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 مقدمه محقق

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن 

ضلل فال هادي له، وأشهد أن ال سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مُضل له ومن يُ 

ا عبده ورسوله، صىل اهللا عليه  إله إالَّ  اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدً

ام تسلوعىل آله وأصحابه وسلَّ   .يامً كثريً

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ نتُم  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ

َ
َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

ۡسلُِمونَ  تقوای الھی را چناناید که ایمان آوردهای کسانی« :]١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢مُّ
 .»نمیرید مگر آن که مسلمان باشید که باید رعایت کنید و ھرگز

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱ�َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ
ۚ وَ  رَۡحاَم

َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  پروردگارتان از مردم ای«: ]١[النساء:  ﴾١�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ

 آن از آفرید و او از) نیز( را ھمسرش و آفرید تن یک از را شما که ذاتی آن بترسید،
 ھمدیگر از او) نام( به که پروردگاری از و کرد؛ پراکنده بسیاری زنان و مردان دو،

. بپرھیزید خویشاوندی پیوند) گسستن( از) ھمچنین( و کنید می درخواست
  ».است) نگھبان و( مراقب شما بر ھمواره الله گمان بی

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا ٱ�َّ يُۡصلِۡح لَُ�ۡم  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ذُنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع 
َ
َ أ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

 بترسید و الله! از ایدکسانی که ایمان آوردهای «: ]٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما
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تان را گناھان و گردانداصالح میتان را اعمال(الله) ید. یبگو محکم و استوارسخن 
 و پیغمبرش فرمانبرداری کند، قطعًا به پیروزی و للها از کسبخشاید. ھرمی

  .»یابدرگی دست میکامیابی بز
 اما بعد؛

را با اسالم به عنوان قانون و برنامه  ج خداوند متعال پیامبرش محمد
بر دیگر  آن راھا) فرستاد و زندگی و دین محکم و استوار (به سوی انسان

و پس از او اصحاب و یارانش با پایبندی و تعھد به  و غالب نمودادیان پیروز 
چنان عمل کردند که نه چیزی به آن افزودند و نه از آن چیزی کاستند،  ،آن

 ھمچونبودند چھارچوب و خط مشی آن بلکه در عمل به طور کامل پایبند 

ۡ�َمۡمُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿روزی که این کالم الھی نازل شد: 
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

امروز دین شما را کامل کردم «: ﴾دِيٗنا َ�ٰمَ ٱۡ�ِسۡ َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
 ».و نعمت خود را بر شما تمام نمودم. و اسالم را (بعنوان) دین برای شما برگزیدم

ھا در میان مردم رواج یافت و اما دیری نپایید که ھوی و ھوس و بدعت
کند. سبب این امر که ھاری سگی به صاحبش سرایت مینمایان شد چنان

و چنین بود که خوارج  ؛مردم از شریعت الھی و رھا کردن آن بوددور شدن 
و قدریه و مرجئه و جھمیه و دیگر ِفَرق و مذاھب اھل بدعت و گمراھی 

 ند).پرداخت ر و تاویل شریعت الھیتحریف و تعطیل و تغییبه ظھور نمودند (و 
ترین که از واجب -ھایی که مالک و معیار آنھا در شناخت عقیده فرقه

و آرای کالمی و سفسطه بود. آنھم با وجود اینکه داور  عقل -است اجبات و
و تعیین کننده در این مورد قرآن و سنت بود، اما به این اندازه ھم بسنده 

گفتند اگر عقل با نقل در تعارض قرار گرفت،  بلکه به صراحت مینکردند و 
!؟ را مطرح کردندبر این مساله اجماع  یو ادعا کنندمیعقل را بر نقل مقدم 

 ،در امور اعتقادی و حتی برخی از آنان به این دلیل که اھل سنت و جماعت
که امام گیرند. درحالیمی از آنان خردهبه علم کالم اعتماد و توجه ندارند، 
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از  أل ای به ھر آنچه اللهاگر بنده«گوید: در مورد علم کالم می / شافعی
آن نھی کرده جز شرک، مبتال شود برای او بھتر است از اینکه به علم کالم 

کالم به چیزھایی اطالع یافتم که گمان نکنم  پیروانگرفتار شود؛ از 
 الله].شاء[تخریج آن خواھد آمد. ان ».را بگوید مسلمانی آن

 اجمعین علیھم الله به خدا سوگند، این راه و روش سلف صالح رضوان
 بود. در دین ی آنان اتباع و پیروی و ترک بدعت و نوآورینبود، بلکه شیوه

کند و و از آنجا که خداوند متعال وعده داده که دین را حفظ می

ۡ�َا ﴿فرماید:  می در ھر عصر و زمانی و  ﴾لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
دور  رسول خداده که دروغ و بھتان را از قرار دا یدر ھر شھر و مکانی مصلح

کند و در این راه از مالمت و از جوانب مختلف دین حمایت و دفاع می نموده
ترسد، بلکه مال و جان و ... را در مبارزه با بدعت ای نمیھیچ مالمت کننده

 کند. می نثارو قلع و قمع و نابودی اھل بدعت 
امام اھل  ،اعتماد و منصف و درستکارافراد متعھد و قابل دسته و از این 

سنت و جماعت و مدافع و حامی ھمه جانبه دین، ابوعبدالله احمد بن محمد 
باشد. ھمان کسی که در روزگار محنت و امتحان در برابر می / بن حنبلا

کردند، به دفاع از دین و مقابله با اھل بدعت و دالیلی که به آن استناد می
او را  امتحانی محنت و در آن عصر و زمان دایرهآنان برخاست. و چنان 

کسانی  چنانکهنبود، شرایطی حاکم دیگران چنین بر که  احاطه کرده بود
 -ھای آن زمان ھا و مشقتبرای رھایی از سختیھمچون ابن مدینی و... 

بودن زبانا به مخلوق  -البته با قلبی مطمئن به اینکه قرآن مخلوق نیست 
 به این مسالهھم راضی نشد که  با زباند. اما امام احمد حتی ف کردنقرآن اعترا

 در ،را بر زبان آورد چون بیم آن داشت مساله مخلوق بودن قرآن آناقرار کند و 
  ی امت رسوخ کرده و باقی بماند.عقیده
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آری، امام احمد آخرین کسی بود که در برابر آنان مقاومت کرد و از 
کرد و چه بسیار به قتل تھدید شد و دفاع میی مخلوق نبودن قرآن عقیده

چه بسیار شمشیِر تھدید به وی نشان داده شد و چه بسیار شالق خورد و 
خداوند متعال در «گوید: شکنجه شد. اما او چنان بود که ابن مدینی می

با احمد  ،زمان ارتداد دینش را با صدیق و در زمان محنت و فتنه خلق قرآن
 .)١(»عزت بخشید

این ترتیب بر ما نیز شایسته و الزم است که در این عصر و زمان به به 
جستجو و پژوھش و تحقیق در مورد آثار این علما که از ائمه اھل سنت و 

ه جماعت ھستند، بپردازیم و مصنفات و مولفات آنان را دریابیم، به ویژ
موده و ی بعد، آنھا را محقق نباشد. و در مرحلهمواردی که در باب عقیده می

در راستای نشر آنھا در بین مسلمانان کوشا باشیم. ما در این عصر و زمان 
ی خلق قرآن و بدعت قدریه و ارجاء به این مھم بسیار نیازمندیم، چون فتنه

و اشعریت و اعتزال ھنوز ھم در بسیاری از مناطق وجود دارد و در حال 
اطر پیروی از احادیث باشد و ھنوز از اھل سنت به ختوطئه بر علیه دین می

 .)٢(گیرندو روایات ایراد می
و این از لطف و احسان خداوند بر بنده بود که به این رساله دست یافتم 

در باب اصول  / ی عبدوس بن مالک عطار از امام احمدکه در آن رساله
ای که در نوع خود نظیر ندارد و در آن سنت ذکر شده است. رساله

                                           
 .)١١/١٩٦(عالم النبالء أ سیر -١
به اھل سنت و جماعت اشاره امثال غماری مغربی ھای اینجا به یورشباید در  ناگزیر -٢

ای است که محمد زاھد گونهھای کوثریکرد، حمالتی که در حقیقت امتداد یورش
یک از اھل سنت و جماعت چه از متقدمین و  ھیچ ویکند. کوثری آنھا را رھبری می

چه از متاخرین را رھا نکرده مگر اینکه در مورد وی دھان به بدگویی و سخنان زشت 
 ای گشوده است و مقاالت و تعلیقات وی پر است از این مطالب.و جاھالنه
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سلف صالح  ھا و باورھایدیدگاهای از اعتقاد اھل سنت و جماعت و  خالصه
 شده است. ذکر

ی توانایی و با استعانت و یاری از خداوند متعال به اندازه از اینرو
را  بر آناستطاعتی که داشتم، به تحقیق این رساله پرداختم و تعلیق 

بر بنده  ھمچون شرحی بر متن آوردم؛ و این از منت و لطف و رحمت الھی
از  نام نھادم.» صول السنةأالتعلیق علی  يف ةتمام المن« آن راباشد. و می

خواھم که این عمل متواضعانه را خداوند متعال، پروردگارعرش بزرگ می
خالصانه برای خویش قرارداده و به خاطر آن ثواب عطایم کند و با آن ترازوی 

 ر ھر چیزی قادر و تواناست.اعمالم را در روز قیامت سنگین گرداند که او ب

حممد وعلی آله  والصالة والسالم علی سيدنا؛ واحلمد هللا رب العاملني

 .وصحبه وسلم

 .عفا الله عنهابوعبدالرحمن عمرو بن عبدالمنعم بن سلیم. 



 
 

 

 / حنبلشرح حال امام احمد بن 

 .)١(»ای بسیار مختصرگزیده«
 اسم و نسب:

او امام اھل سنت و جماعت، شیخ اسالم ابوعبدالله احمد بن محمد بن 
حنبل بن ھالل بن اسد بن ادریس بن عبدالله بن حیان بن عبدالله بن انس 
بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذھل بن ثعلبه بن ُعکاَبة بن صعب 

 باشد.وائل ُذھلی شیبانی مروزی بغدادی میبن علی بن بکر بن 
 تولد وی:

ھـ ١٦٤پدرم به من گفت: در ربیع االول سال «گوید: فرزندش صالح می
و مانند این از یعقوب دورق نیز روایت شده است. اما فرزندش  .»متولد شدم

 گوید: امام احمد در ربیع اآلخر متولد شد.عبدالله و احمد بن ابوخیثمه می
 ودکی:دوران ک

که جوان بود و حدود از سربازان مرو بود و درحالی / پدر امام احمد
سال سن داشت فوت شد. به این ترتیب امام احمد یتیم پرورش یافت و  ٣٠

اند: مادرش سرپرستی او را به عھده گرفت و با وی از مرو بازگشت. و گفته
 که به امام احمد حامله بود از مرو بازگشت.درحالی

                                           
یاء ول)؛ حلیة األ٤/٤١٢)؛ تاریخ بغداد (١/٢٩٢التعدیل ( : الجرح ورا در شرح حال وی -١

مام )؛ مناقب اإل١٠/٣٢٥)؛ البدایة و النھایة (١١/١٧٧عالم النبالء (أ )، سیر٩/١٦١(
 مطالعه کنید. ابن جوزی تالیفحمد أ
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 راگیری علم:ف  آعاز

از ھمان کودکی به کسب و فراگیری علم روی آورد و  / امام احمد
گوید: شنیدم که ھجری آغاز نمود. حنبل می ٧٩شنیدن حدیث را در سال 

آغاز نمودم و وفات حماد بن زید را  ٧٩گوید: حدیث را در سال ابوعبدالله می
 در حالی شنیدم که در مجلس درس ُھشیم بودم.

 احمد: اساتید امام

از افراد زیادی کسب علم نمود، چه از بزرگان و چه از  / امام احمد
تر بودند و در مسند از دویست و ھشتاد و اندی استاد کسانی که کم سن و سال

 روایت کرده است. از جمله کسانی که از آنھا روایت کرده عبارت است از:
ابراھیم بن سعد که از وی کمتر شنیده است و ُھشیم بن بشیر که بیشتر 
از وی شنیده است. و عباد بن عباد مھلبی و معتمر بن سلیمان و سفیان بن 
عیینه، قاضی ابویوسف، عمر بن عبید طنافسی، یوسف بن ماجشون، جریر 

ن بن عبدالحمید، بشر بن مفضل، عباد بن عوام، ابوبکر بن عیاش، عبدة ب
سلیمان، ابوخالد احمر، ولید بن مسلم، یزید بن ھارون، شعیب بن حرب؛ و 
بیشتر از وکیع و یحیی بن سعید قطان، انس بن عیاض لیثی و معاذ بن معاذ 
و عبدالرحمن بن مھدی و عبدالله بن نمیر و محمد بن ادریس شافعی و 

عبدالصمد ابوعاصم و ابونعیم فضل بن دکین و عبدالرزاق و ابوعامر عقدی و 
بن عبدالوارث و روح بن عبادة و سلیمان بن حرب و بسیاری دیگر. تا از 

اما پس از محنت و فتنه خلق قرآن از  -قتیبة بن سعید و علی بن مدینی 
 و.... شیبه و ابوبکر بن ابی –روایت کردن حدیث از ابن مدینی خودداری کرد 

 شاگردان امام:
 اند:د حدیث روایت کردهمحدثان و راویان زیادی از امام احم

فرزندانش صالح و عبدالله و پسر عمویش حنبل بن اسحاق و اساتید وی 
ھمچون: عبدالرزاق و حسن بن موسی اشیب و ابوعبدالله شافعی؛ اما شافعی 
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 يحدثن«گوید: در روایت از امام احمد اسمی از او نبرده است بلکه می
ُدَحیم و احمد بن صالح و ؛ و علی بن مدینی و یحیی بن َمعین و »الثقة

محمد بن یحیی ذھل و حسن بن صباح و عباس الدوری و ابوزرعه و ابوحاتم 
و ابوبکراثرم و احمد بن ابوخیثمه و ابراھیم بن ھانیء نیشابوری و احمد بن 

 اند.منصور رمادی و... از امام احمد روایت کرده
 توصیف ظاھری امام احمد:

احمد بن حنبل را «گوید: است که میاز محمد بن عباس نحوی روایت 
ای زیبا و قامتی چھارشانه داشت؛ با حنایی که رنگ آن قرمز دیدم که چھره

کرد؛ در ریشش موھایی سیاه بود و دیدم که لباسش سیر نبود رنگ می
 بست و لنگ و ازاری به تن داشت.بسیار سفید است و عمامه می

 مدح و تایید علما و محدثین:
علما در مورد امام احمد و تزکیه و گواھی دادن آنھا بر  مدح و تایید

شرافت وی، بیش از آن است که در این مختصر بیان گردد، اما برخی از آنھا 
 کنیم:را به عنوان نمونه ذکر می

احمد حجت میان الله و آفریدگانش «گوید: اسحاق بن راھویه می
 ».باشد می

سعید بن جبیر در زمان خود  احمد نزد من از«گوید: علی بن مدینی می
 ».برتر است زیرا کسانی ھمانند سعید در آن زمان بودند

کنم، کسی را من با ذکر و یاد احمد دینداری می«گوید: ابوعبید می
گاھی داشته باشد  ».ندیدم که ھمچون او به سنت آ

 ».مانند احمد ندیدم«گوید: ابن َمعین می
ھای ممتاز و پیشوایان دین شخصیتاحمد بن حنبل از «گوید: نفیلی می

 ».است
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از پدرم در مورد علی بن مدینی و احمد «گوید: ھنی مینصر بن علی ُج 
بن حنبل سوال کردم که کدام یک از آنھا در حفظ برتر است؟ گفت: در 

تر بود. ھرگاه کسی را دیدی که حفظ نزدیک به ھم بودند اما احمد فقیه
 ».پایبند به سنت است احمد را دوست دارد، پس بدان که

تر از اوست، احمد بن حنبل برتر از اسحاق و فقیه«گوید: و ابوزرعه می
 ».تر باشد ندیدمکسی که از احمد کامل

احمد را امام و پیشوایی در بین خود و «گوید: محمد بن یحیی ذھلی می
 ».الله قرار دادم

ت بود؛ در ھای احمد، مجالس آخرمجالس و نشست«گوید: و ابوداود می
شد؛ ھرگز در مجالس وی ذکر و یادی از آنھا ذکر و یادی از امور دنیا نمی

 ».دنیا ندیدم
احمد بن حنبل شناخت حدیث، فقه، زھد، پارسایی و «گوید: و نسائی می

 ».بود کردهصبر را (در خود) جمع 
تر از احمد در میان اصحاب ما کسی حافظ«گوید: و ابن مدینی می

 ».نیست
 ».باشدامروز احمد حجت خداوند بر خلقش می«گوید: وی می

منزلت و جایگاه احمد بسیار واالست؛ در حدیث «گوید: و امام ذھبی می
و فقه و عقیده پیشوا بود، بسیاری از دشمنانش مدح و ثنایش را گفتند، پس 

کنی در مورد برادران و نزدیکانش؟! بسیار با ھیبت بود چنانچه تصور می
گوید: در سوال کردن از مسائل دنیا از ھیبت ھیچکس د میکه ابوعبی

 ».ھمچون احمد بن حنبل حساب نبردم
 امتحان و آزمایش وی:

ھا به خبر داده بود، با دوری از عصر نبوت، بدعت ج که پیامبرطور ھمان
سرعت در میان مردم انتشار یافت؛ و این به خاطر دوری از عصر نبوت و 
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ھای فلسفه قدیم و ی کتابعلم کالم و جدال و ترجمهآلوده شدن باورھا به 
پخش و نشر آنھا در بین مردم بود، تا اینکه دوران مامون فرا رسید و با پناه 
بردن برخی از اھل بدعت به او، تبدیل به شمشیری از نیام کشیده بر گردن 

ھای مختلف و به مزدورانش در شھر و استان تبدیل شداھل سنت و جماعت 
داد تا مردم را در زمینه قرآن مورد امتحان و آزمایش قرار دھند و  دستور

کند با شمشیر تھدید ھرکس که معتقد به خلق قرآن نیست و بدان اقرار نمی
ھای بسیاری در زمان وی ریخته شد؛ اما برخی از اھل خوناینگونه کنند؛ و 

د، از روی ترسیدنعلم که از کشته شدن به خاطر عدم اقرار به خلق قرآن می
آوردند و در آن شرایط خواستند، به زبان میترس آنچه سربازان و مامون می

حقیقتی را که به آن معتقد بودند (عدم خلق قرآن) در باطن پنھان می
 کردند.

از رخصت استفاده نکرده و راه عزیمت در پیش گرفت  / اما امام احمد
و در راه خدا با اھل بدعت  دادو حق را آشکارا بیان کرد و بدان آواز سر می

کرد و با آنان مناظره و مناقشه نموده و آنان را به سکوت و تسلیم جھاد می
 داشت.وا می

در این راه بارھا با برق شمشیر مواجه شد و بارھا شالق خورد و گاھی با 
دند اما ھرگز از اعتقادش مبنی بر شمی روبروتطمیع و گاھی با تھدید با او 

 .کرداظھار می آن راداشت و علنا ن دست بر نمیعدم خلق قرآ
ی مسلمانان به او پاداش نیک عنایت فرماید از جانب ما و ھمه متعال الله

 ی او دین را از تحریف و تبدیل حفظ نمود.که به وسیله
 مصنفات امام احمد:

امام احمد معتقد به نوشتن کتاب نبود و بلکه «گوید: می / جوزیابن
کرد. و اگر معتقد به نمود، نھی مینان و مسائلی که بیان میاز نوشتن سخ

 این امر بود قطعا تصانیف زیادی داشت. 
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تصنیف نمود که در آن سی ھزار حدیث وجود  را» مسند«امام احمد 
گفت: از این مسند مراقبت کن چرا که اماِم دارد و به فرزندش عبدالله می

 مردم خواھد شد.
را که در آن صد و بیست ھزار (حدیث) وجود داشت به » التفسیر«و 

، »الناسخ و المنسوخ«مصنفات وی: رشته تحریر درآورد. و از دیگر 
جوابات «، »المقدم و الموخر فی القرآن«، »حدیث شعبه«، »التاریخ«

، »یماناإل«و نیز کتاب » لکبیر و الصغیرةا«و » المناسک«، »القرآن
از تصانیف ایشان است. اما حافظ  و...» الزھد«و » فرائضال«، »شربةاأل«

 کند. تفسیری را که امام احمد نوشته باشد، انکار می / ذھبی
 وفات امام:

 ٢٤١روز از ربیع االول سال  ١٢که حالیامام احمد در روز جمعه در
 ھجری گذشته بود، وفات یافت.

 



 
 

 

 رساله این

 نسخه مورد اعتماد در تحقیق
دارالکتب «به نسخه خطی از این رساله دست یافتم که از محفوظات 

در دمشق بود. عالوه بر این، به  )٣٨٠٤ عام ٦٨(با شماره :» یةالظاھر
با شماره: » المخطوطات العربیة«ای تصویری از آن در کتابخانه  نسخه

 .)١(یافتمدست » الکویت«) در دانشگاه ٢م ک مجموع ٧٢٦(
 ھای این نسخهویژگی

ی ارزشمندی است که از نسخه ارزشمند دیگری این نسخه، نسخه
ای دیگری نیز تطبیق داده رسد با نسخهبازنویسی شده است و به نظر می

شده است چون در آخر نسخه آمده است: (قوبل: تطبیق داده شد). و دست 
روی جلد نوشته شده: از  ی حافظ ضیاءالدین مقدسی نیز بر آن بود ونوشته

 موقوفات ضیاء الدین مقدسی است.

                                           
ای در حدود یک یا اندکی بیش از یک سال به نسخه ،جنگ عراق با کویت از پیش -١

دست در دانشگاه کویت » بیةالمخطوطات العر«له در کتابخانه تصویری از این رسا
 آن راتعلیق بر  قصدبرداری از آن اقدام کردم اما تا آن زمان یافتم و خود به نسخه

مشغول امور دیگری بودم. دلیل دیگر آن بود که یکی از اساتید بزرگوار  وننداشتم، چ
چیزھایی گفته بود. ذکر این  / ما در مورد صحت نسبت این رساله به امام احمد

 .شاءاللهمطالب خواھد آمد. ان



 ١٣  این رساله

 نسخه بردار: 
بردار عبدالله بن محمد بن عبدالله در آخر نسخه نوشته شده اسم نسخه

 باشد.حرانی می
 تاریخ نسخه برداری

 ھجری قمری. ٥٢٩اول ربیع االول سال 
 اسم این نسخه

الجزء فیه رسالة عبدوس عن االمام «است: که در روی جلد آمده چنان 
 ». ساحمد 

 / اثبات صحت نسبت این رساله به امام احمد
یکی از اساتید بنده صحت نسبت این رساله به امام احمد را صحیح 

دانست و قائل به مجھول بودن راوی آن بود که از عبدوس بن مالک  نمی
یمان منقری بصری کند. این راوی ابوجعفر محمد بن سلعطار روایت می

تنیسی است. و دیدگاه صحیح و صواب آن است که وی مجھول نیست بلکه 
 باشد.او محمد بن سلیمان جوھری بصری می

، بخشی از این ٦٨ در روایت شماره:» السنة«ابوبکر خّالل در کتابش 
محمد بن سلیمان جوھری «گوید: کند؛ آنجا که میرساله را روایت می
دوس بن مالک عطار روایت نموده که شنیدم ابوعبدالله روایت نموده که عب

... که موارد بسیاری را ذکر نموده و  گوید: اصول سنت عبارت است از:می

 ..».قتال اللصوص واخلوارج جائز.«گوید: می
شرح حال محمد بن سلیمان  )٢/٣٠٩(» المجروحین«و ابن حبان در 

باشد که در انطاکیه بصره میوی از اھل «گوید: جوھری را ذکر نموده و می
کرد. اخبار راویان سکونت داشته است. از ابوولید حوضی و اھل بصره روایت می
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ای که به آنھا نسبت داد و از راویان ضعیف، اقوال ثابت نشدهثقه را تغییر می
 ».کرد، لذا به ھیچ وجه استناد به وی درست نیستداده شده، روایت می

 / که به صحت نسبت این رساله به امام احمد اما شواھدی وجود دارد 
 کند، از جمله:اشاره می

اند مصنفات خود از این رساله نام برده و از آن نقل قول کرده علما در -١
 اند. خود به آن استدالل نموده و حتی در سخنان

باشد که به برخی از مطالب ذکر شده می / یکی از این علما ابن تیمیه
کند. به استدالل نموده و در برخی از مولفاتش از آن نقل می در این رساله،

گوید: مراجعه شود آنجا که می) ٤/١٤٤(عنوان مثال به مجموع الفتاوی 
باشد. و بر بنابراین دانسته شد که شعار اھل بدعت، ترک پیروی از سلف می«

گوید: اصول این اساس است که امام احمد در رساله عبدوس بن مالک می
  ».باشدمی ج نزد ما تمسک به راه و روش اصحاب رسول الله سنت

ابن تیمیه تردیدی نیست که جایگاه علمی و مقام و منزلت شیخ االسالم 
بر کسی پوشیده نیست؛ و از آنجا که به احوال راویان به خوبی  ،امتمیان در 

گاه است چنین با قطعیت در مورد نسبت این رساله به امام احمد سخن  آ
که او از کسانی است که به اقوال امام احمد بن حنبل و عالوه بر این ؛گویدمی

گاه است. این مساله ما را بر آن می دارد که با آنچه از وی روایت شده آ
 در نسبت این رساله به امام احمد استدالل کنیم. ،قاطعیت

 اھل سنت و جماعت در امام، از دیگر علمایی که به این مساله اشاره دارد
باشد که شیخ حنابله در زمان خود، ابوالحسن بن علی بن خلف بربھاری می

 عصر خود بوده است. 
 آن رای امام احمد تالیف نمود و وی کتابی را با مضمون این رساله

کتابش را بر مبنا و ترتیب محتوای  ،نامید. و در برخی موارد» شرح السنة«
عینا در کتابش  آن راجمالت  این رساله به تحریر در آورد و حتی برخی از
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ای مبنی بر نقل آن از رساله امام احمد نکرده است؛ هآورده است گرچه اشار
اشاره کرد که در » شرح السنة«از کتاب  ٢٩توان به صفحه از این جمله می

وحيل قتال اخلوارج إذا عرضوا للمسلمني يف أنفسهم «آن چنین آمده است: 

إذا فارقوه أن يطلبهم، وال [جيهز] عىل جرحيهم وال  وأمواهلم وأهاليهم، وليس له

هم دبِرَ وجنگیدن با خوارج روا : «»يأخذ فيئهم، وال يقتل أسريهم، وال يتبع مُ
است، اگر به اموال و جان و خانواده مسلمانان تعرض کنند؛ و برای مسلمان 
جایز نیست که چون آنان را متفرق نمودند به تعقیب آنان بپردازند و به 

ھای آنان نپردازند و اموال آنان را به غنیمت گرفته و از آنان اسیر خمیز
رھا کنند و او فراری ایشان را و  ؛ندارند که اسیرشان را بکشند بگیرند. و حق

 ».را تعقیب نکنند
مناقب «نیز تمام این رساله را در کتابش  / حافظ ابوالفرج ابن جوزی

ی اعتقاد امام احمد با تقدیم و در بیان خالصه ١٧١ی صفحه» االمام احمد
 تاخیر در برخی از مطالب و متن آن آورده است.

صحاب أتراجم  يحمد فالمنھج األ«امام ابوالیمن العلیمی صاحب کتاب 
نیز بخشی از این رساله را در بیان شرح حال عبدوس بن » حمدأمام اإل

چنین آغاز  آن رانیز آورده است و  ٤٣٥مالک عطار در جلد یک، صفحه 
از ابوعبدالله مسائلی را روایت کرده که جز او کسی آنھا را «کرده است: 

روایت نکرده و ھمگی آنھا به ما نرسیده است؛ وی فوت شد و آن مسائل از 
وی روایت نشد و بلکه مسائل اندکی از میان آنھا به ما رسیده است که 

ھا را روایت کرده است. اگر کسی اب سنت آنابوعبدالله در جمع آوری ابو
یافت که کرد، جز اندکی را نمیبرای دستیابی به آنھا به چین ھم سفر می

 ».ابوعبدالله آنھا را تخریج نمود و به عبدوس منتقل کرده است
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ی فرزند ابویعلی نقل نوشته» طبقات الحنابله«علیمی این مطالب را از 
کند. و در واقع ی ابوبکر خالل نقل مینوشته» تالطبقا«کند و او نیز از می

کنند. و بعید نیست آنچه علیمی از این منبع شرح حال عبدوس را نقل می
در این زمینه ذکر نموده، ھمان عبارت خالل باشد و بر این اساس نسبت این 
رساله به امام احمد را صحیح دانسته است بویژه که خالل بخشی از این 

 روایت کرده است. » السنة«رساله را در کتابش 
تالش خود را  و خالل در روایت و فراگیری از اصحاب امام احمد و اینکه

آوری مسائل امام احمد داشته، معروف است، وی از معطوف به جمع
باشد و سفر وی به انطاکیه (با ھمین داناترین مردم به مسائل امام احمد می

باشد و در آنجا بود که این رساله را از ھدف) در شرح حال وی ثابت می
 )١(ِبَتنیس محمد بن سلیمان جوھری شنید؛ ھمچنین حسن بن عبدالوھاب

از جوھری شنیده است. و اگر این رساله از امام احمد نبوده و یا به  آن رانیز 
کرد، ضبط نمی آن رادروغ به ایشان نسبت داده شده بود یا جوھری روایت 

 در میان دو روایت اختالف وجود داشت.
بود حتما در اگر نسبت این رساله به امام احمد جعلی و دروغی می -٢

شد و به و دسیسه و موارد مخالف با عقیده امام احمد مالحظه می هآن توطئ
ی متقن شد؛ اما اینکه کسی چنین رسالهنام وی مسایلی در آن گنجانده می

 ،یک از ابواب و مطالب آنو استواری را به امام احمد نسبت دھد که در ھیچ
آن مخالف با اعتقاد امام سخن نگفته است و حتی حدیث ضعیفی ھم در 

وارد نشده است، خود گواه بر صحت نسبت این رساله به امام احمد می
 باشد.

                                           
 وی در سند این رساله خواھد آمد. ذکر -١



 ١٧  این رساله

بسیاری از نصوص این رساله در مسائلی که عنوان شده است، با آنچه  -٣
باشد. و حتی احادیثی که از امام احمد در آن مسائل روایت شده، موافق می

را صحیح دانسته در این رساله وارد شده، از امام احمد وارد شده که آنان 

ا أَبُو « گوید:است؛ مثال امام احمد در این رساله می بِيِّهَ دَ نَ ةِ بَعْ ُمَّ هِ األْ ذِ ُ هَ ريْ خَ وَ

.. َطَّابِ رُ بْنُ اخلْ مَ ، ثُمَّ عُ يقُ دِّ رٍ الصِّ و در این مساله به حدیث ابن عمر  .»بَكْ
اصحابش  گوید: ما حاضر بودیم و رسول الله زنده بود وکند که میاستناد می

 ):دانستیمبسیار بودند (که برترین اصحاب رسول الله را به ترتیب چنین می
 ».کردیمابوبکر و عمر و عثمان؛ سپس سکوت می

سند صحیح در گوید: مانند این روایت را خالل با عبدالمنعم سلیم می
از صالح فرزند امام احمد روایت کرده است که وی از  ٥٠٧صفحه  »ةالسنّ «

پرسد: از چه کسانی ابوبکر و عمر برتر نیستند؟ امام احمد گفت: پدرش می
گوید: ما سنت نزد ما در برتری (اصحاب بر یکدیگر) آن است که ابن عمر می

حاضر بودیم و رسول الله زنده بود (که برترین اصحاب رسول الله را به 
ابوبکر و عمر و عثمان و پس از آن سکوت  ):دانستیمترتیب چنین می

 .)١(»کردیم می
و نیز آنچه در این رساله در موضوع کشته شدن دجال توسط عیسی بن 

(از آسمان)  ÷ و عیسی بن مریم«ذکر شده، چنین است که:  ÷ مریم
 ».کشدآید و دجال را در باب ُلّد میفرود می

                                           
گفتیم: ابوبکر و عمر و می«ی امام به ُمسدد بن ُمَسرَھد چنین آمده است: و در نامه -١

حدیث ابن عمر در مورد برتری میان  ونکردیم. چعثمان و در مورد علی سکوت می
 )١٧٠فحه حمد، ابن جوزی، صأمام (مناقب اإل». نزد ما صحیح است ،اصحاب
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اش به گوید: و ھمچون این سخن امام احمد در نامهعیدالمنعم سلیم می
و عیسی بن مریم به «وارد شده است که مشھور است:  )١(مسدد بن مسرھد

 ».کشدآید و دجال را در باب ُلّد میزمین فرود می
از امام احمد  آن راو دیگر نصوصی که معنای آنھا را بیان نمودیم و مانند 

ی آنھا ادعای ما مبنی بر اینکه مانند مطالب این رساله روایت کردیم که ھمه
 کند.احمد نیز روایت شده تایید میدر جایی دیگر از امام 

ی حافظ نوشتهنسخه خطی که ما در اختیار داشتیم، دست -٤
به خطش چنین  رسالهباشد که در ابتدای ضیاءالدین مقدسی بر آن می

وقف الحافظ ضیاءالدین ابن عبدالله محمد بن عبدالواحد «نوشته است: 
ابله و از داناترین آنھا ؛ و حافظ ضیاء المقدسی از علمای بزرگ حن»المقدسی

باشد و عالوه بر این وی امام، عارف و به آنچه از امام احمد روایت شده، می
ای در احوال راویان و علل حدیث برخوردار بود. دانشمند و از علم گسترده

کنم این رساله را بدون آنکه صحت نسبت آن به امام گمان نمی از اینرو
 قف کرده باشد.احمد نزد وی ثابت بوده است، و

در کتاب  لله راارحمهشرح حال امام احمد  / آنجا که امام ذھبی -٥

ھای جعلی و نوشته کند، به رسالهذکر می» سیر اعالم النبالء«نظیر خود  بی

کند، از جمله رساله اصطخری و اند، اشاره میکه به امام احمد نسبت داده

کفریات و احادیث ضعیف و واھی ؛ و حتی افکار زشت و »یةالرد علی الجھم«

امام  قبل ازکند. اما رساله عبدوس، ھمین رساله، را که در آنھا آمده، ذکر می

ذھبی در میان علما متداول بوده است، لذا اگر نسبت آن به امام احمد صحیح 

نبود یا اینکه در آن چیزی مخالف با اعتقاد امام احمد بود، امام ذھبی بدان 

                                           
 .١٦٩حمد، ابن الجوزی، صفحه أمام مناقب اإل -١



 ١٩  این رساله

که چنین نکرده است و گفت، درحالیدر مورد آن سخن می کرد یااشاره می

ای ضعیف به تایید باره چیزی نگفته است. و عالوه بر این اشارهذھبی در این

 )١١/٣٣٠این رساله داشته است آنجا که در ذکر شاگردان امام احمد در (

و شاگردان بزرگ امام احمد، مسائل زیادی را از ایشان در «گوید:  می

اند، شاگردانی ھمچون مروذی، اثرم، ... و ی متعددی تدوین کردهمجلدھا

 ».عبدوس العطار..

 روش محقق در تحقیق این رساله
ی خطی اقدام نمودم و سپس به برداری از نسخهابتدا به نسخه -١

 ی رونویس پرداختم تا دقت الزم رعایت گردد.تطبیق نسخه

ای پرداختم؛ مقدمهای بر این رساله مبارک سپس به نوشتن مقدمه -٢

ی مورد اعتماد در تحقیق و اثبات صحت شامل: توصیف نسخه

 نسبت این رساله به امام احمد.

 را آوردم. / شرح حال راوی این رساله از امام احمد -٣

 پرداختم. / به نوشتن شرح حالی بسیار مختصر از امام احمد -٤

 به تعلیق و نوشتن حاشیه بر مھمترین مسائل وارد شده در این -٥

 فيتمام المنة « آن رارساله پرداختم تا شرحی بر متن باشد و 

 یدم.نام» صول السنةأالتعلیق علی 

ی آنھا به تخریج احادیث وارد شده در این رساله پرداختم که ھمه -٦

و چرا احادیث آن  -حمد و ستایش از آن الله است-صحیح بود 

که مصنف این رساله امام اھل علم و صحیح نباشد درحالی
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میرالمومنین در حدیث است؟ و در تخریج احادیث به صورت ا

 گسترده عمل نکردم، چون در این مختصر گنجایش آن نبود.

به اصالح اشتباھات بسیار جزئی که در اصل کتاب بود، پرداختم و  -٧

 در حاشیه بدان اشاره نمودم.

ھای علمی پرداختم از جمله: فھرست احادیث به تنظیم فھرست -٨

 موضوعات و مطالب.مرفوع و فھرست 

ای بود که از خداوند بزرگ، پروردگار عرش بزرگ و این تالش متواضعانه

در  آن راخواھم این عمل و تالش اندک را بپذیرد و به نیکی قبول کند و می

میزان حسنات بنده در روز قیامت قرار دھد، براستی که او بر ھر چیزی قادر 

 و تواناست.

 واحلمد هللا رب العاملني

 سلمآله وصحبه و عىلسيدنا حممد و عىل لی اهللاوص

 -عفاالله عنه- ابوعبدالرحمن عمرو بن عبدالمنعم بن سلیم



 
 

 

 / شرح حال راوی رساله از امام احمد

 )١((شرح حالی مختصر)
 باشد.وی عبدوس بن مالک، ابو محمد عطار می

بن سوار، اسحاق بن یوسف ازرق و احمد بن حنبل و یحیی بن  از شبابة
 معین روایت کرده است.

ابو ابراھیم احمد بن سعید زھری، عبدالله بن احمد بن حنبل و ابو 
 اند.العباس السراج و ... از او روایت کرده

عبدوس بن مالک العطار نزد ابوعبدالله از جایگاه «گوید: ابوبکر خّالل می
 ».برخوردار بودو منزلتی 

از پدرم شنیدم که از ابوعبدالله در «گوید: ھارون بن یعقوب الھاشمی می
مورد عبدوس العطار پرسیده است: آیا از او (حدیث) بنویسم؟ امام احمد 

  ».فرمود: بله، از او (حدیث) بنویس
 سند این رساله سلسله

 ؛س رساله عبدوس از امام احمد
 از امام ابوعبدالله؛روایت عبدوس بن مالک العطار 

 ؛عبدوسروایت ابوجعفر محمد بن سلیمان منقری بصری تنیسی از 
 روایت ابومحمد الحسن بن عبدالوھاب از او؛

 روایت عثمان بن احمد بن سماک از او؛

                                           
 ؛)١/٤٣٥» (حمدالمنھج األ«و  ؛)٣٣٨» (طبقات الحنابله«و  ؛)١١/١١٥( تاریخ بغداد -١

 .)٥١١(ص » حمدأمام مناقب اإل«و 
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 روایت ابوالحسین علی بن محمد بن عبدالله بن بشران المعدل از او؛
 او؛روایت شیخ ابوعلی الحسن بن احمد بن البنا از 

 روایت فرزندش ابوعبدالله یحیی بن الحسن بن احمد بن البنا از او؛
 ./ وقف حافظ ضیاءالدین ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسی

 



 
 

 
شیخ ابوعبدالله یحیی بن ابوالحسن الحسن ابن البنا روایت کرده و 

به ما خبر داده که ابوالحسن علی بن  پدرم ابوعلی الحسن بن البنا«گوید:  می
محمد بن عبدالله بن بشران المعدل به ما خبر داده که عثمان بن احمد بن 
سماک به ما خبر داده که ابومحمد الحسن بن عبدالوھاب ابوالعنبر از 

بر وی خوانده و بیان داشته که ابوجعفر  ٢٧٣کتابش در ماه ربیع االول سال 
گفته که عبدوس بن مالک  -بتنیس -صری محمد بن سلیمان منقری ب

 س العطار بیان داشته که شنیدم ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل
 گوید: می

 اصول و مبانی اعتقادی
 اصول سنت نزد ما عبارت است از

بر آن بودند و اقتدا به  ج تمسک جستن به آنچه اصحاب رسول الله
 است؛ و ترک جدال در دین. ١ھا؛ و ھر بدعتی گمراھیآنھا و ترک بدعت

 
روزی «گوید: است که می س بخشی از حدیث عرباض بن ساریه -١

رسول الله بر ما نماز گزارد و پس از نماز رو به ما کرده و به پند و اندرز 
 جاریھا ھا بر چشمن اشکآپند و اندرزی رسا که در اثر چنان پرداخت، 

کسی گفت: ای رسول خدا،  ؛دیدھا ھراسان و لبریز از خوف گرشده و قلب
کنی؟ ی خداحافظی است، ما را به چه امر میگویا که این موعظه، موعظه

اَعِة، َو�ِْن َ�بًْدا «فرمودند:  ج رسول الله ْمِع َوالطَّ ِ َوالسَّ وِصيُ�ْم بِتَْقَوى ا�َّ
ُ
أ

إِنَُّه َمْن يَِعْش ِمنُْ�ْم َ�ْعِدي فََسَ�َى اْخِتَالفًا
َكِثً�ا، َ�َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّيِت  َحبَِشيًّا، فَ

وا َعلَيَْها بِانلََّواِجِذ،  ُكوا بَِها وََعضُّ اِشِديَن، َ�َمسَّ ُلََفاِء الَْمْهِديَِّ� الرَّ
ْ
وَُسنَِّة اخل

ُموِر، فَإِنَّ لُكَّ ُ�َْدثٍَة بِْدَعٌة، َوُ�َّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ 
ُ ْ
شما را : «»َو�ِيَّاُ�ْم َوُ�َْدثَاِت األ
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، حتی) اگر غالمی مسلمان تقوای الھی و شنیدن و اطاعت کردن (از امیر به
کنم؛ ھرکس پس از من زندگی کند، اختالفات حبشی باشد، سفارش می

بسیاری را خواھد دید و شاھد خواھد بود، پس (در چنین شرایطی) بر 
گر را بر خود اه و روش خلفای ھدایت شده ھدایتر شماست که سنت مرا و

و آنھا را با دندان محکم بگیرید و از امور  وییدیرید و به آنھا تمسک جالزم بگ
نوپیدای (در دین) برحذر باشید و دوری کنید، چرا که ھر امر نو پیدایی (در 

این حدیث، حدیث بزرگ و ». دین) بدعت است و ھر بدعتی گمراھی است
 ،)٢٦» (ةالسن«ابن ابی عاصم در، )٤/١٢٦امام احمد (صحیحی است که 

ابن وضاح  ،)٤٤و  ٤٣ابن ماجه ( ،)٢٦٧٦ترمذی ( ،)٤٦٠٧بوداود (أ
آجّری  ،)١/٣٠٥» (بانهاإل«عکبری در  ،)١/٩٥حاکم ( ،)٢٣(ص » البدع«در

ابونعیم در  ،)١٨/٢٤٦» (الکبیر«طبرانی در  ،)٤٦(ص» الشریعة«در 
) و بیھقی در ٢/١٨٢» (جامع بیان العلم«ابن عبدالبر در  ،»الضعفاء«
اند. طرق مختلف این حدیث و روایت کرده آن را) ١٠/١١٤» (الکبری«

از ابن » المذکر و التذکیر والذکر«در حاشیه خود بر کتاب  آن راشواھد 
 ام.) ذکر کرده٤٦عاصم (ص  ابی

  



 ٢٥  متن رساله

باشد؛ و سنت قرآن را تفسیر می ج و سنت نزد ما احادیث رسول الله
قیاس نیست و نظیر و کند و توضیح و شرح آیات قرآن است؛ در سنت می

شود؛ بلکه سنت، اتباع و مانند ندارد و با عقل و ھوی و ھوس درک نمی
 .١باشدپیروی و ترک ھوی و ھوس می

 
ست که روایت سلف را بر خود الزم ا بر تو«گوید: می / امام اوزاعی -١

الزم بگیری، ھرچند مردم تو را طرد کنند؛ و بر حذر باش از آرا و نظریات 
(به روایت ». ھرچند سخنان خود را برایت آراسته و مزخرف کنندمردم 

 ) با سند صحیح.٥٨(ص» الشریعة«آجری در 
امام اھل سنت و جماعت  -و ابومحمد الحسن بن علی بن خلف البربھاری 

خداوند بر تو رحم کند، بدان «گوید: می )٢٤» (شرح السنة«در  -در عصر خود 
مانندی ندارد و در آن از ھوی و ھوس که در سنت قیاس نیست و نظیر و 

بدون چگونگی و کیفیت و ج  شود بلکه تصدیق احادیث رسول اللهپیروی نمی
شود: برای چه؟ و چگونه؟ و کالم و جدال و اختالف باشد. و گفته نمیشرح می

و نزاع و جر و بحث و مشاجره، نوپیدا و جدید است که شک و تردید را در قلب 
 ».حب حق و سنت بدان مبتال و دچار شودکارد ھرچند صامی
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و از امور اعتقادی الزامی که ھرکس یک مورد از آنھا را ترک کند، 
با وجود ایمان  -درحقیقت دین را به کلی نپذیرفته و با ترک آن مورد 

از اھل سنت نیست، ایمان به خیر و شر تقدیر و تصدیق احادیث  -آوردن 
باشد که در مورد آن گفته به آن میوارد شده در این مورد و ایمان 

شود: برای چه و چگونه؛ بلکه در این مورد فقط تصدیق است و ایمان  نمی
 .١به آن

 
درحقیقت این مذھب سلف صالح در تمام احادیثی است که در مورد  -١

 نیست. تقدیرصفات الھی وارد شده است. و تنھا مخصوص احادیث 
ی و آجر )٦٧» (الصفات«و دارقطنی در ) ٣١٣» (السنة«خالل در  •

اند که: از هاز ولید بن مسلم روایت کرد) ٣١٤(ص » الشریعة«در 
سفیان و اوزاعی و مالک بن انس و لیث بن سعد در مورد این 

آن «در پاسخ گفتند:  ھمهاحادیث صفات) سوال کردم؟ (احادیث 
و ». کنیمپذیریم و قبول میمیاند، احادیث را چنان که وارد شده

 سند این روایت صحیح است.
از طریق عبد  )٢/٩٦» (بیان العلمجامع «و ابن عبد البر نمری در  •

از اوزاعی روایت کرده که:  ةبقی«گوید: الوھاب بن نجده می
اند که وارد شدهگفتند: این احادیث را چنانمکحول و زھری می«

 یح است.و سند این روایت نیز صح». کنیمپذیریم و قبول میمی
 ،در مورد احادیث صفات از مالک بن انس«گوید: ابن عبد البر می •

سفیان بن عینیه و معمر بن راشد برای ما  ،سفیان بن سعید ،اوزاعی
که این احادیث را چنان«گویند: که ھمگی آنھا می اندکردهروایت 

(یعنی معنای صفات را ». کنیمپذیریم و قبول میمیاند، وارد شده
  ).مکنیمیو سخن در باب کیفیت آنھا را رھا  دانیممیثابت 
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با سند ) ٤٩٥» (السنة« و عبدالله بن امام احمد رحمھماالله در •
این احادیث را چنان«کند که: صحیح از وکیع بن جراح روایت می

کنیم و از کیفیت آنھا نمیپذیریم و تصدیق میاند، میکه وارد شده
است؟ احادیثی ھمچون حدیث ابن  گوییم چرا چنینپرسیم و نمی

َماَواِت ىلَعَ «مسعود که در آن آمده است:  َ َعزَّ وََجلَّ َ�ِْمُل السَّ إِنَّ ا�َّ
بَاَل ىلَعَ إِْصبَعٍ  ِ

ْ
ھا را بر یک انگشت و آسمان أل الله« »:إِْصبٍَع، َواجل

 ».کندھا را بر یک انگشت حمل میکوه

قَلُْب ابِْن آَدَم َ�ْ�َ إِْصبََعْ�ِ «فرماید: می ج و نیز این حدیث که رسول الله
َصابِِع الرَّمْحَِن 

َ
قلب فرزند آدم میان دو انگشت از انگشتان : «»ِمْن أ

 اند.و احادیثی که از این دسته». خداوند رحمن است
 -فقیه عراق -با اسنادش از محمد بن الحسن  )٧٤٠(ی ئو اللکا •

فقھا از مشرق تا مغرب بر ایمان به قرآن و احادیثی «که:  کندمیروایت 
وارد  ج از رسول الله هثقراویان که در مورد صفات خداوند از طریق 

اند، آنھم بدون تفسیر و توصیف و تشبیه، اتفاق نظر دارند، پس شده
از راه و روش و ھرکس چیزی از این صفات را تفسیر کند درحقیقت 

شده و جماعت (مسلمانان) را ترک گفته  خارج ج رسول الله سنت
است. و ھرکس دیدگاه جھم(بن صفوان) را داشته باشد و با او ھم 

 وننظر باشد، درحقیقت جماعت (مسلمانان) را ترک گفته است. چ
(یعنی صفتی را ». کند، عدم استکه جھم توصیف می یخداوند

 ).کندبرای خداوند ثابت نمی
با سند صحیح از عباس بن محمد  )٥٧» (الصفات«و دار قطنی در  •

که ابوعبید القاسم بن سالم درحالی«کند که: الدوری روایت می
ھا و و کرسی و موضع قدمخداوند روایاتی را در زمینه رویت 
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که تغییر درحالیخندیدن پروردگارمان از یاس و نا امیدی بندگانش 
دگارمان ھا پروراینکه پیش از خلقت آسمان این حالت نزدیک است و

شود تا اینکه خداوند متعال قدمش را پر نمی دوزخکجا بوده و اینکه 
گوید: بس است. بس است؛ و می دوزخدر آن قرار دھد و آنگاه 

این احادیث «گوید: که می شنیدم ،ذکر کرد ی از این دسته راروایات
صحیح ھستند که اصحاب حدیث و فقھا آنھا را با یکدیگر و در کنار 

و شک و  استدھند. و نزد ما این احادیث حق می ھم توضیح
تردیدی در آن نداریم؛ اما اگر گفته شود چگونه خداوند قدمش را 

گوییم: این مساله خندد؟ میگذارد؟ و چگونه میدوزخ می روی
آن کس نشنیدیم که شود و از ھیچ(چگونگی و کیفیت) تفسیر نمی

 ».تفسیر کند را
 / یزابوبکر مرو«گوید: می) ٢٨٣(» السنة«و ابوبکر خالل در  •

از ابوعبدالله در مورد احادیثی که : «کند کهمیبرای ما روایت 
کنند، جھمیه در باب صفات و رویت و اسراء و مساله عرش رد می

و گفت:  دانستمیسوال کردم؛ ابوعبدالله این احادیث را صحیح 
اند، ه وارد شدهکاند. این اخبار را چنانعلما این احادیث را پذیرفته«

گوید: به ابوعبدالله گفتم: مروذی می». کنیمپذیریم و تصدیق میمی
اند، که وارد شدهگاھی شخصی در برخی از این اخبار و روایات چنان

و گفت: ». دھدتعصب به خرج می«کند. گفت: اعتراض می
نیست. اخبار و روایات وارد و معتبر اعتراض وی در این بخش «

 ».شونداند، پذیرفته شده و تصدیق میوارد شده که چنان
در  / بغدادی و امام حافظ ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب •

اما سخن در باب صفات؛ مذھب «گوید: می» الکالم فی الصفات«
در باب اخبار صحیحی که در سنن وارد  -علیھماللهرضوان-سلف 
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شان و یظاھر معنای، اثبات این صفات و حمل آنھا بر است شده
باشد. اما گروھی این صفات را نفی نفی کیفیت و تشبیه از آنھا می

است، باطل  دانستهبرای خود ثابت  أل و صفاتی را که الله اندکرده
ند اما اهخواندند. و گروھی ھم این صفات را برای خداوند اثبات کرد

آوردند. مقصود این است که باید راه  رویکیفیت بیان به تشبیه و 
میانه و وسط بین این دو را پیمود و دین الله بین غلو غالی و تفریط 

کند. و اصل در این مساله آن است کسی است که در آن کوتاھی می
ذات مورد سخن گفتن در صفات، بخشی از سخن گفتن در «که: 
ت) شبیه ھم باشد و سخن گفتن در این دو مورد (در ذات و صفامی

و از  دانیممی ثابترا  لهکه ذات ال(یعنی چنان». بوده و یکسان است
که از صفات کنیم، ھمچنین زمانیکیفیت و تشبیه آن خودداری می

و از  دانیممیگوییم، آنھا را برای خداوند ثابت الھی سخن می
 ).کنیمکیفیت و تشبیه آنھا خودداری می

والقاسم اسماعیل بن محمد بن فضل ، ابقوام السنةو امام، حافظ،  •
این  ھمچون )١/١٧٤» (بیان المحجة يالحجة ف«تیمی اصفھانی در 

گوید که در بسیاری از عبارات موافق با سخن را در باب صفات می
 باشد.سخنان خطیب بغدادی می

مذھب اھل سنت است که  اینو «گوید: ) می٢/٤٣٥و ھمچنین در ( •
، کندنمیدرک  آن راشنود و عقلش روایتی را میچون مسلمان 

ُ آَدَم ىلَعَ ُصوَرتِهِ «که فرمودند:  ج مانند حدیث رسول الله  »:َخلََق ا�َّ
و روایاتی شبیه این؛ در این ». خداوند آدم را بر صورتش خلق کرد«

و  کندتصدیق  آن راو  اشدصورت بر وی الزم است که تسلیم ب
در پیش گرفته و بدان راضی راه تفویض (در مورد کیفیت) بپذیرد و 
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باشد؛ و در این موارد به رای و نظر و دیدگاه و ھوی و ھوس خود 
رجوع نکند، چراکه ھرکس چیزی از این موارد را با رای و نظر و بر 
مبنای ھوی و ھوس خود تفسیر کند، قطعا اشتباه کرده و به خطا 

 ».رفته و گمراه شده است
فتیم راه تفویض را در پیش گیرد، : اینکه گگویدعبدالمنعم سلیم می

مقصود تفویض و سپردن کیفیت صفات و این روایات به خداوند متعال می
که اھل چنان ،باشد نه اینکه معنای صفات و این روایات را به خدا بسپارد

بدعت ھمچون اشاعره و... این مذھب را اختیار کرده و معانی صفات را 
در  / که از امام مالکسپارند. زمانیبه خداوند می آن رااثبات نکرده و 

الکیف غیر معلوم واالستواء غیر مجھول «مورد استواء سوال شد، فرمود: 
کیفیت و چگونگی استوی معلوم »: «واالیمان به واجب والسوال عنه بدعة

نیست و (معنای) استوی مجھول نیست و ایمان به آن واجب است و سوال 
 ».ت آن بدعت استاز چگونگی و کیفی

العقیدة «در  اللهحفظهاستاد ما عالمه عبدالله بن یوسف الجدیع  •
ھرکس در پاسخ امام مالک به سوال از کیفیت «گوید: می )٥٨(ص» السلفیة

 :شودمیبر وی روشن  نکات مھم و دقیقیاستواء بر عرش دقت کند، 
 و مجھول است. یستکیفیت و چگونگی صفات بر بندگان معلوم ن -١
 نای صفات در زبان عربی معلوم و واضح است.مع -٢
که خداوند متعال از آنھا خبر داده با وجود ایمان به صفات چنان -٣

گاھی از معنای آنھا و  جھل به کیفیت و چگونگی آنھا امری واجب آ
 داخل است. تعالیاست چراکه در عموم ایمان به الله 

در این موارد، بدعتی مذموم است  کندوکاوکم یا زیاد سوال کردن و  -٤
سخن گفتن در مورد  به سراغ نداریم، چونیک از سلف که از ھیچ

گاھی   .انجامدمیالله بدون علم و آ
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» اعتقاد اھل السنة«اش در رساله / و امام ابوعثمان صابونی •
و سلف «گوید: در بیان مذھب سلف در باب صفات می )٤٣(ص

شناسند که وحی و قرآن، ھمان می صالح پروردگارشان را با صفاتی
اش به آن اند یا اینکه رسول و فرستادهاز آنھا سخن گفته ،کالم الھی

صفات برای خداوند متعال گواھی داده است و در احادیث و روایات 
 آنچه را اند؛ ونقل کرده یشانصحیح وارد شده و راویان عادل و ثقه از ا

و  قبول دارند، دانستهبرای خویش و به زبان پیامبرش ثابت  أل الله
 ».نیستند مخلوقاتشمعتقد به تشبیه صفات پروردگارشان به صفات 

) ١١(ص» ذم التاویل«و امام موفق الدین ابن قدامه مقدسی در  •
علیھم ایمان به اسماء و صفات  الله و مذھب سلف رحمه«گوید:  می

آنھا در آیات قرآن یا توسط رسولش الله متعال است که خود را با 
توصیف کرده است. ایمان به این اسماء و صفات بدون افزودن و 

تفسیر و تاویل مخالف با ظاھرشان و  ،تجاوز در آنھا ،کاستن از آنھا
و توصیف اھل بدعت؛ بلکه این صفات را  اتتشبیه به صفات مخلوق

اند و علم هاند پذیرفته و تصدیق کردکه وارد شدهبه ھمان صورت 
اش (خداوند متعال) و معنایش را به آنھا را به گوینده(کیفیت) 

 ».اند ھا) سپردهگویند (ما انسانکسانی که در مورد آنھا سخن می
فضل علم السلف علی «در  / و امام حافظ ابن رجب حنبلی •

و دیدگاه درست و صحیح ھمان دیدگاه «گوید: می )٢٩(ص» الخلف
که آیات صفات و احادیثی را که در باب صفات باشد سلف صالح می

اند بدون اند پذیرفته و تصدیق کردهکه وارد شدهاند، چنانوارد شده
کیفیت و چگونگی آنھا بپردازند و بیان اینکه آنھا را تفسیر کنند و به 

یک از آنان خالف این مساله برای آنھا مثال و مانند بیاورند؛ از ھیچ



 اصول و مبانی اعتقادی ٣٢

باشد، به ویژه امام احمد؛ و نیز سلف ح نمیثابت نشده است و صحی
اند ھرچند در صالح در معانی آنھا فرو نرفته و برای آنھا مثال نزده

ای به پیروی از روش مقاتل، میان برخی از معاصران امام احمد، عده
به چیزی از این امور پرداختند؛ که البته در این مورد به مقاتل اقتدا 

 ،مالک ،پیشوایان اسالم ھمچون ابن مبارکشود بلکه به ائمه و نمی
عبید و مانند اینھا اقتدا اسحاق و ابی ،احمد ،شافعی ،اوزاعی ،ثوری

 �، سخنی از جنس سخنان متکلمین آنھاشود؛ که در کالم تمام می
شود؛ و براستی چیزی از سخنان دیده نمی -چه رسد به فالسفه 

اند، وارد و َجرح سالم متکلمین و فالسفه در کالم کسانی که از عیب
 شود.نمی

 (نکاتی از مترجم) معرفی مقاتل بن سلیمان:
مقاتل بن سلیمان بن بشر خراسانی، ابوالحسن بلخی، مقیم مرو بود. ابن 

و  اندترک کردهروایتش را و نموده او را تکذیب «گوید: حجر در مورد وی می
 ». استمتھم به تجسیم او 

علم قرآن را که با کتب یھود و نصاری بخشی از «گوید: و ابن حبان می
کرد و با این گرفت و خداوند را به مخلوقات تشبیه میاز آنان می موافق بود،

کتاب  هبھجری وفات کرد.  ١٥٠گفت. در سال ھمه در حدیث دروغ می
شرح حال وی در میزان  ) و٢/٢٧٢) و تقریب التھذیب (٣/١٤المجروحین (

 .رجوع شود )١٠/٢٧٩تھذیب التھذیب () و ٤/١٧٣عتدال (اإل
کردند گروھی بودند که خداوند متعال را به مخلوقات تشبیه می مشبھه:

کردند، دیدند و لمس میو صفات خالق را با صفاتی که از مخلوقات می
دند. و از کسانی که در اسالم به تشبیه سخن گفته و بدان نمومقایسه می

ل متعات که در اثبات صفات خداوند مشھور شدند، مقاتل بن سلیمان اس
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غلو وی در اثبات صفات،  هل به تجسیم بود. و چه بسا کیقا ومبالغه نمود 
 . گردیدغلو جھم بن صفوان در انکار صفات الھی منجر به 

در خراسان جھم بن صفوان ظھور کرد و به تعطیل «گوید: امام ذھبی می
مقاتل  اوخراسان در برابر  و در داددعوت می(رد) صفات الھی و خلق قرآن 

 به تا جایی کهبن سلیماِن مفسر ظھور کرد که در اثبات صفات غلو کرد 
و اشعری در مقاالت از ) ١٦٠-٥٩(تذکرةالحفاظ: ». ل شدیقابودن جسم 

الله جسم است و او به صورت انسان است که «گفت: کند که میوی نقل می
ا و جوارح برخوردار است و گوشت و خون و مو و استخوان دارد و از اعض

(مقاالت ». دست و پا و سر چشم دارد و با این وجود شبیه غیر خود نیست
 ).٢٥٩، ٢٥٨، ١/٢١٤ن (یسالمیاإل

گوید: کند، آنجا که میامام ابوحنیفه آنان را به بدترین مردم توصیف می
ه بسا چاند: جھمیه و مشبھه؛ و دو گروه از مردم خراسان بدترین مردمان«

 ).١٣/٣٨٢(تاریخ بغداد ». گفت: مقاتلیه؛ (پیروان مقاتل بن سلیمان)میکه 
و علمای سلف به خاطر بدعتی که مقاتل بنیان نھاد، وی را نکوھش 

گوید: و روایت از وی را ترک کردند. اسحاق بن ابراھیم حنظلی می نمودند
ای آنھا سه نفر در خراسان ظھور کردند که در بدعت و دروغ نظیری بر«

(تاریخ بغداد ». نیست: جھم بن صفوان و عمر بن صبیح و مقاتل بن سلیمان
١٣/١٦٤.( 

ترین دو گروه از مردم روی زمین، منفور«گوید: و امام ابویوسف می
 ) ١٣/١٦٤ (تاریخ بغداد». مردمان نزد من ھستند: مقاتله و جھمیه

مقاتل، خداوند « گوید:می) ٢/٦١٨» (منھاج السنة النبویة«ابن تیمیه در 
گاه تر است. و اشعری این مقاالت را از کتب معتزله به حقیقت حال وی آ

و چه بسا و شاید  ؛انددهگردانکند که آنان از مقاتل بن سلیمان روینقل می
اند، یا از وی نقل کردهبه دروغ که در نقل از وی، دست برده یا اینکه خود 
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کنم که وی اند وگرنه من گمان نمیدهاز او نقل کر اینکه از فردی غیر ثقه
که شافعی میتا این حد رسیده باشد (که قائل به تجسیم باشد) درحالی

ی مقاتل است و ھرکس اراده مدیونھرکس قصد تفسیر دارد، وی «گوید: 
 ». ابوحنیفه است مدیونفقه دارد، او 

و ھرچند مقاتل بن سلیمان از کسانی نیست که به حدیث وی احتجاج 
گاھی وی به  -بر خالف مقاتل بن حیان که ثقه است  -شود  اما در علم و آ

که برخی از علما در اموری با وی مانند ابوحنیفه  .تفسیر و... تردیدی نیست
کس در فقه و فھم اند، اما ھیچرا بر وی انکار کرده مواردیو  ندمخالفت کرد

اند که قصد وی نقل کردهدر این راستا اموری را از  و ؛و علم وی شکی ندارد
و بعید نیست  -باشد که دروغ محض میو را داشتند، درحالیاعیبجویی از 

لی که از مقاتل نقل شده از این باب باشد. [اما آنچه امام اشعری از یمسا
اند چنانیز امام ابوحنیفه و... از وی نقل کرده آن رامانند ھمقاتل نقل کرده، 

 ].اعلمتر گذشت. والله که پیشن
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و ھرکس تفسیر حدیثی را نداند و عقلش به درک آن نرسد، برای وی 
. و بر وی الزم است که به تصدیق کند آن راکه  ھمین اندازه کافی است

 .١آن ایمان آورد و تسلیم شود. مثل حدیث صادق المصدوق

 
و امام احمد از عبدالله بن صحیحین و سنن اشاره به روایتی دارد که  -١

که صادق المصدوق  ج رسول الله«گوید: اند که میروایت کرده س مسعود

ْرَ�ِعَ� يَْوًما نُطَفًة، ُ�مَّ «است فرمودند: 
َ
ِه أ مِّ

ُ
َحَدُ�ْم ُ�َْمُع َخلُْقُه يِف َ�ْطِن أ

َ
إِنَّ أ

، ُ�مَّ يُرَْسُل يَُ�وُن يِف َذلَِك َعلََقًة ِمثَْل َذلَِك، ُ�مَّ يَُ�وُن يِف َذلَِك ُمْضَغًة ِمثَْل َذلَِك 
َجِلِه، َوَ�َمِلِه، 

َ
ْرَ�ِع لَكَِماٍت: بَِ�تِْب ِرْزقِِه، َوأ

َ
وَح، َوُ�ْؤَمُر بِأ الَْملَُك َ�يَنُْفُخ ِ�يِه الرُّ

َنَِّة َحىتَّ َما 
ْ
ْهِل اجل

َ
َحَدُ�ْم يَلَْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
َ َ�ْ�ُُه إِنَّ أ

َ
 إِهل

َ
ي ال ِ

َّ
ْو َسِعيٌد، فََواذل

َ
وََشيِقٌّ أ

ْهِل انلَّاِر، يَ�ُ 
َ
ِكتَاُب، َ�يَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْ
 ِذَراٌع، فَيَْسِبُق َعلَيِْه ال

َّ
وُن بَيْنَُه َوَ�يْنََها إِال

 
َّ

ْهِل انلَّاِر، َحىتَّ َما يَُ�وُن بَيْنَُه َوَ�يْنََها إِال
َ
َحَدُ�ْم يَلَْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
َ�يَْدُخلَُها، َو�ِنَّ أ

َنَِّة، َ�يَْدُخلُهَ  ِذَراٌع، فَيَْسِبُق َعلَيْهِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
ِكتَاُب، َ�يَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْ
نطفه ھریک : «»ال

شود. سپس تا چھل روز دیگر از شما مدت چھل روز در رحم مادر جمع می
آید و بعد از چھل روز دیگر به پاره گوشتی تبدیل به شکل خون بسته در می

و او دمد روح را در وی میکه فرستد ای را میشود. آنگاه خداوند فرشتهمی
کند: به نوشتن عمل، رزق، اجل و شقاوت و را به نوشتن چھار چیز مامور می

تا دھد سعادتش. اینجاست که فردی از شما عمل بھشتیان را انجام می
ماند ولی کتاب (تقدیرش) بین او و بھشت فقط یک ذراع باقی می جایی که

دھد و درنتیجه به دوزخ ا انجام میگیرد و اعمال دوزخیان ربر او پیشی می
که تا جایی دھد انجام می ارود. و شخص دیگری از شما عمل دوزخیان رمی

گیرد و ماند ولی تقدیر بر او پیشی میفقط یک ذراع باقی می دوزخبین او و 
 ».روددھد درنتیجه به بھشت میاعمال بھشتیان را انجام می
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ی تقدیر و روایاتی که در مساله و از این قبیل است احادیث و اخبار
 وارد شده است؛ 

  .١اندو نیز چنین است تمام احادیثی که در باب رویت وارد شده
 

بینند احادیث در اثبات اینکه مومنان در آخرت پروردگارشان را می -١
 صحیح و متعددی وارد شده است از جمله: 

 ج رسول الله خدمتگوید: که می س حدیث جریر بن عبدالله بجلی •
َما إِنَُّ�ْم «نشسته بودیم که به ماه شب چھارده نگاه کرد و فرمود: 

َ
أ

وَن يِف ُرْؤَ�ِتِه، فَإِِن   تَُضامُّ
َ

َقَمَر، ال
ْ
ْوَن َر�َُّ�ْم َكَما تََرْوَن َهَذا ال َسرَتَ

ْمِس، َوَ�بَْل غُ   ُ�ْغلَبُوا ىلَعَ َصَالٍة َ�بَْل ُطلُوِع الشَّ
َ

ْن ال
َ
 -» ُرو�َِهااْستََطْعتُْم أ

 َجِر�ٌر 
َ
َفْجَر، ُ�مَّ قََرأ

ْ
َعرْصَ َوال

ْ
وََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َ�ۡبَل ُطلُوِع ﴿َ�ْعِ� ال

ۡمِس  ۖ  ٱلشَّ بزودی پروردگارتان را »: «]١٣٠[طه:  ﴾َوَ�ۡبَل ُغُرو�َِها
بینید، در این مورد ھیچ مزاحمتی که این ماه را میچنانبینید،  می

خواھید دیدار خداوند نخواھد داشت. (اگر میبرای شما وجود 
نصیب شما شود) سعی کنید بر نمازھای صبح و عصر مواظبت کنید. 

خداوند را قبل از طلوع و قبل از «سپس جریر این آیه را تالوت نمود: 
)؛ ١/٤٣٩)؛ مسلم (١/١٠٥بخاری (». غروب آفتاب به پاکی یاد کنید

(تحفه: » الکبری«در  )؛ نسائی٢٥٥١)؛ ترمذی (٤٧٢٩ابوداود (
 ) از طریق قیس بن ابی حازم از جریر.١٧٧) و ابن ماجه (٢/٤٢٧

گفتند: ای رسول خدا، آیا  کسانی«گوید: که می س حدیث ابوھریره •
فرمودند:  ج بینیم؟ رسول اللهرا در روز قیامت می أل پروردگارمان

ِهَ�ِة، « ْمِس يِف الظَّ آیا در : «»لَيَْسْت يِف َسَحابٍَة؟َهْل تَُضارُّوَن يِف ُرْؤ�َِة الشَّ
؟! گفتند: ھستروز صاف و بدون ابر، مشقتی در دیدن خورشید 
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َْدِر، َهْل تَُضارُّوَن يِف ُرْؤ�َِة «خیر؛ رسول خدا فرمودند:  َقَمِر يَلْلََة ابلْ
ْ
ال

آیا در دیدن ماه شب چھارده که در ابرھا پنھان : «»لَيَْس يِف َسَحابٍَة؟

ي «فرمودند:  ج ید؟! گفتند: خیر؛ رسول اللهنیست، مشکلی دار ِ
َّ

فََواذل
 َكَما تَُضارُّوَن يِف ُرْؤ�َِة 

َّ
 تَُضارُّوَن يِف ُرْؤ�َِة َر�ُِّ�ْم، إِال

َ
َ�ْفيِس �ِيَِدهِ ال

َحِدِهَما
َ
سوگند به کسی که جانم در دست اوست، در دیدن : «»أ

 پروردگارتان دچار مشکل نخواھید شد و مشقتی نخواھید داشت
ای که در دیدن یکی از آنھا (ماه و خورشید) دچار مگر به اندازه

) از طریق ٤٧٣٠) و ابوداود (٤/٢٢٧٩مسلم (». شویدمشکل می
  سفیان بن عینیه از سھیل بن ابوھریره؛

گوید: گفتیم: ای رسول خدا، آیا که می س حدیث ابوسعید خدری •

َهْل تَُضاُروَن يِف «بینیم؟ فرمودند: در روز قیامت پروردگارمان را می
ْمِس َوالَقَمِر إَِذا اَكنَْت َصْحًوا؟ ابر، در آیا در روز صاف و بی: «»ُرْؤَ�ِة الشَّ

گفتیم: خیر؛ فرمودند: » بینید؟دیدن ماه و خورشید مشکلی می

 َكَما تَُضاُروَن يِف «
َّ

إِنَُّ�ْم َال تَُضاُروَن يِف ُرْؤ�َِة َر�ُِّ�ْم يَْوَمئٍِذ، إِال
فَ
در دیدن پروردگارتان در آن روز مشکلی  ه طور قطعب: «»َ�ِتِهَماُرؤْ 

که در دیدن آنھا (ماه و خورشید) دچار نخواھید داشت مگر چنان
بخاری  ).(یعنی ھرگز مشکلی نخواھید داشت». یدباشمشکل 

) از طریق عطاء بن یسار از ابوسعید با ١/١٦٧) و مسلم (٤/٢٨٥(
 د.تر از آنچه بیان شمتنی طوالنی

 ج گوید: رسول اللهکه می س حدیث صھیب بن سنان نمری •
: «فرمودند: 

َ
َنََّة، قَاَل: َ�ُقوُل اُهللا َ�بَارََك َوَ�َعاىل

ْ
َنَِّة اجل

ْ
ْهُل اجل

َ
إَِذا َدَخَل أ

لَْم تُْدِخلْنَا 
َ
لَْم تُبَيِّْض وُُجوَهنَا؟ أ

َ
ِز�ُدُ�ْم؟ َ�يَُقولُوَن: أ

َ
تُِر�ُدوَن َشيْئًا أ
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َنََّة، وَ 
ْ
ْ�ُطوا َشيْئًا اجل

ُ
َِجاَب، َ�َما أ

ْ
نَا ِمَن انلَّاِر؟ قَاَل: َ�يَْكِشُف احل ُ�نَجِّ

 َر�ِِّهْم َعزَّ وََجلَّ 
َ

َحبَّ إيَِلِْهْم ِمَن انلََّظِر إىِل
َ
چون اھل بھشت وارد : «»أ

خواھید چیزی (را فرماید: میبھشت شوند، الله تبارک و تعالی می
تان) ھایدریافت کردید، بر نعمتتر ھایی که پیشبیش از نعمت

ھای مان را (با نعمتھایگویند: آیا چھرهبھشتیان می» بیفزاییم؟
شمار) روشن و شادمان نکردی؟ آیا ما را وارد بھشت نکردی و از بی

مان ندادی؟ (بیش از این دیگر چه است؟) پس حجاب آتش نجات
که عمتی کنند که) به آنان نشود (چنان احساس میبرداشته می

تر از نگاه کردن به سوی پروردگارشان باشد، عطا نشده محبوب
» الکبری«نسائی در  ،)٢٥٥٢ترمذی ( ،)١/١٦٣مسلم (». است

) از طریق عبدالرحمن بن ابی ١٨٧) و ابن ماجه (٤/١٩٨(تحفه:
 لیلی از صھیب.

فرمودند:  ج کند رسول اللهکه روایت می س حدیث ابوموسی اشعری

ٍة آنِيَتُُهَما، َوَما ِ�يِهَما، وََجنَّتَاِن ِمْن َذَهٍب آنِيَتُُهَما، َوَما ِ�يِهَما، َوَما َجنَّتَاِن « ِمْن فِضَّ
َ�اِء ىلَعَ وَْجِهِه يِف َجنَِّة َعْدنٍ  ِكرْبِ

ْ
 رَِداُء ال

َّ
 َر�ِِّهْم إِال

َ
ْن َ�نُْظُروا إىِل

َ
َقْوِم َوَ�ْ�َ أ

ْ
: »َ�ْ�َ ال

ست اباشد؛ و دو باغ در آنھاست از نقره می ھا و آنچهدو باغ است که ظرف«
بھشتیان و اینکه به  بینباشد. و ھا و آنچه در آنھاست از طال میکه ظرف

کبریایی بر  حجابپروردگارشان در بھشت عدن نگاه کنند، مانعی جز 
) و ٢٥٢٨)؛ ترمذی (١/١٦٣)؛ مسلم (٤/٢٨٧بخاری (». صورتش نیست

) از طریق ابوبکر بن ابوموسی اشعری از ٦/٤٦٨(تحفة: » الکبری«نسائی در 
 پدرش.
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ھا به دور مانده و شنونده از شنیدن آنھا احساس ھرچند از گوش
آن ترس و وحشت کند؛ بلکه باید به آنھا ایمان آورد و حتی یک حرف از 

اند ھم رد نکند و در مورد احادیث دیگری که راویان ثقه روایت کرده را
 .١نیز امر چنین است

 
١- 
 با ٢٥٤(ص» الشریعة«) و آجّری در ٣١١» (السنة«بوبکر خالل در ا (

کنند که چون سند صحیح از ابوعبید قاسم بن سالم روایت می
این احادیث نزد ما «نزد وی ذکر شد، گفت:  خداونددیدار  احادیِث 

و این ». اندحق است که برخی از مردم از برخی دیگر نقل کرده
روایت کرده است. و لفظ خالل آن است که الفاظی است که آجّری 

این احادیث حق است، شک و تردیدی در آنھا نمی«ابوعبید گفت: 
اند تا اینکه به ما از یکدیگر نقل کرده مورد اعتمادرود؛ افراد ثقه و 

اند به آنھا که وارد شدهکنیم و چنانرسیده است؛ آنھا را تصدیق می
 ».آوریمایمان می

 گوید: در مورد این احادیث وراق روایت است که می و از عبدالوھاب
در پاسخ گفت: ما به حق بودن این  از اسود بن سالم سوال کردم؟
) ٣١٢خالل (». کنیمسوگند یاد می ،احادیث، به طالق و حق بودن

 ) و سند آن صحیح است.٢٥٤(ص» الشریعة«و 
  که روایت است  -محمد بن سلیمان بن حبیب اسدی  -و از ُلَوْین

به سفیان بن عیینه گفته شد: (نظرت در مورد) احادیثی «گوید: می
که در باب دیدن خداوند روایت شده (چیست؟) گفت: این احادیث 

» الشریعة«». شنیدیم افراد ثقهاند به ھمان صورتی که آنھا را از حق
 ) با سند صحیح.٢٥٤(ص
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 که به درحالی«گوید: و از فضل بن زیاد روایت است که می
گوید: ابوعبدالله احمد بن حنبل خبر رسیده بود که شخصی می

و بسیار خشمگین شده بود، از وی  ؛شودخداوند در آخرت دیده نمی
شود، شنیدم که فرمود: ھرکس بگوید الله در آخرت دیده نمی

ی درحقیقت کافر شده و لعنت خداوند و خشم و غضب الھی و ھمه

ةٌ ﴿فرموده است: مردم بر او باد. آیا الله متعال ن  ٢٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ
 ٞ ھایی شادمان در آن روز چھره« :]٢٣-٢٢[القیامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة

و نیز الله متعال فرموده ». نگرندو شادانند به پروردگار خود می

ََّمۡحُجوُ�ونَ ﴿است:  ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ ل ٓ إِ�َُّهۡم َعن رَّ : ]١٥فین: [المطف ﴾١٥َ�َّ
اند) از ھرگز، قطعا ایشان در آن روز (به سبب کارھایی که کرده«

و این آیات بیانگر آن است ». دیدار پروردگارشان محروم و مطرودند
) ٢٥٤(ص» الشریعة«». بینندرا میمتعال که مومنان در آخرت الله 

 با سند صحیح.
  گوید: می )٥٨٤» (السنة«در  رحمھمااللهو عبدالله بن امام احمد

 - خداونداحادیث دیدار  -این احادیث را  / دیدم که پدرم«
داند و به آنھا معتقد است و آنھا را در کتابی جمع آوری صحیح می

 ». کردنموده و برای ما از آن روایت می
اینکه مومنان پروردگارشان به اقوال اھل علم در وجوب ایمان و تصدیق 

 آن است که در این مختصر ذکر شود.بینند بیشتر از را در آخرت می
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 .١شودکس (در این زمینه) مجادله و مناظره نمیو با ھیچ

 
١-  
  با سند َحَسن از ابن عیسی روایت می٥٦(ص» الشریعة«آجّری در (

روزی مالک بن انس که در مسجد به دستانش «گوید: کند که می
ابوالحوریه میتکیه زده بود، از مسجد بازگشت، مردی که به وی 

خود را به او رسانده و گفت:  -و متھم به بدعت ارجاء بود  -گفتند 
از من بشنو که در مورد آن با تو سخن می چیزیای ابوعبدالله، 

کنم و تو را از رای و دیدگاه گویم و در برابر تو بدان استدالل می
گاه می کنم؛ امام مالک گفت: اگر بر من چیره شده و غلبه خود آ

مودی؟ ابوالحوریه گفت: اگر بر تو غلبه کردم، از من پیروی مین
کنی. امام مالک فرمود: اگر کسی دیگر آمده و با ما سخن گفته و بر 

کنیم. امام ما چیره شد؟ ابوالحوریه گفت: ما نیز از او پیروی می
ی خدا، الله محمد را با یک دین فرستاد و فرمود: ای بنده / مالک

 ».منتقل شویدیگر از دینی به دینی  تو در نظر داری
 کسی که دینش را ھدف مجادله و مناظره «گوید: عمر بن عبدالعزیز می

  ».و مشاجره قرار دھد، بیشترین انتقال (در دین) را خواھد داشت
 مجادله در «فرماید: و از امام مالک بن انس نیز روایت است که می

دانم و از آن نفرت دارم ناپسند می آن راامری است که  خداونددین 
ناپسند می آن راو پیوسته اھل این سرزمین از آن نفرت داشته و 

کردند؛ ھمچون مجادله و سخن گفتن در دانستند و از آن نھی می
ر و ھرچه شبیه اینھاست. و سخن گفتن را یقدتدیدگاه جھم و  مورد

دوست ندارم مگر آن سخنی که در ورای آن عمل است، اما در مورد 
سخن گفتن و مجادله در دین الله و در مورد ذات الھی، سکوت نزد 
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تر است چراکه اھل این سرزمین را دیدم که از مجادله من محبوب
ابن ». کنند مگر آنچه در ورای آن عمل نھفته استدر دین نھی می

با سند صحیح تا احمد  )٢/٩٤» (جامع بیان العلم«عبدالبر نمری در 
گوید: شنیدم مصعب بن عبدالله زبیری می گوید:بن زھیر که می

 کند.گفت: ... و روایت را ذکر میمالک بن انس می
: و احمد بن زھیر که در میان راویان این روایت گویدمیعبدالمنعم سلیم 

ذکر شده، چه بسا که ابن عمرو است، ھمان کسی که ابن حبان وی را در 
»: صنف مع اتقان فیهجمع و ممن«گوید: ذکر نموده و می) ٨/٥٥» (الثقات«
از جمله کسانی است که روایات را جمع آوری کرده و با دقت و استواری به «

 ».پرداخته است ھاتدوین آن
 شخصی از اھل بدعت «گوید: و از سالم بن ابی مطیع روایت است که می

پرسم؛ ای میبه ایوب سختیانی گفت: ای ابوبکر، از تو در مورد کلمه
ای ھم گردانده و با انگشتش اشاره کرد حتی نصف کلمهرویایوب از او 

 جید.) با سند ٥٧(ص» الشریعة«آجّری در ». )(حاضر نیستم بشنوم
  مجادله و مشاجره در دین، «رة روایت است که: قو از معاویه بن

 ) با سند صحیح.٥٦آجّری (ص». سازداعمال را نابود و تباه می
و «گوید: می) ٣٦(ص» شرح السنة«در  / و حسن بن علی بربھاری

ھا ی فرقهر نزد ھمهتقدیسخن گفتن و مجادله و مشاجره بویژه در باب 
باشد و بلکه الله متعال ر از اسرار الله متعال میتقدیاست، چرا که  ممنوع

 ج نھی کرده است و نیز رسول الله مساله تقدیرپیامبران را از سخن گفتن در 
این زمینه نھی کرده است و ھمچنین اصحاب از مشاجره و مجادله در 

 آن راناپسند دانسته و علما و پرھیزگاران امت  آن راو تابعین  ج رسول الله
اند؛ بنابراین آنچه نھی کرده بارهاز مجادله در این حتیاند و ناپسند دانسته
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 بر تو واجب و الزم است تسلیم و اقرار و ایمان و اعتقاد به رھنمودھای نبوی در
   باشد. و الزم است در برابر آنچه جز این است سکوت کنی.امور مختلف می



 اصول و مبانی اعتقادی ٤٤

چراکه سخن گفتن در مساله تقدیر و  .١شودآموخته نمی و جدال
رویت خداوند و قرآن و... مکروه است و از آن نھی شده است. و کسی که 

پردازد ھرچند با جدالش به سنت در این موارد و شبیه آنھا به جدال می
باشد تا اینکه جدال را رھا کرده و به احادیث برسد، از اھل سنت نمی

 ایمان آورد.
 

پردازد در به آن می ھرکس کهمراد از جدال در اینجا، علم کالم است  -١
اللهرحمھمشود؛ و اقوال سلف صالح دینش دچار وسوسه و شک و تردید می

 در ذم کالم و برحذر داشتن از آموختن آن بسیار است. اجمعین
 که الله شود اگر بنده مرتکب ھر عملی «گوید: می / امام شافعی

از آن نھی کرده جز شرک، برای او بھتر است از اینکه مبتال متعال 
از اصحاب کالم (متکلمین) به چیزی اطالع یافتم  وبه کالم شود؛ 

آداب «ابن ابی حاتم در ». بگوید راآن که گمان نکنم ھیچ مسلمانی 
) از یونس بن عبداالعلی از شافعی. و سند آن ١٨٢(ص» الشافعی

) از طریق ابن خزیمه که از ١/١٠٤( صحیح است. و نیز قوام السنة
 یونس بن عبداالعلی روایت کرده است.

 محمد بن ادریس «گوید: و از ربیع بن سلیمان روایت است که می
کرد، چون آن شخص اھل عراق مناظره میشافعی با مردی از 

اندکی به کالم متمایل شد، شنیدم که امام شافعی به وی گفت: این 
در رھا کن. و فرمود: ھرکس  آن راکالم است، مباحث سخنان از 

وی مردود و باطل است  )و گواھی(، شھادت داشته باشدتعصب  علم
ت کند برای او و اگر بنده پروردگارش را با ھر گناھی جز شرک مالقا

 ی علم کالمھابدعتاین از  کیبا ی را بھتر است از اینکه خداوند
) و قوام ١٨٧(ص» آداب الشافعی«ابن ابی حاتم در ». مالقات کند
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 ) و سند آن صحیح است.١/١٠٦» (الحجة«السنة در 
  گوید: می )٢/٩٥(ص» جامع بیان العلم«و ابن عبدالبر نمری در

اند که اھل کالم، ی شھرھا اجماع کردهاھل علم و حدیث در ھمه«
طبقات  از ی شھرھادر ھمهاینھا اھل بدعت و گمراھی ھستند. و 

و علما تنھا کسانی ھستند که اھل حدیث و  آیندنمی راشمبه علما 
با یکدیگر  ،تفقه در آن ھستند و در اتقان و درک حدیث و فقه آن

 متفاوتند.
 علمای سلف از «گوید: می) ١/٢١٦( »شرح السنة«در  / و بغوی

اھل سنت بر نھی از جدال و مشاجره در باب صفات و نیز نھی از 
 ».در علم کالم و آموختن آن اتفاق نظر دارند کندوکاو

 گوید: می) ٣٨(ص» شرح السنة«در  / و امام ابومحمد بربھاری
سرگشتگی و  ،گمراھی ،بدعت ،تردید ،شرک ،کفر ،بدان که زندقه«

سرگردانی در دین نیست مگر به سبب کالم و جدال و مشاجره و جر 
و بحث؛ و جای تعجب است! چگونه انسان به مشاجره و مجادله و 

َما يَُ�ِٰدُل ﴿فرماید: می أل که اللهآورد درحالیجر و بحث روی می
ِ ِ�ٓ َءاَ�ِٰت  ِينَ إِ�َّ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ کس به جدال و ھیچ« :]٤[غافر:  ﴾َ�َفُروا

خیزد مگر کسانی که کافر نزاع باطل در برابر آیات الله برنمی
و به آنھا بوده بنابراین بر تو الزم است که تسلیم احادیث ». باشند

و سکوت اختیار  خوداریراضی باشی و از جدال در مورد آنھا 
 ». کنی

 افقة صحیح المنقول لصریح مو«در  / اما شیخ االسالم ابن تیمیه
سلف  سویدلیل ذم و نکوھش علم کالم از  )١/٥٤» (عقولالم

سلف صالح و ائمه «گوید: می وعلیھم را بیان کرده است اللهرضوان
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اند که در آن اسالم تنھا به این دلیل به نکوھش و ذم کالم نپرداخته
اصطالحاتی جدید ھمچون جوھر و عرض و جسم و ... بیان شده 

، معانی است که با از سوی آنھا علم کالم مذمتاست، بلکه دلیل 
کنند؛ معانی باطل و مذمومی در ادله و ھا به آنھا تعبیر میاین عبارت

احکام که نھی از آنھا واجب است چراکه این الفاظ شامل معانی 
که امام احمد در توصیف اھل د چناننباشمجمل در نفی و اثبات می

اند، بر مخالفو  اندلف(با دیگران) مخت قرآنآنھا در «گوید: بدعت می
گویند و با تلبیس اتفاق نظر دارند و سخنان متشابھی می قرآنترک 

بنابراین اگر معانی ». دھندخود مردم جاھل و نادان را فریب می
دانستی و آنان را با کتاب و  را آنان از امثال این عبارات مورد نظر

که حقی را که کتاب و سنت ثابت نمودند، چنان -سنت سنجیدی 
 -کند، نفی شود نفی می آن راثابت شود و باطلی که کتاب و سنت 

این ھمان حق است، بر خالف روشی که اھل بدعت پیش روی 
گویند دارند و با این الفاظ در وسایل و مسائل نفیا و اثباتا سخن می

که از راه راست  بیانی ؛بدون ھیچ بیانی در راستای تفصیل و تقسیم
 ».ھای شبھه افکنی استو مستقیم است؛ و این از انگیزه

 ٦١(ص» فضل علم السلف علی الخلف«در  / و حافظ ابن رجب (
داند و منزلت سلف را بداند و بشناسد، می جایگاهھرکس «گوید: می

ند مانند سکوت در بخشاهکه سکوت آنھا از آنچه در آن سکوت کرد
دال و مشاجره، از روی جھل و نادانی و ھای کالم و کثرت ج

داند که به تفصیل سخن گفتن آنان در کوتاھی نبوده است؛ و می
ای به مقدار نیاز، از این جھت نبوده است، بلکه از باب مساله

پرھیزگاری و ترس از خداوند و نیز خودداری از آنچه سودی ندارد و 
رفتار آنان در پرداختن به آنچه سودمند است، بوده است؛ و این 
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بیان اصول دین و فروع آن، تفسیر قرآن و حدیث، زھد و پارسایی، 
ھا، پند و اندرز و اموری که در مورد آنھا سخن دلی، حکمتنرم

ھرکس راه آنان را در پیش گیرد،  از اینرواند، یکسان است.  گفته
 در پیش گیرددرحقیقت ھدایت شده است و ھرکس راه غیر آنان را 

پس اگر  ... و بحث و جدال و قیل و قال شود زیاد ھایسوالو وارد 
به فضل آنان و به نقص خویش اعتراف کند، (درست اعتراف کرده 

 ». و) حال وی نزدیک به این است
بسیار عجیب است! با اینکه ذم و نکوھش علم کالم در دیدگاه سلف 

ما با این ھمه ذکر نمودیم، ا آن رادر  کندوکاوصالح و نیز سبب نھی از آن و 
در راستای  -شوند برخی از متکلمان متشدد برای کسانی که وارد اسالم می

. دانندفرورفتن در کالم را واجب می -ی شرائع دین نگارش و بازبینی ادله
که این  اندتوضیح دادهاین عملکرد آنان را مردود خوانده و  اکه برخی از علم

 .باشدسلف صالح می اجماعامر بر خالف 
 ٢٠١(ص» مسائل فی طلب العلم«در  / حافظ ابوعبدالله ذھبی (

، آورده ج بر ھر انسانی تصدیق اجمالی ھرچه رسول الله«گوید: می
نسبت به دین اسالم اعتقادی جازم داشته  بایدباشد و واجب می

، آموختن است آرامش یافته دلشگونه باشد؛ و بر کسی که این
واجب  بر وی ھمچنین بازبینی ادله گردد وچیزی از کالم الزم نمی

ی علمای َخَلف و سلف و ھر مصنفی چنین گفته شود؛ و ھمهنمی
گوید: است مگر افرادی نادر از میان متکلمان؛ ابوعمر بن صالح می

اند و آن این امری است که ابتدای این امت بر آن اجماع کرده«
ذکر ھمگی باشد که مذھب فقھا و کسانی از متکلمان اصحاب ما می

 ».آنان میسر نیست
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واجِب  اما در اصِل «گوید: می )١/٢٤» (المجموع«در  / امام نووی
اسالم و آنچه مربوط به عقاید است، ھمین کافی است که انسان ھرچه 

، تصدیق کند و نسبت به آن اعتقادی جازم و سالم از ھر پیامبر آورده است
که ادلهنیست اشد، الزم شک و تردیدی داشته باشد؛ و بر کسی که چنین ب

ی متکلمین در این امور را بداند و بیاموزد؛ و این ھمان دیدگاه صحیح است 
که سلف صالح و فقھا و متکلمان محقق از اصحاب ما و... بر آن اتفاق نظر 

آوردند،) جز آنچه (از کسانی که اسالم می ج دارند. چراکه ھرگز رسول الله
استند و نیز خلفای راشدین و دیگر صحابه و کسانی که در وذکر نمودیم، نخ

دیدگاه درست و صحیح در  روش وبودند، چنین بودند و این  خیر القرون
اند و نیز فقھا است که ی مردم و کسانی که در راه علم گام نھادهمورد توده

روست که ھای کالم خودداری کنند؛ و این از آناز فرورفتن در پیچیدگی
ی عقاید خللی در عقاید آنھا راه پیدا کند که بیرون کردن آن از دایره مبادا

باشد. بلکه صحیح آن است که بر آنچه ذکر نمودیم یعنی اکتفا کار مشکلی 
به تصدیق جازم، کفایت کنند. و بسیاری از اصحاب و یاران محقق و ماھر ما 

 ».اندو... به این مساله تصریح کرده
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 .١است و مخلوق نیستو قرآن کالم الله 

 
شعار «و از طریق ابواحمد الحاکم در  »فعال العبادأخلق «بخاری در  -١

که از او در  -حکم بن محمد طبری «گوید: می )٣٧(ص» اصحاب الحدیث
ما روایت  هبرای من روایت کرد و گفت: سفیان بن عینیه ب -مکه نوشتم 

گفت: اساتید ما از جمله عمرو بن دینار را ھفتاد سال چنان یافتم که می
 ».گفتند: قرآن کالم الله است و مخلوق نیست

  گوید: می) ١٠٠(ص» الرد علی الجھمیة«و ابوسعید دارمی در
گوید: سفیان بن عینیه شنیدم که اسحاق بن ابراھیم حنظلی می«

د: ھفتاد سال اصحاب رسول الله و گویگفت که عمرو بن دینار می
گفتند: الله خالق است و آنچه جز آنان را چنان یافتم که می جز

شود و به اوست مخلوق است و قرآن کالم الله است، از او خارج می
 و سند آن صحیح است.». گردداو باز می

  از طریق ابن راھویه با سند ) ٢٤٥» (سماء و الصفاتاأل«و بیھقی در
اسحاق بن «روایت کرده که اضافه بر آن آمده است:  راآن صحیح 

از جمله  ج راھویه گفت: و عمرو بن دینار بزرگان اصحاب رسول الله
اھل بدر و مھاجرین و انصار ھمچون جابر بن عبدالله و ابوسعید 

 ش خدری و عبدالله بن عمرو و عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر
را درک کرده است که ھمگی آنان و  علیھم/ و نیز بزرگان تابعین

بلکه ابتدای این امت بر این اعتقاد و باور بودند و در این امر ھیچ 
 ».اختالفی نداشتند

  علی بن عبدالله «گوید: می) ٣٣» (فعال العبادأخلق «و بخاری در
قرآن کالم الله است، ھرکس بگوید قرآن «گوید: (بن مدینی) می

 ».ن جایز نیستنماز خواند اوسر  مخلوق است، کافر است و پشت
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و اینکه گفته شود مخلوق نیست، ایراد و ضعفی به قرآن وارد 
و ھیچیک از صفات  ١شود، چراکه کالم الله از خداوند جدا نیست نمی

 الھی مخلوق نیست.
 

شود. شود و از او به غیر او منتقل نمییعنی از خداوند جدا نمی -١
 کبیرا.تعالی الله عن ھذا علوا 

العقیدة «شیخ ما، عالمه، محدث عبدالله بن یوسف الجدیع در کتابش 
معنای اینکه  باید دانست«گوید: می )١٧٧(ص» کالم رب البریة يالسلفیة ف

این نیست که صفت کالم از خداوند متعال » شوداز او خارج می«گفته شد: 
کند به غیر او کند و آنچه بدان تکلم میشود و در غیرالله حلول میجدا می

که برخی از اھل چنان -شود شود و وصفی برای آن غیر مینسبت داده می
این معنا در حق انسان که  ونچ -اند بدعت به این مساله وسوسه شده

مخلوقی ضعیف است، معقول نیست که چون سخنی بگوید با این سخن 
چراکه د و به دیگری ملحق گردد، وگفتن صفت کالم از وی زایل و جدا ش

بار، دیگر این امکان برای وی وجود نخواھد اگر کسی چنین باشد جز یک
داشت که سخن بگوید و تکلم کند، چون اگر یک بار سخن بگوید، صفت 

شود، زیرا کالم از وی خارج شده و از او جدا شده است. کالم از وی جدا می
ه و به غیر ، صفت کالم از وی زایل شداوو با جدا شدن و دور شدن کالم از 

گوید، داند چه میکه میآناو ملحق شده است. براستی این سخنی است که 
گوید؛ چراکه ھرکس با این معنا موصوف به کالم باشد، نمی آن راھرگز 

باشد. و این درحقیقت موصوف به عجز و ناتوانی از سخن گفتن و کالم می
س چگونه آن گوید، قابل تصور نیست، پدر حق مخلوق ضعیفی که سخن می

و ھیچ کسآن خداوندی که ھیچ � أل گمراھان این مساله را در حق الله
کنند؛ الله متعال خویشتن را چنان توصیف تصور می -چیز مانند او نیست 
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کند که متعلق به مشیئت و قدرت اوست، که نموده که به کالمی تکلم می
شنواند؛ و نیز به ھریک از مخلوقاتش که بخواھد، می آن راھرگاه بخواھد 

رسد و تمام خود را چنین توصیف نموده که کلماتش ھرگز به پایان نمی
شود؛ و کسی که وصف وی چنین باشد، صفت او با یک یا چندین بار  نمی

به او  گویدسخنی که میشود. و ھرتکلم و سخن گفتن، از او جدا نمی
 منسوب است نه به غیر او.

قرآن کالم الله است، از الله جدا « گوید:سی میلحافظ ابوالولید طیا
 ».نیست

از او »: «منه بدا«گویند: این قول سلف که می«گوید: و شیخ االسالم می
شود و مقصودشان این نیست که کالم از ذات الھی جدا می». شودآغاز می

مخلوق و بلکه سایر صفاتش از او جدا  یابد، چراکه کالِم در غیر او حلول می
شوند، پس چگونه جایز است که کالم به غیر او منتقل نمی شود و نیزنمی

 ».الھی یا دیگر صفاتش از ذاتش جدا شوند

َحٞد ّمَِن ﴿فرماید: : الله متعال میدگویمیعبدالمنعم سلیم 
َ
 ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ �ۡن أ

ٰ �َۡسَمَع َكَ�َٰم  ٱۡستََجارَكَ  ِجۡرهُ َح�َّ
َ
ِ فَأ اگر یکی از  ای پیامبر)«( :]٦[التوبة:  ﴾ٱ�َّ

 ».مشرکان از تو پناھندگی طلبید، او را پناه بده تا کالم الله را بشنود
شنود، ھمان کالم الله است که به پس آنچه مشرِک پناه خواسته از قاری می

بود و شود نه به غیر او؛ اما اگر کالم خداوند از او جدا میالله نسبت داده می
د و نسبت صفت به موصوف صحیح نبود. شد دیگر انتساب آن به خداونجدا می

ھای و بدون ھیچ شک و تردیدی عین این کالم ھمان است که در مصحف
باشد، بر خالف باور لفظیه از اشاعره و کسانی که معتقدند آنچه در مسلمانان می

 کند و آن کالم الله نیست. باشد، داللت بر کالم الله میھا میمصحف
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ۡكُنونٖ  ٧٧لَُقۡرَءاٞن َكرِ�مٞ  ۥإِنَّهُ ﴿فرماید: و الله متعال می �َّ  ٧٨ِ� كَِ�ٰٖب مَّ
هُ  ُرونَ إِ�َّ  ۥٓ َ�َمسُّ این « :]٨٠-٧٧[الواقعة:  ﴾٨٠ٱلَۡ�ٰلَِم�َ تَ�ِ�ٞل ّمِن رَّّبِ  ٧٩ٱلُۡمَطهَّ

قدر) است. در کتاب پوشیده (لوح محفوظ) (کتاب) قرآنی کریم (و گرامی
. از سوی پروردگار زنند دست نمی است. که جز پاکان (فرشتگان) به آن

 ». جھانیان نازل شده است
گردد که کالم خداوند که وحی او و از سوی با توجه به این آیه روشن می

باشد. و ھمچنین باید در نظر در کتاب مکنون (پنھان) می او نازل شده
داشت عالوه بر اینکه کالم الله در کتاب مکنون است، ھمچنین در مصحف

دانیم و نمیباشد و ما قرآنی جز ھمین کالم عربی نازل شده نمیمی ھا نیز
پایان ». کالم خود نامیده است آن را أل شناسیم و این ھمان است که الله

 .اللهحفظهسخن استاد ما 
کنم، اما اھمیت از اینکه بحث در این زمینه طوالنی شد، عذرخواھی می

طلبد و من کسی را نیافتم که بھتر از می تفصیل بیشتری این مساله شرح و
 به شرح و تفصیل این مساله پرداخته باشد.الله حفظهاستاد ما الجدیع 
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و بر حذر باش از مناظره با کسانی که به مجادله در این مساله می
کنند و در آن و غیر آن جدال می ٢و نیز کسانی که در باب لفظ ١پردازند

دانم آن مخلوق است یا غیر مخلوق، آن گوید: نمیکند و میتوقف می
چنین شخصی اھل بدعت است و ھمچون کسی  ٣فقط کالم الله است؛

که آن کالم الله است و گوید: قرآن مخلوق است، درحالیاست که می
  مخلوق نیست.

 
 تعالیرحمھمااللهابوعبدالرحمن عبدالله بن احمد بن حنبل  -١

یدم که چون در مورد قرآن از پدرم شن«گوید: می) ٨٠» (السنة«در
است، مخلوق نیست و در  أل کالم الله«از وی سوال شد، فرمود: 

؛ و با کسی که در این زمینه جدال و جر و بحث جایز نیستمورد آن 
 ».کند، ننشینیدمجادله می

یعنی بگوید: لفظ من در قرائت قرآن مخلوق است؛ این روش دیگر  -٢
گویند: قرآن مخلوق است؛ اھل بدعت است، ھمان کسانی که می

پس از رسوا شدن این روش را ایجاد کردند تا بدعت خود را آنان 
قرار داده و در  دستاویزی آن راگونه خواستند تا ترویج دھند و این

پِس آن خود را پنھان کنند؛ گفتند: لفظی که به ھنگام قرائت قرآن 
آنان را از  شود، مخلوق است. امام احمد و دیگر علمااز ما خارج می
 اند.جھمیه شمرده

گوید: می) ١/١٨٠» (السنة«در  تعالیرحمھمااللهعبدالله بن امام احمد 
گویند: لفظ ما در قرائت قرآن مخلوق از پدرم سوال کردم: گروھی می«

: آنھا جھمیه ھستند و آنھا بدتر از کسانی ھستند که در مورد گفتاست. 
وی بسیار  برایو این امر ». ھم استکنند. این قول جکالم الله توقف می

 ».گران آمد و گفت: این کالم جھم است
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آنھا کسانی ھستند که گفتند: قرآن کالم الله است، اما  الواقفة: -٣
گوییم مخلوق نیست. آنھا نیز از اھل توقف کرده و گفتند: نمی

باشند. کسی از آنان که جاھل است، باید سوال کند و بدعت می
که از امام معروف به کالم است، جھمی است چناناز آنھا که  کسی

 احمد وارد شده است.
 شنیدم از پدرم در «گوید: می) ٢٢٣» (السنة«احمد در  عبدالله بن

: کسی که (در مورد کالم و در پاسخ گفت مورد واقفه سوال شد
شود، جھمی الھی) مجادله و مشاجره کند و با کالم شناخته می

شود، تا از کالم نیست از وی دوری میاست و کسی که معروف به 
گاھی ندارد، سوال کند. و  دیدگاه خود بازگردد؛ و کسی که علم و آ

 ».: آنان بدتر از جھمیه ھستندیک بار گفت
  از ابوداود سجستانی روایت «گوید: می) ٨٧» (الشریعة«و آجّری در

است که: شنیدم از امام احمد سوال شد: آیا این اجازه و رخصت 
آنان ھست که بگویند: قرآن کالم الله است و سپس ساکت  برای

شود؟! اگر مردم دچار فتنه شوند. امام احمد گفت: چرا ساکت می
که شدند برای وی گنجایش سکوت بود، اما زمانیخلق قرآن نمی

 گویید؟!گفتند آنچه گفتند، چرا سخن نمی
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ب که در به ھمان ترتی ١قیامتو ایمان به دیدن پروردگار در روز 
صحیح از رسول خدا روایت شده است؛ و ایمان به اینکه رسول احادیث 

که این مساله به طور صحیح از پروردگارش را دیده است؛ چنانج  الله
 آن راس روایت شده است. قتادة از عکرمه از ابن عبا ج رسول الله

کرمه از ابن عباس روایت و نیز حکم بن ابان از ع .٢روایت کرده است
ھران از ابن عباس روایت و نیز علی بن زید از یوسف بن م .٣کرده است
 .٤کرده است

وارد شده، بر  ج و نزد ما این حدیث به ھمان صورتی که از رسول الله
باشد. و سخن گفتن در مورد آن بدعت است، اما به آن، به ظاھرش می

کس چکه وارد شده است، ایمان داریم و در مورد آن با ھیھمان صورت 
  .٥کنیمنمیمناظره 

 
تر سخن در احادیث دیدن خداوند متعال و ذکر اقوال اھل علم پیش -١

 در وجوب تصدیق و ایمان به آن گذشت.
عاصم در و ابن ابی )٢٩٠، ١/٢٨٥» (المسند«امام احمد در  -٢

و بیھقی در ) ٤٩٤» (الشریعة«و آجّری در  )٤٣٣» (السنة«
از  )١/٥٠٩» (الحجة«و قوام السنة در ) ٤٤٤» (سماء والصفاتاأل«

اند طریق حماد بن سلمه از قتاده از عکرمه از ابن عباس روایت کرده

يُْت َر�ِّ «فرمودند:  ج که: رسول الله
َ
را  أل پروردگارم« :»أل َرأ

 و سند آن حسن است.». دیدم
، نسائی در )٣٢٧٩(، ترمذی )٤٣٧» (السنة«عاصم در ابن ابی -٣

» التوحید«و ابن خزیمه در ) ١٢٤-١٢٣-١٥ (تحفة:» الکبری«
اند از طریق حکم بن ابان از عکرمه از ابن عباس روایت کرده) ١٩٨(

محمد پروردگارش را دید. گفتم: آیا الله نفرموده «گوید: که می
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بَۡ�ٰرُ �َّ تُۡدرُِ�ُه ﴿است: 
َ
ۖ وَُهَو يُۡدرُِك  ٱۡ� بَۡ�َٰر

َ
چشم«:]١٠٣[األنعام:  ﴾ٱۡ�

پس ابن عباس ». یابدھا را در مییابند و او چشمنمیھا او را در 
ھا زمانی است که خداوند با گفت: وای بر تو، این عدم ادراک چشم

نوری که نور اوست ظاھر شود و تجلی پیدا کند؛ و گفت: خداوند دو 
 بار خود را به او نشان داد.

 ، این حدیث حسن غریب است.طریقگوید: با این ترمذی می
به سبب ضعف  آن راگویم: بلکه سند آن صحیح است. ھرچند برخی می

اند. اما بسیاری از اھل علم ھمچون ابن َمعین و حکم بن ابان معلل دانسته
اند. و ابن خلفون توثیق وی را از ابن نمیر نسائی، حکم بن ابان را ثقه دانسته

ورد جرح کسانی که در م هو ابن مدینی و احمد بن حنبل حکایت نموده و ب
 آن نیست. شرحکه اکنون جای  پاسخ دادهاند، وی سخن گفته

 .یافت نشداین روایت  -٤
کند. بحثی که ابن قیم جوزی ابن تیمیه را تایید میقول این سخن،  -٥

امام «کند که: از وی با این مضمون نقل می) ٣/٣٧( »زادالمعاد«در 
سر پروردگارش را با دو چشم ج  نگفته که رسول الله / احمد

 ».دیده است
سخن ابن عباس مبنی بر اینکه رسول الله «گوید: ابن تیمیه می

َراهُ «: فرمودندج  اینکه رسول اللهپروردگارش را دیده با 
َ
�َّ أ

َ
نوری « :»نُوٌر �

با قلبش «در تناقض نیست؛ و نیز با اینکه گفته است: » است چگونه او را دیدم
به طور صحیح روایت است که ج  اللهکه از رسول درحالی» الله را دیده است

يُْت َر�ِّ «فرمودند: 
َ
اما این دیدار در اسراء ». را دیدم أل پروردگارم« :»أل َرأ

نبوده است بلکه در مدینه بوده است، زمانی که از نماز صبح خواب ماندند و 
اند. و بر به صحابه خبر دادند که در آن شب، در خواب پروردگارشان را دیده
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گوید: بله، به حق که پروردگارش را می / است که امام احمداین اساس 
دیده است. چراکه رویای پیامبران حق است؛ اما امام احمد نگفته است که 

است؛ و ھرکس با دو چشم سر در بیداری پروردگارش را دیده  ج رسول الله
ت: گفته اس باریکاین مساله را از او حکایت کند، او را متھم کرده است. لیکن 

گفته است: با قلبش او را دیده است. و این  دیگر پروردگارش را دیده است. و بار
دو روایت از او حکایت شده است و نیز روایت سومی که از تصرف برخی از 

پروردگارش را با دو  ج باشد از او ذکر شده است که رسول اللهاصحابش می
روایت سوم در  که نصوص احمد موجود است و اینچشم سر دید. درحالی

 آن نیست.
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ایمان به میزان در روز قیامت به ھمان صورت که وارد شده است؛ و 
ای وزن ندارد و پشه ١ی َپرشود که به اندازهبنده در روز قیامت وزن می

آمده است. و ایمان به آن  ٢که در حدیثشود چناناعمال بندگان وزن می
کنند کسانی که این امور را رد میگردانی از و تصدیق آن و اعراض و روی

 و نیز ترک مجادله و مشاجره با وی از مبانی اعتقادی دین است. 
 ٣.گویدو در روز قیامت الله متعال بدون واسطه با بندگان سخن می 
 

کند روایت میج  دارد که از رسول الله س اشاره به حدیث ابوھریره -١

يِت «که فرمودند: 
ْ
ِمُ� يَْوَم الِقيَاَمِة، َال يَِزُن ِعنَْد إِنَُّه يَلَأ الرَُّجُل الَعِظيُم السَّ

ِ َجنَاَح َ�ُعوَضٍة، اقَْرُءوا:  ﴾َوۡزٗنا ٱلۡقَِ�َٰمةِ فََ� نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ﴿ ا�َّ
آید که نزد روز قیامت مردی درشت اندام و چاق می«: »]١٠٥[الکهف:

بخوانید (کالم الله را که  ای وزن ندارد،ی پر پشهالله به اندازه
بخاری ». روز قیامت وزنی برای آنھا بر پا نخواھیم کرد ):فرماید می

 ).٤/٢١٤٧) و مسلم (٣/١٥٧(
وارد شده (ترازوی اعمال) احادیث صحیح زیادی در اثبات میزان  -٢

 است، از جمله: 
گوید: شنیدم رسول از نواس بن سمعان کالبی روایت است که می •

: »الِْمَ�اُن �ِيَِد الرَّمْحَِن يَْرَ�ُع قَْوًما َوَ�ِْفُض آَخِر�نَ «فرمودند:  ج الله
برد و میزان به دست خداوند رحمن است، گروھی را باال می«

عاصم و ابن ابی )٤/١٨٢(امام احمد ». آوردگروھی دیگر را پایین می
 )٢/٢٨٩(و حاکم ) ٣٨٦» (الشریعة«و آجّری در  )٥٥٢» (السنة«در 

 و سند آن صحیح است.
» الحجة«و قوام السنة در ) ٣٨٢(ص» الشریعة«و آجّری در  •

اند که میاز سلمان فارسی روایت کرده -با سند حسن-) ١/٤٦٤(
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ای شود که دارای لبهروز قیامت، صراط قرار داده می«گوید: 
ھا و باشد. و اگر در دو کفه آن آسمانھمچون تیغ (آرایشگری) می

ی) آنھا را در آنھاست قرار داده شود، گنجایش (ھمهزمین و آنچه 
گویند: دھد. پس فرشتگان میدارد و ھمه را در خود جای می

شود؟ خداوند متعال زان وزن میپروردگارا، چه کسی با این می

لْقِي«فرماید:  می نْ خَ ئْتُ مِ نْ شِ ھریک از مخلوقاتم را که « :»مَ
که حق عبادت تو ا، چنانگویند: پروردگارفرشتگان می». بخواھم

 ».بود، تو را عبادت نکردیم
 ج اند که رسول اللهروایت کرده س و بخاری و مسلم از ابوھریره •

لَكَِمتَاِن َخِفيَفتَاِن ىلَعَ اللَِّساِن، ثَِقيلَتَاِن يِف الِمَ�اِن، َحِبيبَتَاِن «فرمودند: 
ِ الَعِظيِم، ُسبْحَ   الرَّمْحَِن: ُسبَْحاَن ا�َّ

َ
ِ َوحِبَْمِدهِ إىِل دو کلمه « :»اَن ا�َّ

وجود دارد که بر زبان سبک، ولی در ترازوی اعمال (میزان) سنگین 
سبحان الله العظیم و  ):اند (که عبارتند ازو نزد خداوند محبوب

پاک و منزه است خداوند بزرگ، پاک و منزه »: سبحان الله و بحمده
 ».گوییماست الله و حمد و ستایش او را می

 ج روایت است که رسول الله س و از عبدالله بن عمرو بن عاص •
يِت ىلَعَ رُُءوِس «فرمودند:  مَّ

ُ
َ َعزَّ وََجلَّ �َْستَْخِلُص رَُجًال ِمْن أ إِنَّ ا�َّ

، لُكُّ ِسِجلٍّ َمدَّ  ِقيَاَمِة، َ�يَنرُْشُ َعلَيِْه �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� ِسِجالًّ
ْ
ََالئِِق يَْوَم ال

ْ
اخل

َظلََمتَْك 
َ
ُ�نِْكُر ِمْن َهَذا َشيْئًا؟ أ

َ
ُ: أ

َ
، ُ�مَّ َ�ُقوُل هل َرَصِ َافُِظوَن؟  ابلْ

ْ
َكتَبيَِت احل

ْو َحَسنٌَة؟ َ�يُبَْهُت الرَُّجُل، َ�يَُقوُل: 
َ
لََك ُعْذٌر، أ

َ
، َ�يَُقوُل: أ ، يَا رَبِّ

َ
قَاَل: ال

َْوَم 
ْ

 ُظلَْم ايل
َ

، َ�يَُقوُل: بََ�، إِنَّ لََك ِعنَْدنَا َحَسنًَة َواِحَدًة، ال ، يَا رَبِّ
َ

ال
ُ بَِطاقٌَة، ًدا  َعلَيَْك، َ�تُْخَرُج هلَ نَّ ُ�َمَّ

َ
، َوأ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
ِ�يَها: أ
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َِطاقَُة َمَع 
ْ

، َما َهِذهِ ابل وُه، َ�يَُقوُل: يَا رَبِّ ْحرِضُ
َ
ُ، َ�يَُقوُل: أ

ُ
َ�بُْدُه َورَُسوهل

 ُ�ْظلَُم "، قَاَل: 
َ

ِت؟ َ�يَُقاُل: إِنََّك ال ِجالَّ ُت يِف «َهِذهِ السِّ ِجالَّ  َ�تُوَضُع السِّ
ةٍ  ٌء � «، قَاَل: »ِكفَّ  َ�ثُْقُل يَشْ

َ
َِطاقَُة، َوال

ْ
ُت، َوَ�ُقلَِت ابل ِجالَّ َ�َطاَشِت السِّ

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  خداوند متعال در روز قیامت مردی از امت مرا « :»ا�َّ
گشاید ی اعمال را بر وی میدھد که نود و نه کارنامهنجات می

ی دید چشم وسیع است. سپس اندازهکه ھر کارنامه به چنان
کنی؟ آیا ھا چیزی را انکار میفرماید: آیا از محتوای این کارنامه می

فرشتگانی که نوشتن اعمال تو را بر عھده داشتند و نگھبان و 
گوید: خیر، یارب؛ خداوند اند؟ میمراقب تو بودند، بر تو ظلم کرده

ی تو شفاعت کند) داری؟ برا فرماید: آیا عذر یا نیکی (کهمتعال می
فرماید: بلکه شود. سپس خداوند متعال میزده میشگفتپس وی 

شود. پس باشد. امروز بر تو ظلم نمیبرای تو نزد ما یک نیکی می
ال الله إله إن ال أشھد أ«آورند که در آن کارتی برای وی بیرون می

برای  فرماید:باشد. خداوند متعال میمی» رسولهن محمدا عبده وأو
پروردگارا، این کارت «گوید: وزن کردن آن آماده باش. آن شخص می

شود: قطعا آید؟ گفته میھا چیزی به حساب نمیدر برابر آن کارنامه
ھا در یک فرمودند: پس کارنامه ج شود. رسول اللهبه تو ظلمی نمی

ی دیگر قرار شود و آن کارت در کفهکفه ترازو (میزان) قرار داده می
ھا باال آمده و کارت بر آنھا سنگینی میی کارنامهشود. ھمهده میدا

کند؛ و براستی چیزی در برابر نام خداوند مھربان و بخشنده، 
و ابن  )٢٦٣٩(، ترمذی )٢/٢١٣(امام احمد ». کندسنگینی نمی

از طریق لیث بن سعد از عامر بن یحیی از  )٤٣٠٠(ماجه 
عبدالله بن عمرو بن عاص  گوید: شنیدمعبدالرحمن حلبی که می
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 اند و سند آن صحیح است.روایت کرده آن راگوید:... می
 است کهروایت  س در این زمینه حدیث صحیحی از عدی بن حاتم -٣

 َسيلَُكُِّمُه َر�ُُّه، لَيَْس «فرمودند:  ج رسول الله
َّ

َحٍد إِال
َ
َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

یک از شما نیست مگر ھیچ« :»ِحَجاٌب َ�ُْجبُهُ بَيْنَُه َوَ�يْنَُه تُرمُْجَاٌن، َوَال 
که بین او و پروردگارش چنانگوید، اینکه پروردگارش با او سخن می

) و ٤/٢٥٦امام احمد (». که مانع شود، نیست ایپردهواسطه و 
و ترمذی  )٤/٢٨٧) و بخاری (٤٣٨» (السنة«در بن احمد عبدالله 

و ) ١٥٠(ص» التوحید«و ابن خزیمه در  )١٨٥(و ابن ماجه  )٥/٢٤(
 اند.روایت کرده آن را) ٢٧٠(ص» الشریعة«آجّری در 
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و از دیگر مبانی اعتقادی است: ایمان به حوض و اینکه در روز قیامت 
شوند و اختصاص دارد که امتش بر آن وارد می ج حوضی به رسول الله

ھای آن به فعرض آن ھمچون طول آن است و به فاصله یک ماه؛ و ظر
اند؛ احادیث صحیح متعددی در این زمینه با طرق تعداد ستارگان آسمان

 .١مختلف وارد شده است
 

) از عبدالله بن ١/٢١٧) و مسلم (٤/١٤١در این زمینه امام بخاری ( -١

َحويِْض َمِسَ�ُة َشْهٍر، «اند که رسول خدا فرمودند: روایت کرده ب عمرو
�ْيَُض ِمَن 

َ
َماِء، َمْن َماُؤُه أ ْطيَُب ِمَن الِمْسِك، َوِ�َ�انُُه َكنُُجوِم السَّ

َ
، َوِر�ُُه أ نَبِ

اللَّ
بًَدا

َ
 أ

ُ
مسافت یک ماه راه است.  هوض من به اندازح: «»رَشَِب ِمنَْها فََال َ�ْظَمأ

 هھایش به اندازآبش سفیدتر از شیر و بویش خوشبوتر از مشک و پارچ
ھا آب بنوشد، ھرگز تشنه نخواھد پارچ ستارگان آسمان است. ھرکس از آن

 ».شد
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این امت در  و اینکه ١عذاب قبرو از مبانی اعتقادی است: ایمان به 
شوند و از ایمان و اسالم و اینکه پروردگارش چه شان آزمایش میقبرھای

 ٢شوند.میکسی بوده؟ و پیامبرش چه کسی بوده؟ سوال 
خداوند بخواھد و آنگونه که  کهآیند، چنانو نکیر و منکر نزد وی می

 او اراده کند؛ و ایمان به آن و تصدیق آن از امور اعتقادی است.
 

که:  کندمیروایت  ل از ام المومنین عایشه )١/٤١١(امام مسلم  -١
ھا در قبر ھای یھود مدینه نزد من آمدند و گفتند: مردهدو پیرزن از پیرزن«

آنان را تکذیب کردم. دوست نداشتم آنان را  شوند؛ منعذاب داده می
، به رسول الله گفتم: ای آمدتصدیق کنم. چون آنان رفتند و رسول الله 

ھای یھود مدینه نزد من آمده و گمان رسول خدا، دو پیرزن از پیرزن
شوند. رسول خدا فرمودند: شان عذاب میھا در قبرھایکردند که مرده می

بُوَن َعَذابًا �َْسَمُعُه ابَلَهائُِم لُكَُّهاَصَدَ�تَا، إِ�َُّهْم �ُ « ھا درست گفتند، مرده« :»َعذَّ
ام ». شنوندمی آن راشوند، عذابی که حیوانات شان) عذاب می(در قبرھای

گوید: پس از این ماجرا ھیچگاه پیامبر را در نماز ندیدم المومنین عایشه می
 .»بردپناه می اللهمگر اینکه از عذاب قبر به 

ھمراه رسول خدا «گوید: روایت است که می س از براء بن عازب -٢
درحالی به قبر رسیدیم  وشدیم بیرون ی مردی از انصار برای تشییع جنازه

نشستند و  ج که ھنوز لحد آماده نبود و حفر آن تمام نشده بود. رسول الله
ای بود. در گویا بر روی سر ما پرنده کهچناننشستیم  ایشانما نیز اطراف 

پس سرش را س ،دزچوبی بود که با آن به زمین میتکه دست رسول خدا 

َقرْبِ «بلند کرده و دو یا سه بار فرمود: 
ْ
ِ ِمْن َعَذاِب ال از عذاب « »:اْستَِعيُذوا بِا�َّ

َعبَْد الُْمْؤِمَن إَِذا اَكَن يِف انِْقَطاٍع «سپس فرمودند: ». پناه ببرید اللهقبر به 
ْ
إِنَّ ال
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نَّ 
َ
َماِء �ِيُض الْوُُجوهِ، َكأ ِخَرِة، نََزَل إيَِلِْه َمَالئَِ�ٌة ِمَن السَّ

ْ
ْ�يَا َو�ِْ�بَاٍل ِمَن اآل ِمَن ادلُّ

َنَِّة، َحىتَّ 
ْ
َنَِّة، وََحنُوٌط ِمْن َحنُوِط اجل

ْ
ْ�َفاِن اجل

َ
ْمُس، َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن أ وُُجوَهُهُم الشَّ

َرَصِ  َالُم، َحىتَّ َ�ِْلَس ِعنَْد َ�ِْلُسوا ِمنُْه َمدَّ ابلْ ، ُ�مَّ ييَِجُء َملَُك الَْموِْت، َعلَيِْه السَّ
ِ َورِْضَواٍن". قَاَل:   َمْغِفَرٍة ِمَن ا�َّ

َ
يِّبَُة، اْخُريِج إىِل تَُها انلَّْفُس الطَّ َّ�

َ
ِسِه، َ�يَُقوُل: �

ْ
َرأ
قَ « َقْطَرُة ِمْن يِف السِّ

ْ
َخَذَها لَْم َ�تَْخُرُج �َِسيُل َكَما �َِسيُل ال

َ
ُخُذَها، فَإَِذا أ

ْ
اِء، َ�يَأ

َكَفِن، َوِ� َذلَِك 
ْ
ُخُذوَها، َ�يَْجَعلُوَها يِف َذلَِك ال

ْ
يََدُعوَها يِف يَِدهِ َطْرفََة َ�ْ�ٍ َحىتَّ يَأ

رِْض 
َ ْ
ْطيَِب َ�ْفَحِة ِمْسٍك وُِجَدْت ىلَعَ وَْجِه األ

َ
َنُوِط، َوَ�ُْرُج ِمنَْها َكأ

ْ
قَاَل: » احل

 قَالُوا: َما َهَذا "َ�يَْص 
َّ

وَن، َ�ْعِ� بَِها، ىلَعَ َمَإلٍ ِمَن الَْمَالئَِ�ِة، إِال َعُدوَن بَِها، فََال َ�ُمرُّ
ونَُه بَِها  ْسَمائِِه الَّيِت اَكنُوا �َُسمُّ

َ
ْحَسِن أ

َ
يُِّب؟ َ�يَُقولُوَن: فَُالُن ْ�ُن فَُالٍن، بِأ وُح الطَّ الرُّ

ْ�يَا، َحىتَّ يَنْتَُهو ُ، َ�يُْفتَُح لَُهْم فَيَُشيُِّعُه يِف ادلُّ
َ

ْ�يَا، فَيَْستَْفِتُحوَن هل َماِء ادلُّ  السَّ
َ

ا بَِها إىِل
ابَِعِة،  َماِء السَّ  السَّ

َ
َماِء الَّيِت تَِليَها، َحىتَّ يُنْتََ� بِِه إىِل  السَّ

َ
ُ�وَها إىِل ِمْن لُكِّ َسَماٍء ُمَقرَّ

: اْكتُبُوا ُ َعزَّ وََجلَّ رِْض، فَإِ�ِّ  َ�يَُقوُل ا�َّ
َ ْ
 األ

َ
ِ�يُدوُه إىِل

َ
ِكتَاَب َ�بِْدي يِف ِعلِّيَِّ�، َوأ

ْخَرى". قَاَل: "َ�تَُعاُد ُروُحُه 
ُ
ْخرُِجُهْم تَاَرًة أ

ُ
ِ�يُدُهْم، َوِمنَْها أ

ُ
ِمنَْها َخلَْقتُُهْم، َوِ�يَها أ

:ُ
َ

ِن هل
َ

ِ�يِه َملَاَكِن، َ�يُْجِلَسانِِه، َ�يَُقوال
ْ
،  يِف َجَسِدهِ، َ�يَأ ُ َ ا�َّ َمْن َر�َُّك؟ َ�يَُقوُل: َر�ِّ

ِي 
َّ

ُ: َما َهَذا الرَُّجُل اذل
َ

ِن هل
َ

ِْسَالُم، َ�يَُقوال
ْ

ُ: َما ِدينَُك؟ َ�يَُقوُل: ِديِ�َ اإل
َ

ِن هل
َ

َ�يَُقوال
ُ: وَ 

َ
ِن هل

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�يَُقوال َما بُِعَث ِ�يُ�ْم؟ َ�يَُقوُل: ُهَو رَُسوُل ا�َّ

َماِء:  قُْت، َ�يُنَاِدي ُمنَاٍد يِف السَّ ، فَآَمنُْت بِِه وََصدَّ ِ ُت ِكتَاَب ا�َّ
ْ
ِعلُْمَك؟ َ�يَُقوُل: قََرأ

 
َ

ُ بَابًا إىِل َنَِّة، َواْ�تَُحوا هلَ
ْ
ِبُسوُه ِمَن اجل

ْ
ل
َ
َنَِّة، َوأ

ْ
فْرُِشوُه ِمَن اجل

َ
ْن َصَدَق َ�بِْدي، فَأ

َ
أ

َنَِّة". قَاَل: 
ْ
�ِ «اجل

ْ
ُ يِف َ�رْبِهِ َمدَّ برََصِهِ َ�يَأ قَاَل: » . يِه ِمْن َروِْحَها، َوِطيِبَها، َو�ُْفَسُح هلَ

ي  ِ
َّ

�رِْشْ بِاذل
َ
�ِح، َ�يَُقوُل: أ ِ�يِه رَُجٌل َحَسُن الْوَْجِه، َحَسُن اثلِّيَاِب، َطيُِّب الرِّ

ْ
"َوَ�أ

 ُ
َ

ي ُكنَْت تُوَعُد، َ�يَُقوُل هل ِ
َّ

َك، َهَذا يَْوُمَك اذل نَْت؟ فَوَْجُهَك الْوَْجُه ييَِجُء �رَُسُّ
َ
: َمْن أ

ْهِ�، 
َ
 أ

َ
رِْجَع إىِل

َ
اَعَة َحىتَّ أ قِِم السَّ

َ
اِلُح، َ�يَُقوُل: رَبِّ أ نَا َ�َملَُك الصَّ

َ
، َ�يَُقوُل: أ ِ�َْ

ْ
بِاخل
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ْ�يَا َو�ِ  اَكفَِر إَِذا اَكَن يِف انِْقَطاٍع ِمَن ادلُّ
ْ
َعبَْد ال

ْ
ِخَرةِ، َوَمايِل". قَاَل: "َو�ِنَّ ال

ْ
ْ�بَاٍل ِمَن اآل

َماِء َمَالئَِ�ٌة ُسوُد الْوُُجوهِ، َمَعُهُم الُْمُسوُح، َ�يَْجِلُسوَن ِمنُْه َمدَّ  نََزَل إيَِلِْه ِمَن السَّ
تَُها انلَّْفُس  َّ�

َ
ِسِه، َ�يَُقوُل: �

ْ
، ُ�مَّ ييَِجُء َملَُك الَْموِْت، َحىتَّ َ�ِْلَس ِعنَْد َرأ َرَصِ ابلْ

َِبيثَُة،
ْ
ُ�َها  اخل ُق يِف َجَسِدهِ، َ�يَنزَْتِ ِ وََغَضٍب". قَاَل: "َ�تَُفرَّ  َسَخٍط ِمَن ا�َّ

َ
اْخُريِج إىِل

َخَذَها لَْم يََدُعوَها يِف 
َ
ُخُذَها، فَإَِذا أ

ْ
وِف الَْمبْلُوِل، َ�يَأ وُد ِمَن الصُّ فُّ َكَما يُنزَْتَُع السَّ

ْ�نَتِ ِر�ِح ِجيَفٍة يَِدهِ َطْرفََة َ�ْ�ٍ َحىتَّ َ�َْعلُوَها يِف تِ 
َ
لَْك الُْمُسوِح، َوَ�ُْرُج ِمنَْها َكأ

ٍ ِمَن  وَن بَِها ىلَعَ َمَأل رِْض، َ�يَْصَعُدوَن بَِها، فََال َ�ُمرُّ
َ ْ
وُِجَدْت ىلَعَ وَْجِه األ

َِبيُث؟ َ�يَُقولُوَن: فَُالُن ْ�ُن فَُالٍن بِ 
ْ
وُح اخل  قَالُوا: َما َهَذا الرُّ

َّ
ْ�بَِح الَْمَالئَِ�ِة، إِال

َ
أ

ْ�يَا، فَيُْستَْفتَُح  َماِء ادلُّ  السَّ
َ

ْ�يَا، َحىتَّ يُنْتََ� بِِه إىِل ْسَمائِِه الَّيِت اَكَن �َُس�َّ بَِها يِف ادلُّ
َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ"، ُ�مَّ قََرأ

َ
ُ، فََال ُ�ْفتَُح هل

َ
بَْواُب ﴿ هل

َ
َ� ُ�َفتَُّح لَُهْم �

َماءِ َوَ� يَْدُخلُوَن اْ�َنََّة َح�َّ يَلَِج اْ�ََمُل ِ� َسّمِ اْ�َِياِط   ]٤٠[األعراف:  ﴾السَّ
 : ُ َعزَّ وََجلَّ ْفَ�، َ�تُْطَرُح ُروُحُه «َ�يَُقوُل ا�َّ رِْض السُّ

َ ْ
ٍ� يِف األ اْكتُبُوا ِكتَابَُه يِف ِسجِّ

:» . َطرًْحا
َ
ِ ﴿ ُ�مَّ قََرأ ْو َوَمْن �ُْ�ِْك ب

َ
ْ�ُ أ َماءِ َ�َتْخَطُفُه الطَّ �ََّما َخرَّ ِمَن السَّ

َ
ِ فََك� ا�َّ

ِ�يِه  ]٣١[الحج:  ﴾َ�ْهوِي بِهِ الّرِ�ُح ِ� َمَ�ٍن َسِحيقٍ 
ْ
"َ�تَُعاُد ُروُحُه يِف َجَسِدهِ، َوَ�أ

 
َ

ُ: َمْن َر�َُّك؟ َ�يَُقوُل: َهاهْ َهاهْ ال
َ

ِن هل
َ

ِن َملَاَكِن، َ�يُْجِلَسانِِه، َ�يَُقوال
َ

ْدرِي، َ�يَُقوال
َ
 أ

ي بُِعَث  ِ
َّ

ُ: َما َهَذا الرَُّجُل اذل
َ

ِن هل
َ

ْدرِي، َ�يَُقوال
َ
 أ

َ
ُ: َما ِدينَُك؟ َ�يَُقوُل: َهاهْ َهاهْ ال

َ
هل

 ُ
َ

ْن َكَذَب، فَافْرُِشوا هل
َ
َماِء أ ْدرِي، َ�يُنَاِدي ُمنَاٍد ِمَن السَّ

َ
 أ

َ
ِ�يُ�ْم؟ َ�يَُقوُل: َهاهْ َهاهْ ال

ِ�يِه ِمْن َحرَِّها، وََسُموِمَها، َوُ�َضيَُّق َعلَيِْه ِمَن انلَّارِ 
ْ
 انلَّاِر، َ�يَأ

َ
ُ بَابًا إىِل ، َواْ�تَُحوا هلَ

ِ�يِه رَُجٌل قَِبيُح الْوَْجِه، قَِبيُح اثلِّيَاِب، ُمننِْتُ 
ْ
ْضَالُعُه، َو�َأ

َ
ْتَِلَف ِ�يِه أ

َ
َ�رْبُُه َحىتَّ خت

ي ِ
َّ

�رِْشْ بِاذل
َ
�ِح، َ�يَُقوُل: أ ي ُكنَْت تُوَعُد، َ�يَُقوُل: َمْن  الرِّ ِ

َّ
�َُسوُءَك، َهَذا يَْوُمَك اذل

 
َ

َِبيُث، َ�يَُقوُل: رَبِّ ال
ْ
نَا َ�َملَُك اخل

َ
، َ�يَُقوُل: أ ِّ نَْت؟ فَوَْجُهَك الْوَْجُه ييَِجُء بِالرشَّ

َ
أ
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اَعةَ   رو کردن بهی مومن در لحظه جدایی از دنیا و که بندهزمانی« :»تُِقِم السَّ
ھایی ھای سفید، چھرهقرار گیرد، فرشتگانی از آسمان با چھره آخرت

ھای آیند. با آنھا کفنی از کفنبه سوی وی فرود می ،ھمچون خورشید
ی مردگان است مانند بھشت و عطری از عطرھای بھشت (حنوط: عطر ویژه

بیند، (در اطراف باشد. این فرشتگان تا آنجا که چشم وی میمی ).کافور و..
آید تا اینکه می ÷ (فرشته مرگ) نشینند. سپس ملک الموتمیوی) 

گوید: ای نفس پاک، به سوی مغفرت و آمرزش نشیند و مینزدیک سرش می
روح از بدن وی «فرمودند:  ج و رضوان پروردگار خارج شو. رسول الله

گردد. ای آب از مشک آب خارج میشود که قطرهچنان به آسانی خارج می
گیرد. چون روح وی را گرفت، فرشتگان حتی می آن راپس ملک الموت س

الموت رھا نمیدر دست ملک آن رای یک چشم بر ھم زدن ھم به اندازه
دھند. و گیرند و در آن کفن و در آن عطر قرار میمی آن راکنند، مگر اینکه 

مین بھترین بوی مشکی که بر روی ز باشود گونه روح از جسد خارج میاین
برند و بر ھیچ پس روح او را باال میسشود. رسول خدا فرمودند: یافت می

گویند: این روح گذرند مگر اینکه فرشتگان میگروھی از فرشتگان نمی
گویند: فالن بن فالن است. و او را با خوشبو، روح چه کسی است؟! می

کنند. تا اینکه ھایی که او را در دنیا بر آن نام نھادند، معرفی میبھترین اسم
 رسند؛ برای باز شدن درھای آسمان دنیا به روی ویبه آسمان دنیا می

گونه در ھر شود و ایند، درھای آسمان بروی آنھا باز میگیرناجازه می
ھمراھی  آن راآسمان فرشتگانی که نزدیک آن روح ھستند تا آسمان بعدی 

فرماید: می أل الله آنجارسند. کنند تا اینکه با آن به آسمان ھفتم میمی
و او را به زمین باز گردانید،  ثبت کنیدی مرا در علیین بنده ی اعمالنامه

گردانم و بار دیگر آنان من او را از زمین خلق کرده و آنان را به زمین باز می



 ٦٧  متن رساله

فرمودند: روح وی به جسدش باز  ج کنم. رسول اللهرا از آن بیرون می
نشانند و به او مینزد وی آمده و او را می شود و دو فرشتهگردانده می

گوید: پروردگار من الله است. سپس به او میگویند: پروردگارت کیست؟ می
گوید: دین من اسالم است. سپس به وی میگویند: دین تو چیست؟ می

گوید: او رسول الله گویند: مردی که در میان شما مبعوث شده کیست؟ می
گوید: کتاب الله را خواندم و بدان مل تو چیست؟ میگویند: عاست. به او می
ام دھد که: بندهآسمان ندا می ازتصدیق نمودم. منادی  آن راایمان آوردم و 

راست گفت، از بھشت برای او فرش کنید و از بھشت او را لباس بپوشانید و 
فرمودند: از بھشت بوھای  ج دری به سوی بھشت بر او باز کنید. رسول الله

ی دید چشم وسعت رسد و قبرش به اندازهو زیبا به مشام وی می شخو
روی و خوش لباس و با بوی فرمودند: و مردی خوش ج یابد. رسول الله می

بشارت بده به چیزی که تو را «گوید: آید و میخوش و خوب نزد وی می
به او » کند، این روزی است که بدان وعده داده شده بودی؛شادمان می

ی کسی است که با خیر و خوبی ات، چھره: تو کیستی؟ چھرهگوید می
 ،گوید: پروردگاراگوید: من عمل صالح تو ھستم. میآید؛ آن شخص می می

 قیامت را بر پا کن تا به خانواده و اموالم بازگردم. 
ی کافر در لحظه جدا شدن از دنیا و فرمودند: و چون بنده ج رسول الله
ھای سیاه گیرد، فرشتگانی از آسمان با چھرهیمآخرت قرار  رو کردن به

به سوی وی  ھایی بافته شده از مو (با الیاف زبر و درشت)ھمراه با پارچه
نشینند، سپس ملک او می اطرافبیند، که چشم می آنجاآیند و تا فرود می

گوید: ای نفس خبیث نشیند و میآید تا اینکه کنار سرش میالموت می
فرمودند: پس روحش  ج خشم الله و غضب او. رسول اللهخارج شو به سوی 

بیرون  شاز جسد آن راگردد، که ملک الموت در جسدش پراکنده می
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شود (که با خود از پشم خیس بیرون آورده می خارکه کشد چنان می
گیرد. آید؛) و روحش را میکشد و با دشواری بیرون میھای دیگری می پشم

ی یک چشم بر گیرد، فرشتگان به اندازهمی چون ملک الموت روح وی را
در  آن را وکنند ھم زدن ھم روح وی را در دست ملک الموت رھا نمی

ای که در دھند. و از وی مانند بدترین بوی مردهقرار می ی زبر و مویی پارچه
روند و از فرشتگان با روح وی به باال می ؛گرددشود، خارج میزمین پیدا می

گویند: این روح گذرند مگر اینکه فرشتگان میفرشتگان نمی ھیچ گروھی از
ھایی که گویند: فالن بن فالن است؛ و او را با بدترین نام؟ میکیستخبیث 

به آسمان دنیا  او کنند تا اینکه با، معرفی میزدندصدایش میدر دنیا 
کنند، اما دری برای وی درخواست باز شدن درھای آسمان می و رسند می

َال ُ�َفتَُّح لَُهْم «این آیه را خواندند:  ج شود. سپس رسول اللهبرای او باز نمی
ِيَاِط 

ْ
ََمُل يِف َسمِّ اخل

ْ
َنََّة َحىتَّ يَِلَج اجل

ْ
َماء َوَال يَْدُخلُوَن اجل بَْواُب السَّ

َ
درھای »:«أ

شوند مگر اینکه شتر از گردد و به بھشت وارد نمیآسمان بروی آنان باز نمی
فرماید: کتاب او را در می أل پس الله». سوزن خیاطی بگذرد سوراخ

روح وی انداخته  و ).ی جھنم بنویسیدترین طبقهدر پایین( »سجین«

ِ ﴿این آیه را خواندند:  ج شود. سپس رسول الله می ِ ٱَوَمن �ُۡ�ِۡك ب َما  �َّ َّ�
َ
فََك�

َمآءِ ٱَخرَّ ِمَن  ۡ�ُ ٱَ�َتۡخَطُفُه  لسَّ ۡو َ�ۡهوِي بِهِ  لطَّ
َ
 ﴾٣١ِ� َمَ�ٖن َسِحيقٖ  لّرِ�حُ ٱأ

به الله شرک آورد، پس گویی از آسمان سقوط کرده  ھرکسو « :]٣١[الحج: 
یا باد او را به جایی بسیار  ربایند، خوار) او را میاست، آنگاه پرندگان (گوشت

شود و دو سپس روح وی به جسدش باز گردانده می». کند دور پرتاب می
گویند: پروردگار تو کیست؟ به او مینشانند و فرشته نزد وی آمده و او را می

 ).گوید: ھاه ھاه، (این کلمه در اینجا به معنای ترس و بیم و ھراس استمی
دانم. گوید: ھاه ھاه، نمیگویند: دین تو چیست؟ میھا به او میدانم. فرشته نمی
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کیست؟ می شما مبعوث شده، گویند: این مردی که در میانسپس به او می
دھد که: دروغ گفت. پس برای منادی از آسمان ندا می دانم.گوید: ھاه ھاه، نمی

به سوی او باز کنید؛ و از گرمی و سموم  دوزخفرش کنید و دری از  دوزخاو از 
اش ھای دندهشود که استخوانرسد و قبر وی چنان تنگ میبه وی می دوزخ

آید که لباس زشت بر ی زشت نزد وی میمردی با چھرهرود؛ و در ھم فرو می
گوید: بشارت بده به چیزی و بوی بد و متعفن به ھمراه دارد. پس می ردتن دا

شود، این روزی است که بدان وعده داده که موجب اذیت و آزار و زیان تو می
ی کسی است که شر و ات چھرهگوید: تو کیستی؟ چھرهشده بودی. کافر می

گوید: گوید: من عمل خبیث تو ھستم. سپس کافر میبه ھمراه دارد. میبدی 
در بن احمد و عبدالله  )٤/٢٨٧(احمد  مسند». پروردگارا قیامت را برپا مکن

و سند آن حسن است. و احادیث در این ) ٤٧٥٣(و ابوداود  )١٤٣٨» (السنة«
 زمینه بسیارند.

و احادیث روایت  اخبار«گوید: می )٣٣٣(ص / ی طحاویشارح عقیده
قبر و نعمت و خوشی آن برای کسی  در ثبوت عذاب ج شده از رسول الله

متواتر است. بنابراین اعتقاد به  ،که مستحق آن است و نیز سوال دو فرشته
ثبوت آن و ایمان بدان واجب است و در مورد کیفیت و چگونگی آن سخن 

پی برده و از آن  تواند به کیفیت و چگونگی آنگوییم چون عقل نمینمی
گاه شود، زیرا در این دنیا به عقل توانایی درک آن داده نشده است  مطلع و آ

محال و غیرممکن  آن راآورد که عقل و از سوی دیگر شرع ھم چیزی را نمی
 مانند.ھا در آن متحیر میآورد که عقلداند، اما گاھی مسائلی را میمی
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و اینکه گروھی پس از سوختن در  ج و ایمان به شفاعت رسول الله
شوند و به نھری در از آن خارج می -اند که مانند خاکستر شده -دوزخ 
گونه که در حدیث آمده شوند، آنی بھشت شستشو داده میدروازه

خواھد، از امور که میو با کیفیتی که خداوند خواسته و چنان ١است
ق آن از دین و امور اعتقادی است؛ بلکه فقط ایمان به آن و تصدی

 اعتقادی است. 
 

فرمودند:  ج دارد که رسول الله س اشاره به حدیث ابوسعید خدری -١

ْهَل انلَّاِر انلَّاِر، «
َ
َنََّة، يُْدِخُل َمْن �ََشاُء بِرمَْحَِتِه، َوُ�ْدِخُل أ

ْ
َنَِّة اجل

ْ
ْهَل اجل

َ
يُْدِخُل اُهللا أ

ْخرُِجوُه،  ُ�مَّ َ�ُقوُل: ا�ُْظُروا َمْن وََجْدُ�مْ 
َ
يِف قَلِْبِه ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل ِمْن إِيَماٍن فَأ

َيَا، َ�يَنْبُتُوَن ِ�يِه 
ْ
ِو احل

َ
َيَاِة، أ

ْ
َ�يُْخرَُجوَن ِمنَْها مُحًَما قَْد اْمتََحُشوا، َ�يُلَْقْوَن يِف َ�َهِر احل

لَْم تَرَ 
َ
يِْل، أ  َجانِِب السَّ

َ
ِبَُّة إىِل

ْ
ُْرُج َصْفَراَء ُملْتَِو�ًَة؟َكَما تَنْبُُت احل

َ
 :»وَْها َكيَْف خت

خواھد با کند و ھرکس را که میخداوند اھل بھشت را وارد بھشت می«
، سپس اندازددوزخیان را به دوزخ میکند. و رحمت خود وارد بھشت می

یابید، ی خردلی ایمان میی دانهفرماید: بنگرید ھرکس در قلبش به اندازهمی
شوند بیرون کنید؛ پس (این افراد از دوزخ) بیرون آورده می دوزخاو را از 
اند. سپس در رود حیات یا حیا اند که خاکستر شدهکه چنان سوختهدرحالی

که دانه در کنار سیل رویند چنانشوند و در آن می(باران) انداخته می
بخاری » آید؟روید؛ آیا ندیدی که چگونه زرد رنگ و پیچ خورده بیرون می می

  .)١/١٧٢(و مسلم  )١/١٣(
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شود و و ایمان به اینکه مسیح دجال (در نزدیکی قیامت) خارج می 
بین دو چشمانش نوشته شده: کافر؛ و ایمان به احادیثی که در مورد وی 

 و ایمان به اینکه این امر شدنی است، از امور اعتقادی است.  .١آمده است
شود و دجال را (از آسمان) نازل میایمان به اینکه عیسی بن مریم و 

 .٢کشددر باب لد می
 

احادیث در این زمینه بسیارند و توضیح و برشمردن آنھا در این  -١
را  س حدیث انس بن مالک گنجد، اما به عنوان مثالمختصر نمی

 «فرمودند: ج  گوید: رسول اللهکنیم که میذکر می
َّ

َما ِمْن نيَِبٍّ إِال
نَْذَر 

َ
ْعَوَر، َوقَْد أ

َ
ْعَوُر، َو�ِنَّ َر�َُّ�ْم لَيَْس بِأ

َ
 إِنَُّه أ

َ
ال

َ
اَب، أ َكذَّ

ْ
ْعَوَر ال

َ ْ
تَُه األ مَّ

ُ
أ

ھیچ پیامبری نبوده مگر اینکه امتش « »:َوَمْكتُوٌب َ�ْ�َ َ�يْنَيِْه ك ف ر
را در مورد یک چشِم (راست) کوِر دروغگو بیم و ھشدار داده است؛ 

گاه باشید که یک چشم او کور  پروردگارتان  به طور قطعاست و آ
مسلم ». و در بین دو چشمش نوشته شده: ک ف ر ؛چنین نیست

از طریق ھشام دستوائی از قتاده از انس؛ و در روایتی  )٤/٢٢٤٨(

ْي اَكفِرٌ «آمده است: 
َ
اُل َمْكتُوٌب َ�ْ�َ َ�يْنَيِْه ك ف ر أ جَّ در بین « :»ادلَّ

 ».دو چشم دجال نوشته شده، کفر یعنی کافر
در مورد دجال ج  گوید: رسول اللهمی س نواس بن سمعان -٢

نَا َحِجيُجُه ُدونَُ�ْم، َو�ِْن َ�ُْرْج «فرمودند: 
َ
نَا ِ�يُ�ْم فَأ

َ
إِْن َ�ُْرْج َوأ

ُ َخِليَفيِت ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلٍم، َ�َمْن  َولَْسُت ِ�يُ�ْم، فَاْمُرٌؤ َحِجيُج َ�ْفِسِه، َوا�َّ
ْدَرَ�ُه ِمنُْ�ْم فَ 

َ
َكْهِف، فَإِ�ََّها ِجَواُرُ�ْم ِمْن أ

ْ
 َعلَيِْه فََواتَِح ُسوَرِة ال

ْ
لْيَْقَرأ

اگر زمانی بیرون آید که من در میان شما ھستم، پس من « »:فِتْنَِتهِ 
زمانی خارج شد که  خود به تنھایی با او مبارزه خواھم کرد؛ اما اگر
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رکوب او من در میان شما نبودم، ھرکس به اندازه توان خود برای س
بکوشد. خداوند پس از من حامی و یاور ھر مسلمان است. ھریک از 
شما که او را درک نمود، باید اولین آیات سوره کھف را بر او بخواند، 

گفتیم: مدت زمان ». دھداین آیات شما را در برابر فتنه او پناه می

ْرَ�ُعوَن يَْوًما: يَوْ «ماندن وی در زمین چقدر است؟ فرمودند: 
َ
ٌم َكَسنٍَة، أ

يَّاِمُ�مْ 
َ
يَّاِمِه َك�

َ
چھل روز، « »:َو�َْوٌم َكَشْهٍر، َوَ�ْوٌم َكُجُمَعٍة، وََسائُِر �

روزی مانند یکسال و روزی مانند یک ماه و روزی مانند جمعه؛ و 
گفتیم: ای ». سایر روزھا ھمچون روزھای عادی و معمولی شماست

آیا نماز یک شبانه  ی یک سال است،رسول خدا، این روز به اندازه

ُل ِعيىَس اْ�ُن «روز را بخوانیم؟ فرمودند:  ُ قَْدرَُه، ُ�مَّ َ�ْ�ِ ، اقُْدُروا هلَ
َ

ال
 ، ٍّ ِ�َّ ِدَمْشَق، َ�يُْدِرُ�ُه ِعنَْد بَاِب دلُ َيَْضاِء رَشْ

ْ
َمْرَ�َم ِعنَْد الَْمنَاَرِة ابل

سال را خیر، بلکه روزھا را تخمین زده و نمازھای یک« »:َ�يَْقتُلُهُ 
ی بیضاء در مناره ناحیهکامل ادا کنید. سپس عیسی بن مریم در 

یابد که دجال را در نزدیک باب لد می فرودشرق دمشق (از آسمان) 
و ابوداود  )٤/٢٢٥٠(مسلم ». کشدو او را می ستگیر کردهد
و نسائی در  )٢٢٤٠(ی ذو لفظ ذکر شده از اوست. و ترم )٤٣٢١(
از طریق عبدالرحمن  )٤٠٧٥(و ابن ماجة  )٩٥٣» (الیوم و اللیلة«

 بن جبیر از پدرش از نواس؛ 
 باشد.باب لد سرزمینی نزدیک بیت المقدس می
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طور که ھمان .١شودو ایمان عبارت است از قول و عمل، کم و زیاد می

 «در حدیث آمده است: 
َ
ًقا�أ

ُ
ْحَسُنُهْم ُخل

َ
ُمْؤِمنَِ� إِيَمانًا أ

ْ
از میان : «٢»َمُل ال

 ».ترین ایمان را کسی دارد که بھترین اخالق را داردمومنان کامل
 

١-  
 شنیدم  / از پدرم«گوید: ) می٥٩٩» (السنة«احمد در  عبدالله بن

گوییم ایمان عبارت است از که چون از ارجاء سوال شد، گفت: ما می
چون زنا کند و شراب بنوشد،  شود.کم و زیاد می ،قول و عمل

 .»دشومی مایمانش ک
  کندروایت می )١٨٩٤»(مسائل«و اسحاق بن ھانی نیشابوری در 

گوید: مردم را چنان یافتیم که از امام احمد شنیدم که می: «که
د و شومیکم و زیاد گفتند: ایمان عبارت است از قول و عمل که  می

 باشد.نیت صادقانه می
علیھماللهرضوان: و این نیز مذھب سلف دگویمیعبدالمنعم سلیم 

 باشد. در باب ایمان میاجمعین 
  شعار اصحاب «و ابواحمد حاکم در ) ١١٧(ص» الشریعة«و آجری در

از «اند که: روایت کرده / از عبدالرزاق صنعانی) ٣٣(ص» الحدیث
گویند: مالک و اوزاعی و ابن جریج و ثوری و معمر شنیدم که می

و سند ». یابدمییابد و کاھش ایمان قول و عمل است که افزایش می
 آن صحیح است.

  با سند صحیح از امام احمد )١٠١٥» (السنة«و خالل در / 
ایمان را  کم و زیاد شدنیحیی بن سعید «کند که: روایت می

 ».ن معتقد بوده آکرد و بتحسین می
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  نقل  / با سند صحیح از امام احمد) ١٠١٦» (السنة«و خالل در
از او شنیدم که «و گفت:  دهکرابن عینیه ذکری از کند که می
گوید: یابد... و از اباعبدالله شنیدم که میگوید: ایمان افزایش می می

یابد، گوید: کسی که بگوید ایمان کاھش میشنیدم که سفیان می
 ».شودمالمت نمی

  با سند صحیح از یحیی بن معین) ١٠١٢» (السنة«و خالل در / 
و کم  است از قول و عمل ایمان عبارت«گوید: کند که میروایت می
 ».شودو زیاد می

  عثمان بن «کند: روایت می) ٧٠٠» (السنة«و عبدالله بن احمد در
: از ابن ادریس و جریر و وکیع کهمحمد بن ابی شیبة روایت کرده 

 ».دشومی زیاد و کم(در مورد ایمان) سوال کردم، گفتند: ایمان 
  ین جزری روایت از موسی بن اع )٧٠٥(و ھمچنین با سند صحیح

از عبدالکریم بن مالک جزری و خصیف بن «گوید: کند که میمی
 ».دشومی زیاد و کمگویند: ایمان عبدالرحمن شنیدم که می

  باب «بابی را تحت این عنوان:  )١/١٧(و امام بخاری در صحیحش
ذکر کرده » باب افزایش و کاھش ایمان»: «قصانهنزیادة االیمان و 

َوزِۡدَ�ُٰهۡم ﴿فرماید: کند که میو این آیات از کالم الله را ذکر می است
َوَ�ۡزَداَد  ﴿ ».شان افزوده بودیمو ما بر ھدایت«:]١٣[الکهف:  ﴾ُهٗدى
ِينَ    ».و بر ایمان مومنان نیز بیفزاید«:]٣١[المدثر:  ﴾َءاَمُنٓواْ إِيَ�ٰٗنا ٱ�َّ

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
تان را برای شما امروز دین«:]٣[المائدة:  ﴾أ
گردد. (که دلیل ترک شود، ناقص می چیزیاز کمال و چون ». کامل کردم

 ).بر کاھش آن است
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  و حافظ ابوالعطاء حسن بن احمد العطار در فتوایی که به امام
فرستد با سند صحیح از ابوالعباس احمد بن حسین مقریء می

از پدرم و «گوید: کند که میت میحاتم روایعبدالرحمن بن ابی
در مورد مذاھب اھل سنت و اعتقادی که علما را در  ب ابوزرعه

شام و یمن بر آن یافتند، سوال  ،مصر ،عراق ،شھرھای مختلف: حجاز
بود که ایمان عبارت است از قول این مذھب آنان  ):گفتکردم؛ که (

و ذم عتقاد ذکر اإل«». یابد..و عمل و افزایش و کاھش می
 )٣٠»(ختالفاإل
  نوشته » توالی التاسیس«که در چنان» مناقب الشافعی«و آجّری در

شنیدم «کند که: آمده است، روایت می) ١١٠(صحافظ بن حجر 
گوید: شنیدم که یوسف بن عبداالحد الثقة زبیر بن عبدالواحد می

گوید: گوید: شنیدم شافعی میگوید: شنیدم که ربیع میالمامون می
 ».یابدیابد و کاھش مین قول و عمل است، افزایش میایما
  نوشته ابن بطه  )٢/٨١٤(»بانة عن شریعة الفرقة الناجیةاإل«و به

که در آن ابوعبید قاسم بن سالم از شھرھای مراجعه شود  عکبری
ایمان قول و عمل «گویند: کند که میمختلف اسم کسانی را ذکر می

 ».شودو زیاد و کم می است
، ابن ابی )٤٢٧و  ٢/٢٥٠(احمد  مسنداین حدیث صحیح است.  -٢

از طریق  )١١٦٢(و ترمذی  )٤٦٨٢(بوداود أ، )١٧» (االیمان«شیبه در 
 اند.ه از ابوھریره به صورت مرفوع روایت کردهممحمد بن عمرو بن علق
: اسناد این حدیث صحیح است. محمد بن دگویمیعبدالمنعم سلیم 

بار بخشی از روایتش را از ابوسلمه روایت یک البتهعمرو بن علقمه ثقه است، 
روایت  اینکند. اما از ابوسلمه از ابوھریره روایت می آن راکند و بار دیگر می



 اصول و مبانی اعتقادی ٧٦

محمد بن عجالن از قعقاع بن حکیم از ابوصالح از  دارد کهوی متابع نیز 
 ابوھریره روایت کرده است.

) 747( »السنة«و عبدالله بن احمد در ) 20» (االیمان«شیبه در ابن ابی 
 اند و سند آن صحیح است. والله اعلم.این حدیث را تخریج کرده
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 یکو ھرکس نماز را ترک کند، درحقیقت کافر شده است؛ و ترک ھیچ
ترک کند، کافر است و  آن رااز اعمال کفر نیست مگر نماز؛ ھرکس 
 .١خداوند کشتن او را حالل قرار داده است

باشد. سپس (به و بھترین این امت پس از پیامبرش، ابوبکر صدیق می
ترتیب) عمر بن خطاب، عثمان و علی افضل این امت ھستند. این سه نفر 

آنھا را  ج که اصحاب رسول اللهانداریم چنرا بر دیگر اصحاب مقدم می
 ٢داشتند و در این مورد ھیچ اختالفی نداشتند.بر دیگران مقدم می

 
به طور تفصیلی  »نماز و حکم تارک آن«کتاب [دالیل این مساله در   -١

به طور  »مختصری در بیان اھمیت نماز و حکم تارک آن«و در 
مترجم ترجمه شده  شود. (این دو کتاب توسطمختصر مطالعه 

  ].است)
٢-  
  از پدرم در مورد «گوید: می )١٤٠١» (السنة«در  احمدبن عبدالله

فضیلت و برتری میان ابوبکر و عمر و عثمان و علی سوال کردم. 
 ):گفت: (ترتیب فضیلت و برتری میان آنھا چنین است / پدرم

ابوبکر و عمر و عثمان و علی چھارمین خلیفه است. به پدرم گفتم: 
گویند: علی خلیفه نیست. فرمود: این سخنی، زشت و گروھی می

گفتند: یا است. و گفت: اصحاب رسول الله به او می پلید
با مردم حج  کنیم؟! با اینکهامیرالمومنین؛ آیا آنھا را تکذیب می

رجم کرده زناکار متاھل را ده و کرده و (دست دزد را) قطع کر
ی دھد و فقط وظیفهاست و این امور را جز خلیفه انجام نمی

اوست. به پدرم گفتم: ھرکس به حدیث عبیده استدالل کند که به 
تر است از اجتھاد تو ھمراه صحابه نزد من محبوب علی گفت: رای
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گوید: ؛ پدرم گفت: امیرالمومنین مقصودش از اینکه میتو به تنھایی
 گونهو این تواضع بوده ،فتنه ما را لگدمال کرد و به سختی انداخت

 تواضع نموده است.
  علما در و ابوحاتم و ابوزرعه در بیان اعتقاد مورد اجماع و اتفاق

و بھترین این امت پس از پیامبرش، ابوبکر «گوید: ھمه شھرھا می
عفان و باشد؛ سپس عمر بن خطاب و پس از او عثمان بن صدیق می

باشد. و آنان خلفای راشدین ھدایت طالب میپس از وی علی بن ابی
 »ختالفعتقاد وذم االاال ذکر يفتیا وجوابھا ف«». ھستندشده 
 .)٣٠(ی ابوالعطاء حسن بن احمد العطار نوشته

 طعمة بن عمرو و «گوید: می) ٥٨(ص» شرح السنة« و بربھاری در
برتری میان عثمان و علی ھرکس در «گویند: سفیان بن عیینه می

شود، با او سخن عادل شمرده نمی و است اھل بدعتتوقف کند، 
شود. و ھرکس علی را بر شود و با وی ھمنشینی نمیگفته نمی

گونه روایات اصحاب رسول الله عثمان مقدم دارد رافضی است و این
ی اصحاب مقدم را رد نموده است. و ھرکس این چھار نفر را بر ھمه

رد و بر دیگران رحمت فرستد و از سخن گفتن در مورد لغزشبدا
راه راست و  مورددر این  ه طور قطعھای آنان خودداری کند، ب

 کند.درست و ھدایت را برگزیده و در این مسیر حرکت می
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باشند که پنج برترین اصحاب بعد از این سه نفر، اصحاب شوری می
عبدالرحمن بن عوف، سعد و طلحه؛ که طالب، زبیر، نفرند: علی بن ابی

 ھمگی آنان شایستگی خالفت را داشتند و ھمگی آنان امام ھستند.
ما «گوید: شود که میاستناد می ١رو در این زمینه به حدیث ابن عم

حاضر بودیم و رسول الله زنده بود و اصحابش فراوان بودند (که به 
دانستیم) و پس برتر می عمر و عثمان (را از ھمه ترتیب) ابوبکر و سپس

 ٢کردیم.میاز این سکوت 
 

با سند صحیح از صالح بن امام احمد ) ٥٠٧» (السنة«در  خالل -١
کند که وی از پدرش سوال کرد: از چه روایت میرحمھماالله 

شوند؟ فرمود: سنت نزد ما در کسانی ابوبکر و عمر برتر شمرده نمی
ما (صحابه) «گوید: فضیلت و برتری ھمان است که ابن عمر می

حاضر بودیم و رسول الله زنده بود که ابوبکر و عمر و عثمان (را به 
دانستیم.و پس از آن سکوت ترتیب) برترین اصحاب رسول الله می

 ».کردیممی
و در ) ٢/١٤» (المسند«این حدیث صحیح است. امام احمد در  -٢

و ) ١٣٥٠» (السنة«در بن احمد و عبدالله  )٥٨» (ةفضائل الصحاب«
از طریق ابومعاویه از سھیل بن  )١١٩٥» (السنة«ابن ابی عاصم در 

و اسناد آن  اند.روایت کرده آن راابوصالح از پدرش از ابن عمر 
 صحیح است.

از طریق یحیی بن سعید انصاری از نافع از ابن عمر ) ٢/٢٨٩(و بخاری 
میان برگزیدن مردم  ج ما در زمان رسول الله«گوید: کند که میروایت می

 ش ابوبکر و سپس عمر بن خطاب و پس از او عثماننخست اختیار داشتیم: 
 ».دانستیمبرتر میرا 
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پس از اصحاب شوری، مھاجریِن اھل بدر نسبت به دیگر صحابه از 
باشند و این فضیلت و برتری برخوردارند و پس از آنھا انصاِر اھل بدر می

باشد که ھرکس مسلمان شدن میبرتری بر مبنای ھجرت و سابقه 
ی باالتری قرار دارد. پس از ھجرت و سابقه ایمانش زودتر باشد، در درجه

باشند، مردم این عده از صحابه، برترین مردم سایر اصحاب رسول الله می
و ھرکس با  .١در میان آنھا مبعوث گردید ج عصر و زمانی که رسول الله

ک روز یا یک لحظه ھمراه و ھمسال یا یک ماه یا ییک ج رسول خدا
صحبت بوده، یا اینکه [با ایمان] او را دیده باشد، از اصحاب رسول الله 

ی ی سابقهشود و فضیلت و مقام صحابی بودن به اندازهشمرده می
و شنیدن از او و نگاه کردن به ایشان می ج ھمراھی او با رسول الله

دیگران با او ھمراه بوده، از باشد. و از میان آنھا کسی که کمتر از 
مردمان دورانی که او را ندیدند برتر است ولو اینکه خداوند را با انجام 

را ھمراھی کرده  ج ی اعمال نیک مالقات کنند؛ آنان که رسول اللهھمه
و از اصحاب او بودند و او را دیدند و از او شنیدند، به خاطر ھمراھی و 

ی اعمال ین برترند، ولو اینکه تابعین ھمهاز تابع ج مصاحبت با رسول الله
 نیک را انجام دھند.

 

يَن «رسول خدا فرمودند:  -١ ِ
َّ

يَن يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل ِ
َّ

َخْ�ُ انلَّاِس قَْرِ�، ُ�مَّ اذل
بھترین مردم، مردم عصر و زمان من است، سپس کسانی که بعد « :»يَلُوَ�ُهمْ 

، )٤/١١٨(بخاری ». آیندد از آنھا میآیند و سپس کسانی که بعاز آنھا می
 .)٢٣٦٢(و ابن ماجه  )٣٨٥٩(، ترمذی )٤/١٩٦٣(مسلم 
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شنیدن و اطاعت کردن از زمامداران و امیر  و از اصول سنت است:
دار و از کسی که خالفت را عھده -چه نیک باشد و چه بد  -مومنان 

ھستند و نظر داشته و نسبت به وی راضی است و مردم بر وی اتفاق
ھمچنین (اطاعت) از کسی که با شمشیر بر علیه مردم برخاسته و چنین 

 خلیفه شده و امیر مومنان نامیده شده است.
 شود؛و جھاد ھمراه امیر نیک و بد تا روز قیامت ادامه دارد و ترک نمی

ی حدود شرعی ھمیشه حق حاکمان و تقسیم مال غنیمت و اقامه
ود ندارد که بر آنھا طعنه زده و خرده کسی وجاست. و این حق برای 

 گیرد و یا اینکه در این امور به نزاع با آنھا برخیزد؛
و پرداختن زکات به آنھا جایز و نافذ است؛ ھرکس زکات را به آنھا 

 شود، چه نیک باشند یا بد؛بپردازد، زکات وی ادا می
ست، و نماز جمعه پشت سر او و کسی که او زمامدار امور قرار داده ا

اعاده کند، بدعتگزار است و  آن راجایز و کامل است؛ دو رکعت که ھرکس 
مبتدعی است که احادیث و روایات را در این زمینه ترک کرده است و 

صورت اگر معتقد به نماز خواندن مخالف سنت عمل کرده است. و در این
شان و چه بدشان، چیزی از فضل پشت سر حاکمان نباشد چه نیک

ی او نیست. بنابراین سنت این است که ھمراه آنان دو رکعت جمعه برا
نماز جمعه بخوانند و آن دو رکعت کامل و بدون نقص در نظر گرفته 

 شود و در این مورد شک و تردیدی در دل نباشد. می
که درحالی -و ھرکس بر حاکمی از حکام مسلمانان خروج کند 

اند، وی اعتراف و اقرار کردهنظر دارند و به خالفت مسلمانان بر او اتفاق
درحقیقت چنین شخصی عصای  - ی آن حاکمرضایت یا غلبهبا 

گاه) مسلمانان را به دو نیم کرده است و بر خالف آثار و روایاتی که  (تکیه
در این زمینه وارد شده، عمل کرده است؛ و اگر بر این  ج از رسول الله

  .١حالت بمیرد، بر مرگی جاھلی مرده است
 



 اصول و مبانی اعتقادی ٨٢

 س از ابوھریره )٢/١٧٧(و نسائی  )٤٤٨و  ٢/٣٠٦(و امام احمد  -١
اَعِة، َوفَاَرَق «فرمودند:  ج اند که رسول اللهروایت کرده َمْن َخَرَج ِمَن الطَّ

يٍَّة، َ�ْغَضُب ِلَعَصبَِتِه،  َْت َرايٍَة ِعمِّ
َ

ََماَعَة، َ�َماَت، فَِميتٌَة َجاِهِليٌَّة، َوَمْن قَاتََل حت
ْ
اجل
يِت، َوُ�قَ  مَّ

ُ
اتُِل ِلَعَصبَِتِه َوَ�نرُْصُ َعَصبَتَُه َ�ُقِتَل، فَِقتْلٌَة َجاِهِليٌَّة، َوَمْن َخَرَج ىلَعَ أ

 ، ي َ�ْهِدَها، فَلَيَْس ِم�ِّ  ييَِف ذِلِ
َ

 َ�نَْحاُش لُِمْؤِمِنَها، َوال
َ

يرَْضُِب بَرََّها َوفَاِجَرَها، ال
که بر یک را و گروه (مسلمانان  ھرکس از اطاعت سر باز زند« »:َولَْسُت ِمنْهُ 

امام اتفاق نظر دارند) رھا کند و در این حالت بمیرد، بر مرگ جاھلیت مرده 
است. و ھرکس زیر پرچمی که ھدفش معلوم نیست و به خاطر تعصب قومی 

کند و در این مسیر جنگد و تعصب قومی را یاری میخشمگین شده و می
ست. و ھرکس بر امت من خروج کند شود، در عین جاھلیت مرده اکشته می

و نیک و بد آنان را گردن زند و از کشتن مومنان باکی نداشته باشد و به 
و امام ». عھد ھیچ صاحب عھدی وفا نکند، نه او از من است و نه من از اویم

دوستم مرا سفارش «گوید: کند که میاز ابوذر روایت می )٣/١٤٦٧(مسلم 
 ».ای دست و پا بریده امیر بودگرچه برده کرد که بشنوم و اطاعت کنم،
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 و جنگ با حاکم و خروج بر وی برای ھیچیک از مردم حالل نیست؛ و ھر
 کس چنین کند مبتدعی است که بر راه و روشی جز سنت و راه راست میباشد.

و برای کسی که دزدان و خوارج او را مورد حمله جانی و مالی قرار 
بجنگد و بلکه بر او واجب است در راستای  دادند جایز است که با آنھا

دفاع از جان و مالش با آنھا بجنگد و با ھرچه در توان دارد از جان و مالش 
دفاع کند؛ اما این حق را ندارد که چون از او دست برداشتند و از او جدا 
شده و او را ترک گفتند در پی آنھا برود و به تعقیب آنان بپردازد؛ این حق 

ی او در باشد. وظیفهاز آِن امام یا زمامداران امور مسلمانان می فقط و فقط
چنین حالتی فقط این است که از جان خود دفاع کند و در این تالش (در 

کشد. اما اگر در دفاع از دفاع از جان خود) نیتش آن باشد که کسی را نمی
د جان خود و در درگیری میان او و تجاوزگر، متجاوز کشته شود، خداون

مقتول را چنین دور کرده است. و اگر در دفاع از جان و مال خود کشته 
ی شود، مقام شھادت را برای وی امیدواریم و این مساله در احادیث و ھمه

  .١آثار و روایات وارد شده در این زمینه آمده است

 
باشد که از ابوھریره می )١/١٢٤(یکی از این احادیث، روایت مسلم  -١

مردی نزد رسول خدا آمد و گفت: ای رسول خدا، اگر کسی بیاید «گوید: می
فََال ُ�ْعِطِه «و (به زور) قصد گرفتن مالم را داشته باشد، چه کنم؟ فرمودند: 

آن مرد گفت: اگر با من جنگید چه کنم؟ ». مالت را به او مده« :»َمالََك 
مرا کشت چه؟ فرمودند: آن مرد گفت: اگر ». با او بجنگ« :»قَاتِلْهُ «فرمودند: 

نَْت َشِهيدٌ «
َ
آن مرد گفت: اگر او را کشتم ». در اینصورت شھید ھستی« :»فَأ

 ».است دوزخاو در « :»ُهَو يِف انلَّارِ «چه؟ فرمودند: 
که  کندمیروایت  ج و عبدالله بن عمرو بن العاص از رسول الله

در دفاع از مالش کشته  ھرکس« :»َمْن قُِتَل ُدوَن َماهِلِ َ�ُهَو َشِهيدٌ «فرمودند: 
   )١/١٢٥(مسلم (». شود، شھید است
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در این مساله، به جنگ با متجاوز (از ھر گروھی که باشد) امر شده 
است اما به کشتن و تعقیب وی و سخت گرفتن بر او و رفتار عجوالنه در 

 راستای کشتن وی دستور داده نشده است.
بکشد و یا حد را بر او اجرا  و اگر او را اسیر گرفت، حق ندارد او را

کند، بلکه باید امر او و تصمیم در مورد او را به کسی بسپارد که الله 
  .١متعال او را زمامدار امور قرار داده است تا در مورد وی حکم شود

 
نصوص ذکر شده از امام احمد در این مساله بسیار است. از جمله روایت  -١

عبدالملک میمونی مرا خبر داده «گوید: د که میباشمی) ١٦٢» (السنة«خالل در 
 ،شناسی که از روی پرھیز از گناهکه به ابوعبدالله گفته است: آیا کسی را می

گویند: اگر با آنان جنگ با دزدھا را ترک کرده باشد؟ فرمود: نه؛ گفتم: گروھی می
را  شروبرو شدی، با آنان بجنگ اما با شمشیر چنان او را مزن که قصد کشتن

زنم تا او را از جان و مالم بازدارم. و اگر این به داشته باشی؟ گفت: من او را می
دانم که او کشتن وی انجامید، اشکالی در آن نیست. گفتم: بله ای ابوعبدالله، می

تمام توان و به زنم اما قصد قطع دست یا پایش را ندارم و او را با را با شمشیر می
دارم. گفت: بله، (چنین است)؛ و در مورد کسی باز میھر طریق ممکن از خود 

خواند که کند، با او سخن گفتم؛ فرمود: و او نیز تو را فرا میکه بر وی حمله می
کند بر او حمله کنی. آنان بدتر از این ھستند؛ و او را دیدم از کسی تعجب می

». ن او را ندارمدارم و قصد جاجنگم و او را باز میبا متجاوز می«گوید: که می
آن بود که این مساله از جمله اموری نیست که ذھن  بمقصودش از این تعج

انسان بدان مشغول گردد، بر او الزم است که با وی بجنگد و با ھر آنچه توان دارد 
 و مقدور است از جان خود در برابر او دفاع کند، چه متجاوز بمیرد یا باقی بماند.

چون «کند که فرمود: روایت می )١٧٥(حمد و با سند صحیح از امام ا
دزدان قصد جان و مالت را داشتند، به جنگ با آنھا معتقد ھستم، اما اینکه 
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شان بپردازی، در پی آنان رفته و به تعقیب دزدھابا پشت کردن و فرار کردن 
  ».در این صورت جنگ با آنان جایز نیست
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به بھشتی یا دوزخی دھند، و به خاطر عملی که اھل قبله انجام می
کنیم؛ بلکه برای نیکوکار به دھیم و حکم نمیبودن آنھا گواھی نمی

بھشت امیدواریم و بیم آن داریم که گنھکار به دوزخ انداخته شود و 
 برای وی رحمت الله را امیدواریم.

و کسی که خداوند را با گناھی مالقات کند که به خاطر آن آتش بر 
تر در دنیا) از آن توبه کرده و بدان اصرار پیشباشد، اما (وی واجب می

پذیرد و نورزیده، الله متعال به سوی وی بازگشته و توبه را از بندگانش می
کند؛ و ھرکس الله را با گناھی مالقات کند که از گناھان چشم پوشی می

ی حد آن در دنیا بر وی اقامه شده باشد، حد اجرا شده بر وی، کفاره
 .١وارد شده است ج که در حدیث از رسول اللهباشد، چنانگناھش می

 
که گروھی از صحابه از عبادة بن صامت روایت است: درحالی -١

ِ َشيْئًا، «بودند، فرمودند:  ج پیرامون رسول خدا ُ�وا بِا�َّ ْن َال �رُْشِ
َ
بَايُِعوِ� ىلَعَ أ

 
َ
قُوا، َوَال تَْزنُوا، َوَال َ�ْقتُلُوا أ تُوا بِبُْهتَاٍن َ�ْفرَتُونَُه َ�ْ�َ َوَال �رَْسِ

ْ
ْوالََدُ�ْم، َوَال تَأ

 ، ِ ْجُرُه ىلَعَ ا�َّ
َ
رُْجِلُ�ْم، َوَال َ�ْعُصوا يِف َمْعُروٍف، َ�َمْن َوَ� ِمنُْ�ْم فَأ

َ
يِْديُ�ْم َوأ

َ
أ

ُ، َومَ 
َ

اَرٌة هل �ْيَا َ�ُهَو َكفَّ َصاَب ِمْن َذلَِك َشيْئًا َ�ُعوقَِب يِف ادلُّ
َ
َصاَب ِمْن َذلَِك َوَمْن أ

َ
ْن أ

، إِْن َشاَء َ�َفا َ�نُْه َو�ِْن َشاَء اَعَ�بَهُ  ِ  ا�َّ
َ

ُ َ�ُهَو إىِل با من بر این « :»َشيْئًا ُ�مَّ َسرَتَُه ا�َّ
بیعت کنید که ھیچ چیزی را شریک الله قرار ندھید و دزدی نکنید و زنا 

ی ننگ افترا و کس را به لکهتان را نکشید و دامن ھیچمکنید و فرزندان
بھتان آلوده نکنید. و در امور معروف سرپیچی و نافرمانی نکنید. ھرکس از 
شما به این بیعت وفا کند، اجر و پاداش وی بر الله است و ھرکس مرتکب 
چیزی از این امور شود و به خاطر آن در دنیا مجازات شود، این مجازات 

ور را انجام دھد و خداوند باشد و ھرکس چیزی از این امی گناھش میکفاره
شود، اگر بخواھد از او گناھش را پوشیده دارد، امر وی موکول به خداوند می
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بر این امور با  و ».ببخشد و اگر بخواھد او را مجازات کند آن رادر گذرد و 
، ترمذی )٣/١٣٣٣(، مسلم )١/١٢(بیعت کردیم. (بخاری  ج رسول الله

 .)٧/١٤٢(و نسائی  )١٤٣٩(
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ھرکس الله را در حالی مالقات کند که بر گناه اصرار داشته و از و 
اند توبه نکرده باشد، امر وی موکول به گناھانی که مستوجب مجازات

کند و اگر خداوند است؛ اگر بخواھد او را به سبب گناھش عذاب می
بخشد. و ھرکس الله را در حالی مالقات کند که کافر بخواھد او را می

 بخشد.عذاب خواھد کرد و وی را نمی باشد او را
کند، رجم و سنگسار است. و این حد و مجازات متاھلی که زنا می

شود که یا خودش اعتراف کند یا اینکه بر علیه وی زمانی بر او اجرا می
و خلفای راشدین رجم  ج بینه اقامه شود. به طور قطع رسول الله

 .١کردند

 
که بخاری و مسلم و سنن اربعه روایت دلیل این امر، روایتی است  -١
بر منبر  کهگوید: عمر بن خطاب اند؛ حدیث ابن عباس که میکرده

محمد را به حق مبعوث کرد و کتاب  أل نشسته بود، گفت: الله ج الله رسول
ی رجم (قرآن) را بر او نازل کرد. یکی از مواردی که بر او نازل گردید، آیه

را تالوت کردیم، حفظ نمودیم و خوب فھمیدیم. (سنگسار) بود. ما این آیه 
[زنان و مردان زناکار] را سنگسار نمود و ما  ج براساس این آیه رسول خدا

ھم بعد از ایشان این کار را کردیم. (تالوت این آیه نسخ گردید ولی حکم آن 
ترسم که گذشت زمان باعث شود تا بعضی بگویند: باقی است) من از آن می

گونه با ترک فرضی بینیم و اینار را در کتاب خدا (قرآن) نمیما حکم سنگس
که سنگسار در قرآن  دانستکه خداوند نازل فرموده است، گمراه شوند. باید 

مرتکب زنا شوند و گواه بر زنای ایشان  متاھلی که کریم برای زن و مرد
 تنم». وجود داشته باشد یا زن حامله گردد یا اعتراف کند، ثابت و حق است

 باشد.می )١٦٩١(از مسلم 
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گیری کند عیبجویی و خرده ج و ھرکس از یکی از اصحاب رسول الله
یا به خاطر عملی که از او سر زده، دشمنی و کینه وی را در دل داشته 
باشد یا اینکه عمل یا گفتار ناشایست آنان را ذکر نماید، مبتدع و 

ت فرستد و قلب وی باشد تا اینکه به ھمگی آنھا رحمبدعتگزار می
 .١نسبت به آنھا سالم باشد

 
با سند صحیح از امام احمد روایت ) ٧٥٨» (السنة«ابوبکر خالل در  -١

ھرکس نسبت به یکی از اصحاب رسول الله عیبجویی و «کند که فرمود: می
شود و بال و مصیبت او را احاطه میبدگویی کند، گرفتار بال و مصیبت می

مردمان یعنی اصحاب رسول الله را ھدف بدگویی و کند؛ اگر بھترین 
 ) ناپاک و بد و پلید خواھد بود.یعیبجویی قرار دھد، برای وی (حیات

: و دلیل این امر، روایتی است که امام احمد دگویمیعبدالمنعم سلیم 
، )٤٦٥٨(، ابوداود )٤/١٩٦٧(، مسلم )٢/٢٩٢(، بخاری )٣/١١،٥٤،٦٣(

و  )١٦١(و ابن ماجه ) ٣/٣٤٣(تحفة: » لکبریا«، نسائی در )٣٨٦١(ترمذی 
از ابوسعید خدری  -با تحقیق ما  -) ٥٩» (فضائل ابی بکر«العشاری در 

ْصَحايِب، فَلَْو «فرمودند:  ج گوید: رسول اللهاند که میروایت کرده
َ
َال �َُسبُّوا أ

ُحٍد، َذَهبًا َما بَلََغ ُمدَّ 
ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
َحِدِهْم، َوَال نَِصيَفهُ أ

َ
اصحاب و « :»أ

ی کوه احد طال انفاق کند یاران مرا دشنام ندھید، اگر یکی از شما به اندازه
به اندازه پری دو کف دست  آن راای که برخی با یک یا نصف مدی (پیمانه

 ».کندکنند، برابری نمیاند) که اصحاب من انفاق میدانسته
اھل سنت و «گوید: می) ٧٧(واسطیه ی در عقیده / ابن تیمیه

جماعت از روش روافض که نسبت به صحابه عداوت و دشمنی ورزیده و آنان 
جوید. و نیز از روش نواصب که اھل بیت را با دھند، بیزاری میرا دشنام می

جویند. و از بحث در کنند، بیزاری میگفتار و کردار (قول و عمل) اذیت می
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گویند: روایاتی که در کنند و میافتاد، خودداری می آنچه میان صحابه اتفاق
اند و برخی از آنھا اضافه اعمال ناشایست آنان روایت شده، برخی دروغ مورد

و آنچه در مورد آنھا به طور صحیح روایت شده، در  اند.و کم و دگرگون شده
باشند و یا باشند که یا در آن مورد مجتھدانی مصیب میآن معذور می

اند؛ با این ھمه اھل سنت معتقد نیستند که تک مجتھدانی که بر خطا رفته
باشند. بلکه به طور کلی تک صحابه از گناھان کبیره و صغیره معصوم می

که  دارنداست و آنھا سوابق و فضائلی  از سوی آنھا متصورارتکاب گناه 
 �اگر سرزده باشد  -موجب مغفرت و آمرزش آنچه از آنان سر زده 

 ».شود یم
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و نفاق کفر است، اینکه به الله کفر ورزی و غیر او را عبادت کنی و در 
 ج ظاھر اظھار اسالم کنی. مثل منافقانی که در عھد و زمان رسول الله

 بودند.

ٌث َمْن ُ�نَّ �ِيِه َ�ُهَو ُمَنافٌِق «
َ

ال
َ
سه خصلت است که ھرکس این سه « ١:»ث

حدیث از باب تغلیظ و شدت و این  ».خصلت در وی باشد، منافق است
تفسیر  آن راکنیم و چنانکه وارد شده، روایت می آن راباشد. می

که وارد شدهکنیم مگر چنانکنیم. (یعنی این احادیث را تفسیر نمی نمی
گردد و اند اما با این دیدگاه که این امور موجب خروج انسان از دین نمی

عملی وارد شده در حدیث را  گذاریم و نفاقمیان عمل و عامل تفاوت می
 باشد).کنیم که موجب خروج از دین میبه نفاق اعتقادی تفسیر نمی

 يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم «و نیز اینکه فرمودند: 
ً

ال
َّ

اًرا ُضال فَّ
ُ
 تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ك

َ
ال

اَب َ�ْعٍض 
َ
 ».دیگر کافرانی گمراه نگردیدپس از من با زدن گردن یک« ٢:»رِق

إَِذا اتلىََق الُمْسلَِماِن �َِسْيَفْيِهَما «دیث که فرمودند: و ھمچون این ح
الَقاتُِل َوالَمْقُتوُل يِف انلَّارِ 

َ
با (به قصد کشتن ھم) چون دو مسلمان : «٣»ف

 .»، قاتل و مقتول در دوزخ استقرار گیرندیکدیگر ی شمشیر روبرو

ُسوٌق، َوقَِتا«و ھمچون اینکه فرمودند: 
ُ
ُ ُ�ْفرٌ ِسَباُب الُمْسلِِم ف  ٤»:هلُ

 ».دشنام دادن مسلمان فسق و کشتن او کفر است«

َحُدُهَما«و فرمودند: 
َ
ِخيِه: يَا اَكفُِر، َ�َقْد بَاَء بَِها أ

َ
اَل ِأل

َ
ھرگاه کسی « ٥:»َمن ق

 ».گرددبه برادر (مسلمانش) بگوید: ای کافر، کفر به یکی از آن دو باز می

ِ َ�رَبُّ «و اینکه فرمودند:  برائت جستن : «٦»ٌؤ ِمْن �ََسٍب َو�ِْن َدقَّ ُ�ْفٌر بِا�َّ
  ».کفر ورزیدن به خداوند استاما است  ادعایی ضعیفاز َنَسب، ھرچند 

ما در برابر این احادیث و احادیثی از این قبیل که صحیح و محفوظ
پذیریم ھرچند اند میاند، تسلیم ھستیم و آنان را چنان که وارد شده

گوییم و به جدال و ندانیم. و در مورد آنھا سخن نمیتفسیر آنھا را 
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پردازیم و این احادیث را جز به ھمان صورت که مشاجره و مناقشه نمی
اند آنھا را بر طور که وارد شدهکنیم (یعنی ھماناند، تفسیر نمیوارد شده

تر از آنھا کنیم). و آنھا را جز با حقکنیم و تاویل نمیظاھرشان حمل می
 کنیم.میرد ن
 

» الحلیة«و ابونعیم در ) ٨٨ - ١/٨٧(حدیث صحیح است. امام مسلم  -١
 س از طریق داود بن ابی ھند از سعید بن مسیب از ابوھریره آن را )٦/٢٥٥(

ثََالٌث َمْن ُ�نَّ «اند که کامل آن چنین است: به صورت مرفوع روایت کرده
َث َكَذَب، َو�َِذا ِ�يِه َ�ُهَو ُمنَافٌِق، َو�ِْن َصاَم  نَُّه ُمْسِلٌم، َمْن إَِذا َحدَّ

َ
، َوَزَ�َم � وََص�َّ

ْخلََف، َو�َِذا اْ�تُِمَن َخانَ 
َ
سه خصلت است که چون در کسی این سه « :»وََعَد أ

ھرچند روزه بگیرد و نماز بخواند و گمان برد  ،خصلت باشد، منافق است
اگر وعده دھد، خالف گوید و مسلمان است: چون سخن گوید، دروغ می

این حدیث مشھور ». کند، خیانت میھرگاه به او امانتی دھندکند و وعده می

آيَُة الُمنَافِِق «باشد: است و برای آن طرق دیگری از ابوھریره با این لفظ می
ْخلََف، َو�َِذا اْؤتُِمَن َخانَ 

َ
َث َكَذَب، َو�َِذا وََعَد أ افق ی مننشانه: «»ثََالٌث: إَِذا َحدَّ

گوید؛ اگر وعده دھد، خالف وعده سه چیز است: چون سخن گوید، دروغ می
 ».کند، خیانت میبه او امانتی دھندکند و اگر می

ْر�ٌَع «روایت است که:  متنو از عبدالله بن عمر به صورت مرفوع با این 
َ
أ

ِمنُْهنَّ اَكنَْت ِ�يِه َخلٌَّة ِمْن  َمْن ُ�نَّ ِ�يِه اَكَن ُمنَافًِقا َخالًِصا، َوَمْن اَكنَْت ِ�يِه َخلَّةٌ 
ْخلََف، َو�َِذا 

َ
َث َكَذَب، َو�َِذا اَعَهَد َغَدَر، َو�َِذا وََعَد أ نَِفاٍق َحىتَّ يََدَ�َها: إَِذا َحدَّ

ھا باشد، چھار خصلت است که چون در کسی این خصلت« :»َخاَصَم فََجرَ 
گانه در وجود ھای چھارمنافقی خالص است و ھرکس خصلتی از این خصلت

 آن راباشد تا اینکه ھای نفاق در او میوی باشد، در واقع خصلتی از خصلت
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گوید؛ چون عھد و پیمان بندد، خیانت رھا کند: چون سخن گوید، دروغ می
 ناحق و شده خارج حق ازکند کند؛ چون وعده دھد، خالف وعده میمی

؛ ابوداود )١/٨٧(؛ مسلم )١/١٥((بخاری  .»کندمی انصافیبی و گفته
  .)٨/١١٦(و نسائی  )٢٦٣٢(ی ذ؛ ترم)٤٦٨٨(

، نسائی )٨٢-١/٨١(، مسلم )١/٣٥(حدیث صحیح است. بخاری  -٢
از طریق ابوزرعه بن عمرو بن جریر  آن را )٣٩٤٢(و ابن ماجه  )١٢٧/١٢٨(

جة الوداع به من حگوید: رسول خدا در اند که میاز جدش جریر روایت کرده

َال «سپس فرمودند: ». مردم را ساکت کن« :»اْستَنِْصِت انلَّاَس «فرمودند: 
اًرا، يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض  پس از من با زدن « :»تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ

 ».دیگر کافر نشویدگردن یک
)، ابوداود ٤/٢٢١٤)، مسلم (١/١٥حدیث صحیح است. بخاری ( -٣

 ).٧/١٢٥) و نسائی (٤٢٦٨(
)، ترمذی ١/٨١)، مسلم (١/١٨ث صحیح است. بخاری (حدی -٤

 ).٧/١٢٣) و نسائی (٢٦٣٥(
از طریق عبدالله بن دینار  آن را )١/٧٩(حدیث صحیح است. مسلم  -٥

َما اْمِرٍئ قَاَل «از ابن عمر به صورت مرفوع روایت کرده است. با این لفظ:  ُّ�
َ
�

َحدُ 
َ
ِخيِه: يَا اَكفُِر، َ�َقْد بَاَء بَِها أ

َ
 رََجَعْت َعلَيْهِ ِأل

َّ
 :»ُهَما، إِْن اَكَن َكَما قَاَل، َو�ِال

کافر، کفر به یکی از آنھا باز ای به برادر (مسلمانش) بگوید:  کسیھرگاه «
گردد، اگر کسی که به او کافر گفته شده، کافر باشد، چنان است وگرنه  می

 ». گرددباز میگوینده کفر به خود 
 متناز طریق سفیان از عبدالله بن دینار با این  )٢/١١٢( و امام احمد

َحُدُهَما«کند: روایت می
َ
ِخيِه: يَا اَكفُِر، َ�َقْد بَاَء بَِها أ

َ
ھرکس به : «»َمن قَاَل ِأل

 ».گرددبرادر مسلمانش گفت: ای کافر، کفر به یکی از آن دو بازمی
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ت: روایت کرده اس آن را )٢/٢١٥(این حدیث حسن است. امام احمد  -٦
علی بن عاصم از مثنی بن صباح از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش 

ِو «فرمودند:  ج روایت کرده که رسول الله
َ
، أ ٌؤ ِمْن �ََسٍب َو�ِْن َدقَّ ُ�ْفٌر َ�رَبُّ

 ُ�ْعَرُف 
َ

 �ََسٍب ال
َ

 ادعایی ضعیفھرچند  سبجستن از ن برائت« :»ادِّاَعٌء إىِل
 ». شناسد، کفر استاست یا ادعای نسب دیگری که او را نمی

: اسناد این روایت ضعیف است؛ در علی بن دگویمیعبدالمنعم سلیم 
سنن «عاصم و مثنی بن صباح ضعف است. اما ابن قطان در زیادات خود بر 

حدثنا محمد بن یحیی، حدثنا «گوید: می )٢٧٤٤(سنن: » ابن ماجه
عمرو  عید عنعبدالعزیز بن عبدالله، حدثنا سلیمان بن بالل عن یحیی بن س

 ».بن شعیب
این حدیث در برخی از «گوید: می» مصباح الزجاجة«بوصیری در 

» طرافاأل«در  آن راھا نیست. و مزی باشد و در برخی از نسخهھا می نسخه
کنم که آن در زیادات ذکر نکرده است. و اسناد آن صحیح است و گمان می

با سند  )١٠٧٢: يالدان(الروض » الصغیر«و طبرانی در ». ابن قطان باشد
حسن از طریق انس بن عیاض از یحیی بن سعید انصاری از عمرو بن شعیب 

 «کند: از پدرش این حدیث را با این لفظ روایت می
َ

ُ�ْفٌر باْمِرٍئ ادِّاَعٌء إىِل
 ُ�ْعَرُف، وََجْحُدُه َو�ِْن َدقَّ 

َ
اینکه شخصی ادعای نسب کسی را کند « :»�ََسٍب ال

 ضعیفکند، ھرچند ادعایی ناسد یا اینکه نسبش را انکار شکه او را نمی
 ». باشدکفر میاما است، 
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وارد شده  ج که از رسول اللهچنان ١و بھشت و دوزخ مخلوق ھستند

رْصًا..«است؛ 
َ
يُْت �ِيَها ق

َ
رَأ

َ
َنََّة ف ُت اجلْ

ْ
وارد بھشت شدم و در آن « .٢:»َدَخل
 »...قصری دیدم

 ».و کوثر را دیدم: «٣»وثركَرايُت الو «و اینکه فرمودند:  

ذا« 
َ
ْهلَِها ك

َ
رَثَ أ

ْ
�

َ
يُْت أ

َ
رَأ

َ
ْعُت يِف اجَلنَِّة ف

َ
ل رَثَ «، »اطَّ

ْ
�

َ
يُْت أ

َ
رَأ

َ
ْعُت يِف انلَّارِ ف

َ
ل وَاطَّ

ْهلَِها كذا و�ذا
َ
  ٤»أ

اند، درحقیقت بنابراین ھرکس گمان برد بھشت و دوزخ خلق نشده
کنم به ذیب کرده است و گمان نمیرا تک ج قرآن و احادیث رسول الله

 بھشت و دوزخ ایمان داشته باشد. 
 

دو  دوزخاھل سنت و جماعت بر این اعتقاد ھستند که بھشت و  -١
ھا مخلوق از مخلوقات خداوند ھستند و اکنون وجود دارند. اما برخی فرقه

و اینکه اکنون وجود  دوزخھمچون معتزله و قدریه، آفریده شدن بھشت و 
اند. و دلیل این امر قرآن کریم است که خداوند دارند و موجودند، انکار کرده

ـَٔاَدُم ﴿فرماید: متعال می نَت َوَزوُۡجَك  ٱۡسُ�نۡ َ�ٰٓ
َ
َوُ�َ ِمۡنَها رََغًدا  ٱۡ�َنَّةَ أ

َجَرةَ َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَ� َ�ۡقَرَ�ا َ�ِٰذهِ  ٰ َ�َتُكونَا ِمَن  ٱلشَّ ای «:]٣٥[البقرة:  ﴾لِِم�َ ٱل�َّ
ھای فراوان و گوارای) آدم، تو با ھمسرت در بھشت سکونت کن و از (نعمت

خواھید، خوش و آسوده بخورید اما نزدیک این آن، ھرچه و ھر کجا که می
درخت نشوید و از آن نخورید. چه (اگر چنین کنید) از ستمگران خواھید 

 ». شد

ۡيَ�ٰنُ َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم َ� َ�ۡفتِنَنَُّ�ُم ﴿ فرمایدو نیز الله متعال می َكَمآ  ٱلشَّ
بََوۡ�ُ�م ّمَِن 

َ
ۡخَرَج �

َ
ای فرزندان آدم، شیطان شما را «: ]٢٧[األعراف:  ﴾ٱۡ�َنَّةِ أ

 ». شان کردنفریبد ھمانگونه که پدر و مادرتان را (فریفت و) از بھشت بیرون
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از بھشت « :]٧٧[ص:  ﴾٧٧مِۡنَها فَإِنََّك رَِجيمٞ  ٱۡخُرجۡ قَاَل فَ ﴿فرماید: و می
 ».بیرون شو چراکه تو مطرود و رانده شده ھستی

 و آیات دیگری که در این زمینه وارد شده است.
اما دالیل در این زمینه از سنت نبوی نیز بسیار است، که امام احمد در 

تر ن پیشذکر نمود که تخریج آ را احادیث صحیح برخی از ایناین رساله 
 گذشت. 

از سفیان از عمرو و  آن را )٣/٣٠٩(صحیح است. امام احمد  حدیث -٢
ابن منکدر روایت کرده است که آن دو (عمرو و ابن منکدر) از جابر شنیدند 

که  -ھایی نسبت به دیگری دارد شان افزودهکه ھریک از آنھا در روایت �

َنََّة «فرمودند:  ج رسول الله
ْ
ا فََسِمْعُت ِ�يِها َدَخلُْت اجل ْو قرَْصً

َ
يُْت ِ�يَها َداًرا أ

َ
فََرأ

تََك يا  ْدُخلََها فََذَكْرُت َ�ْ�َ
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
َصْوتًا، َ�ُقلُْت: لَِمْن َهَذا؟ فَِقيَل: ِلُعَمَر، فَأ

 ،خرب بها عمر فقال: يا رسول اهللاأخری: فأفبىك عمر، وقال مرة  »اباحفص؛
ای دیدم سپس صدایی و درآن قصر یا خانهوارد بھشت شدم : «يغار كوعلي

در آن شنیدم. گفتم: این قصر از آن کیست؟ گفته شد: برای عمر است. ای 
عمر با ». ابوحفص، خواستم وارد آن شوم که غیرت تو را به یاد آوردم

گوید: چون عمر از این شنیدن این سخنان به گریه افتاد؛ و باری دیگر می
» آیم؟!آیا در مورد تو ھم به غیرت می سول الله،مساله مطلع شد، گفت: یا ر

 آن راگوید: این روایت را از ابن منکدر و عمرو شنیدم که این دو سفیان می
 از جابر شنیده بودند.

از طریق  آن را )٤/١٨٦٢(و مسلم  )١٢٣٥ش: المسند («و حمیدی در 
 آن را )٢/٢٩٣(اند و بخاری عمرو بن دینار و ابن منکدر از جابر روایت کرده

 از طریق عبدالعزیز الماجشون از ابن منکدر روایت کرده است.
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و ترمذی ) ٦٥٨١ش: ( ،)٤/١٤١(حدیث صحیح است. بخاری  -٣
اند که روایت کرده ج از طریق قتاده از انس از رسول الله آن را )٣٣٦٠(

نَا «فرماید:  می
َ
ِسُ� يِف اجلَنَِّة، إَِذا أ

َ
نَا أ

َ
رِّ الُمَجوَِّف، بَيْنََما أ بِنََهٍر، َحاَ�تَاُه قِبَاُب ادلُّ

ْ�َطاَك َر�َُّك، فَإَِذا ِطينُُه 
َ
ي أ ِ

َّ
�ُل؟ قَاَل: َهَذا الَكْوثَُر، اذل ْو  -قُلُْت: َما َهَذا يَا ِجرْبِ

َ
أ

ْذفَرُ  -ِطيبُُه 
َ
کردم، که (شب معراج) در بھشت سیر میدرحالی« :»ِمْسٌك أ

ھر دو سوی آن گنبدھایی از مروارید میان تھی ناگاه به نھری رسیدم که در 
بود. گفتم: ای جبرئیل، این چیست؟ گفت: این ھمان کوثر است که 

». پروردگارت بر تو ارزانی داشته است. و گل آن یا بوی آن مشک اذفر بود
نیز مانند این روایت را از طریق حمید از انس  )١١٥، ٣/١٠٣(امام احمد 

 روایت کرده است.
 آن را )٢٦٠٣ش: (و ترمذی  )٣/٢٦١(صحیح است. بخاری  حدیث -٤

لَْعُت «فرماید: اند که میروایت کرده ج از عمران بن حصین از رسول الله اطَّ
ْهِلَها 

َ
ْ�رَثَ أ

َ
يُْت أ

َ
لَْعُت يِف انلَّاِر فََرأ ْهِلَها الُفَقَراَء، َواطَّ

َ
ْ�رَثَ أ

َ
يُْت أ

َ
يِف اجلَنَِّة فََرأ

فقرا تشکیل  آن رابر اھل بھشت اطالع یافتم که بیشتر اھل : «»النَِّساءَ 
زنان تشکیل  آن رااطالع یافتم که بیشتر اھل  دوزخدادند و نیز بر اھل  می
 ».دادندمی

باشد. برای این حدیث شاھدی صحیح از حدیث عبدالله بن عباس نیز می
 والله اعلم. 
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شود و از خوانده میو ھریک از اھل قبله که موحد بمیرد، بر او نم
ای که شود. و گناه صغیره یا کبیرهبرای وی طلب مغفرت و آمرزش می

مرتکب شده مانع نماز خواندن بر وی و طلب آمرزش و مغفرت برای او 
 شود. امر وی موکول به خداوند متعال است. نمی

 پایان رساله

  .١حممد وآله وسلم تسليام اته عىلو احلمدهللا وحده وصلو
 

گوید: تعلیق بر این محقق این رساله که خداوند او را ببخشاید، می -١
نوشتار مبارک در شب سه شنبه موافق با چھاردھم رمضان المبارک سال 

 ھجری به پایان رسید. ١٤١٢

آله وصحبه وسلم  سيدنا حممد وعىل اهللا عىل هللا رب العاملني. وصىل واحلمد

 .تسليام كثريا

حفاظت  آن راعبدالمنعم سلیم، طنطا؛ خداوند ابوعبدالرحمن عمرو بن 
 کند.



 
 

 

 متن رساله

 اصول سنت نزد ما عبارت است از:

بر آن بودند و اقتدا به آنھا  ج تمسک جستن به آنچه اصحاب رسول الله
  است؛ و ترک جدال در دین. ١ھا؛ و ھر بدعتی گمراھیو ترک بدعت

باشد؛ و سنت قرآن را تفسیر میمی ج و سنت نزد ما احادیث رسول الله
کند و توضیح و شرح آیات قرآن است؛ در سنت قیاس نیست و نظیر و مانند 

شود؛ بلکه سنت، اتباع و پیروی و ندارد و با عقل و ھوی و ھوس درک نمی
 باشد.ترک ھوی و ھوس می

تقادی الزامی که ھرکس یک مورد از آنھا را ترک کند، و از امور اع
با وجود ایمان آوردن  -درحقیقت دین را به کلی نپذیرفته و با ترک آن مورد 

از اھل سنت نیست، ایمان به خیر و شر تقدیر و تصدیق احادیث وارد شده  -
شود: برای چه باشد که در مورد آن گفته نمیدر این مورد و ایمان به آن می

 و چگونه؛ بلکه در این مورد فقط تصدیق است و ایمان به آن.
و ھرکس تفسیر حدیثی را نداند و عقلش به درک آن نرسد، برای وی 

. و بر وی الزم است که به آن تصدیق کند آن راکه  ھمین اندازه کافی است
 ایمان آورد و تسلیم شود. مثل حدیث صادق المصدوق.

ی تقدیر وارد خبار و روایاتی که در مسالهو از این قبیل است احادیث و ا
 شده است؛ 

 اند.و نیز چنین است تمام احادیثی که در باب رویت وارد شده
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ھا به دور مانده و شنونده از شنیدن آنھا احساس ترس و ھرچند از گوش
ھم رد  آن راوحشت کند؛ بلکه باید به آنھا ایمان آورد و حتی یک حرف از 

اند نیز امر چنین دیث دیگری که راویان ثقه روایت کردهنکند و در مورد احا
 .شودکس (در این زمینه) مجادله و مناظره نمیو با ھیچ است.

چراکه سخن گفتن در مساله تقدیر و رویت  .شودآموخته نمی و جدال
خداوند و قرآن و... مکروه است و از آن نھی شده است. و کسی که در این 

پردازد ھرچند با جدالش به سنت برسد، از جدال میموارد و شبیه آنھا به 
 باشد تا اینکه جدال را رھا کرده و به احادیث ایمان آورد.اھل سنت نمی

و اینکه گفته شود مخلوق نیست،  .و قرآن کالم الله است و مخلوق نیست
 شود، چراکه کالم الله از خداوند جدا نیستایراد و ضعفی به قرآن وارد نمی

 از صفات الھی مخلوق نیست.و ھیچیک 
پردازند و بر حذر باش از مناظره با کسانی که به مجادله در این مساله می

کند کنند و در آن توقف میو نیز کسانی که در باب لفظ و غیر آن جدال می
 دانم آن مخلوق است یا غیر مخلوق، آن فقط کالم الله است؛گوید: نمیو می

گوید: قرآن ھمچون کسی است که میچنین شخصی اھل بدعت است و 
 که آن کالم الله است و مخلوق نیست.مخلوق است، درحالی

و ایمان به دیدن پروردگار در روز قیامت به ھمان ترتیب که در احادیث 
ج  صحیح از رسول خدا روایت شده است؛ و ایمان به اینکه رسول الله

 ج صحیح از رسول الله که این مساله به طورپروردگارش را دیده است؛ چنان
روایت کرده است. و  آن راروایت شده است. قتادة از عکرمه از ابن عباس 

و نیز علی بن  .نیز حکم بن ابان از عکرمه از ابن عباس روایت کرده است
 زید از یوسف بن مھران از ابن عباس روایت کرده است.

شده، بر  وارد ج و نزد ما این حدیث به ھمان صورتی که از رسول الله
باشد. و سخن گفتن در مورد آن بدعت است، اما به آن، به ھمان ظاھرش می



 ١٠١  متن رساله

کس مناظره که وارد شده است، ایمان داریم و در مورد آن با ھیچصورت 
 کنیم.نمی

و ایمان به میزان در روز قیامت به ھمان صورت که وارد شده است؛ بنده 
ای وزن ندارد و اعمال ر پشهی پَ شود که به اندازهدر روز قیامت وزن می

آمده است. و ایمان به آن و تصدیق  که در حدیثشود چنانبندگان وزن می
کنند و نیز ترک گردانی از کسانی که این امور را رد میآن و اعراض و روی

 مجادله و مشاجره با وی از مبانی اعتقادی دین است. 
 گوید.ان سخن میو در روز قیامت الله متعال بدون واسطه با بندگ 

و از دیگر مبانی اعتقادی است: ایمان به حوض و اینکه در روز قیامت 
شوند و اختصاص دارد که امتش بر آن وارد می ج حوضی به رسول الله

ھای آن به عرض آن ھمچون طول آن است و به فاصله یک ماه؛ و ظرف
با طرق اند؛ احادیث صحیح متعددی در این زمینه تعداد ستارگان آسمان

 مختلف وارد شده است.
و اینکه این امت در قبرھای و از مبانی اعتقادی است: ایمان به عذاب قبر

شوند و از ایمان و اسالم و اینکه پروردگارش چه کسی شان آزمایش می
 شوند.بوده؟ و پیامبرش چه کسی بوده؟ سوال می

آنگونه که او که خداوند بخواھد و آیند، چنانو نکیر و منکر نزد وی می
 اراده کند؛ و ایمان به آن و تصدیق آن از امور اعتقادی است.

و اینکه گروھی پس از سوختن در  ج و ایمان به شفاعت رسول الله
شوند و به نھری در از آن خارج می -اند که مانند خاکستر شده -دوزخ 
و گونه که در حدیث آمده است شوند، آنی بھشت شستشو داده میدروازه

خواھد، از امور اعتقادی است؛ که میبا کیفیتی که خداوند خواسته و چنان
 بلکه فقط ایمان به آن و تصدیق آن از دین و امور اعتقادی است.
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شود و بین و ایمان به اینکه مسیح دجال (در نزدیکی قیامت) خارج می
ه دو چشمانش نوشته شده: کافر؛ و ایمان به احادیثی که در مورد وی آمد

 است. و ایمان به اینکه این امر شدنی است، از امور اعتقادی است. 
شود و دجال را در و ایمان به اینکه عیسی بن مریم (از آسمان) نازل می

 کشد.باب لد می
طور که در شود. ھمانو ایمان عبارت است از قول و عمل، کم و زیاد می

�َمُل الُْمْؤِمِنَ� إِيَمانً «حدیث آمده است: 
َ
ْحَسنُُهْم ُخلًُقاأ

َ
از میان مومنان : «»ا أ

 ».ترین ایمان را کسی دارد که بھترین اخالق را داردکامل

یک از و ھرکس نماز را ترک کند، درحقیقت کافر شده است؛ و ترک ھیچ
ترک کند، کافر است و خداوند  آن رااعمال کفر نیست مگر نماز؛ ھرکس 

 کشتن او را حالل قرار داده است.
باشد. سپس (به بھترین این امت پس از پیامبرش، ابوبکر صدیق میو 

ترتیب) عمر بن خطاب، عثمان و علی افضل این امت ھستند. این سه نفر را 
آنھا را بر  ج که اصحاب رسول اللهداریم چنانبر دیگر اصحاب مقدم می

 داشتند و در این مورد ھیچ اختالفی نداشتند.دیگران مقدم می
باشند که پنج حاب بعد از این سه نفر، اصحاب شوری میبرترین اص

طالب، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد و طلحه؛ که نفرند: علی بن ابی
 ھمگی آنان شایستگی خالفت را داشتند و ھمگی آنان امام ھستند.

ما حاضر «گوید: شود که میاستناد می رو در این زمینه به حدیث ابن عم
نده بود و اصحابش فراوان بودند (که به ترتیب) ابوبکر و بودیم و رسول الله ز

دانستیم) و پس از این سکوت عمر و عثمان (را از ھمه برتر می سپس
 کردیم. می

پس از اصحاب شوری، مھاجریِن اھل بدر نسبت به دیگر صحابه از 
باشند و این فضیلت و برتری برخوردارند و پس از آنھا انصاِر اھل بدر می
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باشد که ھرکس ھجرت و ر مبنای ھجرت و سابقه مسلمان شدن میبرتری ب
ی باالتری قرار دارد. پس از این عده از سابقه ایمانش زودتر باشد، در درجه

باشند، مردم عصر و زمانی صحابه، برترین مردم سایر اصحاب رسول الله می
کی ج در میان آنھا مبعوث گردید. و ھرکس با رسول خدا ج که رسول الله

صحبت بوده، یا اینکه [با سال یا یک ماه یا یک روز یا یک لحظه ھمراه و ھم
شود و فضیلت و ایمان] او را دیده باشد، از اصحاب رسول الله شمرده می

و شنیدن  ج ی ھمراھی او با رسول اللهی سابقهمقام صحابی بودن به اندازه
آنھا کسی که کمتر از دیگران باشد. و از میان از او و نگاه کردن به ایشان می

با او ھمراه بوده، از مردمان دورانی که او را ندیدند برتر است ولو اینکه 
را  ج ی اعمال نیک مالقات کنند؛ آنان که رسول اللهخداوند را با انجام ھمه

ھمراھی کرده و از اصحاب او بودند و او را دیدند و از او شنیدند، به خاطر 
از تابعین برترند، ولو اینکه تابعین ھمه ج رسول الله ھمراھی و مصاحبت با

 ی اعمال نیک را انجام دھند.
شنیدن و اطاعت کردن از زمامداران و امیر  و از اصول سنت است:

دار است و و از کسی که خالفت را عھده -چه نیک باشد و چه بد  -مومنان 
ھمچنین  نظر داشته و نسبت به وی راضی ھستند ومردم بر وی اتفاق

(اطاعت) از کسی که با شمشیر بر علیه مردم برخاسته و چنین خلیفه شده 
 و امیر مومنان نامیده شده است.

 شود؛و جھاد ھمراه امیر نیک و بد تا روز قیامت ادامه دارد و ترک نمی
ی حدود شرعی ھمیشه حق حاکمان است. و تقسیم مال غنیمت و اقامه

د که بر آنھا طعنه زده و خرده گیرد و یا کسی وجود ندارو این حق برای 
 اینکه در این امور به نزاع با آنھا برخیزد؛

و پرداختن زکات به آنھا جایز و نافذ است؛ ھرکس زکات را به آنھا بپردازد، 
 شود، چه نیک باشند یا بد؛زکات وی ادا می
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ز و نماز جمعه پشت سر او و کسی که او زمامدار امور قرار داده است، جای
اعاده کند، بدعتگزار است و  آن راو کامل است؛ دو رکعت که ھرکس 

مبتدعی است که احادیث و روایات را در این زمینه ترک کرده است و مخالف 
صورت اگر معتقد به نماز خواندن پشت سر سنت عمل کرده است. و در این

شان و چه بدشان، چیزی از فضل جمعه برای او حاکمان نباشد چه نیک
ست. بنابراین سنت این است که ھمراه آنان دو رکعت نماز جمعه بخوانند نی

شود و در این مورد شک و آن دو رکعت کامل و بدون نقص در نظر گرفته می
 و تردیدی در دل نباشد.

که درحالی -و ھرکس بر حاکمی از حکام مسلمانان خروج کند 
اند، با اف و اقرار کردهنظر دارند و به خالفت وی اعترمسلمانان بر او اتفاق

درحقیقت چنین شخصی عصای (تکیه گاه)  -ی آن حاکم رضایت یا غلبه
 ج مسلمانان را به دو نیم کرده است و بر خالف آثار و روایاتی که از رسول الله

در این زمینه وارد شده، عمل کرده است؛ و اگر بر این حالت بمیرد، بر مرگی 
 جاھلی مرده است.

حاکم و خروج بر وی برای ھیچیک از مردم حالل نیست؛ و و جنگ با 
ھرکس چنین کند مبتدعی است که بر راه و روشی جز سنت و راه راست 

 باشد.می
و برای کسی که دزدان و خوارج او را مورد حمله جانی و مالی قرار 
دادند جایز است که با آنھا بجنگد و بلکه بر او واجب است در راستای دفاع 

و مالش با آنھا بجنگد و با ھرچه در توان دارد از جان و مالش دفاع از جان 
کند؛ اما این حق را ندارد که چون از او دست برداشتند و از او جدا شده و او 
را ترک گفتند در پی آنھا برود و به تعقیب آنان بپردازد؛ این حق فقط و فقط 

ی او در چنین حالتی یفهباشد. وظاز آِن امام یا زمامداران امور مسلمانان می
فقط این است که از جان خود دفاع کند و در این تالش (در دفاع از جان 
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کشد. اما اگر در دفاع از جان خود و خود) نیتش آن باشد که کسی را نمی
در درگیری میان او و تجاوزگر، متجاوز کشته شود، خداوند مقتول را چنین 

و مال خود کشته شود، مقام شھادت دور کرده است. و اگر در دفاع از جان 
ی آثار و روایات وارد را برای وی امیدواریم و این مساله در احادیث و ھمه

 شده در این زمینه آمده است.
در این مساله، به جنگ با متجاوز (از ھر گروھی که باشد) امر شده است 

تای اما به کشتن و تعقیب وی و سخت گرفتن بر او و رفتار عجوالنه در راس
 کشتن وی دستور داده نشده است.

و اگر او را اسیر گرفت، حق ندارد او را بکشد و یا حد را بر او اجرا کند، 
بلکه باید امر او و تصمیم در مورد او را به کسی بسپارد که الله متعال او را 

 زمامدار امور قرار داده است تا در مورد وی حکم شود.
دھند، به بھشتی یا دوزخی بودن ام میو به خاطر عملی که اھل قبله انج

کنیم؛ بلکه برای نیکوکار به بھشت دھیم و حکم نمیآنھا گواھی نمی
امیدواریم و بیم آن داریم که گنھکار به دوزخ انداخته شود و برای وی 

 رحمت الله را امیدواریم.
و کسی که خداوند را با گناھی مالقات کند که به خاطر آن آتش بر وی 

تر در دنیا) از آن توبه کرده و بدان اصرار نورزیده، باشد، اما (پیشواجب می
پذیرد و از گناھان الله متعال به سوی وی بازگشته و توبه را از بندگانش می

کند؛ و ھرکس الله را با گناھی مالقات کند که حد آن در چشم پوشی می
باشد، ناھش میی گدنیا بر وی اقامه شده باشد، حد اجرا شده بر وی، کفاره

 وارد شده است. ج که در حدیث از رسول اللهچنان
و ھرکس الله را در حالی مالقات کند که بر گناه اصرار داشته و از 

اند توبه نکرده باشد، امر وی موکول به خداوند گناھانی که مستوجب مجازات
میکند و اگر بخواھد او را است؛ اگر بخواھد او را به سبب گناھش عذاب می
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بخشد. و ھرکس الله را در حالی مالقات کند که کافر باشد او را عذاب خواھد 
 بخشد.کرد و وی را نمی

کند، رجم و سنگسار است. و این حد زمانی و مجازات متاھلی که زنا می
شود که یا خودش اعتراف کند یا اینکه بر علیه وی بینه اقامه بر او اجرا می

 و خلفای راشدین رجم کردند. ج شود. به طور قطع رسول الله
گیری کند یا عیبجویی و خرده ج و ھرکس از یکی از اصحاب رسول الله

به خاطر عملی که از او سر زده، دشمنی و کینه وی را در دل داشته باشد یا 
باشد تا اینکه عمل یا گفتار ناشایست آنان را ذکر نماید، مبتدع و بدعتگزار می

 فرستد و قلب وی نسبت به آنھا سالم باشد. اینکه به ھمگی آنھا رحمت
و نفاق کفر است، اینکه به الله کفر ورزی و غیر او را عبادت کنی و در 

 ج ظاھر اظھار اسالم کنی. مثل منافقانی که در عھد و زمان رسول الله
 بودند.

سه خصلت است که ھرکس این سه « :»ثََالٌث َمْن ُ�نَّ ِ�يِه َ�ُهَو ُمنَافٌِق «
و این حدیث از باب تغلیظ و شدت می ».ر وی باشد، منافق استخصلت د

کنیم. تفسیر نمی آن راکنیم و چنانکه وارد شده، روایت می آن راباشد. 
اند اما با این که وارد شدهکنیم مگر چنان(یعنی این احادیث را تفسیر نمی

و گردد و میان عمل دیدگاه که این امور موجب خروج انسان از دین نمی
گذاریم و نفاق عملی وارد شده در حدیث را به نفاق اعتقادی عامل تفاوت می

 باشد).کنیم که موجب خروج از دین میتفسیر نمی

 يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم «و نیز اینکه فرمودند: 
ً

ال اًرا ُضالَّ  تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ
َ

ال
 ».گمراه نگردیددیگر کافرانی پس از من با زدن گردن یک: «»ِرقَاَب َ�ْعٍض 



 ١٠٧  متن رساله

إَِذا اتَلىَق الُمْسِلَماِن �َِسيَْفيِْهَما فَالَقاتُِل «و ھمچون این حدیث که فرمودند: 
شان با یکدیگر روبرو چون دو مسلمان با شمشیرھای: «»َوالَمْقتُوُل يِف انلَّارِ 

 ».شوند، قاتل و مقتول در دوزخ است

ُ ُ�ْفرٌ ِسبَاُب الُمْسِلِم فُسُ «و ھمچون اینکه فرمودند: 
ُ

دشنام : «»وٌق، َوقِتَاهل
 ».دادن مسلمان فسق و کشتن او کفر است

َحُدُهَما«و فرمودند: 
َ
ِخيِه: يَا اَكفُِر، َ�َقْد بَاَء بَِها أ

َ
ھرگاه کسی به : «»َمن قَاَل ِأل

 ».گرددبرادر (مسلمانش) بگوید: ای کافر، کفر به یکی از آن دو باز می

ٌؤ ِمْن �ََسٍب َو�ِْن َدقَّ ُ�ْفٌر «و اینکه فرمودند:  ِ َ�رَبُّ برائت جستن از : «»بِا�َّ
  ».کفر ورزیدن به خداوند استاما است  ادعایی ضعیفَنَسب، ھرچند 

اند، ما در برابر این احادیث و احادیثی از این قبیل که صحیح و محفوظ
ھا پذیریم ھرچند تفسیر آناند میتسلیم ھستیم و آنان را چنان که وارد شده

گوییم و به جدال و مشاجره و مناقشه را ندانیم. و در مورد آنھا سخن نمی
اند، تفسیر پردازیم و این احادیث را جز به ھمان صورت که وارد شدهنمی
اند آنھا را بر ظاھرشان حمل میطور که وارد شدهکنیم (یعنی ھماننمی

 کنیم.ا رد نمیتر از آنھکنیم). و آنھا را جز با حقکنیم و تاویل نمی
وارد شده  ج که از رسول اللهو بھشت و دوزخ مخلوق ھستند چنان

ا..«است؛  يُْت ِ�يَها قرَْصً
َ
َنََّة فََرأ

ْ
وارد بھشت شدم و در آن « .٢:»َدَخلُْت اجل

 ».قصری دیدم ..

 ».و کوثر را دیدم: «»وثركو َرايُت ال«و اینکه فرمودند:  

ْهِلَها َكذا« 
َ
ْ�رَثَ أ

َ
يُْت أ

َ
لَْعُت يِف اجلَنَِّة فََرأ ْ�رَثَ «، »اطَّ

َ
يُْت أ

َ
لَْعُت يِف انلَّاِر فََرأ َواطَّ

ْهِلَها كذا و�ذا
َ
 .»أ
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اند، درحقیقت قرآن بنابراین ھرکس گمان برد بھشت و دوزخ خلق نشده
و کنم به بھشت را تکذیب کرده است و گمان نمی ج و احادیث رسول الله

 دوزخ ایمان داشته باشد. 
شود و برای و ھریک از اھل قبله که موحد بمیرد، بر او نماز خوانده می

ای که مرتکب شود. و گناه صغیره یا کبیرهوی طلب مغفرت و آمرزش می
شود. امر شده مانع نماز خواندن بر وی و طلب آمرزش و مغفرت برای او نمی

 وی موکول به خداوند متعال است. 

 یان رسالهپا
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