
 

 

  ١٤٠٠ـاییز و زمسـتان   ١٤ شـماره پژوهی، سـال هفـتمدوفصلنامه علمی پژوهشـی سـلفی

  ٢٩-٤٨صفحــات:   ١٣/٠٢/١٤٠٠تاریــــخ تأییــــــــد:   ٠٢/٠٨/١٣٩٩تاریــخ دریــــافــت: 

  
  تیمیهبررسی ایمان از منظر اصحاب حدیث و ابن

  *عبداملحمد رشیفات

  **مصطفی سلطانی

  چکیده
و اهـل حـدیث  فقهـاو مسائل آن کانون توجه متکلمان،  ایمان ،نخستین یهاسدهاز 

تصدیق قلبی همراه با اقرار زبانی را در تحقق ایمان  فقهابوده است. عموم متکلمین و 

ر مقابل، اهل حدیث عالوه بر دو شـرط مـذکور عمـل را در تحقـق د .دانندیمکافی 

ضـمن  ،نخسـتین ۀعلمـای سـدتیمیه با ادعـای پیـروی از ابن. انددانستهایمان شرط 

 یلتفصـ بـهشرطیت و جزئیت عمل، قائل  ۀمسئلپذیرش تعریف اصحاب حدیث در 

اهـل  وی با تفسـیری نـو از اقـوال سـلف، مخالفـان خـویش را .در اعمال شده است

 ،و معتقـد اسـت برخـی از اعمـالابدعت و در مواردی خارج از دین دانسـته اسـت. 

 ماننـِد  ،، برخـی از اعمـالبرنـدیمبوده و اصل ایمان را از بـین » افعال کفری«ضمن 

اماطـه « ماننِد  ،و برخی از اعمال برندیمکمال ایمان واجب را از بین » گناهان کبیره«

  .برندیمرا از بین  کمال ایمان مستحب» عن الطریق

، بر این باور است کـه و تحلیل محتوا یاکتابخانهاطالعات  یآورجمعرو با  اثر پیِش 

مذکور مخالفان  ۀمسئلزیرا علمای اسالم در  ؛صادق است الجملهیفتیمیه ابن دیدگاه

برخورد تغلیظی با آنان عنوان مرجئـه و  برای و ندانستهاسالم خارج  ۀاز دایر خویش را

  .اندکردهیمل بدعت را بر آنان اطالق اه

اصحاب حدیث، ایمان، شرطیت عمل، جزئیت عمل، تصـدیق قلبـی،  ها:کلیدواژه

  .تصدیق قولی

   

                                              
  (نویسندۀ مسئول). دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب *

  .استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب **
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  مقدمه
های مسلمانان در کالم اسالمی است که در برابر آن، کفـر ترین اندیشهایمان از محوری

اهب مباحثات و مجادالت مذ همواره در کانون ،دلیل اهمیتاین مسائل بهگیرد. قرار می

مباحث اختالفـی میـان  ینترعمدهمفهوم ایمان یکی از  و فرق اسالمی قرار داشته است.

درک  سـببهـا نیـز بهبعضـی از گروه نخسـت بـوده اسـت. یهاسـدهفرق اسـالمی در 

  .اندشدهافراط یا تفریط کشیده صحیح از این معانی، به نا

زکات و صـدور  رده و جنگ با مانعیِن  ۀمسئل. گرددیبرماین بحث به قرن اول  پیشینۀ

شـمردن خـون و جـان و مـال مـانعین تبع آن حاللبـهزکات و حکم ارتداد برای مانعین 

حکمیـت و تکفیـر مـرتکبین  ۀمسـئلزکات، جریان خوارج و تکفیر مسـلمانان بـا طـرح 

اصحاب  شمردنهل بدعتآن ا تبعبهو  یرأدرگیری میان اهل حدیث و اصحاب  ١،کبیره

، چـون ایمـانهم ،اهل حدیث به مسـائلی ۀو اتصاف این طیف به ارجاء توسط ائم یرأ

  .گرددیبرماسالم و کفر 

کردن عمل از اصل ایمان، صرف تصـدیق قلبـی و اقـرار با جدا اکثر مذاهب اسالمی

فقهـا و و اکثـر  )یرأ(اصحاب ش . ابوحنیفه و پیرواندانندیمزبانی را عامل تحقق ایمان 

ــینمتکل ــعر ،م ــن اش ــاع ابوالحس ــدو  یاتب ــور ماتری ــرار ی ابومنص ــه اص ــن نظری ــر ای ب

  ٢ورزیدند.می

ابوالحسـن  ٤،الوصـیهو کتـاب  ٣الفقه االکبـرفقه حنفی در کتاب  گذاریهپا ،ابوحنیفه

دیگر از  یو برخ ١یتفتازان ٨،ییجاعضدالدین  ٧،یطحاو ٦ماتریدی،ابومنصور  ٥اشعری،

                                              
اسـالم  ۀریـاز دا و مـرتکبین گناهـان کبیـره را کـافر دانسـته ،خانشی غلوآمیز عنوان خوارج با باصحابه گروهی  ۀ. اواخر دور١

  خارج نموده و خون و مال آنها را حالل شمردند و بر خلود آنان در آتش حکم کردند.

 ،١، جفـتح البـاریحجـر، عسـقالنی، ابن ؛١٢٩، ص ١ج ،فیض الباري علی صحیح البخاريمحمد انورشاه،  . کشمیری،٢

  .٤٦ص

  .٥٥، صالفقه األکبر نیفه،. ابوح٣

  .٨٥، صالفقه األکبر، ی. قار٤

اإلبانـة  ی،ابوالحسن اشعر ؛٢٧٢، ص٢تفسیر کبیر، ج ،فخر رازی ؛١٤١٤ ٣٩ص ،. اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع٥

  .١٣٧ص ،شهرستانی، الملل و النحل ؛٧عن أصول الدیانة، ص

  .٣٣٢ص ،التوحید، ، ابومنصوری. ماترید٦

  .٣١٤ص ،شرح العقیدة الطحاویةی، . طحاو٧

  .٣٢٣ص ،٨ج ،شرح المواقف ،، عضدالدینی. ایج٨
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و اقرار  ایمان را تصدیق قلبی ٢با تمسک به برخی از آیات و روایات، متکلمان اهل سنت،

  ٣.شمارندیمعمل را از ثمرات و لوازم ایمان  و کرده معنا زبانی

چراکه  ؛ایمان غیر از عمل و عمل غیر از ایمان است« نویسد:یم الوصیهو در کتاب ا

گفت ایمان از  توانینمولی  شود؛یمبرداشته  مؤمن ۀعمل در بیشتر اوقات از ذم التزام به

 ؛نماز و روزه از زن حـائض و نفسـاء برداشـته شـده کهچنان ،او برداشته شده است ۀعهد

به فقیر گفت، زکات بر تـو  توانیمست یا چنین فردی برداشته نشده ا ۀولی ایمان از عهد

  ٤».واجب نیست توایمان بر  گفت، توانینمولی  ؛واجب نیست

این آیه بر مغایرت عمـل «: نویسدیم ٥نحل ۀسور ٩٧ ۀآی درخصوِص فخر رازی نیز  

ایمان را شرط قبـولی عمـل صـالح و  ی،وتعالتبارکزیرا الله  ؛صالح و ایمان داللت دارد

  ٦»ه، شرط شیء غیر از اصل شیء است.ثواب قرار داد

و اطـالق نـام  شـودینمتکفیـر  ،عقیده، مرتکب گناه کبیره و تارک واجبات ینا بر بنا

  ٧بر فرد فاقد عمل جایز است. مؤمن

در مقابل این طیف، اصحاب حدیث و پیروانشان قرار دارند. آنان عمل را در ضـمن 

ر تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل جوارح عالوه ب ،و معتقدند دهندیمتعریف ایمان قرار 

  ٨ضرورت دارد. ،سه مقوم مذکور ،یعنی برای صدق ایمان؛ نیز شرط است

 یاکتابخانهتبینی و استفاده از منابع  _ روش تحلیلی یریکارگبهرو با  در نوشتار پیِش 

ابتدا به تعریف لغوی و اصطالحی مفهوم ایمـان از منظـر اصـحاب حـدیث پرداختـه و 

آن بـا  ۀمقایسـ یـتدرنهاتیمیـه و ابنآن از دیـدگاه  یو اصـطالحبه تعریف لغوی  سپس

میـزان از ایـن رهگـذر  یتدرنها شد و(اصحاب حدیث) پرداخته خواهد  تعریف سلف
                                                                                                       

  .١٧٦ص ،٥ج ،شرح المقاصد . تفتازانی،١
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  ).٦٢، بقره( .خ

  همان.. ٣

 .٢، صحنیفةوصیة اإلمام أبي. ٤

  .٩٧ ،نحل .٥

سخنی شبیه بـه سـخن فخـر  ،ین آیها درخصوِص نسفی نیز  .٢٦٧، ص٢٠ج ،التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)فخر رازی،  .٦

  .٤٣٢، ص٢، جویلأمدارك التنزیل و حقایق التفی، عبدالله بن احمد، رازی دارد. نس

  .١٢٨ص ،١ج ،فیض الباري علی صحیح البخاري. أنور شاه، ٧

  .٣٣٣ص ،١ج ،اإلبانة الکبری البن بطة؛ ١٠٥٢ص ،٥ج ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ٨



  

 

ی
صلنامه سلف

دوف
ی، سال 

پژوه
هفتم

ر 
، ش

ه 
١٤
، 

ستان 
پاییز و زم

١٤٠٠
  

٣٢ 

  .شودمیبررسی  ،از ایمان با سلف یفشانتعرهمخوانی 

  مفهوم لغوی ایمان
از علمای  ١ق است. ازهریتعریف از تعاریف لغوی ایمان، تعریف به تصدی ینمشهورتر

) اجماعی ...تعریف مذکور را ازسوی اهل علم (لغویین و ٢تهذیب اللغهلغت در کتاب 

عمـدترین ایـن  کـه معانی دیگری نیز برای ایمان نقل شـده ،البته در لغت؛ دانسته است

  از: اندعبارت انیمع

  معنای ثقه؛به یمان. ا١

  معنای طمأنینه؛به یمان. ا٢

  معنای اقرار.به یمان. ا٣

 العمـلعکسبزرگان اهل حدیث نسبت به تعریف لغوی ایمـان، هـیچ  ،بدون تردید

 لذا  ؛بلکه آن را پذیرفته بودند ؛اندنداشتهمنفی 
ً
هنگام بیان معتقدات اهل حـدیث  عموما

نیز بر پذیرش تعریف  ٤البته برخی ٣؛اندکردهایمان بسنده  تنها به ذکر تعریف اصطالحِی 

ککرده و تصریح  ،لغوی ایمـان  داشتند که اختالفشان با دیگـران در تعریـف شـرعی یدتأ

 ٦،طبـری ٥،همچون محمـد بـن نصـر مـروزی ،محدثانی است نه در تعریف لغوی آن.

 ،تبعیت کـرده و ایمـان را بـه تصـدیق ،ازجمله کسانی هستند که از اهل لغت ٧،یعلیابو

  .اندکردهمعنا 

سوی بزرگان اهـل حـدیث ازلغوی ایمان که نسبت به تعریف  شتیمیه و شاگردانابن

  از خود نشان دادند: العملعکسدو  ،مطرح شد

                                              
  .٣٦٨ص ،١٥ج ،تهذیب اللغة محمد بن احمد، . ازهری،١

  .٣٦٩ص . همان،٢

روشـن  ،اول ۀترین کتب اعتقادی آنان در سـه سـدهای اعتقادی بزرگان اهل حدیث و همچنین عمدهرساله . بعد از بررسِی ٣

 ایمان به تعریف اصطالحی برمی سئلۀدر م جهمیه و اشاعره) ،(مرجئه که اختالف اهل حدیث با دیگرانشد 
ً
 گـردد و عمومـا

اهـل  ۀگانـکتب ده نک:بلکه چنین تعریفی را پذیرفته بودند.  ؛ران اختالف نداشتنداهل حدیث در تعریف لغوی ایمان با دیگ

 .الجامع فی عقائد و رسائل اهل السنه و االثرو کتاب  شدنها اشاره آحدیث که در پیشگفتار به 

 .٥٥٣، صاالیمان. قاضی ابی یعلی، ٤

 .٦٩٦ص ،٢ج ،تعظیم قدر الصالة لمحمد بن نصر المروزي. ٥

  .١٩٠ص ،التبصیر في معالم الدین، ی. طبر٦

  .٥٩١ص همان، ؛٥٧٦ص همان، ؛٥٧٤ص ؛ همان،٥٥٣، صاالیمانابی یعلی،  ی. قاض٧
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 ینـهطمأنمعنای اقـرار و ایمان لغوی را بـه ١،تیمیهابن هماننِد  ،برخی از سلفیان .الف

  .اندتعریف کرده

شـیخ حـافظ  ٣،محمـد بـن اسـماعیل اصـفهانی ٢،قـیمابن هماننِد  ،برخی دیگر .ب

ور شـدند کـه منظـ یو مـدع انـدپرداختهعریف اهل حدیث از ایمان به توجیه ت ٤حکمی

مرجئـه و جهمیـه بیـان  ،که اشـاعره گونههمان ؛سلف از تصدیق، تصدیق محض نیست

  کردند.

  ایمان از منظر اصحاب حدیث .الف

  :اندکردهتعاریف مختلفی از ایمان ارائه  ،اصحاب حدیث

 ٦،عمـل و نیـت ،نیز ایمان را بـه قـول و برخی ٥برخی از آنان ایمان را به قول و عمل

را بـه ایـن تعریـف اضـافه » تبعیـت از سـنت«و برخی دیگـر نیـز قیـد  اندکردهتعریف 

کما اینکه بعضی دیگر ایمان را به قـول اللسـان و اعتقـاد بالقلـب و عمـل بـه  ٧؛نداهکرد

  ٨.اندکردهجوارح تعریف 

ن آنـا .می متفـاوت اسـتفرق اسـال ۀاز ایمان با تعریف بقی تعریف اصحاب حدیث

تعریف  ،همراه با اقرار زبانی را یا تصدیق قلبی که ایمان را به تصدیق قلبی مخالفان خود

  .کنندیممتهم  ،به ارجاء و بدعت ٩اندکرده

  جزئیت یا شرطیت عمل در ایمان

  چهار حالت متصور است: ،داشتن عمل نسبت به ایمانارتباط ۀمسئلدر 

  زبانی با عمل جوارح همراه باشد؛قلبی و اقرار  یمانا .١

                                              
  .٥١٩ص ،الصارم المسلول علی شاتم الرسول؛ ١٠٥ص ،اإلیمان احمد، تیمیه،. ابن١

  .٥٩٦ص ،مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة والمعطلة؛ ٥٦ص ،الصالة وأحکام تارکها. ٢

 .٤٣٧-٤٣٨ص ،١ج ،لحجة في بیان المحجةا. ٣

 .٥٩٤ص ،٢ج ،معارج القبول بشرح سلم الوصول. ٤

  .١٠٥٢ص ،٥ج ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةی، اللکائ ٥

  .٩٦ص ،٧ج ،تهذیب اآلثار، یطبر ؛٦٤ص ،١ج ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ٦

  .٣٣٣ص ،١ج ،اإلبانة الکبریبطه، . ابن٧

  .٤ص ،٥ج محمدحسن عبدالغفار، ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة، یلکائ. ال٨

یِزیـد َو . «٩ ُمؤمن بَها َو
ْ
 ینقص من ِجَهة ال

َ
 یِزید َوال

َ
ْرض ال

َ ْ
َماء َواأل َرار والتصدیق وإیمان أهل السَّ

ْ
ق ِ

ْ
یَمان ُهَو اإل ِ

ْ
یـْنقص مـن َواإل

یَمان  ِ
ْ

َیِقین والتصدیق والمؤمنون مستوون ِفي اإل
ْ
ْعَمالِجَهة ال

َ ْ
  ).٥٥ص ،الفقه األکبر( .»والتوحید متفاضلون ِفي األ
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  وجود نداشته باشند؛ کدامیچه ،نه عمل جوارحی نه ایمان قلبی و اقرار زبانی و .٢

  ایمان قلبی و اقرار زبانی همراه نباشد؛ با جوارح عمل .٣

  ل همراه نباشد.قلبی با عم یمانا .٤

. در قسم است مؤمن ،مذاهب اسالمی اتفاق نظر دارند که شخص ۀهم ،در قسم اول

همگی اتفاق نظـر  ،کافر است. در قسم سوم ،دوم نیز همگی اتفاق نظر دارند که شخص

  منافق است. در قسم چهارم بین مسلمانان اختالف نظر وجود دارد. ،دارند که شخص

و معتقدنـد کـه  کننـدیمقسم چهارم را بـه قسـم اول ملحـق  ١اکثر مذاهب اسالمی

 بیانبه  و ایمان است و لوازمدر نظر آنان از آثار  زیرا اعمال جوارح؛ است مؤمن ،شخص

جزئیت و رکنیت  اعمال در نظر آنان شرط کمال ایمان است و منکر ،گفت توانیمدیگر 

واحـد اسـت و کـم و  یئشـو معتقدند ایمان کنند یمزیرا اصل ایمان را تصدیق  ؛هستند

مگر اینکـه  شود؛ینمشخص با صرف ترک عمل کافر  ،. در نظر این طیفشودینمزیاد 

  ٢شود. ضمیمهبا استحالل 

تعبیـری  گونـهیچه ،چهارم تـا ششـم یهاسدهحتی در  ،در تعریف اصحاب حدیث

 ، مـدعیان سـلفیتیآیـدیمنظر بـه .شـودینممبنی بر جزئیت عمل نسبت به ایمان دیده 

، برداشت خویش را بر سلف اندکرده(متسلفین) که قید رکنیت و شرطیت عمل را مطرح 

  .اندکردهتحمیل 

 تیمیهایمان از منظر ابن .ب

  تیمیه در تعریف اصطالحی ایمان می نویسد:ابن
همـین بـوده  ...صـحابه و ،تعبیـر سـلف .قول و عمل است ایمان عبارت از

کـه بـا عمـل  کننـدیم از ایمان اراده یمعنای ،اگرچه در بعضی مواقع ؛است

و مراد  شوندیایمان داخل مدین و  مسمیاما اعمال صالح در  ؛مغایرت دارد

عمل قلب و عمل  ،قول زبان و مراد از عمل از قول، در عبارتشان قول قلب و

  ٣جوارح است.

شارحان در شرح دیـدگاه اصـحاب «: نویسدیمتبیین معنای ایمان  ۀتیمیه در ادامابن

                                              
 نامد.تیمیه مذاهب اسالمی مذکور را مرجئه می. ابن١

  .١٥٥ص ،اإلیمان احمد، تیمیه،. ابن٢

  .٤٧١ص ،١٢ج ،مجموع الفتاوی احمد، تیمیه،. ابن٣
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ادات حج، نماز و عب ماننِد  ؛اصول و فروعی دارد ،اند که ایماندهکر(سلف) بیان ، حدیث

 (کمال واجب) و مسـتحبات (مطلق ایمان) و واجبات مشتمل بر ارکان ،دیگر، لذا ایمان

  ١».(کمال مستحب) است

دیدگاه اهل «: نویسدیمو  دهدیمتعریف خود از ایمان را به سلف نسبت  ،تیمیهابن

و  فقهـااهـل سـنت، اهـل حـدیث، جمهـور  ۀائمـ ، تابعین،سنت و جماعت از صحابه

تـا  ...، اوزاعی، حماد بـن زیـد، شـافعی، احمـد بـن حنبـل وثوری مالک، مثِل  ،صوفیه

  ٢».اتفاق نظر دارند ،محققین اهل کالم بر این تعریف

  :شودیمخوبی روشن تیمیه بهسخن ابناز 

  : اعتقاد قلب، اقرار زبانی و عمل جوارح است.وممقمشتمل بر سه  . ایمان١

  و عمل است.ل : قوارت ازصحابه عب، در نگاه سلف یمانا .٢

. مراد از قول در کالم سلف، قول قلب و قول زبان و مراد از عمل، قلبی و جوارحی ٣

  است.

(آنجایی که فقط ارکـان  درجات است و شامل مطلق ایمان مراتب و ذو ذو ،. ایمان٤

 (اآنجـایی کـه واجبـات شـرعی انجـام شـود) و ایمـان مطلـق ، ایمان واجبن باشند)آ

  ٣.شودیمشرعی انجام داده شود)  مستحبات و(آنجایی که واجبات 

  :نویسدیمتیمیه در شرح سخن ابن ٤عبدالرزاق البدر
 یکلبرخی از اجزای آن، ایمان را بـه .مختلف و متفاوت است ،اجزای ایمان

کمال  ،و ناقض ایمان، برخی دیگر یزمانند انجام فعل کفرآم برند؛یاز بین م

انجام گناهان کبیره و بعضی نیـز کمـال  نِد مان برد؛یایمان واجب را از بین م

ترک اماطه طریق. شبیه همین بیان در  ماننِد  برند؛یایمان مستحب را از بین م

در نماز اجزائی وجود دارد که کمـال اسـتحباب نمـاز را از  .نماز وجود دارد

 ،و احمـد و مالـک یفهبر مذهب ابوحن بنا ،و برخی از اجزای آن برندیبین م

و برخی از اجزای نماز اگـر  برندینماز و صحت آن را از بین م کمال واجب

بنـابراین اجـزای یـک  شود؛یسهو نقص آن برطرف م ۀاز بین بروند با سجد

                                              
  . همان.١

 . همان.٢

  اند.ه کردهاز سلفیان از تعریف اهل حدیث ارائ یکه برخ ی. تفسیر٣

 یکی از علمای سلفی است. .٤
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  ١.احکام مختلفی دارند ،از حیث شرعی و طبیعی ءشی

روشـن نیسـت؛ بـه همـین  ،بودن فعلمذکور این است که معیار در کفری مشکل سخن

تیمیه و پیروانش در زمره یا از مصـادیق فعـل کفـری ه از نظر ابنبرخی از اعمال ک سبب

توسل به مـرده، اسـتغاثه، نـذر لغیـر  ماننِد  شوند؛یم، ناقض ایمان شمرده گیرندیمقرار 

یـا  ٢و صـالحین استعانت، تبرک به قبر بعد از ممات بـه پیـامبر ،الله، ذبح لغیر الله

نـاقض  تنهانـهاز نظر مشهور علمـای اسـالم  ٣، حکم بغیر ما انزل الله،استعانت از کفار

بلکه برخی از آنها از مصادیق امـور مسـتحب و کمـال ایمـان  آیند؛ینم حساببهایمان 

تیمیه در رابطـه بـا نسـبت دیدگاه ابن کنندیمبنابراین کسانی که تصور شوند؛ یمشمرده 

و بر  ئل به تفصیل استتیمیه قابن؛ بلکه ااندرفتهعمل با ایمان شرط کمال است به خطا 

تیمیه، باز اختالف به حالـت خـود به ابن »شرط کمال بودن عمل«فرض صحت نسبت 

تیمیه و برخـی از پیـروانش در اختالف مسلمانان با ابن ،این صورتزیرا در  ؛باقی است

یعنی مصادیقی که ایشان آنها را کفر و ناقض ایمان دانسته است در  ؛مصادیق خواهد بود

؛ بلکـه برخـی از آنهـا کمـال ایمـان شـمرده شوندینمی اسالم ناقض شمرده نظر علما

  .شوندیم

ایمـان قلبـی بـا عمـل  ۀباید دید که رابطـ تیمیه،عد از ذکر مقومات ایمان توسط ابنب

بـاطنی و اقـرار زبـانی و عمـل  تیمیه چگونه است؟ و آیا میان ایماندر نظر ابن یجوارح

پـی  آیـد،کـه در ادامـه میه؟ ایـن بحـث را بـا عنـوان ی ارتباطی وجود دارد یا نـحجوار

  گیریم.یم

  تیمیهاز منظر ابنجزئیت یا شرطیت عمل در ایمان 
، )، اقـرار زبـانی و عمـلو حب و انقیـاد ٤تیمیه معتقد است ایمان باطنی (اقرار قلبیابن

وده، مستلزم اقرار ظاهری و عمـل جـوارح بـ ،ایمان باطنی .ارتباط عمیقی با ایمان دارند

نا ندارد و تصدیق محض مع ،همچنین معتقد است یو ٥بدون اقرار ظاهری ممتنع است.
                                              

  .٣٥٨ص، زیاده االیمان و نقصانه و حکم االستثاء فیه . عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر،١

 .وهابیت ی. مدعا٢

 .سلفیان جهادی ی. مدعا٣

٤  
ً
  ایمان لغوی را به اقرار معنا کرده است. ،تیمیهاشاره شد که ابن قبال

  .٦٠٩ص ،٧ج ،مجموع الفتاوی؛ ١٧٤ص ،اإلیمان؛ ٥٥٣ص ،٧ج ،لفتاویمجموع ا احمد، تیمیه،. ابن٥



 

 

رس
بر

یا ی
 ن

حد
ب 

حا
ص

ر ا
نظ

 م
از

ی
 ث

ن
 اب

و
  هیمیت

٣٧  

  ١.شوندیمنیز در ایمان داخل  ...، خضوع و تواضع وحب و ترس ،اعمال قلبی

بخش دیگـر  ،نیعنی با رفتن بخشی از آ؛ قابل تبعیض است ،ایمان ،تیمیهبه نظر ابن

دیگر  ،قابل کم و زیاد شدن است و با این فرض یعنی ؛و قابل تفاضل است ماندباقی می

 شـود؛ینمزائـل  ی،کلبـهزیرا با زوال آن، ایمـان  ؛یا رکن ایمان نیستند عمل جوارح جزء

  .شودیمبلکه ایمان ضعیف 

  :نویسدیمایمان و عمل جوارح  ۀرابط ۀمسئلسلف در  معتقدتیمیه در تبیین ابن

 رسـاند.یمگناه به کمال ایمان ضرر ، ندتابعین و سایر سلف معتقد ،صحابه ،شافعی

بنـابراین مجمـوع  ؛نفی کـرده اسـت گناهکارانکمال ایمان را از  ،شارع سبب،به همین 

؛ امـا معتقدنـد شودینم(اصل ایمان، ایمان واجب و کمال ایمان) با گناهان جمع  ایمان

بـین رفـتن  بـه از مسـئلهلذا کـالم سـلف در ایـن  ؛که بخشی از ایمان باقی خواهد ماند

  ٢نه زوال کل ایمان. گرددیبرم بخش دیگر ماندنبخشی از ایمان و باقی

  :نویسدیمایمان  ۀدربارتیمیه در تبیین معتقد خوارج و معتزله ابن
 ،همان طاعت اسـت و بـا زوال بخشـی از طاعـت ،اینان معتقدند که ایمان

در آتـش  مرتکـب گنـاه کبیـره را کـافر و ،خـوارج .ایمان از بین خواهد رفت

و معتزله با خوارج در این مسئله که شخص با ارتکاب  دانندیجهنم مخلد م

و در آتش مخلد است، اتفـاق نظـر  شودیایمان و اسالم از آن سلب م ،گناه

یعنـی نـه کـافر و نـه مـؤمن  ،اال اینکه شخص مرتکب گناه را فاسـق ؛دارند

آنان جهمیه و مرجئه  تبعبرشمردند و تنها اختالفشان در اسم ایمان است و به

و ایمـان نـه  شـودیزائـل م یکلنیز معتقدند که ایمان با زوال بخشی از آن به

  ٤.شودیاست و نه کم و زیاد م ٣قابل تبعیض

  :نویسدیمو  پردازدیمتیمیه در ادامه به تبیین بیشتر اعتقاد خوارج و معتزله ابن
عمال از ایمان هستند طور یقین روشن است که اخوارج و معتزله معتقدند به

ترک کرده، بـا زوال  را بخشی از ایمان شکیو هرکس اعمال را ترک نماید، ب

نیسـت و  رادبرضیتبع؛ زیرا ایمان رودیبخشی از ایمان، تمام ایمان از بین م

اجتماع ایمان و نفاق ممکن نیست؛ بنابراین گناهکاران در آتش جهنم مخلد 

                                              
 . همان.١

  .٣١٦ص ،اإلیمان احمد، ،هتیمی. ابن٢

  ماند.رود و بخش دیگر باقی میبخشی از آن می یعنی. ٣

  .٣ص ،أمراض القلوب وشفاؤها؛ ١٨٩-١٩٠ص ،شرح العقیده االصفهانیه.  ٤
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  ١.زیرا فاقد ایمان هستند ؛هستند

  :نویسدیمرفتن خوارج و معتزله بیراهه تیمیه در بیان دلیلبنا
اگر بخشی از آن از بین بـرود، کـل  .قابل تبعیض نیست ،آنان معتقدند ایمان

دیـدگاه اهـل سـنت و جماعـت  ۀاین اندیش که؛ درحالیشودیایمان نابود م

بـردار اسـت و کـم و تبعیض ،بلکه اهل سنت معتقد است که ایمان ؛نیست

  ٢شود.یکل ایمان نابود نم ،و با زوال بخشی از آن شودییاد مز

  :نویسدیمتیمیه در تبیین خطای خوارج و معتزله ابن
آنان این تصور است که حقیقت مرکب با زوال بعضـی از اجـزای  ۀتمام شبه

عدد ده که بـا زوال بخشـی از آن، عـدد ده نیـز زائـل  ماننِد  شود؛یزائل م آن

اگـر یکـی از دو  که سکنجبین مثِل  ،اجسام مرکب ماننِد  ،و همچنین شودیم

و همـین مبنـای  شودیبودن خارج مجزء آن از بین برود از حالت سکنجبین

مرکـب از  ،ازآنجاکـه ایمـان :گوینـدیم کننـد ویاشتباه را بر ایمان منطبق م

کـل ایمـان زائـل  ،اقوال و اعمال ظاهری و باطنی است با زوال بخشی از آن

  ٣.شودیم

  :نویسدیم و معتزلهتیمیه در جواب خوارج ابن
بلکـه  ؛کـافر نبـوده ،معتقـد بودنـد مرتکـب کبیـره ،اهل سـنت و جماعـت

. فراتر اینکه اهل شوندیایمان خارج نم ۀاز دایر روینازا ؛االیمان نیستندکامل

مـؤمن اسـت و مطلـق  ،شخص ،سنت و جماعت معتقدند با ارتکاب کبیره

و بـر ایـن  کردنـدینفـی م اواما ایمان مطلق را از  ؛ت استایمان برای او ثاب

بـه  .االیمان یا مؤمن عاصی اسـتمؤمن ناقص ،باور بودند که مرتکب کبیره

اهل سـنت در  بنابراین ؛فاسق است اشیرهبا ایمانش مؤمن و با کب دیگر بیان

و سـکوت  نکـردهو ایمـان را نفـی  کردنـدیعمـل م گونـهیننفی ایمان نیز ا

 به این صورت که نه در ایمانش صادق است و دادند.ییا تفصیل م ردندکیم

زیـادی از کتـاب و سـنت  ۀنه مؤمن حقیقی است. آنها مدعی بودند که ادلـ

  ٤.وجود دارد

  تیمیه را در چند مورد خالصه نمود:سخن ابن توانیم شد،بر آنچه بیان  بنا

                                              
  .٤٨ص ،١٣ج ،مجموع الفتاوی احمد، تیمیه،. ابن١

  .١٩٧ص ،شرح العقیدة األصفهانیة. ٢

  .٥١١ص ،٧ج ،مجموع الفتاوی احمد، تمیمه،. ابن٣

  .٥٥ص ،أسباب رفع العقوبة لشیخ اإلسالم احمد، تیمیه،. ابن٤
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حقیقـت مرکـب نیسـت و  و تفاضل اسـت و ١. ایمان دارای درجات و قابل تبعیض١

  ؛آن چنین حکمی ندارند دهندۀیلتشکعناصر 

اصـل  ،و بـا زوال کمـال ایمـان بـردیم(ایمان مطلق) را از بین  کمال ایمان ،. گناه٢

  ؛ماندیم.. باقی .یا اکثر ایمان و ایمان

  ، ایمان واجب، ایمان مطلق؛مان: مطلق ایایمان دارای سه مرحله است. ٣

آنان مـرتکبین کبیـره  شد.سوی خوارج مطرح ابتدا از ایمان در عدم تبعیض ۀمسئل. ٤

  را کافر و مخلد در جهنم دانستند؛

خوارج را پذیرفته و معتقد شدند که با زوال بخشـی از  ۀجهمیه نیز عقید . معتزله و٥

  قابل تبعیض و تفاضل نیست؛ ،و ایمان شودیمکل ایمان زائل  ،ایمان

ین بود که ایمان را طاعت تفسیر کردند که بـا زوال خطای خوارج و معتزله ا یلدل .٦

  شود؛یمایمان نیز زائل  ،طاعت

 ؛کـه ایمـان دارای حقیقـت مرکـب اسـت شودیمآنان در این خالصه  ۀ. تمام شبه٧

در موارد مـذکور بـا زوال جزئـی از  .سکنجبین مثِل  ،مرکب یعدد ده و مانند اشیا ماننِد 

اصـل  _ تـرک عمـل ، _زوال بخشی از آنمان نیز با . در ایشودیم(اصل) زائل  آنها کل

  رود؛یماست از بین  ایمان که حقیقت مرکب

 یلتفصـ بهبلکه قائل  ؛یا جزء نیسترکن  ،عمل نسبت به ایمان ،تیمیه. در نظر ابن٨

 شخص نهایت ،با ترک عمل است. بر این اساس
ً
امـا اصـل  شود؛یمایمانش دچار نقص  ا

  ؛ایمان را از دست نخواهد دادمطلق  ،نی با گناهیع ؛ایمان را خواهد داشت

 .مختلـف و متفـاوت هسـتند ایمان دارای اجزائی است و اجـزا ،هتیمی. در نظر ابن٩

کمـا  بـرد؛یمشرط وجود و شرط قبول هستند و فقدانشان ایمان را از بـین  برخی از اجزا

یمـان را از بـین فقدانشـان کمـال ا و اینکه برخی از اجزای ایمان چنین حکمـی نداشـته

  .کنندینمو لذا به اصل ایمان ضرری وارد  برندیم

  تیمیه با مخالفین در فهم ایمانمناسبات ابن
دو را داخـل  یا هرخود که اعمال قلب یا اعمال جوارح  ۀمخالفین عقیدتیمیه در بیان ابن

                                              
 شود.یعنی با رفتن بخشی از آن اسم ایمان زائل نمی؛ بردار است. ایمان تبعیض١
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  :نویسدیم دانندیمدر ایمان 

نفـی  یکلبـهاعمال قلـب را  ،ر داردبن صفوان در رأس آنها قرا که جهم ١ینمتکلم .١

  .کنندیمصرف و تصدیق معنا  عقلِی  ۀقضیکرده، ایمان را 

را از  حنیـز اعمـال قلـوب و جـوار ٣فقهـا ٢،عالوه بر متکلمین ،تیمیه معتقد استابن

  اتفاق نظر دارند. ،و بر این اصل دانندیمایمان خارج 

  فقها .٢

و  داننـدیملـوب را داخـل در ایمـان اعمـال ق ،تیمیه مدعی است که ایـن طیـفابن

اما اعمال قلوب و اعمال جوارح را از لوازم و ثمرات ایمان  کنند؛ینماهمیت آن را انکار 

  .نهدیمطیف  را بر این فقهاتیمیه نام مرجئه ابن ٤نه از مقومات ایمان. شمارندیم

به اهـل سـنت یـاد  تیمیه در بیان تفاوت دیدگاه فقهای مرجئه با سلفیان که از آنهاابن

 ،با اهـل سـنت حماد ابی سلیمانابوحنیفه، ، مرجئه یاختالف فقها«: نویسدیم کندیم

مشهور اختالفی جز  ۀز این اختالف لفظی است، بین ائماختالف کمی است و بخشی ا

  ٥»وجود ندارد. مسئلهاین 

که اختالف اصلی میان اهـل حـدیث و مخـالفین  شودیمروشن  ،از عبارت مذکور

و  ی و عمل جوارح نسبت به ایمان استدانستن اعتقاد قلبان در مقومود در تعریف ایمخ

بلکه تصدیق  دانستند؛ینمچون عمل قلبی را در ایمان شرط  ،برخی از بزرگان اهل سنت

کما اینکه برخی از فقهای اهـل سـنت چـون  ؛به کرامیه متصف شدند دانستندیمصرف 

با اینکـه عمـل قلبـی را پذیرفتـه بودنـد ازسـوی  نستندداینمعمل جوارح را مقوم ایمان 

 ۀفقها شکل گرفت. عقیداصحاب حدیث متهم به ارجاء شدند و تبع آن مصطلح مرجئه 

در نظر اهل حدیث نادرست شمرده شـد و پیـروان  فقهاکرامیه، جهمیه، مرجئه و مرجئه 

                                              
 این نظریه را پذیرفتند._ اعره و ماتریدیه اش_ . وی معتقد است که بیشتر متکلمان امت ١

 ،الجهمیه و االشاعره و الماتریدیه ،. المتکلمون٢

  .٦٧٢ص ،٢ج ،التسعینیة احمد، تیمیه،. ابن٣

  . همان.٤

ولهذا کان عامة أئمة المرجئة الذین یجعلون اإلیمان مجرد ما في القلب، أو ما في القلب واللسان، یدخلون في ذلـك محبـة 

ذي في القلب، ویتنـاول القلب وخ
َّ
ـا-ضوعه للحق، ال یجعلون ذلك مجرد علم القلب، ولفظ التصدیق یتناول العلم ال

ً
 -أیض

ذي هو موجب العلم ومقتضاه
َّ
 ذلك العمل في القلب ال

 .١٩٧ص ،شرح العقیدة األصفهانیة احمد، تیمیه،. ابن٥
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، بـدعتبرخـی اهـل  .حدیث دریافت کردنـدسوی اهل احکام مختلفی از هایفطاین 

تکفیـر  آنهـا یـروانو پو برخی دیگر همانند جهمیـه و کرامیـه  شوحنیفه و پیرواناب ماننِد 

  .اندشده

  :نویسدیممرجئه  ۀدربارتیمیه ابن
ای که معتقدند ایمان عبارت از تصدیق قلـب و قـول زبـانی و اعمـال مرجئه

ف بـا تعریـ یفشـانخارج از آن است از فقهای کوفه و عباد آن هسـتند و تعر

جهم بن صفوان یکی نیست. آنان معتقدند کـه شـخص در صـورت تـوان و 

تـوان  کهیقول زبانی داشته باشد و به ایمان اقرار کنـد و درصـورت بایدقدرت 

مؤمن نیست. عالوه بـر آن معتقدنـد کـه  ،جاری نکندداشته باشد و بر زبان 

  ١...اما کافر هستند ؛انداگرچه تصدیق قلبی داشته ...فرعون و ،ابلیس

و یکـی از  شـودیممختلفی اطالق  یهاگروهکه مرجئه به  شودیمروشن  ،از این عبارت

و عبـاد کوفـه  فقهـا شـود،یمعنوان مرجئه بـر آن اطـالق  ،در نظر سلفیان که ییهاگروه

  هستند.

بزرگان مرجئه کسـانی کـه ایمـان را صـرف تصـدیق قلبـی یـا  معتقد است،تیمیه ابن

اعمال قلبی از قبیل محبت قلبی و خضـوع را در  دانندیمول زبان تصدیق قلبی همراه با ق

و لفظ تصدیق در  دانندینمو تصدیق قلبی را صرف علم و شناخت  دانندیمایمان داخل 

  ٢.نظر آنان شامل شناخت قلبی و عمل قلبی است

که مرجئه یک فرقه است و در فهم ایمان به چند دسته  شدتیمیه روشن ت ابناز عبار

  :شوندیمیم تقس

  ؛کنندیمتعریف  _البته با اعمال قلبی_طیفی ایمان را تنها تصدیق قلبی  .١

  .کنندیمطیفی دیگر ایمان را تصدیق قلبی همراه با قول زبانی تعریف  .٢

بعدی این است که دو طیف مذکور از مرجئه اعمال قلبـی را داخـل در ایمـان  ۀنکت 

  .دانستندینممکفی  ،عمل قلبی است که عبارت از را و تصدیق صرف دانندیم

بـرای ایـن  کردندیماینکه سلف از ایمان به قول و عمل تعبیر معتقد است، تیمیه ابن

ایمان  کهیدرحال ؛، بدهنددانستندیم ٣بود که جواب مرجئه که ایمان را صرف قول زبانی
                                              

  .١٥٤-١٥٥ص ،إلیمانا احمد، تیمیه،. ابن١

  .٦٧٢ص ،٢ج ،التسعینیة احمد، تیمیه،. ابن٢

 همراه قول زبان هست.. البته تصدیق قلبی به٣
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عمل  ،مانهرچند اصل ای ؛شودقول و عمل است و باید با تصدیق عملی مقترن و همراه 

  ١قلبی یعنی محبت، مخالف بغض و استکبار است.

از مرجئه این بـود  یادستهاهل حدیث با  ۀکه درگیری اولی شدروشن  ،از این عبارت

و عمـل قلبـی را داخـل  دانسـتندیمکه ایمان را تنها صرف تصدیق قلبـی و قـول زبـانی 

تعریف  و عمل برای ردّ و لذا اصحاب حدیث در قبال مرجئه از عبارت قول  دانستندینم

اهل حدیث با مرجئـه فقـط بـر سـر عمـل  ۀبنابراین درگیری اولی کردند؛یمآنان استفاده 

بـه اعمـال قلبـی اذعـان  بعـدها اگرچـه شده؛یمجوارح نبوده، اعمال قلبی را هم شامل 

  کردند و تنها اختالف بر سر اعمال جوارح باقی ماند.

یـدیم شـوند،میاز مرجئه شـمرده  یادستهو یه که در نظر امهج ۀتیمیه دربارابن : گو

شناخت و معرفت است  ،که ایمان اندقائلایمان قول است و جهمیه  اند کهقائلمرجئه «

محمد بن عمر الکالبی در ایـن  »این اعتقاد به کفر یاد شده است. ،و در نقلی از بزرگان

  :گویدیمباره 
 ،گفـتییـه بـدتر اسـت و مجهمیـه از قدر شّر  گفت،یاز وکیع شنیدم که م

دچـار  ،که معتقدند اقرار زبانی از عمل به جوارح مجزی اسـت یهایمرجئه

صـرف معرفـت و شـناخت از عمـل ، اند و هرکس بگویـد نیـتهالک شده

جهـم بـن صـفوان  ،چنین شخص کافر است و قائل این قـول ،مجزی است

  ٢.است. این دیدگاه را احمد بن حنبل نیز پذیرفته است

عمل  ۀمسئلاصحاب حدیث با مرجئه در  ۀکه درگیری اولی شودیمروشن  ،وکیع از سخن

امـا در  ٣شـوند؛یماهل بدعت شـمرده  ،جوارح بوده و این افراد از نظر اصحاب حدیث

میان اصحاب حدیث اختالفی  کردندیمکفر کسانی که ایمان را صرف شناخت تعریف 

  ٤وجود نداشته است.

                                              
  .٦٠ص ،األمر بالمعروف والنهي عن المنکر احمد، تیمیه،. ابن١

  .٢٤١، صاإلیماناحمد،  تیمیه،. ابن٢

مـة وإنمـا بخالف المرجئة من الفقهاء الذین یقولون: هو تصدیق القلب واللسان؛ فإن هؤالء لم یکفـرهم أحـد مـن األئ. «٣

 ).٧٤٨ص ،١٠ج ،مجموع الفتاوی احمد، تیمیه،ابن( ».بدعوهم

الذي اتبع فیه جهما والصالحي وهو المشهور عن أبي الحسن األشـعري وهـو أن  اإلیمان«والقاضي بناها علی أصله في «. ٤

هـو کفـر فـي الظـاهر وأن  اإلیمان مجرد تصدیق القلب ولو کذب بلسانه وسب الله ورسوله بلسانه وإن سب الله ورسوله إنما

کلما کان کفرا في نفس األمر فإنه یمتنع أن یکون معه شيء من تصدیق القلب وهذا أصل فاسد في الشـرع والعقـل حتـی إن 

 احمـد، تیمیـه،ابن( ».األئمة: کوکیع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبید وغیرهم کفروا من قال فـي اإلیمـان بهـذا القـول
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کـه بـر  گونـههماناین است که مرجئـه  شودیمروشن بعدی که از سخن وکیع  ۀنکت

اال اینکـه حکـم آنـان نـزد اصـحاب  شود؛یمبر جهمیه نیز اطالق  شودیماطالق  فقها

  متفاوت است. ،حدیث

: نویسـدیمدیگـری از مرجئـه هسـتند،  ۀدسـتقدریه کـه در نظـرش  ۀتیمیه دربارابن

کـه  را . آنـان اقـوالیکردنـدیمد ، قدریه و دیگر مخالفین را رقول مرجئه، جهمیه ،سلف

ای که ایمان و دین را تنها سلف بر مرجئه دّ ... بنابراین رکردندیمرد  شد،یمبرایشان نقل 

بـدون  ،قـولای که ایمان را مجرد را در زمان آنان مرجئهزی ؛، متمرکز بوددانستندیمقول 

کرام ابن ،یسین این نظریهنیامده بودند. تئور وجودبه، دانستندیم ،معرفت قلبیتصدیق و 

  ١شود.یماست و این از اختصاصات آن شمرده 

  :نویسدیممرجئه  ۀدربارتیمیه در بیان دیدگاه سلف ابن
قدرت بر اقرار زبانی داشته باشد و اقرار نکند در نظـر  ،شخص کهیدرصورت

مگـر  ؛مؤمن نیسـت ،دیگر در ظاهر و باطن یهاسلف و بزرگان و اکثر گروه

و  ٢صالحی ماننِد  کنند؛یپیروری م اوجهم بن صفوان و کسانی که از در نظر 

ابوالحســن اشــعری و پیــروانش و بعضــی از  ماننــِد  ین،از متــأخر اییفــهطا

صرف تصـدیق اسـت و  ،از اصحاب ابوحنیفه که قائل شدند ایمان ینمتأخر

معتقدند که شخص  هایفطقول زبانی از احکام دنیوی و اخروی است. این 

و سـخن  کنـدن را سـب آکه انبیا و قردرحالی ؛با قلبش مؤمن باشد اندتویم

  آلود وکفرآلود بر زبان جاری کند.شرک ویلأبدون اکراه و ت

  ٣اند.شدهتکفیر  ...وکیع و احمد بن حنبل و ماننِد  ،این نظریه توسط بزرگانیقائالن 

و  ٤صـالحی ننِد ما ،که جهم بن صفوان و پیروانش شودیمتیمیه روشن عبارت ابن از

 انـد،یرفتهپذاشعری و پیروانش و بعضی از پیروان ابوحنیفه کـه ایـن نظریـه را  ابوالحسن

  .اندشدهمرجئه و در نظر سلف و بزرگان تکفیر 

                                                                                                       
  ).٧٤٨ص، ١٠ج ،مجموع الفتاوی

  .٣٠٣، صاإلیمان احمد، تیمیه،. ابن١

اإلدراك بود، به بغداد هجرت و شـاگردانی را تربیـت کـرد. کتـاب  همتکلم و از بصر یبوالحسین الصالحا. محمد بن مسلم ٢

  آمده است. الفهرستلیفات او است. نام آن در کتاب أ، از تاإلدراك الثاني وکتاباألول 

  .١٣٠ص ،ئل واألجوبةالمسا احمد، تیمیه،. ابن٣

اإلدراك بود، به بغداد هجرت و شـاگردانی را تربیـت کـرد. کتـاب  همتکلم و از بصر یبوالحسین الصالحا. محمد بن مسلم ٤

 آمده است. الفهرستلیفات او است. نام آن در کتاب أ، از تاإلدراك الثاني وکتاب األول
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  :نویسدیم ،از مرجئه است ایجهمیه که دسته ۀدر بیان عقیدتیمیه ابن
ت قلبـی ایمان را مجرد تصـدیق قلـب و شـناخ ،جهم بن صفوان و پیروانش

. آنهـا معتقدنـد کـه انسـان بـا کنندیو اعمال قلبی را از آن خارج م دانندیم

بنابراین سـب  ؛تصدیق قلبی ایمان کاملی دارد و گناهان با ایمان تنافی ندارد

ونـد، قتـل االهی، مـواالت دشـمنان خد یخداوند و پیامبرش، دشمنی اولیا

با  ینر و اهانت به مؤمنانبیا، تخریب مساجد، اهانت به مصاحف، اکرام کفا

 ،ایمان قلبی منافات ندارد. شخصی که چنـین کـاری انجـام دهـد در بـاطن

ایـن  زیرا شود؛یاگرچه در دنیا احکام کفار برایش ثابت م ؛مؤمن خواهد بود

  ١اعمال اماره بر کفر است تا حکم ظاهری کفر بر آن اطالق شود.

بـر ایـن  ٢کرامیه«: نویسدیمرجئه هستند، م ۀر زمرکرامیه که در نظرش د ۀدربارتیمیه ابن

قول بدون تصدیق قلبی است. این فرقه معتقد است که شـخص در  ،باور است که ایمان

ایمـان مجـرد  معتقد اسـت کـه ٣و در آتش مخلد است. صالحی شودیمآخرت عذاب 

بـر عـدم  شـودتصدیق قلبی و شناخت قلبی است و لوازمی دارد که اگر لوزام آن منتفـی 

بر  داندیمآن را کفر  ،ظاهری که شرع و اقوالیک از افعال  یق قلب داللت دارد و هرتصد

یکی از مشهورترین اقوال ابوالحسن اشـعری  ،عدم تصدیق قلبی داللت دارد. این نظریه

بکر، ابو المعالی و امثال آن بر این عقیده هستند ٤،است که قاضی لذا اهل مقـاالت  ؛ابو

ایـن  ،قول سلف و اهل حدیث دیگری ماننِد  ۀنظریالبته  ؛برشمردنداین افراد را از مرجئه 

از  یاعـده انـدقائل ،اشعری نسـبت داده ابوالحسنایمان قول و عمل است به  را که معنا

  ٥.اندیرفتهپذپیروانش همین قول را 

                                              
 .١٨٨ص ،٧ج ،مجموع الفتاوی احمد، تیمیه،. ابن١

 آید.حساب میف مرجئه بهیهایی که ضمن طاز دسته ییک. ٢

اإلدراك متکلم و از بصرة بود، به بغداد هجرت و شاگردانی را تربیـت کـرد. کتـاب  یبوالحسین الصالحا. محمد بن مسلم ٣

  آمده است. الفهرستلیفات او است. نام آن در کتاب أ، از تاإلدراك الثاني وکتاب األول

الذي اتبع فیه جهما والصالحي وهو المشهور عن أبي الحسن األشعري وهـو أن  »اإلیمان«أصله في  والقاضي بناها علی«. ٤

اإلیمان مجرد تصدیق القلب ولو کذب بلسانه وسب الله ورسوله بلسانه وإن سب الله ورسوله إنما هـو کفـر فـي الظـاهر وأن 

ق القلب وهذا أصل فاسد في الشـرع والعقـل حتـی إن کلما کان کفرا في نفس األمر فإنه یمتنع أن یکون معه شيء من تصدی

 احمـد، تیمیـه،ابن( ».بهـذا القـول اإلیمـان األئمة: کوکیع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبید وغیرهم کفروا من قال فـي

  ).٧٤٨، ص١٠ج ،مجموع الفتاوی

  .٥٠٩ص ،٧ج ،مجموع الفتاوی احمد، تیمیه،. ابن٥
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  مقایسه .ج

تعریف این است کـه  ینترمهمتعاریف مختلفی از ایمان ارائه کردند.  ،اصحاب حدیث

قول و عمل است در سخنان اصحاب حدیث تعبیری بدین نحو که مـراد از قـول،  ،ایمان

در میـان  وجـود نـدارد. ،قول قلبی و زبانی و مراد از عمل، عمل قلبی و جوارحی باشـد

مشاهده  یماندر اسخنان اصحاب حدیث تعبیری که حاکی از جزئیت یا شرطیت عمل 

کـه قیـد شـرطیت و رکنیـت عمـل را مطـرح مدعیان سـلفیت  آیدیمنظر بهنشده است. 

تیمیه نیز به تبعیت از اصحاب ابن اند.کردهبرداشت خویش را بر سلف تحمیل  ،اندکرده

هرچنـد تفسـیری از تعریـف ایمـان را بـه  ؛ایمان را به قول و عمل تعریف نمود ،حدیث

یر قول . وی در تفسشودینماز تعاریف آنان یافت  یکیچهسلف نسبت داده است که در 

قول زبان و مراد از  مراد از قول، قول قلب و«: نویسدیمو عمل از منظر اصحاب حدیث 

ببهتیمیه ابن ٢از سخنان ١».عمل، عمل قلب و عمل جوارح است  شـودیمروشـن  یخو

  :نحو که شرطیت و جزئیت عمل، قائل به تفصیل در اعمال است به این ۀمسئلکه وی در 

  ؛»فعل کفری« ماننِد  برند؛یمایمان را از بین برخی از اعمال اصل  .الف

  ؛»هان کبیرهگنا« ماننِد  برند؛یمبرخی از اعمال کمال ایمان واجب را از بین  .ب

اماطـه عـن « ماننـِد  برنـد؛یمبرخی از اعمال کمـال ایمـان مسـتحب را از بـین  .ج

  ».الطریق

 کهه و تصریح کرده است حج، نماز و عبادت تشبیماننِد  ،اعمالیتیمیه ایمان را به ابن

 ،اصول و فروعی دارد و همانند حـج، نمـاز و عبـادات دیگـر مشـتمل بـر ارکـان ،ایمان

  ».واجبات و مستحبات است

  گیرینتیجه
  گفت که: توانیمبندی معجدر بنابراین 

اسـالم  ۀاختالفـی کسـی از دایـر ۀمسـئلایمان اختالفی بوده است و بـا  ۀمسئل .الف

  .شودینمخارج 

عـدم اشـتراط  سبباز مسلمانان را به یکیچه ،میانی یهاسدهلمای اسالم در ع .ب
                                              

  .٤٧١ص ،١٢جهمان، . ١

 .٥٥ص ،أسباب رفع العقوبة لشیخ اإلسالم احمد، میه،تی. ابن٢
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  .اندندانستهاسالم خارج  ۀعمل در ایمان از دایر

، اهل بدعت و کفر کـه اصـحاب حـدیث بـر مخـالفین عناوینی همچون مرجئه .ج

  انکار و تغلیظی داشته است. ۀجنب ،اندنمودهاطالق 

متـأخر از سـلف  یهاسـدهمسائلی است کـه در  جزئیت و رکنیت عمل از ۀمسئل. د

  ، در اقوال سلف نشانی از آن قابل تحصیل نیست.مطرح شده

تیمیه و پیروان او از افعال کفـری و نـاقض ایمـان شـمرده مواردی که در نظر ابن .هـ

بلکه از کمال ایمان  ؛ناقض ایمان نبوده تنهانهنخستین  یهاسدهدر نظر علمای  شوندیم

  .شدندیمشمرده 
   



 

 

رس
بر

یا ی
 ن

حد
ب 

حا
ص

ر ا
نظ

 م
از

ی
 ث

ن
 اب

و
  هیمیت

٤٧  

  منابع
یم   .قرآن کر

یعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة بطة،ناب  : عثمـان عبداللـه تحقیـق ،اإلبانة عن شر

اللـه حمـد بـن عبد ؛الله بن یوسـف الوابـلیوسف بن عبد ؛رضا بن نعسان معطي ؛آدم األثیوبي

 .م١٩٩٤ق؛ ١٤١٥، چاپ دوم دار الرایة، ،دار النشرریاض:  التویجري،

وزارة الشـئون  عربسـتان: ،األمر بالمعروف والنهي عن المنکـراحمد بن عبدالحلیم،  ،تیمیهناب 

 ق.١٤١٨، چاپ اول ،اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد

المکتـب  عمـان: الدین األلبـاني،: محمد ناصـرتحقیق ،اإلیماناحمد بن عبدالحلیم،  ،تیمیهابن 

  .م١٩٩٦ق؛ ١٤١٦ چاپ پنجم،اإلسالمي، 

یـق احمد بن عبـدالحلیم، تیمیه،ناب   ،الرد علی الشاذلي في حزبیه، وما صنفه فـي آداب الطر

 ق.١٤٢٩ چاپ اول، دار عالم الفوائد، مکه: علي بن محمد العمران، تحقیق:

، چـاپ دوم ،المطبعة السـلفیة ه:قاهر أمراض القلب وشفاؤها،احمد بن عبدالحلیم،  ،تیمیهابن 

  ق.١٣٩٩

 ، تحقیق: محمد بن ریـاض األحمـد،شرح العقیدة األصفهانیة، عبدالحلیم بن ، احمدتیمیهابن 

 ق.١٤٢٥ل، نشر المکتبة العصریة، چاپ او بیروت:

یـل احمد بن عبدالحلیم، تیمیه،ابن  فـي اإلسـالم واإلیمـان واإلحسـان  شرح حدیث جبر

ربستان: ع دراسة وتحقیق: علي بن بخیت الزهراني، ،»اإلیمان األوسط«المعروف باسم کتاب 

 ق.١٤٢٣دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، 

 الرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،، تحقیق: عبـدمجموع الفتاوی، بن عبدالحلیم ، احمدتیمیهابن 

 ق.١٤١٦، الملك فهد لطباعة المصحف الشریفمجمع  مدینه:

: شعیب تحقیق ،جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم ،رجبابن 

 .م٢٠٠١ ق؛١٤٢٢، چاپ هفتم ،مؤسسة الرسالةبیروت:  إبراهیم باجس، ؛اؤوطاألرن

مکتبـة الثقافـة بالمدینـة مدینـه:  ،الصالة وأحکـام تارکهـابکر، جوزیه، محمد بن ابی ،قیمابن  

 .تابی المنورة،

ینبکر، جوزیه، محمد بن ابی قیم،ابن  ین وذخیرة الشاکر دار ابـن کثیـر، دمشـق:  ،عدة الصابر

 .م١٩٨٩ق؛ ١٤٠٩، چاپ سوم المملکة العربیة السعودیة، مدینه:مکتبة دار التراث، : بیروت

 ،مختصر الصـواعق المرسـلة علـی الجهمیـة والمعطلـة بکر،جوزیه، محمد بن ابی قیم،ابن 

 .م٢٠٠١ق؛ ١٤٢٢، چاپ اولدار الحدیث، قاهره:  : سید إبراهیم،تحقیق

جـا: بی محمـد زیـنهم محمـد عـزب، ؛ر هاشمتحقیق: أحمد عم ،طبقات الشافعیین ،کثیرابن 

 .م١٩٩٣ ق؛١٤١٣مکتبة الثقافة الدینیة، 
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کبر، النعمان بن ثابت، هبوحنیفا   ق.١٤١٩ چاپ اول،، مکتبة الفرقان امارات: الفقه األ

دار إحیاء التراث بیروت:  : محمد عوض مرعب،تحقیق ،تهذیب اللغة ،محمد بن احمد ،ازهری 

 .م٢٠٠١، چاپ اول العربي،

 چاپ اول، ،دار الجیلبیروت:  الرحمن عمیرة،عبد: تحقیق، کتاب المواقف عضدالدین، ،یایج 

 م.١٩٩٧

: تحقیـق ،أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجیة المنصـورة حافظ بن احمد، ،یحکم 

  تا.نا، بیجا: بی، بیحازم القاضي

: عمـر تحقیق ،علم األصول معارج القبول بشرح سلم الوصول إلی ،حافظ بن احمد ،یحکم 

 .م١٩٩٠ ق؛١٤١٠، چاپ اول ،دار ابن القیمالدمام:  بن محمود أبو عمر

التوضیح عن توحید الخالق في جواب أهل العراق وتذکرة أولي األلباب فـي الله، سلیمان بن عبد 

، چـاپ اول المملکة العربیـة السـعودیة،دار طیبة، ریاض:  ،طریقة الشیخ محمد بن عبد الوهاب

 .م١٩٨٤ق؛ ١٤٠٤

 العزیز بن علي الشـبل،علي بن عبد :تحقیق ،التبصیر في معالم الدین ،طبری، محمد بن جریر 

 .م١٩٩٦ق؛ ١٤١٦ چاپ اول، دار العاصمة،جا: بی

قـاهره:  : محمد حامد الفقي،تحقیق ،فتح المجید شرح کتاب التوحید ،حسنالرحمن بن عبد 

 .م١٩٥٧ق؛ ١٣٧٧ چاپ هفتم،مطبعة السنة المحمدیة، 

الله بـن إبـراهیم عبدالعزیز بن عبد دراسة وتحقیق: ،مصباح الظالمالرحمن، عبداللطیف بن عبد 

 ق؛١٤٢٤ چاپ اول، وزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد،جا: بی الزیر آل حمد،

  .م٢٠٠٣

 ،ر ابـن القـیمداالـدمام:  : محمد بن سعید بن سالم القحطاني،، تحقیقالسنة ،دالله بن احمدعب 

 .م١٩٨٦ ق؛١٤٠٦، چاپ اول

: تحقیـق ،الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أهل السـنة ،، اسماعیل بن محمـدقوام السنه 

 .م١٩٩٩ق؛ ١٤١٩، چاپ دوم ،دار الرایةریاض:  محمد بن ربیع بن هادي عمیر المدخلي،

وزارة الشـؤون ان: عربسـت تحقیق: باسم فیصل الجوابرة، ،أصول اإلیمانالوهاب، محمد بن عبد 

 ق.١٤٢٠، چاپ پنجم ،میة واألوقاف والدعوة واإلرشاداإلسال

مدینـه:  الجبار الفریوائي،عبدالرحمن عبد: تحقیق ،تعظیم قدر الصالة ،محمد بن نصر ،مروزی 

 ق.١٤٠٦، چاپ اول ،مکتبة الدار


