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: یکی، تصحیح عالمه شده استتهیه  کبرالفقه األ ۀمتن تصحیح شداز روی دو این ترجمه 

ابوشعبه  حِیتصح . و دیگری،چاپ گردیده بودهـ ق  1371در سال که  محمد زاهد کوثری

ه بگونة مجازی نشر گردید «الفقه األکبر ویلیه وصیة أبی حنیفة ألصحابه»که با عنوان  یسنباد

 ةدر همکه ه نچآتنها  ،در این ترجمه. دارد ها وجودمیان نسخهی هایعضی تفاوتب است.

 .تده اسشنقل و ترجمه ها متفق بوده نسخه
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 فقه اکبر

 ()به روایت حماد بن ابوحنیفه

 

ـ  ٱ ّلَله ٱِمْسِب  َ يمه ٱ نه لرَْحم  لَرحه
 

 امام اعظم ابوحنیفه رضی اهلل عنه گفت:

 اشد:باعتقاد ورزیدن به آن درست میو آنچه  دیاصل توح

به  ،یآوردم به خداوند، به فرشتگان و مانیاواجب است تا گفته شود که: [ .1]
و شر از  ریخ تقدیرِ نکهیبه زنده شدن پس از مرگ، به ا ،یو امبرانیبه پ ،یو یهاکتاب

 و بهشت و دوزخ همه حق اند. میزانو  حساب نکهیاست، و به ا یتعال یجانب خدا

 یکیمفهوم که او را شر نیبلکه به ا 1،مفهوم عدد نه به ست؛یکی یتعال یخدا.[ 2]
 .ستین او را هیچ همتائی، و نه ]هم[ زاده شده است. و استنه زاده  .ستین

به  ]نیز[ دگانشیاز آفر کی چیه و ست،یهمانند ن دگانشیاز آفر یزیچ چیاو به ه.[ 3]
 .نیستاو همانند 

 .باشده بود و برای همیشه می، برای همیشاشیو فعل یاو با اسماء و صفات ذات.[ 4]

صفات و . ندو اراده است بینایی ،شنواییقدرت، علم، کالم،  ات،یاش حیصفات ذات.[ 5]
 یصفات فعل گریآوردن، صُنع و د دیکردن، از نو پد دایدادن، پ یروز نش،یاش آفریفعل
 .نداست

هیچ نانکه[ ، ]چباشدبرای همیشه بود و برای همیشه می شبا اسماء و صفاتاو .[ 6]
 .صفتی و هیچ اسمی برایش حادث نگردیده است

از قدرت خود ، ست ازلیصفتی و علم دانا بوده است از علم خود برای همیشهاو .[ 7]
 ستیو کالم صفت بوده است گویندهاز کالم خود ، یازل ستیصفت توانا بوده است و قدرت

                                                           
 که یگانگی خداوند چنین نیست.زیرا در برابر عدد یک، اعداد دو و سه و دیگر اعداد قرار دارند. درحالی 1



 (به روایت حماد ابن ابوحنیفه)فقه اکبر  4

از قدرت خود توانا ست ازلی، ی، از آفرینش خود آفریننده بوده است و آفرینش صفتیازل
 .یازل ستیصفت و قدرت بوده است

 همانا فاعل .یازل ستیو فعل صفت از فعل خود فاعل بوده است .[ او برای همیشه8]
 یاو تعال فعلِ لیو 2،مفعول مخلوق است . ویازل ستیفعل صفت و است یتعال یخدا

 .مخلوق نیست

خلق و بدون اینکه  حادث گردیده باشنده ، بدون اینکبوده انداز ازل  یصفات و.[ 9]
شک  در آن درنگ یا ای، مخلوق اند یا حادث اند وی صفات دیگوکسی که ب .شده باشند

 .شودمیکافر  یتعال ی، به خداورزد

ها نگهداشته ها نوشته شده، در دلصحفاست، که در مُ یتعال یقرآن کالم خدا.[ 10]
 ست. فرستاده شده ا ملسو هيلع هللا ىلص امبریپ رها خوانده شده، و بشده، بر زبان

[ قرائت ما از زیآن مخلوق، و ]نقرنوشتن ما از  تلفظ ما از قرآن مخلوق است، [.11]
 .ستیقرآن ]خود[ مخلوق ن ولیمخلوق است،  قرآن

از و  والسالم ةالصلو همیعل اءیانب دیگرو  یدر قرآن از موس یتعال یآنچه خدا.[ 12]
. ها به ما خبر داده استاز آناست که  یتعال ی، همه کالم خداوری کردهآیاد سیفرعون و ابل

 ست.مخلوق ا دگانیآفر ریسا و یکالم موس کهیمخلوق است، درحالرِیغ خداوند متعالکالم 
و نه کالم است،  یتعال یکالم خدا رآنقها و گفتارهای موسی و دیگران در[ پس ]قصه

 .ایشان

 ّلَله ٱَوََكََم ﴿ فرمود: یو تعالچنانکه ا د،یرا شن یتعال یالسالم کالم خدا هیعل یوس.[ م13]
لهيم   وََس  تَكم وند پیش از آنکه با خداو  .[164]النساء: « سخن زد یو خداوند با موس» ﴾امه

 متکلم بوده است.  موسی علیه السالم سخن بزند

پس . بوده است نندهیآفر، پیش از آنکه چیزی را بیافریند، از ازل یتعال یخدا.[ 14]
 .اش بودصفت ازلیسخن گفت که  یسخن زد، با کالم یا موسخداوند ب کهیزمان

چون نه داند میاو  :بوده اند صفات مخلوقاتخالفِ  از ازل یصفات و ةهم.[ 15]
گوید او سخن می ،چون دیدن مانه  ندیبیاو م ،مانند توانایی مانه  یی دارداو توانا ،دانستن ما

  شنود نه چون شنیدن ما.او میو  ،سخن گفتن ما نه چون
                                                           

او صفتِ که فعلِ خداوند مخلوق و حادث است، درحالی آنچه که در نتیجة فعل خداوند بوجود آمدهیعنی،  2
 . پس فعل و مفعول از هم جدا اند.باشد که ازلی استمی تعالی
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 بدون آلت و یتعال یخدا کهدرحالی ،زنیممیسخن  ما بواسطة آالت و حروف.[ 16]
 مخلوق است.رِیغ یتعال یکالم خدا کهیحروف مخلوق اند، درحال .گویدیف سخن محر

« او چیزی است» ]این سخن که[ معنیِ 3.زهایچ گریاست نه چون د یزیاو چ.[ 17]
 .به اثبات رسدعََرض یا  جوهر ،به او جسم کهنه این باشداثبات ]هستی[ او تعالی می

او را مِثل ]و مانند[  .ضد و همتا نیستاو را  .ستین اندازه[و ]را حد  .[ خداوند18]
 نیست.

 4ها را در قرآن ذکر کرده است..[ او را ید، وجه و نفس است چنانکه او تعالی این19]
کیف  بالصفات ها برای او کرده، این ادیو نفس  دیدر قرآن از وجه،  خداوند متعالپس آنچه 

[ انهمطلق لیتأو]اینگونه  راینعمت اوست، ز ای[ قدرت تنها] دیگفته شود که  ]مطلقاً[ دینبااند. 
 است. و معتزله هیگفتار قدر نی. و اسازدی[ ابطال ممراد و منظور خداوند استرا ]که  یصفت

  5ست.وف اکی ولیکن ید صفت بال

 بال کیف خدای تعالی استند.از صفات  یدو صفت ،خشم و رضا.[ 20]

پیش از آنکه این اشیاء به  – از ازل اوو  د،یآفر زیچ چیرا از ه اءیاش یتعال یخدا.[ 21]
 دانست. یها ممورد آن در –میان آیند 

در نه همه اشیاء در قضای او استند.  [علم].[ اوست که همه اشیاء را تقدیر کرد، و 22]
 .نیستند یر ودَقضاء و قَ ،علم ،ارادهبدون  یزیچ چیهآخرت، نه در دنیا و 

                                                           
به اهلل متعال است که در قرآن مجید بکار رفته است، چنانکه او تعالی « شیء » این در ارتباط به کاربرد نام  3

ََبه َشَهاَدة  ﴿: فرمایدمی كم
َ
ٍء أ يُّ ََشم

َ
له  ۖ  قهلم أ

يد   ۖ   اّلَله  قه مم  َبيمنه  َشهه  یاز همه در گواه و: چه چیزبگ» ﴾َوَبيمنَكه
 .[19]األنعام: « من و شما گواه است نیبخداوند در : بزرگتر است؟ بگو

فرمود[  نکهی.... ]اشودیوصف نم دگانیخداوند با صفات آفر» نویسد:همچنان می« فقه ابسط»امام ابوحنیفه در  4
و او  ست،یعضو اندام ن زیو ن ست،ین دگانآفری دستانِ مانند[ 48: الفتح] ﴾است شانیدست ا باالی خدا دستِ﴿

 (75، ص )الفقه األبسط« ت.هاسخالق دست یتعال
شود، مراد این است که معانیِ حقیقیِ الفاظ برای این صفات به اثبات رسانیده گفته می« بال کیف»که زمانی 5

هروی در  نشوند. در غیر آن، اثبات معنیِ حقیقیِ این الفاظ خود به مفهوم کیفیت دادن است. مال علی قاری
 نویسد:شرح این سخن امام ابوحنیفه می

َق  اّلَله  يَده ﴿: گویندمی یاو تعال فرمودۀکه اندر باب  یدر رابطه به سخن»  مم  فَوم يهه يمده
َ
 دی نیا»[، 48]الفتح:  ﴾أ

به  یقیحق ةبگون دی ةکلم رای. زستیسخن از اقوال سلف ن نیا ،«میدانیآن را نم تیفیاست اما ما ک یقیحق
 قتِیدر آن حق رایخداوند متعال محال است، ز ی[ برای]معن نیو ا باشد،یجارحه ]و عضو و اندام[ م یامعن

 (302، صفحه «، شرح الفقه األکبرمنح الروض األزهر»مال علی قاری: )« .دیآیم انیبه م هیتشب ایجسم 
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ها نوشته شده ای که وصفِ آن.[ همه اشیاء در لوح محفوظ نوشته شده اند، به گونه23]
 .است، نه اینکه حکم صادر شده باشد

 .و بالکیف او استند یر و اراده صفات ازلدَقَ، قضاء.[ 24]

این را و  ،شناسدمعدوم می ثیبح اشنیستی تمعدوم را در حال یلتعا یخدا.[ 25]
 اشهستی تموجود را در حال یتعال یخدا .باشدمیچگونه که پیدا گردد زمانی داندی[ مزی]ن

 .باشداش چگونه میکه فنا گشتن داندی[ مزی]ن این را و داند،یم موجود ثیبح

 ستادهیا ثیبودنش، بح ستادهیحالت ارا، در  ستادهیشخص ا یتعال یخدا.[ 26]
شناسد، یمدر حالت نشسته بودن نشسته  ثیبح او رانشسته باشد،  کهیشناسد؛ و زمانیم

بلکه تغییر و  .حادث گردددر علمش  یزیچ ایکند  رییتغ یتعال یعلم خدا نکهیبدون ا
 دهد.دگرگونی تنها نزد مخلوقات رخ می

مورد  یامر و نهها را با آنسپس  د،یآفر مانیفر و ااز ک یخلق را ته یتعال یخدا.[ 27]
 قرار داد.  خطاب

به  دشجح انکار و ورزد، ولیکفر میورزد، با فعل خودش [. هر کسی که کفر می28]
  باشد.خدای تعالی می [از جانباش و تنها واگذاشتن] سبب خِذالن

 قیتصد اقرار وآورد، ولی آورد، با فعل خودش ایمان می.[ هر کسی که ایمان می29]
 .است یتعال یخدا قیتوف ه سببب اشکردن

. سپس بخشیدها عقل آورد، و به آن رونیخداوند فرزندان آدم را از پشت او ب.[ 30]
ها به آنپس فرمان داد و از کفر بازداشت.  مانیرا به ا هاآنرا مورد خطاب قرار داد؛  شانیا

بر همان فطرت ]و سرشت[ ها بود. پس آن شان مانیا یاز رو نیا کهاو اقرار کردند،  تیربوب
و بدل  دهدیم رییتغ [را شیخو سرشت]ورزد، یپس از آن کفر م کهیکس لیشوند. ویم زاده

دوام و  ماندمی، بر سرشت خود استوار کندیم قیآورد و تصدیم مانیا که. و کسیسازدیم
 د.دهمی

داشته نوادار  انمیخود را نه بر کفر و نه هم بر ا دگانیاز آفر کی چیخداوند ه.[ 31]
صاحب ] افراد ثیرا بح شانیا کنیاست. ول دهیفرنیاکافر  ایرا مؤمن  شانیا نیزاست، و 

 و کفر فعل خود بندگان است. مانی، و ادهیآفر [اختیار
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شناسد، و چون پس از یکافر م ثیکفر ورزنده را در حال کفر او بح یتعال یخدا.[ 32]
دوست  را یشناسد، و ویم اشداشتن مانیمؤمن در حال ا ثیاو را بح اورد،یب مانیآن ا

 رونما گردد. یرییتغ یبدون آنکه در علم و صفات او تعال داردیم

 قتیسکون، توسط خود شان به حقچه از همه افعال بندگان، چه از حرکت و .[ 33]
است. همه کردار بندگان با اراده، علم،  شانیاافعال  ۀنندیآفر یتعال یخدا و شوند،یکسب م
 .دنریگیصورت م یر او تعالدَقضا و قَ

]و  رضابه  او، محبتبه  ،یتعال یخدا امربه  که واجب گردیده اند طاعاتهمة .[ 34]
 .باشندمی یتعال او ریقدت و ءقضابه و  ،به مشیت ]و ارادۀ[ او ،اوعلم به  ،او خشنودی[

 یتعال دۀ[ اواو، و به مشیت ]و ارا ریتقدبه قضاء و ، او تعالی به علم گناهان .[ همة35]
 او. نه به امرو  ]و خشنودی[ رضا ، نه بهاما نه به محبت رند،یگیصورت م

و از کفر و ، رهیو کب رهیآنها از گناهان صغ ة، همعلیهم الصالة و السالم امبرانیپ.[ 36]
 .باشد زلت  و خطا رخ داده شانیاز ا شاید [لیکن]منزه استند، وها یزشت

او، دوست خاص او،  یاو، رسول او، نب ۀاو، بند بیحب علیه الصالة والسالممحمد .[ 37]
 ،اوردهیشرک ن یتعال یبه خدا [ایلحظه]و هرگز  دهینپرست هرگز بتیاو اوست.  ۀدیو برگز

 نشده است. رهیو کب رهیمرتکب گناه صغ هرگزاو . و چشم بهم زدن ۀانداز به یحت

طاب عمر بن خ سپساست،  قیابوبکر صد ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل مردم پس از  نِیبهتر.[. 38]
اهلل  وان)رض یطالب مرتض یبن اب یعل و سپس ن،یعثمان بن عفان ذوالنور سپسفاروق، 
ما  بر حق، و ماندگان با حق بودند. ، استوارخدای تعالی [یواقع]پرستندگان  شانی(. ااجمعین

 .گیریمرا به دوستی می شانیا ةهم

 .میکنیم ادی ییکویخدا را به ن امبریاصحاب پهر یک از ما .[ 39]

کبیره  یاگر گناه یحت م،یخوانیکافر نماز گناهان  یرا بخاطر گناه یمسلمان ما.[ 40]
و او  ،سازیمزائل نمیرا از او  مانینام ا نیزرا حالل بپندارد. و  آن گناه که آنگاهتا هم باشد، 

  .مینامیمؤمن م حقیقتاًرا 

 .اما کافر نباشد فاسق باشد یشخص مؤمنیک امکان دارد که  [.41]
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 6سنت است. هامسح بر موزه[ .42]

 ماه رمضان سنت است. یهادر شب حینماز تراو.[ 43]

 است. زئجا نابدکار از مؤمن و کوکارین هر فردنماز خواندن در پشت [. 44]

]با که او  میگوئیشود، و نمینم انکاریگناه ز ارتکابمؤمن با که  میگوئیما نم.[ 45]
 .رودیبه دوزخ نمگناه کردن[ هرگز 

ماند اگر از دنیا با ایمان رفته ه ]مؤمن[ فاسق جاودان در دوزخ میک گوئیم.[ ما نمی46]
 باشد. 

خداوند[ قرار و پذیرش ما ]حتماً[ مورد قبول ] کین ردارکه ک میگوئیما نم.[ 47]
هر : میگوئی. بلکه مندیگویم مُرجئه آنگونه کهشوند یم دهیو گناهان ما ]حتمًا[ بخش رندیگیم

فاسدکننده و  بیاز هر عاش[ ]عمل، و کسی که کار نیکی را با همه شرائط آن انجام دهد
 نیاز ا کهی، و تا زماننساخته باشدبا کفر و ارتداد باطل  آن راکننده پاک باشد، و باطل معنیِ

 یاز و ش راابلکه عملسازد، ینم عیاو را ضا کیاعمال ن یتعال یخداپس برود،  مانیبا ا ایدن
 دهد.یم از برای آن ثوابشو  پذیردمی

در  یتوبه نکرده باشد ول آن ۀگناهان کمتر از شرک و کفر، که انجام دهند یبرا.[ 48]
است: اگر بخواهد او را در دوزخ  یتعال یخدا ۀپس ]عاقبت[ او به اراد رد،یبم مانیحالت ا
 کند.یعذابش نما آتش ]دوزخ[ هرگز بو  آمرزدیرا م یو اگر بخواهد و کند،یعذاب م

 و سازد،یرا باطل معمل  [پاداش ]و، اجر اگر در عملی وجود داشته باشد ایر.[ 49]
 گونه است.نیز همین عُجب

 حق اند. اءیاول برایو کرامات ثابت اند،  اءیانب برای های ]عاجزکننده[.[ نشانه50]

فرعون و  س،یچون ابل یتعال یداخارق العاده[ که از دشمان خ یو اما آن ]کارها.[ 51]
اند که چنین کارهایی از شده  روایت]و احادیث[ در اخبار  ، آنگونه کهزنندسر میدجال 

کارهای خارق ]این . بلکه شوندو کرامت نامیده نمیمعجزه  زنند،ها سر زده اند یا سر میآن
ن خود دشمنا یهانیازمندی یتعال یخدا رای، زنامیممی شان یهانیازمندی برآوردنِ را [العاده

سبب و  [آهسته آهسته بغلطندبرای شان مایة استدراج باشد ]یعنی، تا  سازدبرآورده میرا 

                                                           
ابت شده است. بنابراین، این امر بر اساس احادیث متواتر ثمسح بر موزه به این دلیل ذکر گردیده چون این  6

 پذیریم.که ما احادیث متواتر را میتذکر کنایه برای این است 
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 همه نیا. ندیفزایب خویشو کفر  انیطغ بهو  با آن فریفته شوندو تا  ،باشد [برای شان] عذاب
 .ممکن اندجائز و 

از آنکه  شیبود، و پ [دگاریو آفر]خالق  ند،یافریاز آنکه ب شیپ یتعال یخدا.[ 52]
 دهنده بود.یدهد، روز یروز

با چشمان سر  بهشتمؤمنان او را در  ؛شودیم دهیآخرت د روز در یتعال یخدا.[ 53]
 .باشد یمسافت شانیا واو  نیب نکهیو بدون ا تیفیبدون ک ،هیبدون تشب د،یخواهند د شیخو

 .به قلب است قیو تصد به زبان از اقرار عبارت مانیا.[ 54]

 ادیز ای، کم دآورده ان مانیبه آن ا جهت آنچهاز  ن،یمان و اهل زماهل آس مانیا.[ 55]
 .ردیپذیرا م یادیو ز یکم قیو تصد نیقی[ ة]درج جهتاز اما  ،گرددینم

]از یکدیگر[ برتری با هم برابر اند، اما در کردار  دیو توح مانیمؤمنان از لحاظ ا.[ 56]
 .دارند

 است. یتعال یاوامر خدا بهدن شدن و گردن نها میتسل همانااسالم .[ 57]

بدون اسالم و اسالم  مانیا کنی، ولدارندفرق  یاز لحاظ لغو]تنها[  و اسالم مانیا.[ 58]
 .باشندی[ میش کیظاهر و باطن ] ةدو به مثاب نیو ا ،تواندبوده نمی مانیبدون ا

 .رودهمة شریعت بکار میاسالم و  مان،یابرای است که  نامی نید.[ 59]

 صفات ةبا همدر کتابش  را دخو به حِق همان معرفتی که اورا  یتعال یما خدا.[ 60]
 . میشناسیم وصف کرده خویش

آنگونه که شایسته ]و سزاوار[ حق عبادتش باشد  خداوند را تواندکسی نمی چیه.[ 61]
تش پرسامر نموده  بنابر امرش همانگونه که در کتاب و سنت پیامبرش کنی، ولعبادت کند.

 .کندمی

طلب و بدست آوردنِ[ معرفت،  یبرا یتعال یهمه مؤمنان در ]برابر امر خدا.[ 62]
در  مان،یاز ا ریباهم برابر اند. به غ مانیو ا 7،، خوف و رجایشنودخ ،توکل، محبت ن،یقی

 ها ]در درجات[ متفاوت اند.آن یمتباق

                                                           
 خوف و رجا: بیم و امیدواری. 7
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 –را  ایاست که او بندهبر بندگان خود بافضل و عادل است. ممکن  یتعال یخدا.[ 63]
 عطا کند. گرددیاز آنچه مستوجب م شتریب ثواب –از روی فضل خویش 

عذاب کند، و  یشخو عدل یاز رو ]گنهکاران را[ بخاطر گناهان شان تواندیاو م.[ 64]
 ببخشد. یشفضل خوروی را از  شانیتواند ایم

 یبرا ملسو هيلع هللا ىلصما  امبریت پو شفاع حق است. علیهم الصالة والسالم اءیشفاعت انب.[ 65]
 شده باشندو مستوجب عذاب  باشند رهیکب گناهمرتکب  کهیآنان نیز برای مؤمنان گنهکار و

 است. و ثابت حق

 حق است. امتیدر روز ق [ترازو ای] زانیوزن کردن اعمال با م.[ 66]

 حق است. علیه الصالة والسالم نبیحوضِ .[ 67]

در روز  [یگریبه آن د یکیحسنات ] بخشیدنِ از طریقدشمنان  بینقصاص .[ 68]
شخص گناهان ] بخشیدننباشد، پس  یها را حسناتآن]یکی از[ حق است. و اگر   قیامت

 جائز است. و [ حقرین دیگمتقابل به آ

انی ]و نابود[ ف یگاه چی، و هشده اند و امروز موجود اند دهیبهشت و دوزخ آفر.[ 69]
 شوند. نمی

 .فناپذیر نیستند یتعال یخدا یهمیشگ و پاداش عقوبت.[ 70]

را  یکساگر و  .سازدیم ابیرا که بخواهد از فضل خود ره یکس یتعال یخدا.[ 71]
است،  ]و واگذاشتن[ ِخذالن به معنیِ. گمراه ساختن سازدیبخواهد از عدل خود گمراه م

 از عدل اوست. کار نیا .او را بدست آورد یدهد تا رضاینم قیکه بنده را توف طوری

 به دلیلِ باشدگذاشته شده وا [یاوری]و بیکه در خذالن  یعذاب کردن کس.[ 72]
 ]نه بنابر ظلم و ستمی[. باشدیگناهان او م

جبر سلب  مؤمن را به زور و ۀبند مانِیا طانیش .[ جائز نیست که گفته شود:73]
را از  مانشیا طانیش آنگاهخود را ترک کند،  مانیبنده ا کهیزمان :مییگویم ما بلکه کند.یم
 .دیبارُیم یو

 در قبر حق است. ری[ منکر و نکپرسشسوال ]و .[ 74]

 در قبر حق است. جسد سویروح ب برگشت.[ 75]



 11 (به روایت حماد ابن ابوحنیفه)فقه اکبر 

بعضی همه کافران و  ایفشار دادن قبر و عذاب آن حق است که بر ایتنگ شدن .[ 76]
 .دهدرخ میکار مؤمنان بزهاز 

ذکر کرده اند، گفتنِ آن  یبه فارس یتعال یت خداصفا ازرا که علما  .[ هر آنچه77]
 یخدا یبه رو» گفته شود [به فارسی]و جواز دارد که  8.یفارس به«  دی» جائز است، بجز 

 .بخشیدن تیفیو بدون ک هیبدون تشب« یتعال

بنده و  نیمسافت ]ب یکوتاه ای یدراز یاز او به معن یدور و یتعال یقرب خدا.[ 78]
 بیفرمانبردار قر ۀاست. بند یکرامت و خوار یبه معن ها[ن]تأویل آ . بلکهستیخداوند[ ن

 یو رو ،یو دور ،یکینزد .فیگنهکار دور از خدا است بال ک ۀو بند ف،یخداوند است بال ک
 .تواندیواقع شده م ندهیرازگو ۀآوردنِ ]خداوند[ بر بند

 .اند تیفیکبدون  یاو تعال ایستادگی به پیشو  9در بهشت با او بودن نزدیک.[ 79]

                                                           
 نویسد: هـ( در شرح این مسئله می 1044رومی )متوفای  زادهکمال الدین بیاضی 8

زبان در فارسی ]مردم رایز انجامد،یرو جواز ندارد که به اثبات عضو ]اندام[ م نیاز یبه فارس دیاطالق »
 ةکاربرد آن بگون رایز یبر خالفِ اطالقِ وجه به فارس ند،دبریاستعاره بکار نم ة[ آن را بگونعصر امام ابوحنیفه

إشارات المرام )»« .هیتشب گردد که بال دیدر قول ق نکهیخصوصاً ا باشد،ی[ میوجود ]و هست یاستعاره به معنا
 (160صفحه ، «من عبارات اإلمام

 گوید:هـ( می 508)متوفای  امام ابوالمعین نسفی

 یصفات ازل ةاز جمل دی. یو نه به فارس یاست به عرب «دی»را  یتعال یجواز دارد که گفته شود خدا»
 یتعال یاراده و کالم. خدا ات،یح ،ییتوانا ،ییدانا ،یینایب ،ییخداوند است، مانند شنوا هیبو بال تش فیکبال

صاحبِ اراده[ است  یعنی] دی[، مُرلهیبدون چشم، داناست بدون آلت ]و وس ناستیشنواست بدون عضو اندام، ب
 هیو تشب تیفیبدونِ ک ،یلصفات از ةاز جمل دی ب،یترت نیبدون قلب، و متکلم است بدون زبان و دو لب. به هم

، صفحه «بحر الکالم« )».میورزیاز آن مراد دارد اقرار م یو آنچه خداوند تعال «دی»و اندام، است. پس ما به 
105) 

 گوید:( می)به روایت ابومطیع بلخی« الفقه األبسط»در  امام ابوحنیفه 9

[ گفت: فهیکجاست؟ ]ابوحن یتعال یکه خدا دیبگو یاگر کس ییگویگفت که[ گفتم: چه م یبلخ عیابومط»]
 یتعال یداشت، و خدارا خلق کند وجود یاز آنکه مخلوق شیپ یبود و مکان یتعال یبه او گفته شود که خدا

-75، ص )الفقه األبسط «.زیچ هر ۀنندیبود و اوست آفر دهیافریرا ن یزیوجود نداشت ]آنگاه که[ چ« کجا»بود و 
76) 

 نویسد:می همچنان، امام ابوحنیفه در وصیتِ خویش به ابویوسف

بر آن  ایداشته باشد  یازیبدون آنکه بدان ن افتیبر عرش استواء  یتعال یکه خدا نیبد میکنیاقرار م»
 بود،یداشته باشد. اگر محتاج م اجیها[ احت]به آن نکهیش است بدون ااز عر ری. او حافظ عرش و غابدیاستقرار 
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 نوشته شده است. هانازل شده است، و در مُصحف ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  بر قرآن.[ 80]

، جز با هم برابر اند یو بزرگ لتیکالم، در فض یمعن یقرآن، از رو اتیهمه آ.[ 81]
 تیمانند آ اند شده کجای مذکور لتِیو هم فض ذکر لتِیهم فض ات،یآ یدر بعض اینکه
و  یو عظمت و یتعال یجالل خدا ،مذکور است آیت الکرسیدر که نچه آ زیرا .یالکرس

 .مذکور لتیذکر  و فض لتی: فضمدهآرد هم گِ لتیدو فضن آدر  س. پاستند یصفات و

که در آن[ قصه  یاتیذکر استند، مانند ]آ لتیفض ی]تنها[ دارا اتیآ یبعض یول [.82]
وجود ندارد،  یاتآن آدر  از برای مذکور یلتیفض چیهکه درحالی ،ن ]آمده اند[کافرا یها

 .ان اندمذکور کافر چون

ها آن ی میانتفاوت و ،و فضل برابر اند یاسما و صفات در بزرگ ةهم ب،یترتنیبد [.83]
 .ستین

 م کلثومو اُ نبیز ه،یبودند. و فاطمه، رق ملسو هيلع هللا ىلص امبریپسران پ م،یهقاسم، طاهر و ابرا [.84]
 ها خشنود باد.خداوند از آن .بودند ملسو هيلع هللا ىلص امبریهمه دختران پ

 نچه را که اوآند، پس بما پوشیده دیعلم توح هایباریکیاز  یزیاگر بر انسان چ [.85]
 عالمی را دریابد و نگاه کهآتا  اعتقاد ورزد پنداردمی به نزد خداوند تردرست [به زعم خود]

ورزد،  ری[ تأختوحیددر طلب ]علم  دی[ او نباکنیبپرسد. ]ول را [پوشیده ةمسئل]آن  از وی
 .کافر است [هنوز]هرکه شک ورزد و  ست،یقابل عفو ن [در توحید]شک ورزیدن  رایز

 گمراه است. ورِآبدعترا رد کند  حق است، و هرکه آن[ ملسو هيلع هللا ىلص امبریخبر معراج ]پ [.86]

 یسیشدن ع نیغرب، پائمو مأجوج، برآمدن آفتاب از  أجوجی ،آمدن دجال رونیب [.87]
آمده اند، حق و  حیصح ثیکه در احاد امتیروز ق یالسالم از آسمان، و همه نشانه ها هیعل

 .استند یوستنیبه وقوع پ

ى َمن يََشآءه إهَل   ّلَله ٱوَ ﴿ َ  َيهمده يمٍ  ٍط   صه تَقه سم خداوند هرکه را بخواهد به راه راست  و» ﴾مُّ
.[46 :و النور 213 :البقره] «کندیم تیهدا

                                                                                                                                      
 افتنیبه نشستن و قرار  اجیبود. و اگر احتیجهان توانا نم ریو تدب یو نگهدار نشیبر آفر دگانیاو مانند آفر

 «.تر و برتر استبزرگ نیکجا بود؟ خداوند از یتعال یخدا ندیافریاز آنکه عرش را ب شیپس پ داشت،یم
 (83، ص وصیة بروایة أبویوسف)
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