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  ه بزرگ سنّتيفق
  - رضي اهللا عنه-  يس شافعيمحمدبن ادر

  ياسم و نسب امام شافع
د بن يزيدبن عبد يبن سائب بن عب س بن عباس بن عثمان بن شافعيمحمدبن ادر :او

له ازد يالمطلب و مادرش از قب ياز بن يشيقر يهشام بن مطلب بن عبد مناف بن قص
  .باشد يم

  امام يمحل تولد و زندگ
پدرش  يدر كوچك. ا آمدين به دنيدر شهر غزه در فلسط  ه 150در سال  يافعامام ش

كه دو ينكه نسب پسرش را حفظ كند او را در حاليمادرش به خاطر ا. را از دست داد
 يسالگ) ده( 10قرآن را حفظ كرد و در سن  يسالگ 7در سن . سال داشت به مكه آورد

با اجازة استادش مسلم بن  يسالگ 15كتاب موطّأ امام مالك را حفظ نمود و در سن 
رفع مشكالت و  يداشت و برا ياديتوجه ز يبه شعر و لغت عرب. داد يفتو يخالد زنج
  .شد يمراجعه م يص اشعار به امام شافعيو تشخ يده عربيچيلغات پ

  امام يليدوران تحص
قل ن يريبن عبداهللا زب از مصعب» المجموع«در مقدمة  -رحمة اهللا عليه-  يامام نوو

آورد پس به فقه  يرو يخ عرب و لغت عربيدر ابتدا به شعر و تار يكند كه امام شافع يم
وان خود بود يسندة پدرم سوار بر حيهمراه با نو ين است كه روزيعلت آن ا. آورد يرو

د با يمثل تو با يا انسانيآ :به او زاده و گفت يسندة پدرم شالقينو. را خواند يكه شعر
ن ياز ا يمال كند؟ به دنبال فقه برو امام شافعيت خود را پايشعار شخصنگونه ايخواندن ا

مكه بود رفته سپس به  يكه مفت يسخن متأثر شده و به حلقة درس مسلم بن خالد زنج
از  ين امام نوويهمچن. درس امام مالك بن انس شركت كردنه آمد و در جلسات يمد
. برخورد كردم يم بن خالد زنجكنند كه با مسل ينقل م ياز خود امام شافع يديحم
در  يا دره :ات كجاست؟ گفتم خانه :گفت. از مكه :؟ گفتمياز كجا هس ،جوان يا :ديپرس
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كوست خداوند تو را در يچه ن :گفت. از عبد مناف :گفتم؟ يا لهياز كدام قب :گفت. فيخ
ر چه خوب بود فهم و هوشت را در راه فقه به كا. ا و در آخرت مشرّف كرده استيدن
به  -رحمة اهللا عليه- از مكّه جهت كسب علم از محضر امام مالك يپس شافع. يبرد يم

كه  يهنگام. ف شده استيتأل يشافعن مسافرت امام يهم درباره ا ينه آمدند كه كتابيمد
امام مالك خواندند كه امام مالك از حفظ  يبه نزد امام مالك آمدند موطّأ را از حفظ برا

را تو يكن ز ياز خداوند بترس و از گناهان دور :دند و به او گفتندتعجب كر يامام شافع
  .1داشت يخواه يندة روشنيآ

در طلب علم به مسافرت پرداخت و از محضر علماء استفاده  اد گرفتيث را يحد
- فهيامام ابوحنجستند و با شاگردان  يز از علم او بهره ميبرد و در مقابل علماء ن يم

پرداخت كه محمدبن  يبه مناقشه و بحث م يبانيد محمدبن حسن شمانن -رحمة اهللا عليه
 :ديگو ير ميابن كث. شدند يتابع امام شافع ياز مسائل فقه ياريدر بس يبانيحسن ش

امام  يخ و ائمه فرا گرفت و كتاب موطّأ را از حفظ براياز مشا يث را از گروهيحد(
تعجب كردند و علم اهل حجاز  يعمالك خواندند كه امام مالك از حفظ و ارادة امام شاف

ت يهم از او روا ياديو امام مالك فرا گرفت و افراد ز يبن خالد زنجرا از مسلم 
  .2اند كرده

صلى اهللا -  اهللا ث و سنت رسوليو اهتمام او به حد يفهم و حفظ امام شافع
  - عليه وسلم
ه همه به آن باشد ك يدر فهم و حفظ م ي، نشانه و عالمت-رضي اهللا عنه- يامام شافع
اد يرا كه  يا هيخانه كه بودم معلم به شاگردان آ در مكتب :نديگو يخود امام م. اقرار دارند

شود من   ات فارغينكه معلم از امالء كردن آيكردم و قبل از ا يظ مفداد، من آن را ح يم
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از تو  يزيست كه چيمن حالل ن يبرا :به من گفت يات را حفظ كرده بودم روزيآن آ
  .مريبگ

و  ياريد و به يث اهتمام ورزيث و مذهب اهل حديبه نشر حد :نديگو يم يامام نوو
د و بنا به درخواست يچيشتافت تا آوازة او در همه جا پث يكمك سنت و حد

كتاب در اصول ن يف اوليث در عصر خود، به تأليامام اهل حد يبن مهدعبدالرحمن 
 يدند و خود عبدالرحمن ابن مهديا پسندهمت گمارد كه همه آن ر» الرساله«فقه به اسم 

 يامام شافع :ديگو ير ميابن كث .1دادند ينشان م ياديد قطان به آن عالقة زيبن سع ييحيو 
 يل از قرآن و سنت بود و دارايقرآن و سنت و استخراج دال ين افراد به معانيتر از آگاه

رند و ين علم را فرا گيدوست دارم مردم ا :نديگو يم يشافع مبود و اما يبيعجاخالص 
ف و ينكه مورد تعرين كار به من برسد و هم ايبه من منسوب نشود تا هم اجر ا يزيچ

  .د مردم واقع نشوميتمج
ح باشد و يصح يثيكه در نزد شما حد يهنگام :گفتند ياند كه م ت كردهيروا از ايشان

ن يد و ايترك كند و قول مرا يث فتوا بدهيد پس براساس آن حديا دهيآن را از من نشن
گر پس، يد يتيد، و در روايد نكنيپس، از من تقل :گريد يتيدة من است در روايقول و عق

را من با يد زيوار بزنيپس سخن من را به د :گريد يتيد و در رواينكن يبه قول من توجه
  .ندارم يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا ث رسوليبودن حد

  اهل كالم ث و مخالفت با مذهبياز حد يرويپ
با هر نوع گناه جز شرك به  يا اگر بنده :نديگو يم يامام شافع :نديگو ير ميكث ابن

ن يهمچن. دياين است كه با علم كالم به درگاه خداوند بيد بهتر از ايايدرگاه خداوند ب
و هوس  يدانستند در علم كالم چقدر آراء باطل و نادرست و هو ياگر مردم م :نديگو يم

و . كردند يكنند از علم كالم هم فرار م ير درنده فرار ميمانطور كه از شوجود دارد ه
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ان ين است كه شالق زده شوند و آنها را در ميحكم من دربارة اهل كالم ا :نديگو يم
صلى اهللا -  اهللا است كه قرآن و سنت رسول يكس ين جزايا :ل بگردانند و اعالن كننديقبا

  .1آورده است يكالم رورا ترك كرده و به علم  - عليه وسلم
نها از يرا راه ايد زيث باشيبا اهل حد :گفتند يكنند كه م ينقل م ياز امام شافع يطيبو

نم يب يث را مياز اهل حد يكيكه  يهنگام :نديگو يم يو شافع. تر است حيها صح همة راه
 يجزا شان رايام خداوند ا دهيرا د -صلى اهللا عليه وسلم-  اهللا از اصحاب رسول يكيا يگو
ن مورد يما حفظ كرده و بر ما منّت دارند كه در ا ين را براية دير دهد كه اصل و پايخ
  :ن شعر را سروده استيا

 القرآن مشغلةيكلُّ العلوم سو
  

 ه قال حدثنايالعلم ما كان ف  
  

 نيالديث و إال الفقه فيإال الحد
  

 2نياطيذاك وسواس الشّ يما سوو  
  

در  يامام شافع :نديگو ياز شاگردان ممتاز امام م ياريع و بسيرب :نديگو ير ميابن كث
ند راه و روش سلف را انتخاب يفرما يان ميكه صفات خداوند را ب يثيات و احاديبرابر آ

از بندگانش و نه مشخص كردن و  يه كردن خداوند به كسيبدون شب يعني. كرده بودند
كه  يا ير كردن به معانيو نه تعبكردن آن صفت از خداوند  يصفت و نه نفآن  يچگونگ

  .3باشد يث ميات و احاديمخالف با اصل آ
از سلف در  يرويدر پ يذكر آنچه كه از شافع(س در باب يالتّاس يابن حجر در كتاب توال

كنند كه  ينقل م ياز امام شافع) امبر نقل شده استيث پياعتقادات و احترام گذاشتن به احاد
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د پس او بر حق است و هر كس كه يقرآن و سنت سخن بگو هر كس كه براساس :نديگو يم
 :از آن جمله :نديگو يم يامام نوو. ديگو يان ميد پس او هذيگو ير قرآن و سنت سخن مياز غ

 يرويو پ - صلى اهللا عليه وسلم-  اهللا ث رسوليكردن حد ياريو كوشش در  يبه كار بردن سع
ن يك مسألة خاص و برطرف كردن اختالفات بيث متفاوت در مورد ياحاد يآور از آن و جمع

به عراق  يكه وقت يي، تا آنجايث با مهارت خاصين احادين ايا جمع كردن بيث و ين احاديا
نام نهادند و علماء و فقهاء خراسان لقب ) ثيدهندة حد ياري(ث يآمدند او را ناصرالحد

چ ينكه هيبه خاطر ا يام شافعن حال اميبا ا. اند نهاده يروان شافعيرا بر پ» ثيالحد أصحاب«
ه به عمل كردن يشه توصيت كرده و همياط را رعاياحاطة كامل بر علوم ندارد جنبة احت يبشر

 يح و ثابتيث صرين قول با حديكه ا يدر زمان يح و ترك كردن قول ويث صحيبه حد
ث بوده به يكه مخالف با حد يدر برابر فتاوا يروان امام شافعيكند و پ يتناقض داشته باشد م

  .1اند كرده يث را مقدم بر قول امام شافعيت عمل كرده و حدين وصيا
  -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا از سنّت رسول يامام شافع يرويپ

صلى - اهللا ث رسوليد از حديشد يرويبه خاطر پ يم امام شافعيهمانطور كه قبالً گفت
ن بود كه امام يه خاطر ان بيث لقب داده شد و همچنيبه ناصرالحد -اهللا عليه وسلم

كس را در  چيشمرد و ه يث بود مردود ميكه مخالف با حد يهر قول و اجتهاد يشافع
صلى اهللا عليه -  اهللا ث رسوليد تا قول او در برابر حديد ياهللا نم سه با رسوليمقام مقا
د كه حكم آن يرس يح به او ميصح يثيكه حد يارزش داشته باشد و هنگام -وسلم
ن از سخنان و يو ا. دانست ياالتّباع م ث را الزميآن حد 2خ نشده باشدث منسويحد
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امام احمد  :نديگو يمهران مد بن يباشد و عبدالملك بن عبدالحم يامام آشكار م يها بحث
تر از  ن تابعيكدام از مؤلف چي؟ هيكن يرا مطالعه نم يشافع يها چرا كتاب :به من گفتند

ن كار امام يبهتر :نديگو ياحمدبن حنبل م .ستي ناهللا ث و سنت رسوليحد يبرا يشافع
افت فوراً براساس ي يده بود به آن دست ميقبالً نشن يثيكه حد ين بود كه وقتيا يشافع

  .گشتند يخود باز م يدادند و از رأ يم يث فتوين حديا
صلى اهللا عليه - اهللا ث رسولياز احاد يثيهر كدام از ما حد :نديگو يم يو امام شافع

ث يان كنم كه حديرا ب يا ا قاعدهيكه بدهم و  ييماند پس هر فتوا يم يمخف بر او -موسل
است و آن  -صلى اهللا عليه وسلم-  اهللا اهللا با آن مخالف است پس قول، قول رسول رسول
كه در كتابم خالف  يهنگام :كنند كه ينقل م يع از شافعيرب. باشد يمن م يث هم رأيحد

صلى اهللا عليه -  اهللا د پس از سنت رسوليافتيرا  - عليه وسلم صلى اهللا-  اهللا سنت رسول
   :ن جمله مشهور شده استيو از او ا :ديد و سخن من را ترك كنيكن يرويپ -وسلم
  .1»يثُ فهو مذهبيإذا صح الحد«

ث و يبه حد يد شافعيو التزام شد يروير را كه داللت بر پين واقعة زيابن حجر ا
  :كند كه يباشد نقل م يم -عليه وسلم صلى اهللا-  اهللا سنت رسول

-  اهللا سؤال كرد كه امام جواب او را داد كه رسول يا دربارة مسأله ياز شافع يمرد
توهم  ين فتويا ايآ :آن شخص گفت. نديفرما ين مين چنيا -صلى اهللا عليه وسلم

؟ ينيب يرمسلمانان را ميا در لباسم عالمت و نشانة غيآ. ن را بنگريا :گفتند يهست؟ شافع

                                                                                                                                                    
تر باشد مانند نسخ عده زن شوهر مرده از يك سـال   و امكان دارد اين حكم جديد از حكم قبلي آسان
  .مانند نسخ زنداني كردن زاني :تر باشد به چهارماه و ده روز و يا از حكم قبلي سنگين
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صلى اهللا عليه -  اهللا رسول :ميگو ي؟ ميا دهيشدم د يسا خارج ميكه از كل يا مرا در حاليآ
  1ست؟يتو چ يرأ :ييگو يند و ميفرما ين مين چنيا -وسلم

  يأقوال علماء دربارة امام شافع
اند  ش قرار دادهيرا مورد ستا ياز بزرگان ائمه، امام شافع ياريبس :نديگو ير ميابن كث

ف كند يفقه تألدر اصول  يخواست كتاب يكه از شافع يعبدالرحمن بن مهد :آن جملهاز 
كردند و  يدر نماز دعا م يامام شافع يرا نوشتند و برا» الرساله«ز كتاب ين يكه امام شافع

امام هستند، از  يشافع :نديگو يد كه ميبه بن سعيو قتمالك بن انس از آن جمله استادش 
دعا  يامام شافع يد قطان كه در نماز برايبن سع ييحينه و ييان بن عيآن جمله سف

  .2ام دهيند يتر و باتقواتر از شافع تر و عاقل حيفص :ديگو يد كه ميكردند و ابوعب يم
 يشافع :ديگو ينوشته كه در آن م يدر فضائل امام شافع يكتاب يظاهر يداودبن عل

ن و يشرف نسب، صحت د :ر او ندارد از آن جملهيدارد كه غ ييكوين يها خصلت
ث و يبودن حد ا ناسخ و منسوخيف يا ضعيح و يبه صح يده، سخاوت نفس و آگاهيعق

اران خوب يد و شاگردان و يمف يها خلفاء و كتاب يث و زندگيحفظ بودن قرآن و حد
  .ث مشهور استياز حد يرويو پ يهمانند احمدبن حنبل كه در زهد و تقو

اند كه از فضائل  نيا .3ام دهيند يتر از شافع ر و بافهمت حيفص :نديگو يبن حنبل م احمد
  .باشد ين كتابچة مختصر ميباشد كه مناسب با ا يامام و اقوال علماء دربارة او م

  يشافع يها از اقوال و حكمت
حت و آراسته كرده است يناً او را نصيقيپند دهد  يكه برادر خود را در پنهان يكس *

 .ناً او را سرشكسته و خوار كرده استيقيپند دهد  كه برادر خود را علناً يو كس
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ك كلمه يكه  يرا زمانيز كن زيهوده پرهياز سخنان ب ،عيرب يا :ديگو يع ميو به رب *
 .ار تو را دارديو او اخت يار آن را نداريگر تو اختياز دهانت خارج شد د

اگر تمام سعي و كوشش خود را به كار ببري تا مردم را راضي كني نخواهي  *
  .توانست پس عمل و نيت خود را براي خدا خالص كن

 .1وقار و سنگيني در هنگام تفريح از ناداني است *

تقوي و ترس از  ،بخشش هنگام تنگدستي :مشكل ترين كارها سه چيز است *
گفتن كلمه حق در نزد كسي كه از او اميد و ترس  ،خداوند در خلوت و تنها بودن

 .2داري

  كلماتي درباره علم 
  .م بهتر از نماز سنت استطلب عل *
كسي كه خواهان دنيا است پس علم بياموزد و كسي هم كه خواهان آخرت است  *

 .علم بياموزد

هيچ چيز بعد از انجام دادن فرائض، بنده را بهتر از علم به خداوند نزديك نمي  *
 .كند

كسي كه علم را بدون دليل و مدرك طلب مي كند همانند كسي است كه در شب  *
شته اي از هيزم را جمع كرده و در آن ماري پ .ري هيزم مشغول استبه جمع آو

 .هست كه او را خواهد گزيد و او نمي داند
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  وفات امام شافعي رحمه اهللا عليه 
و بيماري او بسيار شديد بود تـا جائيكـه يـونس بـن      ،امام شافعي در مصر مريض شدند

مزني كه يكي از شـاگردان   .شدكسي را نديده ام كه مثل شافعي شده با :االعلي مي گويد
چگونه شب را به صبح رسانديده ايـد؟   .او مي باشد به عيادت وي رفته و سوال مي كند

در حالي شب را به صبح رسانده ام كه ترك كننده دنيا و تـرك كننـده    :امام شافعي گفتند
مي باشـم و سـوگند    -جل ذكره-دوستان و چشنده از جام مرگ و رونده ديدار خداوند 

ه خداوند نمي دانم آيا روحم به سوي بهشت پرواز مي كند تا به او تبريك بگويم  يا به ب
   :سپس گريه كردند و اين شعر را سرودند .سوي جهنم تا او را عزا گويم

 تعاظمنی ذنبی فلام قرنته       وضاقت مذاهبی  قلبيملا قسی و
ک لعفـو منـيجعلت الرجـا        ما زالت ذا عفو عن الذنب مل تزل و

 سلام 
 .1 جتود وتعفو منة وتكرما      عظام أكان عفوک  يببعفوک ر

امام شافعي در شب جمعه بعد از نماز عشـاء و آخـرين روز    :ربيع بن سليمان مي گويد 
ودر روز جمعه دفـن   ،سالگي وفات يافت 54در سن  .ق .هجري 204از ماه رجب سال 

و را در بهشـت همـراه بـا پيـامبران     خداوند از اين امام بزرگوار راضي بـاد و ا  .كرده شد
  .وصديقين و شهداء و صا لحين قرار دهد

                                 

                                                           
اه چاره برمن تنگ شد ، قرار دارم اميدواري از مـن بـراي   وهنگامي كه قلبم از گناهان سنگين شد و ر - 1

گناهانم درنظرم بسيار جلوه مي كند اما وقتي كه گناهانم را مقايسه كردم با عفـو تـو   . عفو تو ، پله اي 
اي پروردگار ، عفو تو بزرگ تر است ، وهميشه عفو مي كني از گناهان وهميشه ، بخشش وعفـو مـي   

 .كني از روي منت وكرم 
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  امام اهل سنت احمد بن حنبل رضي اهللا عنه
  

  نسب امام احمد
احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد بن ادريس شـيباني مـروزي بغـدادي كـه      :او

حافظ بزرگ ابوبكر بيهقي نسب امام احمد  .هللا مي باشدنسب او عربي وكنيه اش ابو عبدا
  .رسانيده است -صلي اهللا عليه وسلم -را به ابراهيم خليل 

  محل تولد وزندگي امام احمد 
. در بغـداد بـدنيا آمـد    .ق .هجـري  164در ربيع االول سال  -اهللا عليه رحمه-امام احمد 

و  .وي را بـه عهـده گرفـت   سالگي پدرش را از دست داد ومادرش سرپرسـتي   3درسن 
درهنگامي كه نوجواني بيش نبود در مجالس درس ابويوسف قاضي حضور پيدا مي كرد 

   .سالگي به حديث روي آورد 16پس در سن 
وي براي شنيدن حديث به مسافرت پرداخت ودر اين مسافرتها مـورد تجليـل و احتـرام    

فرتها احاديث زيادي را جمـع  علماء واساتيد خود واقع مي شد و توانست بر اثر اين مسا
  .تأليف كند ،را كه نزديك به چهل هزار حديث مي باشد "المسند"آوري كرده وكتاب 
بـه امـام    .ق .هــ  190دوم خود به بغداد درسـال  امام شافعي در سفر  :ابن كثير مي گويد

اي  :احمد كه در آن موقع سـي سـال و انـدي داشـت و بـا او در سـفر بـود مـي گويـد         
حـال ايـن    ،هنگامي كه حديثي در نزد تو صحيح باشد به من هـم اطـالع بـده    ،ابوعبداهللا
حديثي باشد كه اهل حجاز آن را نقل مي كنند يا اهل شام يا اهل عراق يـا اهـل    ،حديث
اين سخن امام شافعي داللت براحترام شافعي نسبت به امام احمد ومكانـت علمـي    .يمن

ضعيف بودن حديثي از نظر امام احمد فتوي  وي دارد كه امام شافعي بر اساس صحيح يا
اين احترام و مكانتي است كه امام احمد در بين علماء داشـته و شـهره و آوازه او    .بدهند

  .1در آغاز جواني اش در آفاق اسالمي پيچيده بود
                                                           

  .البداية والنهاية - 1
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  تقوي و زهد و بي آاليش امام احمد
از قبـول كـردن    ،تتقوي و زهد امام احمد به حدي بوده كه زبانزد عام وخاص بوده اس

وبخاطر اينكه در  ،همچنين از قبول كردن هدايا ،قضاوت يمن به شدت خود داري نموده
 .دچـار تنگدسـتي شـده بـود     ،و فقط از حاصل كار و زحمات استفاده مي نمود ،زندگي

شخصي مي  .در زمان خالفت واثق در تنگدستي شديدي بوديم :پسرش عبداهللا مي گويد
م به عنوان هديه به پدرم بدهد كه آن را از پدرش به ارث بـرده  خواست چهار هزار دره

پـدرم   ،با وجود اصرار آن شخص ،و بنا به اظهار آن شخص نه از صدقه بود نه از زكات
پس از چندي در ايـن مـورد بـا پـدرم صـحبت       .قبول كردن آن هديه خودداري نمود از

كـرده بـوديم وچيـزي از آن     اگر آن را قبول مي كرديم همه آن را مصـرف  :گفتند ،كردم
مجالس آخرت بـود كـه در آن از    ،مجالس امام احمد :ابو داود مي گويد .باقي نمانده بود

لذات وخوشي هاي دنيا يادي نمي شد وهيچگاه امام احمد را نديـدم كـه لـذات دنيـا را     
  .1ذكر كند

م از او همراه احمد بن حنبل در سـامرا بـودي   :ابوجعفر محمد بن يعقوب صفار مي گويد
تو مي داني كه ما بيشترين اعمالي كـه دوسـت داري    ،پروردگارا :گفتند .طلب دعا كرديم
سـپس سـكوت    ،پس ما را هميشه بر اعمالي كه دوست داري قـرار بـده   ،انجام مي دهيم

تي ما از تو طلب مي كنيم به به راس ،پروردگارا :طلب دعاي بيشتري كرديم گفتند .كردند
چـه   ،بيائيد در زير امر و حكـم مـن  " :گفتي براي آسمان ها و زمينآن قدرتي كه  وسيلة

كه ما را موفـق بـه انجـام دادن     2"اطاعت كنندگانآمديم  :گفتند ،بخواهيد و چه نخواهيد
ما از فقر به تو پناه مي بريم مگـر و از   ،پروردگارا .اعمالي كني كه در آن رضايت توست

مگـر از خـواري و ذلـت     ،تو از خواري و ذلـت فقيري و محتاجي به تو پناه مي بريم به 

                                                           
 .البداية والنهاية - 1
 .)۱۱: فصلت(﴾ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني﴿ - 2
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زياد بر ما نعمت مده كه سركشي مي كنيم  و نعمت هايت را بر ما  ،پروردگارا .1براي تو 
و ببخش براي ما از رحمتت و رزقت آنچه كـه   ،كم مكن كه نعمت را فراموش مي كنيم

  .ز كنكرمت بي نيا مي كند وما را با فضل و ما را موفق به طاعت و عبادت تو
زهد و تقواي امام احمد سخن مي رانـد   پس از اينكه در باره -رحمه اهللا عليه -ابن كثير 

و امـام   .وخبر هاي وارده از او در مورد زهد و تقوا بسـيار زيـاد مـي باشـد     :و مي گويد
 ،احمد در زهد كتابي بس پر منفعت تاليف كرده كه همانند آن تا كنون نوشته نشده است

  .وان خود زندگي مي كردندهميشه در حد ت
  پيروي امام احمد از سنت رسول اهللا 

  و احترام به اهل حديث 
و بـه   ،چشم من كسي را بهتـر از احمـد بـن حنبـل نديـده      :عبدالملك ميموني مي گويد

و پيروي از آن ارزش بس  -صلى اهللا عليه وسلم -حرمات خداوند و از سنت رسول اهللا 
كسـي كـه    :و مي گفتند ،كسي را از بين محدثين نديده ام ،بزرگي قائل بود كه همانند او

  .را رد نمايد نزديك است كه هالك شود -صلى اهللا عليه وسلم -حديث رسول اهللا 
تعجب مي كنم از افرادي كه صحيح بودن حديث را شناخته با اين  :امام احمد مي گويند

 گ ك ك ك  ك {   ژ :و خداوند مي فرماينـد  ،حال به رأي سفيان ثوري روي مي آورد
كسي كه اهل حديث را احترام و تجليل نمايد در نـزد   :، مي گفتند2  63: النور ژ i  گ گ

احتـرام و منزلـت دارد و كسـي كـه اهـل حـديث را        -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
                                                           

منظور از دعا اين است كه خدايا ما از فقيري و محتاجي بـه تـو پناهنـده مـي شـديم مگـر از فقـر و         - 1
ابر بندگان تو به تو پناهنده مي شديم مگر از ذلتي كه احتياجي كه به تو داريم و از ذلت و خواري در بر

اين دعا طلب آزادي انسان از قيد و بند دنيا و بندگي بـراي انسـان مثـل    . براي مقام و عظمت تو باشد
 .و طلب بندگي خالص براي خداوند و ذليل و خاشع بودن فقط در برابر خداوند مي كند. خود، مي كند

  .سند كساني كه مخالفت مي كنند از امر پيامبر اينكه برسد به ايشان آزمايشيپس بايد بتر: معني آيه - 2
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، 1زيرا اهل حـديث  ،حقير مي باشد -صلى اهللا عليه وسلم -تحقير كند در نزد رسول اهللا 
  .مي باشند -صلى اهللا عليه وسلم -سول اهللا علماي ر

اهل حديث به نزد او آمده به قلم هاي آنها  ،امام احمد در حاليكه :فضل زبيدي مي گويد
بـاره اصـحاب حـديث     و در .اين قلم ها چراغ هاي اسـالم هسـتند   :اشاره كرده و گفت

     2تند؟اينها بهترين مردم نباشند پس ديگر چه كساني بهترين مردم هس :گفتند
  امام احمد و فتنة خلقت قرآن

  :نديگو يم -رحمة اهللا عليه- يهقيب
كه ابوعبداهللا احمدبن حنبل در زمان خالفت مأمون و  ييها يها و سخت ان مشقتيب

 يها المدت و كتك ليطو يها ان زندانيمعتصم و الواثق بخاطر قرآن متحمل شده و ب
ن يتوجه بودن امام به ا يام احمد و بار اميبس يها د به قتل و شكنجهياد و تهديز

  .مين خدا و راه مستقيبر د يداريها و صبر كردن و پا مشقت
كند  ين صحبت ميدر راه د يكه دربارة تحمل سخت يثيات و احاديامام احمد از آ

ن راه يها شد و در ا ت كامل متحمل شكنجهين خاطر با رضايكامل داشته بد يآگاه
ن خود قرار داد و به سعادت دو ياء راستيند او را از جملة اولنشان داد تا خداو يداريپا

  :ديفرما يخداوند م. افتيجهان دست 
َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمْن  * أََحِسَب النَّاُس أَنْ ُيْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيفَْتُنونَ * امل﴿

  .1)۳ -۱ :العنكبوت(. ﴾َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن

                                                           
منظور از اهل حديث يا اصحاب حديث علماي هستند كه احاديث را نقل مي كنند و توانسـته انـد بـا     - 1

 .، دين را براي ما حفظ كننددقت در نقل احاديث
 .احمد بن حنبل از دكتر عبدالغني الدقر - 2
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   :نديفرما يو م
  .2)۱۷: لقمان(﴾ َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُُمورِ﴿

اهللا چه  ا رسوليكند كه سؤال كردم  يت مياز سعد روا» المسند«و امام احمد در كتاب 
كه مثل  يامبران سپس كسانيپ :شوند؟ فرمودند يواقع م يو سختشتر در مشقت يب يكسان

اش را به  رند و خداوند بندهيگ يقرار م يكه در درجه بعد يسپس كسان. امبر هستنديپ
ادامه  يش خداوندين آزمايدهد و همچنان ا يش قرار ميمانش مورد آزماين و اياندازة د
  .3ن برودين شخص از بينكه تمام گناهان ايدارد تا ا

امام احمد از زبان ائمة اهل سنت ـ در  يخالصه مشقت و سخت :ديگو ير ميابن كث
افته و يبر فكر و عقل او تسلط  ي، گروهيفة عباسيم كه مأمون خليآنچه كه گذشت گفت

است و  او را از راه حق منحرف كرده و به او گفتند كه قرآن از جملة مخلوقات خداوند
ده يعباس تابع عق يه و بنيام يبن يخلفا :ديگو يم يهقيب .باشد يصفات نم يخداوند دارا

د معتزله دور او جمع يكه مأمون به خالفت رس ياند و زمان و مذهب سلف صالح بوده
  .4شده و او را گمراه كردند

ده ين عقيبود و مردم را مجبور به قبول ا يداود معتزل يبن اب س آنها احمديو رئ
از آنها . د كردنديث را تهديعلماء و اهل حد. تكردند كه قرآن مخلوق خداوند اس

                                                                                                                                                    
ايم در حاليكـه ايشـان آزمـايش     كنند مردم اينكه ترك كرده شوند كه بگويند ايمان آورده ب ميآيا حسا. 1

ايم كساني كه قبل از ايشان بودند پس تا بداند خداوند كساني كه راسـت   و يقيناً آزمايش كرده. اند نشده
  .اند اند تا بداند كساني كه دروغ گفته گفته

رسد به راستي كـه صـبر كـردن از قـوي بـودن اراده در امـور        ها مي و صبر كن آنچه كه به تو از سختي. 2
  .باشد مي

  .البداية و النهاية ـ ابن كثير. 3
  .البداية و النهاية ـ ابن كثير. 4
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ن يبودند كه در ظاهر ا يقبول كردند و از آنها كسانبودند كه باإلجبار و كراهتاً  يكسان
اما امام احمدبن حنبل و محمد ابن . ز فرار كردندياز آنها ن يده را قبول كرده و بعضيعق

ه زندان انداخته شد و او را تحت امام احمد ب. كردند يده خوددارين عقينوح از قبول ا
خداوند حق از باطل آشكار شد و از جمله  يارينكه به يت قرار دادند تا ايشكنجه و اذ

شه يهم :نديفرما يدربارة آنها م -صلى اهللا عليه وسلم-  اهللا باشند كه رسول يم يكسان
مخالفت  ت و شكنجه ويدار هستند كه از اذيم و حق پاياز امت من بر راه مستق يگروه

ن يد و آنها بر ايايشان بيا يروزيدر مورد پ ينكه وعدة خداونديندارند تا ا يم و هراسيب
  .1م هستنديراه مستق
ام يد در اير شكنجه و تهديسال در زندان در ز) پانزده( 15ك به يمد نزدحامام ا

 خالفت مأمون و معتصم و واثق بود و در زمان خالفت متوكل كه از دوستداران سنت و
ر يش در زنجيكه پاهايدر زندان در حال. ده سلف صالح بود امام از زندان آزاد شدنديعق

 بزرگوارن امام يچگونه ا ،برادر مسلمان يپس بنگر ا. كرد يبود نماز جماعت برگزار م
نكرد و  ينينش دة خود عقبياز عق يا كرد و ذره يداريده پايعق ياياز قضا يا هيدر قض

  .مشهور شد» امام اهل سنّت«ن خاطر به يبد. كرد انيمردم ب يحق را برا
  اقوال علماء دربارة امام احمد

بهتر و داناتر و زاهدتر و باتقواتر  يرون آمدم و كسياز عراق ب :نديگو يم يامام شافع
  .از احمدبن حنبل در آن نبود

رگ ن رفت و با مياز ب يشيآال يزهد و ب يان ثوريبا مرگ سف :نديگو يد ميبن سع بهيقت
ن احمدبن حنبل ن رفتند و با مردياز ب -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول يها سنت يشافع

 ييها احمدبن حنبل خصلت :نديگو ين ميبن مع ييحي. ها آشكار خواهند شد بدعت
  .، زاهد و عاقل بودنديمحدث، حافظ، عالم، باتقو يو :ام دهيگر نديد يداشتند كه در كس
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. ميشد در بصره بود يكه احمدبن حنبل شالق زده م ينگامه :نديگو يم يامام بخار
  .شد يبود زبانزد آنان م يل مياسرائ ياگر احمدبن حنبل در بن :گفت يم يالسيد طيابوول

را داناتر از احمدبن حنبل  ياران خودمان كسيان يدر م :نديگو يم يابوزرعة راز
  .شناسم ينم

مردم از ما  :نديگو يباشند م ياحمد مان امام يد و همتاين كه از اساتيبن مع ييحي
 ييها تحمل شكنجه يم، سوگند به خداوند توانايخواهند كه مانند احمدبن حنبل باش يم

بن حنبل  كه احمد يم راهيتوان يم و نميكه احمدبن حنبل متحمل آن شده، ندار
  .مييمايد آن را بپيمايپ يم

  وفات امام احمدبن حنبل
  :نديگو يصالح پس امام احمد م
در روز چهارشنبه دوم . ض شدنديمر. ق . ه 241االول سال  عيپدرم در اول ماه رب

د يكش يبلند م يها ف شده بود و نفسيكه ضعيادت پدرم رفته در حالياالول به ع عيرب
ت از يآب باقال، سپس صالح ازدحام جمع :گفتند ؟يا ظهر چه خورده ،پدر يا :دميپرس

ن كار امام يبهتر :نديگو ير ميكث ابن. كند يان ميامام را بادت يع يبزرگان و عموم مردم برا
اش اشاره كردند كه او را با وضو كنند و او  خانواده به ن بود كهياحمد در آخر عمرش ا

رضي اهللا (افته يوضو به ذكر خداوند مشغول بودند پس از اكمال وضو، وفات  يدر اثنا
. ها جمع شدند ابانيفتند و مردم در خاياو دو ساعت بعد از فجر روز جمعه وفات ) عنه

ر يداند و ام يجمع شدند كه تعداد آنها را فقط خدا م يادياش افراد ز ع جنازهييدر تش
 كنند كه محمد يره نقل ميو غ يهقيب. بن طاهر بر او نماز گزارد  بن عبداهللا وقت محمد
ك يتعداد آنها كننده را بشمارند كه  ت شركتيبن طاهر دستور دادند جمع بن عبداهللا

  .1شتر بوده است و خداوند داناتر استيا بيصد نفر و يون و سيليم
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تاكنون چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم سابقه ندارد  :ديگو يعبدالوهاب وراق م
جنازة  عيياحمدبن حنبل جمع شدند، در تشع جنازة ييكه در تش يادين زيبد يتيكه جمع

كند كه پدرم  يبن احمد نقل م از عبداهللا ير از دارقطنيكث ابن. ز جمع شده باشندين يگريد
د يم ديماست كه خواه يها ن ما و شما جنازهيد وعدة بييبه اهل بدعت بگو :گفت يم

ن سخن امام احمد را به مرحله عمل رساند كه يخداوند هم ا. ع خواهد شدييچگونه تش
اند كه امام احمد امام اهل م جمع شدند و ناگفته نميت عظياش آن جمع ع جنازهييدر تش

  .1سنت در زمان خود بودند
اسالم و  يكه برا يرحمت و رضوان خداوند بر امام احمد باد و به خاطر زحمات

  .ر دهديخ ياند جزا دهين كشيمسلم
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