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m��`��_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl )102: آل عمران(  

m��RQ���������P��O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

_��̂ ��]��������\��[��Z��YX����W���V��U��T��S��l )1: نساء(  

m��¥¤����£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u
��¯��®��¬���«��ª���©��¨��§��¦l )71- 70: احزاب (  

  
  :اما بعد

هجري قمري كتابي را تأليف  322امام ابوجعفر احمد بن محمد طحاوي، متوفي سال 
و اعتقـاد   به معرفـت دين است كه انسان مسلمان اصول  مسائلي از  ي كرده كه در برگيرنده

 و تصديق آن نياز دارد؛ مسائلي از قبيل توحيد، صفات خدا، قدر، نبـوت، معـاد و قضـايا و   
و آنچه كه بنا به باور اهل سنت و جماعت از سلف صالح بـه عقيـده   ديگر مسائل اعتقادي 

يـن  ا انـد و  تمام دانشمندان گذشته و حال، كتاب مذكور را تأييد و قبول نموده. گردد بر مي
شهرت وااليي برخوردار است و دانشمندان زيـادي بـه    كتاب زبانزد عام و خاص شده و از

؛ ايـن مـنهج   البته تنها شرحي كه مطابق منهج سـلف صـالح  . اند شرح و توضيح آن پرداخته
همـين شـرحي كـه پـيش روي     . باشـد  است، شرح عالمه ابن ابـي العـز مـي    بهتر و صحيحتر

كتاب با تحقيقي استوار تحقيق شده و از غلـط و تحريـف و    اين. دهيم خوانندگان قرار مي
  .افتادن كلمات و عبارات كه در چاپهاي قبلي بود، به دور است
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العز رحمه اهللا در اين شرح خود بر منهج سـلف صـالح تكيـه كـرده، منهجـي       ابن ابي 
آن را  تارهـاي  هـا و  پايـه ) قرن صحابه، تابعين و تبـع تـابعين  (ن سه قرن نخست اكه دانشمند

انـد و در راه تقريـر و    و به گرمي و با تمام تـوان از آن دفـاع كـرده   1استوار ساخته محكم و
توضيح آن و آوردن براهين و داليل محكم بر صحت و سالمتي آن، و نقـد منـاهج ديگـر    
كه با منهج سلف صالح مخالفـت دارد، و بـرمال كـردن عيـب آنهـا و بيـان سـقوط آنهـا و         

                                                
از مهمترين تأليفاتي كه در باب عقيده بر اساس مذهب سلف صالح، در قـرن دوم و سـوم و قرنهـاي     -1

اثر دانشمند و فقيه عراق، ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي، متوفي سال » الفقه األكبر«بعد تأليف شده، كتاب 
هجري قمـري؛   224الم بغدادي، متوفي سال اثر ابوعبيد قاسم بن س» اإليمان«هجري قمري؛ كتاب  150

هجـري   228اثر عبداهللا بن محمد بن عبداهللا جعفي، استاد بخاري، متوفي سال » الرد علي الجهمية«كتاب 
هجـري   235اثر حافظ ابوبكر عبداهللا بن محمد بن ابي شيبه عبسي، متوفي سـال  » اإليمان«قمري؛ كتاب 
هجـري   241اثر امام احمد بن حنبل شيباني، متـوفي سـال   » يةالرد علي الجهم«و » السنة«قمري؛ كتاب 
اثر امام حافظ ابوعبـداهللا محمـد بـن اسـماعيل بخـاري،      » أفعال العباد و الرد علي الجهمية«قمري؛ كتاب 

اثر ابوداود سليمان بن اشعث سيستاني، » السنة«هجري قمري؛ كتاب  273شاگرد امام احمد، متوفي سال 
تأليف عثم�ان " الرد علی الجھمية والرد علی بشر المريسی"قمري؛ و كتاب هجري  275متوفي سال 

اثر حافظ ابوبكر » السنة«هجري قمري؛ كتاب  280شاگرد يحيي بن معين، متوفي سال بن س�عيد دارم�ی 
نوشـته ابـوبكر   » السـنة «هجري قمري؛ كتاب  287احمد بن عمرو ضحاك بن مخلد شيباني، متوفي سال 

اثـر حـافظ بـزرگ    » التوحيـد «هجري قمـري؛ كتـاب    292عيد مروزي، متوفي سال احمد بن علي بن س
اثـر امـام ابوالحسـن    » اإلبانة«هجري قمري؛ كتاب  311ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمه، متوفي سال 

نوشته امـام محـدث ابـوبكر    » الشريعة«هجري قمري؛ كتاب  324علي بن اسماعيل اشعري، متوفي سال 
اثـر حـافظ   » السـنة «هجري قمري؛ كتـاب   360بداهللا بغدادي آجرّي، متوفي سال محمد بن حسين بن ع

اثـر  » اإلبانـة «هجري قمري؛ كتاب  360ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب لخمي طبراني، متوفي سال 
هجـري   387محدث ابوعبداهللا عبيداهللا بن محمد بن حمدان عكبري معروف بـه ابـن بطـة، متـوفي سـال      

 395اثر حافظ ابوعبداهللا محمد بن اسحاق بـن منـده، متـوفي سـال     » التوحيد«و » اإليمان«قمري؛ كتاب 
نوشته حافظ ابوالقاسم هبة اهللا بن حسين » شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة«هجري قمري؛ كتاب 
اثـر ابـوعمرو احمـد بـن محمـد بـن عبـداهللا        » األصول«هجري قمري؛ كتاب  418اللكائي، متوفي سال 

هـر دو اثـر   » األسماء و الصفات«و» االعتقاد«هجري قمري؛ و كتاب  427منكي اندلسي، متوفي سال طل
 .باشند هجري قمري مي 458حافظ بزرگ ابوبكر احمد بن حسين بن علي بيهقي، متوفي سال 
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ـ  ا حـق و دور بـودن از صـواب، بـا داليـل نقلـي و عقلـي برگرفتـه از         تناقض و مخالفتشان ب
ايـن كتـاب بـا وجـود حجـم      . انـد  نصوص قرآن و سنت از هـيچ كوششـي دريـغ نورزيـده    

متوسطش از لحاظ سليس و روان بودن عبارات و قوت حجت و فراواني معلومات و زيـاد  
  .نظير است بيبودن براهين و داليل و خالي بودن از جمالت مذموم و ناپسند، 

اين امر جاي شگفتي نيست، چو در تداوم مدرسه ي شيخ االسالم ابن تيميه رحمـه اهللا  
ها و تصـحيح مفـاهيم و بازگردانـدن     اي كه فضل و برتري در بيداري انديشه است؛ مدرسه

  .گردد مردم به اصل و سرچشمه دين و رهائي از تقليد و پيروي، بدان بر مي
بي كه صاحب اين مدرسه و شاگردش عالمه ابن قـيم رحمـه   نويسنده كتاب تمام مطال

اند، خوانده و آنها را درك كـرده و بـدان قـانع گشـته و اكثـر آن       اهللا در زمينه عقيده نوشته
مطالب را روشن نموده، سپس همه آنها را يك جا و به طور واضح خالصه نمـوده و آن را  

  .در اين شرح باارزش و استوار به وديعت نهاده است
اين مدرسه توانسته كه ادعاي ديگران مبني بر اختالف ميان نصوص ثابـت شـريعت و   

هـايي كـه    معقوالت صريح را ابطال و اختالفات موهوم ميان آنهـا را زايـل گردانـد و گـره    
پيرامون مسائل مهم اعتقادي همچون صفات سـمعيه و قـائم بـودن صـفات بـه ذات، افعـال       

بـه ذات خداونـد متعـال و ديگـر مسـائلي كـه بسـياري از        اختياري انسان و قائم بودن آنهـا  
اند، باز گرداند؛ منظور متكلماني است كه منطـق   متكلمان در درك آنها راه خطا را پيموده

ارسطوئي را مبنا و اساس كار خود قرار داده و بدان اعتنا نموده و در حـل اختالفـات آن را   
  1.اند به عنوان حَكم و داور قرار داده

                                                
، صـفحات  2، ج»رجـال الفكـر و الـدعوة فـي االسـالم     «استاد گرانمايه ابوالحسن نـدوي در كتـاب    -1

هاي كار متكلمان اسالمي كه قصـد رد فلسـفه و دفـاع از اسـالم      از شگفتي: چنين مي نويسد 291و290
اند اين است كه اصطالحات فلسفه و خود فرضيات فلسفه را گرفته و با تكيه بر آنها شروع به بحث  داشته

اجـع  گوئي آنان راجع به يك شخصيت محسوس و قابل مشاهده و ر. اند درباره ذات و صفات خدا نموده
اين متكلمان آمدند كه فالسفه را رد كنند و آراء و نظراتشان را نفي . گويند به يك مسأله طبيعي سخن مي

آنـان فرامـوش كردنـد كـه در     . كنند اما خود در قعر فلسفه و فرضيات و اصطالحات غلط فلسفه افتادند
ن فراموش كردند كه فالسـفه  آنا. قالب جدال و مناظره، فلسفه را به خاطر اشتباهات اساسي نكوهش كنند
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طق در نتيجه دسيسه پليد جهت از بين بردن عقيده اسالمي، وارد پيكره عقلي و علم من
اند كه منطق ميـزان علـوم    بعضي از ناآگاهان چنين پنداشته. لغوي تمدن اسالمي شده است

عقلي است و استدالل و استنتاج و رسيدن به علم يقيني بـدان وابسـته اسـت و مراعـات آن     
اينها ادعاهايي بـي اسـاس اسـت، چـون علـوم عقلـي از       . رددا ذهن را از خطاي فكر باز مي

و بـه ميـزان   . شـود  طريق وسايل ادراك كه خداوند در سرشت انسان قرار داده، فهميده مي
دانسـتند   امتهاي پيشين حقايق اشيا را بدون اين منطق مـي . قراردادي فرد معين وابسته نيست

اينان هم اگر در خودشان . دانستند ند، ميو همه امتها حقايق را بدون آنكه از ارسطو بياموز
داننـد و آنچنـان كـه ابـن تيميـه       بينند كه حقـايق را بـدون منطـق مـي     كنند، مي تأمل و تدبر 

گويد در وراي اين علم بجز ضايع كردن زمان و خسته كردن ذهـن و كثـرت هـذيان و     مي
فيـد و بلكـه گـاهي    ادعاي تحقيق با دروغ و بهتان و مشغول نمودن انسان به چيزهـاي غيرم 

گمراه كردن حتمي او، و اثبات جهل و ناداني اي كه ريشه نفاق در دلهاست، چيز ديگري 
  .باشد نيست هر چند آنان ادعا كنند كه اين علم، اساس معرفت و رسيدن به حق مي

  : مبالغه نمودن در علم منطق منجر به نتايجي ناگوار شده كه به طور خالصه عبارتند از
صـلي اهللا  (به منهج سلف صالح كه بر اساس نصـوص قـرآن و سـنت نبـوي     اهانت  -1

انـد و   و مسخره نمودن به كساني كه منهج سلف صـالح را گرفتـه  . استوار است) عليه وسلم
نسبت دادن جهل و تقليد كوركورانه و دشمني با عقل به آنان؛ در حـالي كـه تمـام مسـائل     

و معاد كه انسان بدانها نياز دارد، خـدا   اصول دين همچون توحيد، صفات خدا، قدر، نبوت
اي كـه هـر گونـه عـذر و      به طور كامل و واضـح و بـه شـيوه   ) صلي اهللا عليه وسلم(و پيامبر 

اي كه به لحـاظ اسـتحكام و    ادله. اند اي را از بين برد، با ادله شرعي و عقلي بيان نموده بهانه

                                                                                                                     
��m : را با اين خطاب بليغ قـرآن مـورد خطـاب قـرار دهنـد      �s��r���q��p��o��n��m��l

��¡�����~����}��|��{��zy��x��w��v��u��tl )ــران ــان «:) 66: آل عم ــما ! ه اي ( ش
العـي  نسـبت بـدان آگـاهي و اّط   ) به گمان خود ( اي گروهي كه درباره چيزي كه ) يهوديان و مسيحيان 

داريد ، مجادله و مناظره كرديد ، ولي چرا درباره چيزي كه آگـاهي و اّطالعـي از آن نداريـد مجادلـه و     
 .»دانيد داند و شما نمي مي) چگونگي دين ابراهيم را (نمائيد ؟ و خدا  مناظره مي
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پـس از نقـد و بررسـي هماننـد     اي رسيده كه داليل متكلمان كـه   قوت و وضوحي به درجه
  .آورد خانه عنكبوت سست است، در برابر آنها دوام نمي

ادعا به اينكه سلف صالح به خاطر مشغول شدن به امور جهـاد و نشـر دعـوت، در     -2
در ايـن  . اند؛ زيرا آنان عقل الزم براي بحث در آن را نداشتند مسائل اعتقادي بحث ننموده

چـون  . صالح و جهل نسـبت بـه منزلـت و شـأن آنـان اسـت       ادعايشان، ظلم و ستم به سلف
سلف صالح از همه افراد نسبت به زبان و مقاصد قرآن علم و شناخت بيشتري داشـتند و در  

تر بودند و بيشتر از همـه بـه فـرق و جـدايي ميـان       محكمات و متشابهات قرآن از همه دقيق
بـا آن مبعـوث   ) هللا عليه وسلمصلي ا(حق و باطل آگاه بودند و نسبت به حقيقتي كه محمد 

شد، از همه محبت بيشتري داشتند و بر پيروي از حق و تحمل اذيت و آزار به خـاطر ديـن   
هاي عقليِ برآمده از قـرآن و   آنان بر اين باور بودند كه حجت. خدا، از همه شكيباتر بودند

م و نكـوهش ذات كـال  . سنت آن قدر كافي هستند كه نيازي به روش قياسي كـالم نيسـت  
بدان امر نموده يا اسـتدالل بـه چيـزي كـه     ) ص(استدالل و رأي و جدلي كه خدا و پيغمبر 

اند، و همچنين نكوهش كالمي كه حق است از آنـان   آن را تبيين نموده) ص(خدا و پيامبر 
. سر نزده بلكه نكوهش كالم باطل و مخالف كتاب و سنت و عقل از آنـان سـر زده اسـت   

  .لماي حديث و روايت بودند، اهل نظر و استدالل و درايت هم بودندآنان در كنار اينكه ع
اعالي شأن عقل در عالم غيب و شهاده و مقدم كردن عقل بر نص، يا تأويل نص   -3

در حالي كه عقل در شناخت حقيقت امـور غيبـي كـه    . با عقل سازگار باشد    اي كه به گونه
علـيهم   –بود، پيـامبران   ل به تنهايي كافي مياگر عق. نبوت آن را اثبات نموده، راهي ندارد

چنـين افراطـي در   . شد شدند و عذاب آخرت به بعثت آنان مرتبط نمي مبعوث نمي -السالم
همچنـين منجـر بـه حَكـم     . ارزشگذاري عقل منجر به انحراف از حقايق قرآني شده اسـت 

دارد، و تأويـل  كنند در ظـاهر آنهـا تعـارض وجـود      قرار دادن عقل در آياتي كه گمان مي
همـه اينهـا سـبب شـده كـه در      . آياتي كه با رأي و عقيده آنان سازگاري ندارد، شده است

از جمله بزرگترين خطاهايي كه ايـن دسـته از    . بحث و بررسي و نتايج آن دچار خطا شوند
اند اين اسـت كـه آنـان نصـوص مربـوط بـه        افراد به خاطر تبعيت از اين منهج مرتكب شده
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اي كـه مـدلول و معـاني آنهـا را بـه       انـد بـه گونـه    امور غيبي را تأويـل نمـوده   صفات خدا و
اند، در نتيجه باب تحريف در  تعطيلي كشانده و آنها را از اهداف و مقاصد خود دور كرده

اينـان مـي بايسـت صـفات خـدا را آن      . آيات قرآن و انحراف در معاني آنها باز شده است
آمده، بدون هيچ تحريف و تأويل و تشبيه و كيفيـت   ) ص(چنان كه در قرآن و سنت پيامبر

كردند؛ زيرا عقل از درك حقيقت در ايـن زمينـه نـاتوان اسـت پـس       قائل شدن، اثبات مي
  .معقول است كه عقل را در غير مجال خود به كار نگيريم

كـه  . ي اثبـات  پايبندي اينان به تفصيل در نفي مشابهت و تمثيل، و اجمال در زمينه -4
مخالف منهج قرآن است، چون قرآن صفات خداوند متعال را بـه طـور تفصـيل اثبـات     اين 
همچنين ايـن عملشـان   . كند كند و تمثيل در زمينه صفات خدا را به طور اجمال نفي مي مي

مخالف روش پيامبران است، چون پيامبران امور اثباتي را به طور مفصل و امور سلبي را بـه  
  .اند طور اجمال آورده

اش و منحصـر كـردن آن در مضـامين عقلـي و      ي نقلـي  نها گذاشتن اسالم از ادلهت -5
. گيري و افراط در زمينه تأويـل نيسـت   روح است و خالي از سخت فلسفي كه خشك و بي

اين به گوشت شتري مي ماند كه بر بـاالي كـوهي نـاهموار تبـاه شـده كـه هـيچ همـواري         
رآن كريم مطـالبي را آورده كـه بـه بهتـرين     در حالي كه ق. وجود ندارد تا باالي كوه رفت

هـا و اشـتباهات بـزرگ در آنهـا بـه دور       وجه، رساتر و كاملتر است و در عين حال از غلط
  .است

به كارگيري قياس تمثيل و تشبيه در حـق خداونـد متعـال، در حـالي كـه خداونـد        -6
چيـزي هماننـد او   « )11: شـورى (mSR�Q�l: فرمايـد  صراحتاً در قـرآن مـي  

پس چگونه درست است كه خدا را به غير اوتعالي تشبيه كرد، يا خدا و غيرخـدا را  » تنيس
شايسته بود كه . اي كلي داخل كرد كه افراد آن قضيه در حد يكساني قرار دارند زير قضيه

�m��i��h: فرمايـد  آنان قياس اَولي را به كار گيرنـد آن چنـان كـه خداونـد متعـال مـي      

j �l )ن صفت از آنِ خداستو بهتري« )60: نحل«.  
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مضمون اين قياس، اثبات حكم ادني براي اعلي است چون اعلي به آن حكم اولويـت  
هر كمالي كه براي ممكن الوجود يا براي چيزي حادث ثابـت  : مانند اينكه گفته شود. دارد

و اين براي وجودي كه به هـيچ   -شده و به هيچ وجه و از هيچ لحاظي نقصي در آن نيست
تـر   تـر و شايسـته   ، خداوند متعـال بـه آن كمـال اولـي    -زم عدم نيست، كمال استوجه مستل

است، و هر كمالي كه به هيچ وجـه نقصـي در آن نيسـت و بـراي مخلـوق و بنـدگان خـدا        
ثابت شده، مخلوق اين كمال را از آفريدگار و پروردگار و تدبير كننـده امـورش گرفتـه و    

  .تر است حقآفريدگارش نسبت به اين كمال، از او مست
شـان ندارنـد و    اي با مـدلول لغـوي   آوردن اصطالحات براي الفاظي كه هيچ رابطه -7

سپس تفسـير نصـوص بـه مقتضـاي آن اصـطالحات و حجـت قـرار دادن آنهـا در هنگـام          
  .تعارض و اختالف

هايشـان در امـور فلسـفي و شـبهات وهمـي كـه بـدانها روي         محدود بـودن بحـث   -8
بدين صورت تبليغ اسالم و . اند د در پاسخ به آن شبهات گذراندهاند و اكثر عمر خو آورده

هـاي كالمـي خشـك و     شرح عقايد آن در پرتـو كتـاب و سـنت بـه منـاظره هـا و مجادلـه       
  .انگيز تبديل شده است نفرت

  

  ي طحاوي مضامين شرح عقيده
ول ديـن  ي منزلت علم اص اي زيبا آغاز كرده  كه در بردارنده شارح اين كتابش را با مقدمه

همچنين بيان مي دارد كه . باشد در ميان علوم، و بيان نياز بندگان به آن بيشتر از هر چيز مي
دل حيات و آرامش ندارد مگر زماني كه پروردگار و آفريدگارش را با نامهـا و صـفات و   

و خداوند متعال پيـامبرانش را فرسـتاده تـا پروردگـار و صـفات وي را بـه       . افعالش بشناسد
عرفي كنند و مردم را به سوي او فرا خوانند و پيامبران به نسبت كسـاني كـه بـه ايـن     مردم م

اند، انذار دهنـده   اند، بشارت دهنده و نسبت به كساني كه آن را نپذيرفته دعوت لبيك گفته
هستند؛ چون غيرممكن است كه عقل انسان به تنهايي، اين مطالب را به طور تفصيل درك 

دارد كه مسلمانان سه قرن نخست، تـابع سـنت و روش    اب اظهار ميي كت و در مقدمه .كند
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ي  انـد كـه در زمينـه    بودند و پس از اين سه قـرن، كسـاني بـوده   ) صلي اهللا عليه وسلم(پيامبر
انـد، و   شان پيروي كـرده  ي حق منحرف گشته و از هواهاي نفساني مسائل اعتقادي از جاده

ي آنهـا  اصـول ديـن را حفـظ      ده تا بـه وسـيله  خداوند كساني را براي اين امت، هدايت كر
. اند، ابـوجعفر طحـاوي اسـت    از جمله دانشمندان مسلمان كه به اين مهم روي آورده. كنند

همچنين در مقدمه اين شرح آمده آنچه كه موجب شده شـارح، عقيـده طحـاوي را شـرح     
ي  ا بنا به طريقـه اند ام نمايد، اين است كه وي ديده بسياري از علما به شرح آن روي آورده

ي اهل كالم و مشتمل بر امور مخالف بـا حقـي كـه خداونـد پيـامبرانش را بـا آن        نكوهيده
ي  فرستاده است، از اين رو شارح متعهد گرديد كه عقيده طحاوي را بنا به مـنهج و طريقـه  

  .سلف صالح شرح نمايد
آغـاز  در . سپس شروع به ذكر مسائل عقيده بر اسـاس ترتيـب طحـاوي نمـوده اسـت     

انـد، بيـان كـرده سـپس      حقيقت توحيد و معاني و انـواع توحيـد كـه پيـامبران آن را آورده    
آنگاه به ذكـر صـفات و اسـماء    . را بيان كرده است ��mS��R��Qlمنظور از آيه

سـپس بيـان   . خداوند متعال و تقسيم آنها به صفات ذاتـي و صـفات افعـالي پرداختـه اسـت     
است كه بدون آنكه براي صفات خدا كيفيت قائل  داشته كه در مسائل صفات خدا واجب

كه رسالتهاي آسماني با ) ص(شويم، آنها را اثبات كنيم و واجب است كه به نبوت محمد 
عـام بـوده   ) ص(آمدن وي خاتمه مي يابند، ايمان داشته باشيم و بيان كرده كه بعثت پيامبر 

كرده و بيـان كـرده كـه قـرآن     پس از آن، قرآن را تعريف . گيرد و انس و جن را در بر مي
هم لفظ و هم معنايش كالم خداست و نظر قائلين به خلق قرآن را مـردود دانسـته و پاسـخ    

سپس رؤيت خداوند متعال در آخرت را اثبات كرده و نصوصي كه در . آنها را داده است
اين زمينه آمده، آورده و پاسخ منكرانِ رؤيت خدا در آخرت و تأويل كننـدگان نصـوص   

ي معـراج پرداختـه و بيـان     آنگاه بـه ذكـر اسـراء و واقعـه    . رده در اين زمينه را داده استوا
سـپس نصوصـي را كـه در    . روي داده است) ص(داشته كه معراج در حالت بيداري پيامبر 

ي حوض و شفاعت و انواع شفاعت وارد شده، ذكر كرده، و بيان كرده كه اقـرار بـه    زمينه
پـس از آن بـه تعريـف قضـا و قـدر و      . امري عارضي اسـت ربوبيت امري فطري و شرك، 
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اينكه قضا و قدر سرّ خداوند در ميان مخلوقاتش است، پرداخته و خاطر نشـان سـاخته كـه    
. منشأ گمراهي در اين مسأله؛ يكسان قلمـداد كـردن اراده و مشـيت، و محبـت و رضاسـت     

ي  فقط انجام دهنده سپس بيان كرده كه افعال بندگان، خلق خداست و بندگان در حقيقت
به ذكر عرش و كرسي و اثبات برتري و علـو، و  پس از آن . ي آنها افعال هستند نه آفريننده

تعريف ايمان و بيان اركان و حقيقت ايمـان و بيـان اقـوال دانشـمندان در تعريـف ايمـان و       
سـپس شـارح، روح و حقيقـت ايمـان را     . شـود، پرداختـه اسـت    اينكه ايمان زياد و كم مي

مالً بيان كرده و اختالف علما را در خصوص قرار گرفتن روح پس از مرگ تـا قيامـت   كا
و ) صـراط (ي حشر و حسـاب و پـل    هاي روز رستاخيز، و مسأله را آورده و اهوال و سختي

بهشت و دوزخ را ذ كر كرده و به بيان فضائل خلفاي راشدين و ساير عشـره مبشـره رضـي    
ي اهـل   ن بيان كرده كه تصديق كرامات اوليا جزو عقيـده پس از آ. اهللا عنهم پرداخته است

سپس به تعريف ولـي و كرامـت و تفـاوت ميـان آن دو و تفـاوت كرامـت بـا        . سنت است
آنگـاه مسـلمانان را از   . معجزه پرداخته و بيان كرده كه يك پيامبر از تمامي اوليا برتر است

كـه  (يان كـرده كـه ديـن خـدا     گويان و ساحران برحذر داشته و ب تصديق پيشگويان و غيب
در زمين و آسمان، يكي است و شريعتهاي آسماني از بعضي جهـات بـا   ) همان اسالم است

همديگر فرق دارند و در نهايت برخي از فرَق ضاله و منحرف از حق را معرفي و شناسانده 
  .است

و در ضمن ابحـاث فـوق بـه مسـائل ديگـري نيـز بطـور ضـمني اشـاره كـرده كـه در            
  .باشد شمار مي فوائد بي  ي دهبرگيرن

هاي استنباط شده از قرآن و سنت  ابن ابي العز اين شرح خود را بر اساس قواعد و پايه
. گذاري كرده است و روش سلف صالح كه در نهايت قوت و دقت و استحكام است، پايه

) ص(خـدا   ها را از علماي سلف گرفته؛ ابتدا از ياران و همراهان رسول او اين قواعد و پايه
دريافـت كردنـد، و   ) ص(كساني كه دين را از پيشوا و مربي و استادشان محمد بن عبـداهللا  

سپس از تابعين و پيروان صحابه امثـال مجاهـد، طـاوس، محمـد بـن مسـلم زهـري، عطـاء،         
فيان بـن عيينـه،            سفيان ثوري، مالك بن انـس، عبـداهللا بـن مبـارك، فضـيل بـن عيـاض، سـ
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يحيي بن معين، ابوبكر بن ابي شيبه، احمد بن حنبل، بخاري، ابـوبكر  شافعي، ابن ماجشون، 
اثرم، عثمان بن سعيد دارمي، ابن جرير طبري، ابـن خزيمـه و ديگـر امامـان سـلف، گرفتـه       

  .است
شارح، شرح خود را به طور ويژه از شيخ االسـالم ابـن تيميـه رحمـه اهللا مجـدد علـوم       

ز كتابهـا و تأليفـاتش، علـوم و آموزشـهاي     سلف گرفته، كسي كه در جاهاي گونـاگوني ا 
سلف را آورده و در توضيح و تقرير و تقويت و ربط دادن آنها به منهج اصيل سلف بـيش  

  . از حد كار كرده است
كرد و بر  شيخ االسالم هميشه به سوي منهج اصيل سلف دعوت، و از آن پشتيباني مي

 -و درست همـين اسـت   -برتري داردها  اين باور بود كه منهج سلف صالح بر تمامي منهج
كردند و حـق را در غيـر آن جسـتجو     و كساني را كه برخالف روش سلف صالح عمل مي

  : اين قواعد عبارتند از. نمود كردند، تخطئه مي مي

  قرآن، مصدر ادله نقلي و عقلي است -1
در  قرآن، به سوي توحيد و يكتاپرستي دعوت كرده و دالئل توحيد را در سراسر هسـتي و 

درون انسانها گسترانيده و نظر انسان را بدانها جلب، و او را به تأمل و تدبر در آنهـا تشـويق   
ي  نموده و با براهين و دالئل عقلي، صفات خدا و صدق و راستي فرستادگان خـدا و قضـيه  

آخرت و ديگر مسائل اصول دين را تبيين و توضيح داده و به مخالفت و معارضه مشـركان  
و شبهات آنان را برمال نموده و اقوال و نظراتشان را نقص، و پندارهايشـان را رد  پاسخ داده 
  .كرده است

اين ادله، شرعي هستند؛ زيرا شريعت آنها را آورده و عقلي هم هستند، زيرا صـحت و  
پس وقتي خداوند به چيزي خبـر داده  . شود ي عقل معلوم و محرز مي درستي آنها به وسيله

ي آن را معرفي كرده، آن چيز هم از راه خبر و هم از راه عقل ثابت شـده  و با داللتهاي عقل
ي دليل عقلي به اثبات رسيده  ي دليل سمعي و نقلي و هم به وسيله است؛ يعني هم به وسيله

. شـوند  است و عقل و سمع هر دو در داللت قرآن كه داللت شـرعي نـام دارد، داخـل مـي    
آنان از منهج عقلي بر نمي گـردد ولـي آنـان مقياسـهاي     انتقاد سلف از علم كالم، به انتقاد 
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ي متكلمـان رسـاتر و    شرعي را ارج نهاده چون اين مقياسها عقلي هم بودند و اينهـا از ادلـه  
  .تر هستند و در عين حال از اشتباهات و خطاهايي كه ادله آنها دارد، به دورند كامل

نسـاني و آنچـه كـه پيرامـون انسـان      اين ادله با اسلوبي زيبا آمده و راجع به زنـدگاني ا 
اين اسلوب . است هر چند جنس يا محيط و يا عصر او متفاوت باشد، مثالهائي را زده است

رساتر از هر اسلوبي است و از هـر اسـلوب ديگـري تـأثير بيشـتري در درون دارد و در آن      
دانـد  ميدان وسيعي براي عقل است كه تمايل آن را برآورده ساخته و حرصـش را سـير گر  

نمايـد بـدون آنكـه دچـار انحـراف و       در عين حال حركت در مسير صيحح را تضمين مـي 
  .شود لغزشي 

خداوند براي عقول انساني ويژگي عمـومي جهـت ادراك آنچـه كـه از نظـر شـرعي       
مطلوب است، آماده كرده و براي آن، طبيعتي كـه هواهـاي نفسـاني آن را تبـاه نگردانـد و      

هاي زمـين و درونهـا، قـرار داده سـپس اينهـا را بـا شـريعتي كـه          هاي آشكار در كرانه نشانه
  .برگرفته از قرآن و سنت نبوي است، كا مل گردانيده است

سلف صالح در كنار سنت، به قرآن كريم به عنوان راهنما و هـدايتگر اكتفـا نمـوده و    
ضـيح مسـائل   از اين رو آنان در تو. اند از آيات قرآن قواعد استدالل عقلي را استنباط كرده

اعتقادي و مستند ساختن آنها به دليل و برهان و پاسخگويي بـه هـر سـؤال يـا تشـكيك در      
  .عقيده بيشتر از همه مردم توانا بودند

  ف صالح در تفسير نصوص قرآن و سنتپيروي از سل -2
آنـان را  ) ص(منظور از سلف صالح، صحابه و تابعين از سه قـرن نخسـت اسـت كـه پيـامبر     

پايبند به قرآن و سنت هم از نظر متن و هم از نظر محتوا بودند نه كساني كـه   ستوده و آنان
  .اند همچون خوارج، قدريه، معتزله و ديگر گروهها به بدعت متصف شده

شود، چـون آنـان دلهـائي پـاك تـر،       از رأي و نظر سلف صالح تبعيت و بدان اعتنا مي
ب بودند؛ زيرا خداوند ذهـن قـوي   تر، تكلفي كمتر و نزديك تر به حق و صوا دانشي عميق

و روشن، علم وافر، درك قوي، قصد و نيت خالص و نيك، تقواي خدا، نزديك بودن بـه  
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به همين خاطر طريقه آنان، تنها طريقه پسنديده اسـت  . نور نبوت بدانان اختصاص داده بود
  .كند و طريقه ديگران با آنان برابري نمي

  محصور است ايمان به غيب در خبر انسان صادق -3
همانا مسائلي كه محسوس و قابل تجربه نيستند و مقدماتي عقلي هم وجود ندارند تـا عقـل   

ي آنها به شناخت كنه و حقيقت آنها برسد، در چنين مسائلي مصدر علـم بـه آنهـا     به وسيله
ي  ي غيـب و آفريننـده   فقط از راه خبر انسان صادق كه بـه وسـيله معجزاتـي كـه از داننـده     

  .خلوقات به مردم رسيده تأييده شده استهستي و م
بدان خبر داده باشـند، بـدون هـيچ كـم و زيـادي      ) ص(پس هر غيبي كه خدا و پيغمبر

  .آوريم بدان ايمان مي
ي امور غيبي اسـت كـه    يكي از مسائلي كه مورد نهي قرار گرفته، بحث كردن درباره

برخـي از ايـن امـور    . نكرده استشريعت ايمان به آنها را واجب كرده اما كيفيتشان را بيان 
ي وقـت قيامـت، روح،    اي عيني ندارد مانند سؤال كردن درباره در عالم محسوسات، نمونه

ايـن  . مدت عمر امت اسالم و ديگر مسائلي كه جز نقل صرف، علـم بـدانها ممكـن نيسـت    
  .گونه مسائل  واجب است كه بدون هيچ بحثي بدانها ايمان آورد

  نهاحيد ربوبيت و توحيد الوهيت، و وجوب تصديق به آتقسيم توحيد به تو -4
  :توحيد از نظر سلف صالح دو نوع است

يعني اعتقاد به اينكه پروردگار و آفريدگار جهان يكي است و  :توحيد ربوبيت: اول
دو تا نيست، و او هم خداوندي است كه اقرار به خدا و خضوع و فرمـانبرداري در برابـر او   

صفات خدا را بر اساس آنچه كه در قرآن و سـنت آمـده، در فطرتهـاي     و ايمان به اسماء و
  .پس توحيد اسماء و صفات در زير توحيد ربوبيت مندرج است. سالم سرشته است

توحيد الوهيت بدين معناست كه خداوند يگانه پرسـتش شـود    :توحيد الوهيت: دوم
) ال إله اال اهللا(توحيد  ي معناي كلمه. و هيچ يك از مخلوقاتش شريك وي قرار داده نشود

  .يابد با توحيد الوهيت تحقق مي
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بـه سـوي قومشـان    ) ص(تـا محمـد  ) ع(اين نوع از توحيد، دعوت تمام پيامبران از آدم
خداوند به خاطر آن، مخلوقات را آفريده و بهشت و دوزخ را خلق كـرده و انسـانها   . است

شود مگـر   شخصي پذيرفته نميرا به دو دسته بدبخت و خوشبخت جدا نموده و ايمان هيچ 
  .گيرد توحيد الوهيت، توحيد ربوبيت را هم در بر مي. آنكه قوالً و عمالً بدان اقرار كند

قرآن، اين نوع از توحيد را به خوبي بيان كرده و بـدان اهميـت زيـادي داده وبـا ادلـه      
هـا روي  عقلي و برهانهاي درست، آن را اثبات نموده، زيرا شركي كـه در ميـان تمـامي امت   

داده، در زمينه الوهيت است؛ چون همه مشركان امتهاي مختلف، ربوبيت خداوند را قبـول  
داشته و بدان اقرار نموده اما در عـين حـال در پرسـتش خداونـد، مرتكـب شـرك شـده و        

  .دادند ديگري را شريك وي قرار مي

ن بـه  عـرض نشـد  اثبات اسماء و صفات خدا همراه با اقرار به معناي آنها و مت -5
  كيفيت آنها

ي صفات از مهمتـرين و بزرگتـرين مسـائل اصـول اعتقـادي اسـت كـه از آن بحـث          مسأله
اي آن را نفي محـض كـرده،    شود، و فالسفه و متكلمين درآن اختالف نظر دارند؛ عده مي

برخي همه اسماء خدا را قبول داشـته و صـفات خـدا را نفـي نمـوده، و دسـته اي ديگـر بـه         
اقرار نموده ولـي برخـي از آن اسـماء و صـفات را رد نمـوده و آن را       اسماء و صفات خدا

  .اند تأويل و از ظاهرش دور كرده
مذهب سلف صالح در اين مسأله، ايمان به تمامي اسماء و صفات خدا كه در قـرآن و  

باشد بدون آنكه كم و زيادتي در آنها صورت گيرد و بدون آنكـه آنهـا را    سنت آمده، مي
ي عصر صـحابه و   پيشينيان صالح و ائمه. اي كه مخالف ظاهرشان باشد گونه تأويل نمود به

تابعين همگي به آنچه كه راجع به ذات و صـفات خـدا در قـرآن و سـنت آمـده، بـه طـور        
مطلق تسليم بودند و حتي در يك مسأله از مسائل اسماء و صفات و افعال خـدا اخـتالف و   

ايـن خصـوص در قـرآن و سـنت آمـده، اثبـات        نزاع نداشتند بلكه هدفشان آنچه را كه در
شان از اول تا آخر يكي بود و آيات و احاديث وارده د ر اين باب را  سخن همه. كردند مي

  .دادند كردند و آنها را از جايگاه خود تغيير نمي تأويل نمي
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انـد و اطـالق    پيشينيان صالح معتقد بودند كه اسماء و صـفات خداونـد متعـال تـوقيفي    
ي  اسماء و صفات به صورت اثبات يا نفي بر خداوند جايز نيسـت مگـر بـه اجـازه    چيزي از 

كردند مگر آنكه خداوند بـراي   پس چيزي از اسماء و صفات را براي خدا اثبات نمي. شرع
بـراي او اثبـات نمـوده باشـد و بـه همـان صـورت        ) ص(خودش اثبات نموده و رسول خدا

كردنـد مگـر آنكـه خداونـد از خـودش نفـي        چيزي از اسماء و صفات را از خدا نفي نمـي 
آنـان معتقـد بودنـد كـه آنچـه از اسـماء و       . از او نفـي كـرده باشـد   ) ص(نموده يا رسول اهللا

صفات براي خدا ثابت شده، با هـيچ يـك از مخلوقـات خـدا شـبيه نيسـت و هـيچ يـك از         
بـراي  مخلوقات هم با آنها شباهتي ندارد بلكه آنچه از صفات كمال كه در نصوص صريح 

خدا ثابت شده، به خدا اختصاص داشته و هيچ يك از مخلوقـاتش در آن صـفات شـريك    
و اگر نامهايي هست كه هم بر صفات خدا و هم بر صفات مخلوقات خـدا  . خداوند نيستند

اينكـه آنهـا در مسـماي صـفت يكـي      . شود، اين تنها اشتراك آنها در اسم اسـت  اطالق مي
پس وقتي كه ذات خداونـد  . حقيقت صفت هم يكي هستندهستند به اين معنا نيست كه در 

متعال مانند هيچ يك از ذاتها نيست بـه همـان صـورت صـفات او هـم ماننـد هـيچ يـك از         
  .صفات نيست؛ زيرا خداوند متعال در ذات و صفاتش شبيه هيچ يك از مخلوقاتش نيست

را بجـز  ي صـفات خـدا    هيچ يك از سلف صالح نگفته كه معناي آيات وارده دربـاره 
كردند و اگر  داند؛ بدين دليل كه آنان صفاتي را براي خداوند اثبات مي خداوند كسي نمي

بـود، آنـان صـفات     معناي آيات و احاديث صفات خدا براي آنان به طور قطع نـامعلوم مـي  
. كنند كه معنـايش معلـوم نيسـت    كردند، چون چگونه چيزي را اثبات مي خدا را اثبات نمي

است كه آنان در وراي اين ظـواهر دربـاره كنـه و حقيقـت ايـن صـفات يـا        نهايت امر اين 
اند، زيـرا شـناخت چنـين امـري فراتـر از       كيفيت قائم به ذات بودن اين صفات بحث نكرده

عقل بشري بوده و جزو غيبي است كه تنها در علم خداوند است و كسي غير از خدا بـدان  
از ايـن اسـت كـه حقيقـت ذات و صـفاتش      پس خداوند متعال بزرگتـر  . كند علم پيدا نمي

�m��W��V�����U���TS��������R��Q: درك شود يا بدان احاطـه علمـي پيـدا كـرد    
��Xl )چيزي همانند او نيست و او شنوا و بيناست«)11: شورى«.  
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هـا و گروههـاي    شود كه سلف صالح نسبت به اصـحاب فرقـه   بدين صورت معلوم مي
انـد كـه بـه هـيچ وجـه عقـل        شتند، زيرا آنان دانستهاسالمي هوشياري و ذكاوت بيشتري دا

تواند كنه و حقيقت صفات خدا را درك كند، چون چنين امري از جملـه امـور غيـب     نمي
  .است كه در محدوده قدرت عقل نيست

  جمع ميان اثبات صفات خدا و منزه داشتن خدا از بعضي صفات -6
ميـان اثبـات صـفات خـدا و منـزه       قرآن در يك آيه كه در ارتباط با صفات خدا وارد شده

���m�����U���TS��������R��Q:فرمايـد  داشتن خدا از بعضي صفات، جمع كرده آنجا كه مـي 
��X��W��Vl )ــورى ــك از      )11: ش ــيچ ي ــت و ه ــنوا و بيناس ــد ش ــس خداون پ

در بقيه صفات نيـز بـه همـين    . بينند شنوند و مي مخلوقاتش مانند او نيست با وجودي كه مي
يرا همانند بودن در صفات، فرع همانند بودن در ذاتها اسـت و اينجـا ذات   صورت است، ز

  .اند پس صفات خدا و صفات مخلوقات هم مختلف هستند خدا و ذات مخلوقات، مختلف
بنابراين قادر بودن خدا و قادر بودن انسان، مستلزم همانند بودن قدرت خـدا و قـدرت   

، سـميع  )زنـده (، حـي  )اراده كننـده (، مريـد  )ادان(همچنين تسميه خدا به عالم . انسان نيست
و تسـميه بنـدگان خـدا بـه ايـن صـفات،       ) داراي صفت كمال(و متكلم ) بينا(، بصير )شنوا(

مستلزم اين نيست كه علم و اراده و حيـات بنـدگان خـدا مثـل علـم و اراده و حيـات خـدا        
  .است

بلكـه بـه صـورت     و اسمائي كه در خارج هستند، به طور مطلق و كلي وجـود ندارنـد  
معين و مختص به چيزي وجود دارند و اين  اسماء اگر براي خداوند بـه كـار بـرده شـوند،     
مسماي آنها، معين و مختص بـه خداسـت و اگـر بـراي بنـده بـه كـار رونـد، مسـماي آنهـا           

شـوند، خـدا بـه     مختص به بنده است و صفاتي كه خدا و بندگان خدا بدانها موصـوف مـي  
شايسته اوست، موصوف و بندگان خدا بـه صـفاتي كـه اليـق و شايسـته      صفاتي كه اليق و 

  .شوند آنهاست، موصوف مي

  مردود بودن تأويل كالمي -7
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تأويل در نزد عموم متكلمان مقتضي اين است كه عقل انساني در تفسير نصوص به عنـوان  
وجـود  يك اصل و مقدم بر شرع اتخاذ شود، از اين رو هرگاه تعارض ميان عقل و شرع به 

اي كه موافق اقتضاي عقل است تأويل نمود؛ مانند تأويل ادلـه   آمد، بايد نصوص را به گونه
  .رؤيت و علو خدا و آيات صفات و امثال آنها

كننـد و بـه شـدت از     سلف صالح اين نوع از تأويل را رد و قائالن به آن را تخطئه مـي 
ي و تفسـير كـردن آنهـا بـه     كنند، زيرا چنين امري مقتضي تعطيـل نصـوص دينـ    آن نهي مي

معاني و آراي دخيل است كه هدفشان از بين بـردن شـريعت و گمـراه كـردن معتقـدان بـه       
شريعت و آشفته كردن عقايد پاك و روشن كه در دلهايشـان جـاي گرفتـه و بـا درونشـان      

تأويـل صـحيح و   . آميخته است، مي باشد؛ عقايدي كه هيچ ابهام و غموضي در آنها نيست
سلف صالح، تأويلي است كه موافق چيزي است كه نصوص قـرآن و سـنت بـر     مقبول نزد

  .آن داللت دارد و سنت آن را آورده است و هر تأويلي غير از آن، باطل است
  
  

  اش ن در غير محدودهمقيد كردن عقل و توجه نكردن به آ -8
ن ي محدودي از وسايل معرفت اسـت كـه غيـر از محسوسـات را بـه طـور يقـي         عقل وسيله
  .كند كند و امور غيبي را تنها به صورت تصور نه يقين درك مي درك نمي

سلف صالح در امور غيبي آنچه را كه نصوص قـرآن و سـنت بـدان خبـر داده اثبـات      
آوردند و آن را تصديق مي كردند و اصـالً راجـع بـه كيفيـت و      كردند و بدان ايمان مي مي

ر محـدوده عقـل بشـري نيسـت و عقـل      كردند، زيرا چنين امري د چگونگي آن بحث نمي
  .تواند بدان علم پيدا كند هرگز نمي

اش به معناي الغاي عقـل بـه طـور كلـي نيسـت؛       توجه نكردن به عقل در غير محدوده
چون دانشمندان اسالمي اتفاق نظر دارند بر اينكه كودك و ديوانه مكلف نيستند، و اينكـه  

ن خاطر خداوند به تـدبر و انديشـيدن در قـرآن    به همي. بايد به وسيله عقل تأمل و تدبر كرد
فقـط منـع شـده    . كنـد  ي عقل تحقق پيدا نمي امر نموده و اين تدبر و انديشيدن جز به وسيله
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ي خود به كار گيرد يا در اسـتدالل و بحـث از مـنهج و     كه عقل را در غيرمحدوده و حوزه
  .آمده است روشي پيروي شود كه مخالف منهج و روشي است كه در قرآن و سنت

بردنـد و عقـل را در غيرمحـدوده خـود بـه كـار        سلف صالح شـأن عقـل را بـاال نمـي    
دادند  گرفتند و قائل به استقالل و كفايت آن نبودند، بلكه آن را در جاي خود قرار مي نمي

و در تأمل در ملكوت آسمانها و زمين و اجتهاد در مسائل عملي واكتشاف علوم مادي كه 
مترقــي كــردن جامعــه اســت، عقــل را در حــوزه محــدوده توانــائي و  هدفشــان پيشــرفت و

اين امر ناشي از علم تمام و دورانديشي و سالمت فكرشـان  . گرفتند امكانات آن به كار مي
شـد، نيـازي بـه     بود كه به وسـيله آن همـه چيزهـا تفسـير مـي      اي مي اگر عقل به گونه. است

  .بود ي از جانب خدا نميفرستادن پيامبران و نازل كردن كتابهاي آسمان
عقـل، ميزانـي صـحيح    «: نويسـد  مي 365-364، صفحه »ي خود مقدمه«ابن خلدون در 

احكامش يقيني بوده و دروغي در آنها نيست اما طمع پيدا نكني كـه امـور توحيـد و    . است
اش  آخرت و حقيقت  نبوت و حقايق صفات الهي و تمـامي آنچـه كـه خـارج از محـدوده     

ايـن  . ن بسنجي؛ زيرا چنان طمعي، طمع در امري محال و غيرممكن اسـت است، به وسيله آ
خواهـد   بيند و مـي  شود، مي ي آن طال وزن مي ماند كه ترازوئي را كه به وسيله به مردي مي

اين بدان معنـا نيسـت كـه ايـن تـرازو در كـار خـود،        . كه كوهها را به وسيله آن، وزن كند
كنـد چـه    اش تجـاوز نمـي   ماند و از محـدوده  ميعقل گاهي در نزد خود . گويد راست نمي

اي از ذرات  بـه راسـتي عقـل تنهـا ذره    . برسد به اينكه به ذات و صفات خدا احاطه پيدا كند
  .»وجود است كه خداوند آفريده است

  :گويد ، مجموعه سوم مي36ي  شماره» الرساله«امام سرهندي در 
قايقي كه عقل از درك آن ناتوان ح. ي نبوت، ماوراي عقل و تفكر است همانا دامنه«

بـود، پيـامبران    است، نبوت جهت تثبيت و تحقق آنها آمده، و اگر عقل به تنهايي كافي مي
�m��º: شـد  شدند و عذاب آخرت به بعثت آنان مـرتبط نمـي   مبعوث نمي -عليهم السالم –

��¿�����¾��½��¼��������»l )رسـولي  و ما عذاب كننـده نيسـتيم تـا اينكـه     « )15: إسراء
  .»بفرستيم
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علـيهم   –حجت كامـل بـا بعثـت پيـامبران     . عقل، حجت است اما حجتي كامل نيست
تحقق پيدا كرده و عذر و بهانه مكلفان را از بين بـرده و حرفـي برايشـان نگذاشـته      -السالم
�m��v��u��t��s���r��q��p��o��n: فرمايـد  خداوند متعال مي. است

��~���}��|��{��z��yx��wl )رسـان و هشـدار    پيامبراني كه مژده« )165: نساء
و [پيـامبران، در مقابـل خـدا دسـتاويزي نباشـد      ] فرسـتادن [دهنده بودند، تا مردم را پـس از  

وقتـي نـاتواني عقـل در برخـي     » ناپـذير حكـيم اسـت    و خداوند شكست] حجت تمام شود
. شـوند  شرعي با تـرازوي عقـل سـنجيده    قضايا ثابت شد، ديگر نيكو نيست كه همه احكام

تالش سنجش همه احكام شرعي با عقـل و ملتـزم شـدن بـه آن، حكـم بـه كـافي بـودن و         
  .»!خدا ما را از آن پناه دهد -نيازي عقل و انكار نبوت است بي

همانا مطيع كردن اخبار راستين پيـامبران در برابـر روش عقلـي جهـت     «: افزايد وي مي
بران و روش عقلي، در حقيقت به معنـاي  بحث و تأمل و تحقيق و وفق دادن ميان اخبار پيام

ي عقل است، بايـد بـه اتبـاع     بنابراين در اين قضايائي كه خارج از حوزه. انكار نبوت است
  .»كامل از اخبار پيامبران و ايمان راستين به آنان بدون چون و چرا، تكيه كرد

 نبايد كسي گمان كند كه روش پيامبران با روش عقلـي متعـارض اسـت، بلكـه روش    
بدون تقليد و تبعيت از پيامبران به ايـن مقصـد واال    -كه همان نظر و استدالل است –عقلي 

تعارض چيزي است و قصور و ناتواني چيزي ديگـر؛ زيـرا تعـارض تنهـا پـس از      . رسد نمي
  .يابد قدرت و توانائي و امكان، تحقق مي

  نفي در حق خداوند متعالعمل به قياس اولي در اثبات و  -9
هترين وصف از آن خداست، خداوند متعال در سه جاي قرآن چنين امـري را بـراي   همانا ب

  :خود اثبات نموده است

�m���n��m��l��kj��i��h��gf��e��d���c��b��a:  آيــــه -اول

��ol )آورنـد و   صفات زشت براي كساني است كه به آخـرت ايمـان نمـي   «  ) 60: نحل
    .»استبهترين وصف از آنِ خداست و او مقتدر و حيكم 
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̂��_��`��������m��j��i��h��g��fe��d��c��b��a:آيـــــه -دوم ���]

��q��p��������o���n��ml���kl )و اوست آن كس كه آفـرينش  « ) 27: روم
و بـراي  . تـر اسـت   بـراي او آسـان  ] كـار [گرداند و ايـن   كند سپس آن را باز مي را آغاز مي

  .»اپذيرِ حكيمها و زمين، و اوست شكست ن اوست صفت برتر در آسمان

 �m��X��W��V�����U���TS��������R��Ql: ي اهللا متعـــال فرمـــوده -ســـوم

  .»چيزي همانند او نيست و او شنوا و بيناست«) 11: شورى(
بنابراين قياس اولي، تنها راه اثبات كمال بـراي خداسـت؛ پـس هـر چيـزي كـه بـراي        

ا بهتـرين صـفت در هـر    تـر از غيـر اسـت، زيـر     غيرخدا كمال باشد، خدا به آن چيز مستحق
  .باشد كمالي كه خالي از نقص است، از آنِ خدا مي

گيري سلف صالح در قبال نفي و اثبات صفات، بـه ماننـد دو    كمال و نقص، در موضع
تـر   پس هر كمالي كه خـالي از نقـص باشـد، خـدا بـدان مسـتحق      . ستون سنگ آسيا هستند

د يا كمالي باشد كـه بـه نحـوي    است و هر صفتي از صفات مخلوقات كه نقصي در آن باش
  .نقصي در آن باشد، خداوند از آن منزه و پاك است

اي توصـيف نكنـيم كـه گمـان      معناي كمال و نقص بايد از شرع گرفت تا ما به گونـه 
شود چيزي در حق كسي به نسبت مخلوقات كمال است اما به نسبت خداوند متعال كمـال   

  .نيست
جهت نفي و هـم از جهـت اثبـات از آن سـكوت     از اين رو هر چيزي كه شرع هم از 

كنـيم و   كرده و در شأن عقل نيست كه آن را اثبات يا نفي كند، ما هـم از آن سـكوت مـي   
كنيم كه ثبوت يا نفـي آن از شـرع بـراي مـا معلـوم و محـرز        تنها چيزي را اثبات يا نفي مي

  .شده باشد

  و تعيين معاني آنها ظر وجود داردمشخص كردن الفاظي كه در آنها اختالف ن -10
انـد؛   سلف صالح در مشخص كردن الفاظ و تعيين معاني آنها، عنايت زيادي به خـرج داده 

ي آنهـا بـا    ها بـه الفـاظي متشـابه و مجمـل اسـتدالل كـرده و بـه وسـيله         زيرا بسياري از فرقه
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آن الفـاظ در قـرآن و سـنت و كـالم انسـانها بـه       . نمايند نصوص قرآن و سنت، معارضه مي
به عنوان مثال، لفـظ توحيـد و واحـد    . اني غير از معاني كه آنان مدنظر دارند، آمده استمع

چيزي صفتي ندارد و چيزي از آن دانسـته نشـود و قابـل رؤيـت هـم      : از نظر متكلمين يعني
ها نيسـت بلكـه    نفي  اند، در بردارنده هيچ يك از اين نيست، اما توحيدي كه پيامبران آورده

بات الوهيت براي خداوند يكتاست؛ به اين معنا كه گواهي شـود كـه معبـود    در بردارنده اث
برحقي جز اهللا نيست و تنها او پرستش شود، و تنها به او توكل شود، و تنها بـه خـاطر او بـا    
كسي دوستي يا دشمني شود، و تنها به خاطر خـدا كـار شـود و ايـن در بردارنـده اسـماء و       

  .ثبات نموده استصفاتي است كه خداوند براي خود ا

  : اند الفاظ دو دسته
اي كه در قرآن و سنت آمده، كه بر هر مؤمني واجب است كـه بـه مقتضـاي     دسته -1

و بايـد  . اند، اثبات نمايد اثبات نموده) ص(آنها اقرار كند در نتيجه آنچه را كه خدا و پيامبر
و تفحـص نمايـد تـا     با علم و آگاهي كامل راجع به مـراد پيـامبر خـدا از آن الفـاظ تحقيـق     

نفـي  ) ص(اثبات نموده و نفي كند چيزي را كه پيـامبر ) ص(اثبات نمايد چيزي را كه پيامبر
  .كرده است

ي ديگر از الفاظ در قرآن و سنت نيامده و سلف صالح هم بر اثبـات يـا نفـي     دسته -2
موافقـت   هيچ كس حق ندارد با كسي كه آنها را نفي يا اثبات كـرده، . اند آنها اتفاق نكرده

كند تا اينكه راجع به منظور و مرادش از آنها از وي توضيح بخواهد؛ اگر منظورش از آنها 
اسـت، آن را بپـذيرد و بـدان اقـرار نمايـد و اگـر       ) ص(معنايي باشد كه موافـق خبـر پيـامبر   

شـيخ  . اسـت، آن را انكـار نمايـد   ) ص(منظورش از آنها معنايي باشد كه مخالف خبر پيامبر
: گويـد  مـي  239-238، صـفحه 1، ج»درءتعارض العقل و النقل«ن تيميه در كتاب االسالم اب

كنـد   ي عقل با او معارضه مـي  هرگاه فردي در مقام پاسخگوئي به كسي باشد كه به وسيله«
و فرد مزبور ادعا نمايد كه عقل با نصوص دينـي در تعـارض اسـت، در ايـن صـورت وي      

اگـر نفـي كننـده شـروع بـه      . ن نياز داشته باشـد اش و بيان بطالن آ ممكن است به حل شبهه
بـود، خـدا    اگر استواء بر عـرش بـراي خـدا مـي    : ذكر الفاظي مجمل كند، مثل اينكه بگويد
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بود و حال خدا از آن منزه اسـت؛ و اگـر علـم و قـدرت بـراي       جسم يا وجودي مركب مي
اسـت؛ و اگـر   بود و حال خداوند از آن منـزه   بود، خدا جسم يا وجودي مركب مي خدا مي

بـود و حـال آنكـه خـدا از آن منـزه       آمـد، حـادث مـي    نشست و مي آفريد و مي خداوند مي
آمد و حال آنكـه   بود، اعراض براي خدا پيش مي است، و اگر صفات قائم به ذات خدا مي

خواهـد و بـه او مـي     در اينجـا سـائل از او تفصـيل و توضـيح مـي     . خداوند از آن منزه است
  ين الفاظ مجمل چيست؟منظورت از ا: گويد

      اگر منظورش از ذكر آن الفاظ، حق و باطـل باشـد،  حـق از وي پذيرفتـه و باطـل رد
منظورم از نفي جسم، نفي قائم بودن خداوند بـه ذاتـش و قـائم    : مانند اينكه بگويد. شود مي

خداونـد  : گوييم در اين صورت مي. بودن صفات به ذات خدا و نفي مركب بودن خداست
ذاتش است و او صفاتي دارد كه قائم به ذاتش است و اگـر تـو ايـن را جسـم قائـل      قائم به 

شدن براي خدا نام مي نهي، ميل خودت است و من حقي را كه نقل صحيح و عقل صريح 
  .كنم بر آن داللت دارد به خاطر آنكه تو چنين باوري داري، ترك نمي

اسـت كـه كسـي خـدا را     ، اگر منظـورت ايـن   »خدا مركب نيست«گويي  اما اينكه مي
تركيب كرده يا اينكه خدا پراكنده بوده و تركيب يافتـه، و پراكنـدگي و جـدا شـدن خـدا      

اما اگر منظـورت ايـن اسـت    . ممكن است، بايد گفت كه خداوند از آن منزه و پاك است
كه خداوند داراي صفاتي غير از صفات مخلوقات است، اين معنـا حـق و درسـت اسـت و     

در جـواب او بايـد بـدين    . نهي ت به اين خاطر كه تو خدا را مركب نام ميرد آن جايز نيس
  .»صورت جواب داد

چنـين   223-222، ص2، ج»الرسائل و المسـائل  همجموع«همچنين ابن تيميه در كتاب 
الفاظي كه در قرآن آمده براي چنـدين معنـا وضـع    : تواند بگويد هيچ كس نمي«: نويسد مي

ايـن عمـل، كـار مبتـدعان و     . د را  به آن معاني تفسير كنـد شده، سپس بخواهد مراد خداون
  .اند آنان به معاني چند تكيه كرده و آنها را ثابت پنداشته. منحرفان است

اند  نيازي، قدم و نفي  همانندي قرار داده آنگاه اين معنا را به معناي واحد، وجوب، بي
أحد و واحد نام نهـاده و هـر    اند كه خداوند خودش را سپس به قرآن مراجعه كرده و ديده
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ايـن الفـاظ در قـرآن بـه     : انـد  گونه همانندي و نظير براي خودش را نفي كرده آنگاه گفتـه 
  .»و اين از بزرگترين افتراهاست. ايم همان معاني به كار گرفته كه ما براي آنها قرار داده

 روشـن و اش واضـح و   مشخص كردن معناي متشابه و بيان اينكه قرآن همه -11
  تفسير آن ممكن است

  .محكم سه قسم است و هر يك در مقابل نوعي از متشابه است
هاي شيطاني است كه خدا  احكام گاهي در تنزيل است و مقابل آن القاءات و وسوسه

  .آن را از بين برده است
و گاهي در ابقاي تنزيل است و مقابل آن منسـوخ اسـت كـه آن هـم برداشـتن حكـم       

  .شروع گرديده استچيزي است كه قبالً م
احكام در اين قسم، يعني تشخيص حقيقت مقصود تـا اينكـه   . و گاهي در تأويل است

يعني آياتي كـه احتمـال ايـن معنـا را     . مقابل آن، آيات متشابه است. با غير آن مشتبه نگردد
محكم، آن است كه اختالفي در آن نيست و متشـابه آن اسـت   : امام احمد مي گويد. دارد

  .يي به اين معناست و در جايي ديگر به آن معناكه در جا
ممكن است چيزي بر يـك شـخص مشـتبه گـردد كـه بـراي       . تشابه، امري نسبي است

ممكن است در قرآن آيات زيادي وجود داشته باشند كـه بسـياري از   . ديگري چنين نباشد
ست بلكه گـاهي  اي معين ني تشابه در آيه. دانشمندان معنايشان را ندانند چه برسد به ديگران

تشـابه گـاهي بـه    . دانـد  اي براي كسي نامعلوم است اما ديگري معنـاي آن را مـي   معناي آيه
خاطر غرابت لفظ است، و گاهي به خاطر مشـتبه شـدن معنـاي يـك لفـظ بـا لفظـي ديگـر         

اي در درون انسان است كه او را از شناخت حـق منـع مـي     باشد، و گاهي به خاطر شبهه مي
. باشـد  خاطر عدم تدبر كامل، و گاهي به خاطر اسباب و عللـي ديگـر مـي   كند، و گاهي به 

ولي اين بدان معنا نيست كه شناخت معناي مقصود از اين آيـات، محـال اسـت كـه درك     
  .كنند آن ممكن نيست آن گونه كه متكلمين ادعا مي

  :در عرف سلف صالح دو معني دارد» تأويل«كلمه 
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پـس  . چه موافق ظاهرش باشد و چـه مخـالف آن   تفسير كالم و بيان معناي آن، -اول
و اين همان منظور مجاهد از تأويـل  . اند تأويل و تفسير با اين معنا، نزديك به هم يا مترادف

  .دانند آن را مي) تفسير(دانشمندان، تأويل : گويد است كه مي
. اش، چنين و چنـان اسـت   تأويل گفته: گويد محمد بن جرير طبري در تفسير خود مي

منظور ابن جريـر از تأويـل، تفسـير    . اهل تأويل در اين آيه و امثال آن اختالف نظر دارندو 
اش اعم از محكم و متشابه، تأويلش ممكن است و چيـزي در   است و با اين معنا قرآن همه

وفـات نيافـت مگـر وقتـي كـه      ) ص(آن نيست كه معنايش قابل درك نباشد، و رسول خدا
  .عاني آيات قرآني و احاديث نبوي داشتنديارانش علم كامل به تمامي م

قرآن را از اول تا آخرش براي ابـن عبـاس خوانـدم و در كنـار هـر      «: گويد مجاهد مي
  .»پرسيدم كردم و معنايش را از او مي اي توقف مي آيه

دانم كـه آن آيـه در چـه     اي نيست مگر آن كه مي در قرآن آيه«: گويد ابن مسعود مي
  .»اي نازل شده است رابطه

اي را نـازل نكـرده مگـر آن كـه دوسـت دارد كـه مـراد و         خداوند آيـه «: حسن گويد
  .»منظور از آن، دانسته شود

دانستند همچنان كـه   به همين خاطر سلف صالح قرآن را بر تمام علوم ديني محيط مي
كنيم مگر اينكـه علـم آن در    از چيزي سؤال نمي) ص(ما از ياران محمد: گويد مسروق مي

  .ت اما علم ما از درك آن، ناتوان استقرآن اس
اي كه مراد  تشابه در معناي لفظ است به گونه: گويد آنان مخالف كسي هستند كه مي

ي ايـن قـول، ايـن اسـت كـه خـدا        و بر اين باورند كه الزمه. داند آن را كسي جز خدا نمي
. داننـد  ديگران نمي كالمي را بر پيامبرش نازل فرموده كه معنايش را نه او و نه جبرئيل و نه

و قرآن است، چون خداوند قـرآن را نـازل كـرده و    ) ص(و اين نسبت دادن نقص به پيامبر
خبر داده كه آن را بيان و هدايت و نور و شفا قرار داده و به ما امر فرموده كـه در آن تـدبر   

  .اش را درك كنيم كرده و همه
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دسـتور داده  ) ص(، و بـه پيـامبر  چيزي از آن استثنا نكرده كه قابل تدبر و درك نباشد
كه آنچه را كه به سوي انسانها نازل شده، برايشان تبيين و پيام روشن الهـي را بـدانان ابـالغ    

  .نمايد
بود كه معنـايش قابـل فهـم نباشـد، امـر بـه تـدبر و تعقـل آن،          اگر در قرآن چيزي مي

نازل شده، برايشـان  آنچه را كه به سوي انسانها ) ص(معني است و در اين صورت پيامبر بي
  .تبيين ننموده و پيام روشن الهي را بدانان ابالغ نكرده است

پس اگـر كـالم امـر يـا     . تأويل، عبارت است از خود مراد از كالم و اما معناي دوم -
نهي باشد، تأويل آن، خود انجام دادن عملي است كه بدان امر شده يا خـود تـرك كـردن    

  :گويد نان كه عايشه رضي اهللا عنها ميعملي است كه از آن نهي شده  همچ
سبحانک اللهم ربنا و حبمدک، اللـهم  «: گفـت  در ركوع و سجود مي) ص(رسول اهللا

، »خدايا مـرا ببخشـاي  . پروردگارا، تو پاك و منزهي و ستايش مخصوص توست«» اغفرلی
�:يعنـي ايـن فرمـوده، تأويـل ايـن آيـه اسـت       . كـرد  اش قرآن را تأويـل مـي   او با اين فرموده

mr���q��p��o �l)پس به ستايش پروردگارت تسبيح گوي و «) 3: نصر
  .»آمرزش خواه

. و اگر كالم، خبر باشد، تأويل آن، خود چيزي است كه از آن خبـر داده شـده اسـت   
پس تأويل آنچه كه خداوند راجع به خودش و روز آخرت خبر داده خود حقيقتـي اسـت   

د، كنـه و حقيقـت ذات و صـفاتش اسـت كـه      كه از آن خبر داده كه اين به نسـبت خداونـ  
. دانـد  و اين همان متشابهي است كه تأويل آن كسي جز خـدا نمـي  . داند غيرخدا آن را نمي

دانـد و كنـه و    همانا احدي كيفيت آنچه را كه خداوند راجـع بـه خـودش خبـر داده، نمـي     
و ايـن چيـزي اسـت كـه واگـذار كـردن علـم        . حقيقت ذات و صفاتش را درك نمي كند

  1.واجب است  -عزّ وجل -درباره آن به خداوند

  تأثير اسباب طبيعي در مسبباتشان به اذن و خواست خداوند -12

                                                
 .434، صفحه6مجموع فتاوي ابن تيميه، ج: نگا -1
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فرسـتد و   ي ابرهـا فـرو مـي    آفرينـد و آب را بـه وسـيله    ي بادها مي خداوند ابرها را به وسيله
  ...روياند و  ي آب مي گياهان را به وسيله

ي اسـباب   دهد و بـه وسـيله   ب، فعلي را انجام ميقائل شدن به اينكه خداوند موقع اسبا
كند، منجر به ابطال حكمت خدا در آفرينش مخلوقات است و اينكـه خـدا    اين كار را نمي

ي آن ببيند و در آتـش   در چشم نيرويي قرار نداده كه با آن از رخسار جدا شود و به وسيله
صـرف نظـر از   . آن بسـوزاند  ي نيرويي قرار نداده كه با آن از خاك جدا شود و بـه وسـيله  

��m����È��Ç:فرمايـد  اينكه اين قول، مخالف قرآن و سنت اسـت؛ چـون خداونـد متعـال مـي     

Î���������Í��Ì��Ë��Ê��É�l )ــرافا ــه  « )57: ع ــا آن هم ــرود آورده، ب و آب از آن ف
�m��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q: فرمايـد  همچنـين مـي  » گونه محصوالت بـرآوريم 

��\��[��Zl )و آبي كه خدا از آسمان فرو فرستاد پس زمين مـرده را  « )164: هبقر
  .»با آن زنده نمود

با آنها بجنگيد « )14: بهتو( �mD��C��B��Al: فرمايد باز مي

�m��q��p��o���n:فرمايـد  در جـاي ديگـري مـي   . »تا خدا به دست شما عذابشان كنـد 

x����w���v��u��t��s��r �l)كـه خـدا از   ما انتظار داريم « ) 52: هتوب
  »جانب خويش و يا به دست ما شما را عذابي برساند

�m��x: فرمايد همچنين مي �w� � �v� �u� �t� �s� �r� �q� �p� �o

yl )ها و حبوبات  ي آن، باغ و ازآسمان آبي پربركت نازل كرديم و  به وسيله« )9: ق
^_`m��a: فرمايد در جاي ديگري مي. »درو كردني را رويانديم

�g� �f��e�� �d� �c��b���m� � lk�� �j��i��h

��y� �x� �w� �v� �u� �t� �s� � �r��q� �p� �o� �n

|{zl )از جانب خدا نور و كتاب روشنگري « )16 -15: همائد
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براي شما آمده است، خدا هر كس را كه در پي جلب رضايت اوست به وسيله آن 
  .»كند هاي امن و سالمت رهنمون مي به راه] كتاب[

هـم مـوارد زيـادي از ايـن قبيـل      ) ص(سنت پيامبر در. امثال اينها در قرآن زياد هستند
اليموتن أحـد مـنکم إال   «: فرماينـد  وجود دارند؛ از جمله اين حديث كه آن حضرت مـي 

هر يك از شـما بميـرد   «: »فإنّ اهللا جاعل بصالتی عليه برکة ورمحة: آذنتمونی حتی أُصلی عليه
خوانم، چون خداوند نماز مـرا   به شرطي كه به من اطالع دهيد، حتماً بر وي نماز جنازه مي

إنّ هـذه القبـور   «: فرمايـد  گرداند، در جاي ديگري مي بر وي، سبب بركت و رحمت مي
همانـا درون آن قبرهـا پـر از    «: »مملوءة علی أهلها ظلمة، وإن اهللا جاعل بصالتی عليهم نـوراً 

، درون ظلمت و تاريكي براي صاحبانشان است و خداوند به سبب نمـاز خوانـدنم بـر آنهـا    
  .»دهد آن قبرها را پر از نور و روشنائي قرار مي

پس خداوند متعال اسباب و مسببات را خلق نموده و فالن چيز را سبب فالن چيز قرار 
شود و  اگر چيزي مقدر شده باشد، بدين سبب هم حاصل مي: اگر كسي بگويد. داده است

چيـز بـا سـبب مقـدر شـده و      آن : شود؛ در جواب بايد گفـت  اگر مقدر نباشد، حاصل نمي
  .بدون سبب مقدر نشده است

ي اين اسـباب جـاري كـرده و اينهـا      خداوند متعال عادت را به وسيله: گويند اينكه مي
به اذن خدا تاثيري در مسببات ندارند، اين گفته از مقتضاي حكمت  خداوندي خيلـي دور  

كان داشته باشد كه بـدون  گرداند، چون اگر مسببات ام است بلكه حكمت خدا را باطل مي
  اين اسباب به وجود آيند، پس حكمت وجود اين اسباب چيست؟

  و ُقبح افعال، عقلي و شرعي هستندحسن  -13
اي دارند و آن، اين است كه افعال ذاتاً حسن و قبح  سلف صالح در اين قضيه، مذهب ميانه

نفع يا ضرر وجود دارد، و  دارند يعني حسن و ُقبح افعال ذاتي هستند همچنان كه در افعال،
كند و خداوند بندگانش را بـر نيـك دانسـتن صـدق و      عقل حسن و قبح اشياء را درك مي

راستي و عـدالت و عفـت و نيكـي كـردن و شـكرگزاري از نعمـت دهنـده سرشـته اسـت          
عفتـي و بـدي كـردن و ناسپاسـي از      همچنان كه آنان را بر زشت دانستن دروغ و ظلم و بي
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امـا پـاداش و عقـاب شـرعي هسـتند و بـر امـر و نهـي شـارع          . شـته اسـت  نعمت دهنـده سر 
  .شوند اند و از راه عقل واجب نمي متوقف

ي خبر واحدي كه تلقي به قبول شـده، هـم بـه     اثبات فروع عقيده به وسيله -14
  هم به صورت تصديقيصورت عملي و 

ل نكير و منكـر،  سلف صالح در مسائل صفات خدا، قضا و قدر، عذاب و نعمتهاي قبر، سؤا
هاي قيامت، شفاعت براي مرتكبين گناهان كبيره، ميزان و ترازوي اعمال، پل صراط،  نشانه

حوض كوثر، بسياري از معجزات، مسائل مربوط به كيفيت قيامت و حشـر و نشـر، و جـزم    
به جاودان نبودن مرتكبين گناهان كبيره در آتش جهنم به خبر واحدي كه تلقـي بـه قبـول    

  .اند دالل و احتجاج نمودهشده، است
  
  

  قت نقل صحيح با عقل صريحمواف -15
اي از مسائل اعتقادي كه در قرآن و سنت و وحي و نبوت ثابت شده، عقل كامـل   هر مسأله

و سالمي كه به دقت و احتياط در خدمت گرفته شده آن را تصـديق مـي كنـد؛ زيـرا عقـل      
صحيح و ثابت مخالفت كند، چرا كـه   صريح در داللتش بر مقصود امكان ندارد كه با نقل

و وسـائلي كـه   . عقل و نقل دو وسيله هستند براي يك هدف و آن هم رسيدن به خداسـت 
  .به يك هدف منجر مي شوند، امكان ندارد كه با هم تعارض و تضاد داشته باشند

در . عقل صريح هرگز با نقل صحيح تعـارض نـدارد  : گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي
ام شـبهات فاسـدي را كـه بـا      انـد، تأمـل كـرده    كه علما در آن اختالف نظـر داشـته  مسائلي 

ام كه بطالن آنها با عقل هـم محـرز اسـت و بلكـه بـه       نصوص صريح مخالفت دارند، ديده
و مـن اينهـا را در مسـائل    . شود كه با شرع تناقض و تعارض دارند ي عقل، معلوم مي وسيله

ا، قـدر و قضـا، نبـوت، معـاد و امثـال آنهـا تأمـل        مهم اصولي همچون توحيد و صفات خد
شـود، نقـل صـحيح بـا آن      ام مسائلي را كه به وسيله عقل صـريح معلـوم مـي    ام، ديده نموده
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مسائلي كه گفته شده كه نصوص ديني مخالف آن است، پس از تأمـل،  . كند مخالفت نمي
اينها اگر خـالي   ام كه اين نصوص يا حديث موضوع است و يا داللتي ضعيف؛ كه پي برده

توانند دليـل و حجـت باشـند، پـس      از معارضه و مخالفت عقل صريح هم باشند، اصالً نمي
و مـا مـي دانـيم كـه     ! اگر عقل صريح با آنها مخالفت كنـد، وضـعيت چگونـه بايـد باشـد؟     

پـس از مسـائلي كـه    . دهنـد  پيامبران از مسائلي كه عقالً محال و غيرممكن هستند، خبر نمي
دهند كه عقل از معرفـت   دهند، بلكه از مسائلي خبر مي شان را مي داند خبر نميعقل، بطالن

  .و شناخت آنها، ناتوان است

جايز نبودن تكفير مسلمان به خاطر ارتكاب گناه غير از شرك اكبـر، كـه در    -16
به خاطر خطائي كـه مرتكـب شـده     اين گناه اختالف نظر وجود دارد، و همچنين

  است
هنگام  380-378، ص2، ج»مجموعة الرسائل و المسائل«تيميه در كتاب شيخ االسالم ابن 

تكفير مسلمانان : گويد ي اهل سنت و جماعت در خصوص اهل بدعت مي سخن از قاعده
به سبب ارتكاب گناه يا خطا جايز نيست، از قبيل مسائلي كه اهل قبله درآنها اختالف نظر 

�m�h: فرمايد دارند؛ چون خداوند متعال مي �g�������p� � on� �m� �l� � �k� � �j� �i

��¡��� �~��}�� |{��z� �y��x��w��v� �u�� �t��s��r��q

£� ¢�¤�¦¥l )به آنچه از سوي) ص(پيامبر«) 285: هبقر 
همگي به خدا و فرشتگان و كتابها ] نيز[پروردگارش بر او نازل شده ايمان دارد و مؤمنان 

: از پيامبران او فرق ننهيم، و گويندميان هيچ يك ] گويند و مي[و پيامبران او ايمان دارند 
  .»آمرزش تو را خواهانيم، و بازگشت به سوي توست! بارالها. شنيديم و اطاعت كرديم

در حديث صحيح به ثبوت رسيده كـه خداونـد متعـال ايـن دعـا را اجابـت فرمـوده و        
  .خطاي مؤمنان را بخشوده است

داده، اميرمؤمنـان علـي بـن    به جنگ با آنهـا دسـتور   ) ص(و خوارج منحرفي كه پيامبر
ابي طالب يكي از خلفاي راشدين با آنـان جنگيـده، و پيشـوايان دينـي از صـحابه و تـابعين       
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اند، در حالي كه علي بن ابي طالب و سعد بـن   پس از آنان به جنگ با آنها اتفاق نظر داشته
بـا آنهـا    اند بلكـه در عـين اينكـه بـه جنـگ      ابي وقاص و ديگر صحابه آنان را تكفير نكرده

به خـاطر ريخـتن خـون حـرام و     ) رضي اهللا عنه(و علي . اند اند، آنان را مسلمان دانسته متفق
غارت اموال مسلمانان با آنان نجنگيد، بلكه به خاطر دفع ظلـم و سركشـي و تجاوزشـان بـا     

از اين رو حريم و ناموسشان را به اسارت نبـرد  . آنان جنگيد نه بدين خاطر كه آنان كافرند
  .اموالشان را به غنيمت نبردو 

وقتي اين خوارجي كه گمراهي و ضاللتشان با نص و اجمـاع ثابـت شـده و بـا وجـود      
انـد، پـس وضـعيت طوايـف و      بـه جنـگ بـا آنـان، تكفيـر نشـده      ) ص(دستور خدا و پيامبر

بـر آنهـا    -انـد  تر از آنها در آن مسائل به خطا رفتـه  در مسائلي كه عالم-هائي كه حق  گروه
شده، چگونه بايـد باشـد؟ پـس بـراي هـيچ يـك از ايـن گروههـا حـالل نيسـت كـه             مشتبه

گروههاي ديگر را تكفير كرده و خـون و مالشـان را حـالل بداننـد هـر چنـد بـدعت آنـان         
كننـد، خودشـان    محقق باشد؛ پس وضعيت چگونه است اگر كساني كه آنان را تكفير مـي 

معمـوالً همـه ايـن طوايـف و گروههـا      . مبتدع باشند و چه بسا بدعت اينان، شـديدتر باشـد  
  .اند نسبت به حقايقي كه در آن اختالف نظر دارند، جاهل

اصل اين است كه خون و مال و ناموس مسلمانان بـر يكـديگر حـرام اسـت و جـز بـه       
ي حجـة الـوداع بـه     در خطبـه ) ص(پيـامبر . شـوند  حـالل نمـي  ) ص(ي خـدا و پيـامبر   اجـازه 

أموالکم و أعراضکم عليکم حرام، کحرمة يومکم هذا، فـی  إن دماءکم و «: مسلمانان فرمود
همانا خون و مال و آبرويتـان بـر شـما حـرام اسـت هماننـد       «: »بلدکم هذا، فی شهرکم هذا

  .»حرمت اين روزتان در اين شهرتان و در اين ماه
خـون  «: »دمه، وماله، وعرضه: کلّ املسلم علی املسلم حرام«: در جاي ديگري فرمودند

من صـلّی  «: فرمايند همچنين مي. »آبروي هر مسلماني بر مسلمان ديگر حرام استو مال و 
هر كـس هماننـد مـا    «: »صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأکل ذبيحتنا فهو املسلم له ذمة اهللا ورسوله

ي ما را بخورد، مسلمان است و ذمه و عهد خدا  ي ما بكند و ذبيحه نماز بخواند و رو به قبله
إذا التقی املُسـلمان  «: آن حضرت در جاي ديگري فرمودنـد . »راي او هستب) ص(و پيامبر
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إنه «: يا رسول اهللا، هذا القاتلُ، فما بالُ املقتول؟ قال: بسيفيهما فالقاتل واملقتول فی النار، قيل
هرگاه دو مسلمان با شمشيرشان به جان يكديگر افتادند، قاتـل و مقتـول   « :»أراد قتل صاحبه
قاتل به هر حال، ولي گناه مقتول چيسـت؟  : صحابه عرض كردند. اند دوزخهر دو درآتش 

در حــديث ) ص(پيــامبر. »چــون او قصــد قتــل حــريفش را داشــت«: فرمودنــد) ص(پيــامبر
پس از من به كفر « :»الترجعوا بعدی کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض«: فرمايند ديگري مي

يا : إذا قال املسلم ألخيه«: يگري فرمودنددر جاي د. »برنگرديد كه گردن همديگر را بزنيد
اي كـافر، يكـي از آن دو   : اش بگويد اگر مسلمان به برادر ديني« :»کافر، فقد باء ا أحدمها

  .اند شان در كتابهاي صحيح آمده اين احاديث همه. »شوند گرفتار كفر مي
ه سـبب آن  و اگر مسلمان در جنگ يا تكفير براي خود تأويل و دليلي داشته باشـد، بـ  

اي رسـول  : شود همچنان كه عمر بن خطاب راجع به حاطب بن ابي بلتعه گفـت  تكفير نمي
إنه شهد بدراً، وما يدريک، لعـل  «: فرمود) ص(پيامبر. خدا، بگذار گردن اين منافق را بزنم

او در جنـگ بـدر حضـور    « :»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم: اهللا اطّلع علی أهل بدر فقال
داني شايد خداوند به كساني كه در جنگ بدر حضور داشته اند اطـالع   تو چه ميداشته، و 

ايـن حـديث،   . »ام خواهيد بكنيد، چون گناهان شما را آمرزيده هر كاري مي: دهد و بگويد
همچنين در صحيحين درباره مـاجراي افـك آمـده    . در صحيح بخاري و مسلم آمده است
دو نفـر بـا   . كنـي  تو منافقي و از منافقان دفاع مي: فتكه اُسيد بن حضير به سعد بن عباده گ

اينـان اهـل بـدر بودنـد كـه      . ميانشان صلح و آشتي ايجاد كرد) ص(هم درگير شدند پيامبر
هيچ كدام را تكفيـر نكـرد بلكـه    ) ص(تو منافقي، و پيامبر: گويد يكي از آنها به ديگري مي

  .شان به بهشت گواهي داد براي همه
ثابت شده كه اسامه بن زيد مردي را پس از آنكه ال إلـه إال اهللا   همچنين در صحيحين

وقتـي از آن اطـالع يافـت، ايـن كـار را گنـاهي بـزرگ        ) ص(پيـامبر . گفت، به قتل رسـاند 
آيا او را پس از آنكه ! اي اسامه« :»!ال إله إال اهللا: يا اُسامة أقتلته بعدما قال«: دانست و گفت

آرزو : و اين فرموده را تكرار فرمود تا جائي كه اسـامه گفـت  » ال إله إال اهللا گفت، كشتي؟
قصـاص و ديـه و   ) ص(آوردم مگـر آن روز و بـا وجـود آن، پيـامبر     داشتم كه اسـالم نمـي  
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اي بر اسامه واجب نكرد، چو ن او در اين قتل براي خود تأويل و دليلي داشـت و بـه    كفاره
ز ترس جانش ال إلـه إال اهللا گفتـه   گمانش قتل او جايز است، چون گمان كرد كه آن فرد ا

  .است
همچنين پيشينيان صالح از اهل جنگ جمل و صفين و ديگران با همـديگر جنگيدنـد،   

�m��k���j��i: فرماينـد  اند همچنان كه خداونـد متعـال مـي    شان مسلمان و مؤمن و همه

��|�����{��z��y�����x���w��v��u��t������s��r��q��po��n��m��l

�¢���¡�����~}���«���ª��©�� �̈�§��¦¥��¤��£l )9: حجــرات( 

اگـر  . هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد «
، بـا آن  )و صـلح را پـذيرا نشـود   (ورزد  يسـتم كنـد و تعـد    ييكي از آنان در حـق ديگـر  

اطاعـت از فرمـان    يه سوكه ب يورزد بجنگيد تا زمان ي م يكند و تعد ي كه ستم م يا دسته
هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شـد ،  . شود ي گردد و حكم او را پذيرا م ي م خدا بر

عـدالت  ) مواد و انجام شرائط آن  يدر اجرا(در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و 
   . »كار بريد، چرا كه خدا عادالن را دوست دارده ب

جنگنـد و بـر همـديگر     كه آنان در عين اينكه با همديگر مـي خداوند متعال بيان كرده 
كنند، بـرادران ايمـاني هـم هسـتند و دسـتور داده كـه عادالنـه ميانشـان صـلح           سركشي مي

و به همين خاطر پيشينيان صالح ما در عين جنگ و پيكار بـا يكـديگر،   . وآشتي ايجاد شود
ورزيدنـد، پـس    گر دشـمني نمـي  روابط دوستانه با هم داشـتند و هماننـد كـافران بـه همـدي     

بردند  كردند و از هم ارث مي پذيرفتند و از همديگر علم كسب مي شهادت يكديگر را مي
كردنـد همچنـان كـه مسـلمانان بـا       كردنـد و بـا همـديگر معاملـه مـي      و ميان خود نكاح مي

  .بود... يكديگر معامله مي كنند با وجودي كه ميانشان جنگ و درگيري و

  ابن تيميهي  مأخذ مدرسه
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منهج اهل سنت و جماعت را در علم و اعتقـاد و فهـم و عمـل و    ) رحمه اهللا(امام ابن تيميه 
ي آن، فراواني  رفتار گرفته و آن را زنده كرده و به صورتي بديع تحرير نموده كه مشخصه

  .علم و قوت امانت و دقت ضبط است
مر علمـي، گـوي سـبقت بـرده     اما ابن تيميه در اين زمينه به وسيله جهاد راستين و مست

  .است و هم چنين راه پيشينيان را ادامه داده است
  :شايسته است كه در اينجا دو حقيقت بزرگ را بيان كنيم

و  -ي صـحيح و نجـات بخـش در توحيـد خـدا      اهل سنت و جماعت كه عقيده -اول
ابق را تبيين مـي كننـد، در همـان وقـت مطـ      -شود ديگر فروع اعتقادي كه به آن ملحق مي

منهجي كه بدان تكيه داده و در همان سياق، اعتقاد محكم و راستين را در مسـائل عـدالت   
ابـوبكر و عمـر و عثمـان و علـي، برتـري سـه قـرن        : صحابه، برتري دادن خلفـاي راشـدين  

نخست، امامت، سپري شدن وقـت جنـگ، دسـت كشـيدن از تكفيـر مسـلمانان بـه خـاطر         
دت جماعت، و پايبند بـودن بـه مـنهج صـحيح در     ارتكاب گناهان غير از شرك اكبر، وح

  .كنند فهم دين، آشكار مي
  :اين رابطه موضوعي و منهجي ميان توحيد و اين مسائل نشان مي دهد كه

  .ي آن فهم شود توحيد تنها منهج حاكمي است كه بايد هر مسأله اي در سايه )الف
شـود؛   دن به آن مـي انحراف در اين مسائل، منجر به جرح توحيد و نسبت عيب دا )ب

شـود كـه    ي عدالت صحابه، قدح در اين عدالت، منجر به رد آيات قرآني مي مثالً در قضيه
اند، و رد قرآن هم، نوعي از الحاد و انحرف از  از فضل و برتري و عدالت صحابه خبر داده

  .دين است
شـان   يـده انـد، عق  كساني كه در گذشته و حال در اين مسائل، راه باطـل را پيمـوده   )ج

  .صحيح نيست
جمهور دانشمندان اهل سنت و جماعت و پيشوايان مذاهب چهارگانـه و ديگـر    -دوم

علماي . اند هر چند در مسائل فرعي و اجتهادي با هم اختالف نظر دارند ائمه بر يك عقيده
نـد؛ از جملـه امـام طحـاوي حنفـي       مشهور از مذاهب مختلف در اين زمينه كتابهائي نوشـته 
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هـائي   هـا و جوابيـه   ي طحـاوي را نوشـته، امـام احمـد كـه نامـه       اين كتاب عقيده مذهب كه
ي مشـهورش را   ي عقائد نوشته، امام بخاري، ابوزيد قيروانـي مـالكي كـه آن رسـاله     درباره

را در اين زمينه نوشـته،  » الَفرق بين الفرَق«نوشته، امام عبدالقاهر بن طاهر بغدادي كه كتاب 
  .و ديگران

جهاد و تالش ابن تيميـه بركـت نهـاده و آن را اثـري خـوب و مانـدگار و        خداوند در
قرار داده كه منهج و اسـلوب خـاص خـود را    » ي علمي و فكري متكامل مدرسه«نمونه در 

  .دارد
از جمله اين اثر خوب و ماندگار، شاگردانش و در پيشاپيش همـه شـيخ االسـالم ابـن     

  .باشد قيم جوزيه مي
بر كسي كه مشـغول علـم اسـت و عقـل و فهـم      «: مي گويد حافظ ابن حجر عسقالني

از طريق تأليفات مشهورش يا از زبان ) ابن تيميه(دارد، واجب است كه در سخنان اين مرد 
و اگـر بـراي شـيخ االسـالم ابـن تيميـه اثـري نباشـد جـز          . ناقالن معتمد و مطمئن تأمل كند

ندي كه همه اعم از موافقان صاحب تأليفات سودم(الدين ابن قيم جوزيه  شاگردش، شمس
، اين خودش بزرگترين دليل براي منزلت وااليـش  )اند و مخالفانش از آن بهره و سود برده

  1.»است
انسان اگر با كسي رفت وآمد و معاشرت نكنـد،  «: گويد شيخ االسالم تفهني حنفي مي

راي ابـن  اگر اثري ب. شود از طريق آثارش، به احوال و اوصاف و خصوصياتش پي برده مي
تيميه نباشد جز علم و دانشي كه شاگردش، ابن قيم جوزيه بدان متصف شده، اين خـودش  

  .»ي ماست دليلي كافي براي گفته
و از نتايج ديگر اين اثر خوب و ماندگار، كتابهـاي زيـاد و ارزشـمندي اسـت كـه در      

  .اند تمام نقاط عالم انتشار يافته
تيميـه، سـتايش و تمجيـد مؤمنـان از وي در     يكي ديگر از اثرات خوب و ماندگار ابن 

  .هر زمان و مكاني است

                                                
 .74بن تيميه، اثر مرعي بن يوسف كرمي حنبلي، صالشهادة الزكية في ثناء األئمة علي ا -1
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  ي ابن تيميه در عصر جديد مدرسه
اند كه بـه سـوي    تقريباً چهار قرن از عصر ابن تيميه گذشته و در اين چهار قرن كساني بوده

  .اند ي اهل سنت و جماعت را تبليغ نموده اند و عقيده حق دعوت كرده
اي پيش آمد كـه اثـر بزرگـي در انتشـار      دوازدهم هجري واقعهي دوم قرن  اما در نيمه

اين واقعـه، قيـام   . عقيده اهل سنت و جماعت و پايبندي به منهجشان در فهم و عمل داشت
گــري كــه امــام محمــد بــن   دولــت ســعودي در جزيــرة العــرب، يــاريگر دعــوت اصــالح 

ن و سنت و پايبندي بـه  عبدالوهاب رحمه اهللا شروع كرده بود و مردم را به بازگشت به قرآ
  .كرد، بود منهج و روش سلف صالح و پيروي از شريعت خدا دعوت مي

هائي كسب كرد كه دعوتهاي زياد قبل و بعد از آن كسب نكرده  اين دعوت موفقيت
  .اين از  لطف خدا بود. بودند

  .اين دعوت توانست حكومت را به دست گيرد
نيانگـذار دولـت سـعودي امـام مجاهـد      بدين وسيله، اين دعوت قوي شد و در زمـان ب 

هـايش تـا آغـاز قـرن چهـاردهم هجـري        محمد بن سعود رحمه اهللا و در زمان پسران و نوه
مورد نصرت و ياري حكومت سعودي قرار گرفت تا جائي كه عبدالعزيز بـن عبـدالرحمن   

ي اهل سنت و جماعت ميان مردم گسترش يابد و مـردم را   آل سعود كاري كرد كه عقيده
  .كرد پيروي از شريعت خدا ملزم نمود و ميان مردم، حكم و برنامه خداوند را اجرا مي به

محمد بن عبداللطيف، سعد بن عتيق، عبداهللا بن عبدالعزيز عنقـري، عمـر   : اين بزرگان
وقتـي بسـياري از مـردم    «: گوينـد   بن محمد بن سليم و محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف مي

ند، اختالف و تفرقه ميانشان ايجاد شـد و دشـمنان بـر آنـان تسـلط      قدر اين نعمت را ندانست
شان برگشتند تـا اينكـه خداونـد در اواخـر ايـن دوران بـه        عقايد منحرف گذشته به يافتند و

لطف و مرحمت خود، امام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصـل را فرسـتاد و او را مؤيـد و    
وي، اين دعوت اسـالمي در سـرزمينهاي    و به لطف خدا در زمان حكومت. موفق گردانيد

اسالم انتشار يافت و ملتي مسلمان و پاك و موحد به وجـود آمـد و مخالفـان ايـن دعـوت      
نشينان و شهرنشينان به ديـن اسـالم گرويدنـد و از     كن شدند و بسياري از باديه همگي ريشه

نبدها ويران و همچنين به ياري ملك عبدالعزيز گ. عقايد و افكار باطل خود دست كشيدند
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آثار و مظـاهر شـرك و بـدعت از بـين رفتنـد؛ مبتـدعان و مخالفـان ايـن دعـوت شكسـت           
شـان   خداوند به شـرف و بزرگـي   -خوردند و دين خدا را در حرمين شريف، مكه و مدينه

  1.»حاكم شد -!بيفزايد
ديگـران مـا   «: فرمايد ي اسالم نزد ملك عبدالعزيز آشكار بود، چون مي ي عقيده قضيه

نهنـد بـه ايـن دليـل كـه مـذهب مـا، مـذهب          ا وهابي و مذهب ما را، مذهب وهابي نام مير
اي است و اين خطاي بس آشكار است كه از تبليغات و شايعات دروغ غـرض ورزان   ويژه

  .توزان نشأت گرفته است و كينه
ي سلف صالح اسـت و   ي ما، عقيده عقيده. اي جديد نيستيم ما صاحب مذهب و عقيده

ن از اگـذاريم و آنـ   احتـرام مـي  ) مالك، ابوحنيفه، شافعي و احمد(يشوايان چهارگانه ما به پ
  .اند از نظر ما محترم نشا نظر ما هيچ فرقي ندارند و همه

. خوانـد  اي است كه شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب بدان فرا مي اين عقيده، عقيده 
ند، خـالي از هـر نـوع شـائبه و     ي ماست كه بر اساس توحيد خالص خداو اين عقيده، عقيده

  2.»دور از هر بدعتي بنا شده است
ي نجـات   چون ملك عبدالعزيز، حكومـت خـود را در راه گسـترش توحيـد و عقيـده     

ي اسالمي را در خارج از  گرفت، از اين رو او عقيده بخش اسالمي در بالد خود به كار مي
  :كرد بالد خود به دو وسيله زير منتشر مي

  .عوتگرانفرستادن د -1

  .ي اهل سنت و جماعت پخش كتابهاي توحيد خالص و عقيده -2

از جمله كتابهـاي عقيـدتي كـه ملـك عبـدالعزيز بـه انتشـار و پخـش آن دسـتور داد،          
ي واسطيه، توسل و وسيله، منهاج السنه، و عبوديت اثر شيخ االسـالم ابـن    عقيده: عبارتند از

هـاي ابـن تيميـه، محمـد بـن عبـدالوهاب،        مـه اي از نا تيميه، مجموعة التوحيد كه مجموعـه 
، عبـداهللا عنقـري،   -ي محمـد بـن عبـدالوهاب    نوه -عبدالرحمن بن حسن، سليمان آل شيخ
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عبداللطيف بن عبدالرحمن و سليمان بن سحمان است، لمعة االعتقاد اثر ابن قدامه و ديگـر  
  .اند كتابهائي كه بر اساس عقيده اهل سنت و جماعت نوشته شده

ي نصرت و ياري دولـت سـعودي بـه اسـالم، ايـن دعـوت موفقيتهـايي را در         هبه وسيل
زمينه گسترش در نقاط مختلف به دست آورد كه دعوتهاي زياد ديگـر چـه فـردي و چـه     

  .جمعي به دست نياوردند
گسترش اين دعوت در تمام عالم اسـالم در مدارسـي فكـري و فعاليتهـاي دعـوتي و      

  .اهل سنت و جماعت، بروز يافتتالشهاي پيگير جهت احياي فرهنگ 
دعوت اسالمي در تاريخ جديد مسلمانان و حيات معاصرشان، اسـباب متعـددي دارد،   

منهجي كه شـيخ  . كه مهمتر از همه دعوت عمومي احياي منهج اهل سنت و جماعت است
االسالم محمد بن عبدالوهاب بدان قيام نمود و خاندان سعود يكي پس از ديگري از زمـان  

ي اعتقاد، اجتهـاد   پس منهج اسالمي در زمينه. اند ن سعود تاكنون آن را ياري كردهمحمد ب
  .كند و عمل در زمان حيات حكومت سعودي پيوسته حكم مي

  ي جامع عقيده
چرا در قرون نخست اسالمي و پس از آن، قرنهاي چهارم و پنجم و ششم هجري و سـپس  

ه عقيـده اهتمـام شـده و از منـابع و مسـير      در عصر ابن تيميه و عصرهاي بعدي تا به امروز بـ 
  اش بحث شده است؟ تاريخي

  :در پاسخ بايد گفت
گردانـد هـر انـدازه مكانهايشـان متعـدد       تنها اصول حق است كه مردم را جمع مـي  -1

باشد و از نظر زماني با هم فاصله زيادي داشته باشـند و هـر انـدازه در فـروع فقهـي بـا هـم        
  .اختالف نظر داشته باشند

هـا   مانا نصوصي كه بدان اشاره كرديم و نصوصي كه از مفهوم عقيده در نظر حنفـي ه
ها و ابن تيميه و محمد بـن عبـدالوهاب و ملـك عبـدالعزيز      ها و شافعي ها و مالكي و حنبلي

كنند و بس، بلكه در لفظ نيـز   كند، اين نصوص تنها در مفهوم با هم مطابقت نمي بحث مي
  .با هم مطابقت مي كنند
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  :ن برهان آشكار بر امور زير استاي
  .صدور از دو اصل معصوم و خطاناپذير قرآن و سنت) الف

  .صحت منهج علمي در اعتقاد و فهم) ب

  .دقت پايبندي به اين منهج) ج

ي فهـم صـحيح    ي برداشـت و شـيوه   وقتي شـيوه . حق در هر زمان و مكاني، حق است
شـوند هـر    ، مردم بـر حـق جمـع مـي    باشد و صداقت و راستي در پايبندي بدان حاصل شود

  .چند زمان و مكان ميانشان فاصله ايجاد كنند
بـر اصـل ديانـت     -درود و سالم خداوند بر همه شان بـاد  -پيامبران و فرستادگان الهي

اند كه خيلي دور از هـم   اند هر چند يكديگر را نديده و در زمانهائي ظهور يافته اتفاق داشته
�mn��m��l��k��j����x��w��v��u��t���s��r��q��p��o: انـــد بـــوده

a��̀ ��_���~��}��|��{z��y �l)شـما   يرا بـرا  يخداوند آئينـ « )13: شورى
بيان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح توصـيه كـرده اسـت و مـا آن را     ) مؤمنان(

 ايـم  به همه آنان سفارش كرده(ايم  سفارش نموده يو عيس يو به ابراهيم و موس يبه تو وح
  .»دين را پابرجا داريد و در آن تفرّقه نكنيد) كه اصول

  .اند مسلمانان هم به اقتدا و پيروي از پيامبران در اتفاق و جمع شدن بر اصول، امر شده
عقيده، مذهبي اجتهـادي نيسـت بلكـه ميـزان ثـابتي اسـت كـه تغييـر و دگرگـوني           -2

  .يابد گاه بدان راه نمي هيچ
خداونـد متعـال در ديانـت و فرسـتادن پيـامبران و فـرو       همانا عقيده، شناخت مقصـود  

فرستادن كتابهاي آسماني و آفرينش جن و انسان، سپس استقامت برآن و عمل به مقتضاي 
  .آن است

در علم به مقصود خداوند و عمل بـه مقتضـاي آن، پيشـوا و    ) ص(پيامبرگرامي اسالم 
  .پيشقدم است

  .اند اقتدا نموده) ص(ق، به پيامبرصحابه و قرون برتر اسالمي در اعتقاد به ح
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خداوند متعال هم در هر عصري، پيشواياني را جهـت تبيـين و روشـن نمـودن اعتقـاد      
  .صحيح كه همان عقيده جامع است، هدايت نموده است

باشـد، ايـن    ي حق از باطل مي دهد اعتقاد صحيح، جدا كننده بهترين دليل كه نشان مي
  :است كه

اند، بر مسير درسـت ديـن اسـتقامت ورزيـده و در علـم و       يدهكساني كه پايبند اين عق
و كسـاني كـه از   . انـد  دعوت و حكم و عمل و جهاد، اصالح شده ديگران را اصالح كرده

انـد و   اند، هر كدام راهي را در پيش گرفتـه و از هـم فاصـله گرفتـه     اين عقيده دوري گرفته
اد شـده و خودشـان فاسـد شـده و     فايده شده و گفتار و كردارشان متضـ  فهم و دركشان بي

حق  يآيا سوا«) 32: يونس(�mÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï �l: اند ديگران را به فساد كشانده
  .»؟  است يجز گمراه

ديـن   -يعنـي اهـل سـنت و جماعـت     -ي آنـان  طريقه«: گويد مي) رحمه اهللا(ابن تيميه 
جـايي كـه   را با آن مبعوث نموده، امـا از آن ) ص(اسالمي است كه خداوند، حضرت محمد

امتش به هفتاد و سه فرقه، تبديل مـي شـوند كـه جـز يـك فرقـه       «: خبر داده كه) ص(پيامبر
باشـد، و در   و آن يـك فرقـه هـم اهـل سـنت و جماعـت مـي       » اند شان در آتش دوزخ همه

هم من کان علی مثلِ ما عليه «: آمده كه آن حضرت فرمودند) ص(حديث ديگري از پيامبر
اند كـه بـر روشـي هسـتند كـه امـروز مـن و يـارانم          فرقه، كساني آن يك«: »اليوم وأصحابی

اي پايبندنـد، اهـل    از اين رو كساني كه به اسـالم خـالص و دور از هـر نـوع شـائبه     »  برآنيم
سنت و جماعتند كه در ميانشان، صديقين و شـهداء و صـالحين وجـود دارنـد و بعضـي از      

انـد، و در ميـان ايـن گـروه،      فضـائل هاي هدايت و صاحب مناقـب و   آنان پيشوايان و چراغ
  .پيشوايان و بزرگاني هستند كه همه مسلمانان بر هدايت و درايتشان اتفاق نظر دارند

ال تزال طائفـة مـن   «: شان فرموده درباره) ص(ي پيروزي هستند كه پيامبر اينان طائفه
پيوسـته  «: 1»أمتی علی احلق ظاهرين، اليضرهم من خذهلم، وال من خالفهم حتی تقوم السـاعة 
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انـد و   گروهي از امت من آشكار بر راه حق هستند كه كساني كه از آنان شكسـت خـورده  
  .»شود رسانند تا اينكه قيامت برپا مي اند، به ايشان هيچ ضرري نمي كساني كه مخالف آنان

سپس نايب سلطان راجع به اعتقاد پرسـيد، ابـن تيميـه  در جـواب     «:افزايد ابن تيميه مي
شـود، بلكـه اعتقـاد از     اد از من و از كسي كه بزرگتر از من اسـت، گرفتـه نمـي   اعتق: گفت

شـود، يعنـي از قـرآن و     و اجماع سلف صالح گرفتـه مـي  ) ص(خداوند متعال و رسول خدا
احاديث بخاري و مسلم و ديگر احاديث معروف، و آنچه از سلف صالح به ثبوت رسـيده،  

  1.»گرفته مي شود
گويم نه به خدا، اين عقيده اختصـاص بـه احمـد بـن     «: وي در جاي ديگري مي گويد

: همچنـين گـويم  . ي سلف صالح و پيشوايان اهل حديث اسـت  حنبل ندارد بلكه اين عقيده
گـويم،   ي عقيـده مـي   است و هر چيـزي كـه دربـاره   ) ص(ي رسول خدا  اين عقيده، عقيده

و كساني را كه اجماع آورم  ي آن مي اي يا حديثي يا اجماعي از سلف صالح را درباره آيه
هــاي مســلمانان و فقهــاي چهارگانــه و  انــد از تمــامي گــروه را از ســلف صــالح نقــل كــرده

  2.»كنم متكلمين و محدثين و اهل تصوف ذكر مي
همانا روي آوردن اسالمي معاصر به سوي بازگشت بـه ديـن بايـد بـر اسـاس ايـن        -3
هر گمراهـي و انحـراف برگردانـده    گذاري شود و بايد به اصول دور از  ي جامع پايه عقيده

  .شود
بنيان هر اندازه بلند باشد، فرو خواهد ريخت و افق هر اندازه گسـترده باشـد، تاريـك    

بخـش بنـا نشـود مـادام كـه افـق        ي پاك و نجات خواهد شد مادام كه بنيان بر اساس عقيده
  .گسترده از نور اين عقيده، روشنائي برنگيرد

چگونـه  : دهـد كـه   ه به بيداري جديد اسالمي نشان مـي ي حق است ك همانا اين عقيده
  ايمان بياورد، چگونه فهم كند و چگونه عمل نمايد؟
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دهد كه چگونه مطـابق مـنهج    ي است كه به دعوتگران و مصلحان نشان مي اين عقيده
دهنـد و   صحيح به سوي اسالم دعوت كنند در نتيجه آنان از روي علم و آگـاهي فتـوا مـي   

خوانند و به دانشمندان و پيشـوايان گذشـته خـود     را به سوي اسالم فرا مي به نرمي، ديگران
  .برند گذارند و به آنان اقتدا مي نمايند و آنان را به نيكي نام مي احترام مي

دهد كه چگونه بر وحدت جماعـت   همچنين اين عقيده است كه به مسلمانان نشان مي
اي   تقريباً در هـر مجلـس بحـث و منـاظره    امام دعوتگر، ابن تيميه رحمه اهللا. محافظت كنند

همانا خداوند متعال ما را به جماعـت و وحـدت   «: كرد خيلي زياد اين جمالت را تكرار مي
پروردگار ما يكي است، پيامبر ما . و توافق امر كرده و از تفرقه و اختالف نهي نموده است

ايان اسـالم در آن  و اصول  دين هم، سلف صـالح و پيشـو  . يكي است، كتاب ما يكي است
: فرمايـد  هيچ اختالفـي ندارنـد و اخـتالف در آن جـايز نيسـت، چـون خداونـد متعـال مـي         

mf��e��d��c��b��a �l)ــران ــ«)103: آل عمـ ــته  يو همگـ ــه رشـ  ي بـ
  . »خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد) قرآن  يناگسستن(

رود،  نان مـي بر هر مسلماني كه به شـهري از شـهرهاي مسـلما   «: باز ابن تيميه مي گويد
واجب است كه همراه مسلمانان آن شهر نماز جمعه و نمازهاي جماعت را بخواند، با آنـان  

اگـر توانسـت آنـان را    . دشمني نكند هر چند بعضـي از آنـان را گمـراه يـا منحـرف بدانـد      
هدايت كند، اين كار را بكند و اگر نتوانست تكليفي بر او نيسـت چـون خداونـد كسـي را     

  .»كند اش مكلف نمي ي توانايي جز به اندازه
. در منهج اسالم، ميان توحيد خدا و وحدت مسـلمانان ارتبـاط تنگـاتنگي وجـود دارد    

إن اهللا يرضی لکـم  «: فرمايد توحيد خدا و وحدت مسلمانان را با هم آورده مي) ص(پيامبر
عتصموا حببـل اهللا  يرضی لکم أن تعبدوا اهللا والتشرکوا به شيئاً، وأن ت: ثالثاً، ويکره لکم ثالثاً

: پسـندد  پسندد و سه چيز را برايتان نمـي  خدا سه چيز را براي شما مي«: »...مجيعاً وال تفرقوا
پسندد كه خـدا را پرسـتش نماييـد و چيـزي را شـريك او نسـازيد و همگـي بـه          برايتان مي

  . »...الهي درآويزيد و پراكنده نشويد ي رشته

  ي طحاوي هاي عقيده شرح
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از دانشمندان اسالمي، چه قبل از مؤلف آن كتاب و چه بعـد از وي بـه شـرح     تعداد زيادي
هـاي خـود از    و به احتمال زياد اكثر شـارحان در شـرح  . اند ي طحاوي همت گماشته عقيده

منهج اصيل و برگرفته از قرآن و سنت صحيح و فهم اين دو بر اساس فهم صحابه و تـابعين  
اهـل  انـد بلكـه فقـط از مـنهج      ن هستند، پيـروي نكـرده  بهترين مردما) ص(كه از زبان پيامبر

اند؛ كالمي كه به منطق يوناني تكيه دارد و بسـياري از مسـلمانان فريـب     كالم پيروي نموده
آن را خورده و بدان اهتمام و توجه خاصي داشـته و آن را در مسـائل عقيـدتي بـراي رفـع      

ــرار داده  ــم ق ــوان حَك ــه عن ــات، ب ــه دچــا  اختالف ــد در نتيج ــيان ــات وگمراه ــا و  ر انحراف ه
  .اند اند كه بسياري از آنان تنها در اواخر حياتشان، بيدار شده هايي شده سرگرداني

  :اند، عبارتند از ازجمله كساني كه عقيده طحاوي را شرح نموده
اسماعيل بـن ابـرهيم بـن احمـد شـيباني، ابوالفضـائل و يكـي از قاضـيان و فقيهـان           -1
راجـع بـه    144ص 1خـود، ج » طبقـات «قرشي در . عروف استوي به ابن موصلي م. دمشق

حافظ رشيد عطـار در محضـر او سـماع    . او سيرت و رفتاري پسنديده داشت: گويد وي مي
  .ي فتوا داد نموده و به منذري اجازه

ــه ســال   ــد و روز   504او در چهــاردهم ربيــع اآلخــر ب هجــري قمــري در بصــري متول
  .هجري قمري وفات يافت 629چهارشنبه نهم جمادي االولي به سال 

، »البداية و النهاية«؛ 161ص» ذيل الرّوضتين«؛ 8/674، »مرآة الزّمان«شرح حال وي در 
-5/129، »شـذرات الـذهب  «؛ 6/278» النجـوم الزاهـرة  «؛ 1/144»الجواهر المضية«؛ 13/136

  .آمده است 3/309، »التكلمةالوفيات النقلة«؛ و 130
؛ )304/3(؛ رئيس الكتـاب  )847/2(رح در كوبريلي هاي خطي اين ش تعدادي از نسخه

ــاهره الحــاقي )4446/3(؛ تشســتربتي )647/24(پرتوپاشــا  ) ب22896(شــماره ) 2/50(؛ و ق
  .وجود دارند

او . هجـري قمـري   652نجم الدين منكوبرس بن يلنقلج عبداهللا تركي متوفاي سال  -2
اي خطي از اين شرح در  نسخه. اده استنام نه» النور الالمع و البرهان الساطع«شرح خود را 

هجري نوشـته شـده    714برگ و به سال  75وجود دارد كه در ) 2318(ي الله لي  كتابخانه
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؛ جوتـا  )861/2(و ) 848(؛ كـوبريلي  )760/1(هاي ديگري از اين شرح در يني  نسخه. است
  .وجود دارند) 563(؛ و رئيس الكتاب )664(

بن محمد، شجاع الدين تركستاني حنفي مذهب طـرازي   هبة اهللا بن احمد بن معلّي -3
  .هجري قمري 733، متوفاي سال )ي تركستان منسوب به طراز، شهري در منطقه(

او فقيـه، اصـولي و   : گويـد  راجع به وي مي 205 -2/204، »الجواهر المضية«قرشي در 
و فراواني  با وجود سن. اخالقي نيكو داشت و هميشه مشغول علم و كتابت بود. نحوي بود

؛ 205-2/204» الجـواهر المضـية  «شـرح حـالش در   . كرد علمش، محفوظاتش را تكرار مي
  .آمده است 223ص» الفوائد البهية«و  9/5؛ »تاج التراجم«

 1070برگ به سال  149وجود دارد كه در ) 1394(اي از اين شرح در مراد مال  نسخه
وجـود دارد كـه در   ) 1543(اريت هجري قمري نوشته شده، و نسخه ديگر اين شرح در ج

  .برگ در قرن نهم هجري نوشته شده است 91
محمود بن احمد بن مسعود قونوي اهل دمشق و حنفـي مـذهب، معـروف بـه ابـن       -4
. هجري قمري در دمشـق از دنيـا رفـت    771او فقيه، اصولي و متكلم بود كه به سال . سراج

نـام  » القالئد فـي شـرح العقائـد   « او شرح خود را: مي گويد» كشف الظنون«صاحب كتاب 
  .نهاد

ــة«شــرح حــالش در  ــدرر الكامن ــون،  » قضــاة دمشــق«؛ 323-4/322، »ال ــن طول ــر اب اث
  .آمده است 157-2/156، »الجواهر المضية«؛ و 207ص» الفوائد البهية«؛ 200:ص

؛ و )30توحيـد (؛ بلديـة اإلسـكندرية   )1563/3(هايي از ين شـرح در اسـكوريال    نسخه
هجري قمـري در قـازان    1311اين شرح در سال . وجود دارند) 338توحيد 3/300(األزهر 

  .چاپ شده است
او دانشمند و اهـل فـن و   . سراج الدين عمر بن اسحاق هندي غزنوي حنفي مذهب -5

او شـرحش را از  . هجري قمري وفـات يافـت   773در سال . صاحب تصنيفات زيادي است
  .تنبيه آورده است 10داده و در مقدمه،  يك مقدمه و مسائلي مهم و يك تتمه تشكيل
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ــة«شــرح حــالش در  ــدرر الكامن ــرة«؛ 155-3/154، »ال ؛ 121-11/120، »النجــوم الزاه
؛ و 1/505، »البــدر الطــالع«؛ 1/268، »حســن المحاضــرة«؛ 229-6/228، »شــذرات الــذهب«
  .آمده است 149-148، صص»الفوائد البهية«

علم الكـالم و نسـخه ديگـر     235ية به شمارهاي از اين شرح در دارالكتب المصر نسخه
  .ي شيخ االسالم عارف حكمت در مدينه منوره وجود دارد در كتابخانه

او امـامي اهـل فـن و صـاحب تصـنيفات      . محمد بن محمـود اكمـل الـدين بـابرتي     -6
اي  رسـاله . او معاصر ابن ابي العز بـود . هجري قمري درگذشت 786به سال . متعددي است
ابن ابـي العـز جاهـاي    . ه درآن تقليد مذهب ابوحنيفه رحمه اهللا را ترجيح دادتأليف كرد ك

آنهـا را گوشـزد   » االتبـاع «ي خود بـه نـام    مشكلي را در رساله مذكور پيدا كرد و در رساله
  .نمود

؛ 251-4/250، »الــــدرر الكامنــــة«؛ 181-2/179، »إنبــــاءالغمر«شــــرح حــــالش در 
 199-195، ص»الفوائــد البهيــة«؛ و 294-6/293، »شــذرات الــذهب«؛ 1/239، »بغيــةالوعاة«

  .آمده است
بـرگ بـه    57وجـود دارد كـه در   ) 1259/2(اي از شرح بابرتي در أسعد أفنـدي   نسخه

ي ديگـر از ايـن شـرح در اللـه إسـماعيل       هجـري قمـري نوشـته شـده و نسـخه      1099سال 
  .است هجري قمري نوشته شده 1148برگ به سال  80وجود دارد كه در ) 689/2(

او فقيـه و حنفـي مـذهب و اهـل     . مولي ابوعبداهللا محمود بن محمد بن ابي اسحاق -7
او اين شرح  1143:ص» كشف الظنون«ي حاجي خليفه در كتاب  بنا به گفته. قسطنطنيه بود

  .هجري قمري به پايان رساند 916را در سال 
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شـرحش را  او . هجري قمـري  1025، متوفاي سال 1كافي حسن أفندي آقحصاري -8
 1014ي استربون بـه سـال    نام نهاد كه هنگام محاصره زير قلعه» نوراليقين في أصول الدين«

  ).190/2(؛ و ليبستج )2/443(بروكلمان : نگا. هجري قمري آن را به اتمام رساند
شرحي كه مؤلف آن ناشناس است و سيف الدين ناصري بر آن حاشيه نوشته كـه   -9

  .وجود دارد) 4569(الهندي أول ؛ و المكتب )665(در جوتا 
  .وجود دارد) ب155(شرحي كه مؤلف آن ناشناس است و در برنستون  -10
برگ و جـود دارد و   83در ) 5219(شرحي از مؤلف ناشناس، كه در تشيستربتي  -11

  .در قرن هشتم هجري تحرير يافته است
 41در  ايـن شـرح  .وجـود دارد ) 1940(شرحي از مؤلـف ناشـناس، كـه در بـرلين     -12

؛ و 1143، ص»كشـف الظنـون  «: نگـا . هجري قمـري نوشـته شـده اسـت     775برگ به سال 
  .98-1/3/97اثر سزكين، » تاريخ التراث العربي«

ي  محمد بن ابي بكر غزّي حنفي مذهب معروف به ابـن بنـت حميـري؛ از جملـه     -13
ايـن شـرح   . نام نهـاد » شرح عقائد الطحاوي«او اين شرح را . شاگردان حافظ سخاوي است

صـفحه نوشـته شـده و     50ي آجريه دمشق دارد، كه در  اي با خط مؤلف در كتابخانه نسخه
  .هجري قمري  نوشتن آن را به پايان رساند 881مؤلف به سال 
ي آجريه در حي العقَيبه شرقي مسجد توبـه واقـع شـده كـه بـه وسـيله راهـي         كتابخانه

ا به امـروز، آبـاد بـوده و طالبـان علـم بـه آن       اين كتابخانه ت. ميانشان فاصله ايجاد شده است
  .روي آورده و درآنجا دروس ديني تدريس مي شود

امام عالمه فقيه شيخ عبدالغني بن طالب بن حماده غنيمي دمشقي حنفـي مـذهب    -14
شرح وي در دمشق بـا تحقيـق محمـد    . هجري قمري 1298مشهور به ميداني، متوفاي سال 

  .چاپ شده است مطيع  حافظ و محمد رياض مالح

                                                
اين كتاب در باب خود، . است» أصول الحكيم في نظام العالم«از مؤلفات اين دانشمند بزرگوار، كتاب  -1

دانشگاه اردن اين كتاب را به تحقيق استاد مفضال نوفان رجاالحمود، . سيار ارزشمند استكتابي عظيم و ب
 .منتشر نمود
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  ي امام طحاوي، مؤلف كتاب عقيده طحاوي زندگينامه

  اسم و نسب او
او امام ابوجعفر احمد بن محمد بن سالمت بن سلمه بن عبدالملك ازدي حجـري مصـري   

  .باشد مصر مي 1روستايي از روستاهاي صعيد» طحاء«طحاوي منسوب به . طحاوي است
ن آنها از لحاظ گروه و طوالني تـرين آنهـا   ازد، از بزرگترين قبايل عرب و مشهورتري

اي از طوايـف ازد   حجـري، طايفـه  . باشـد  ازد از قبايل قحطاني مـي . باشد از لحاظ شاخه مي
گوينـد تـا از    بـه آنـان حجـراالزد مـي    . كه منصوب به حجر بن جزيله بن َلخم اسـت . است

  .حجررعين جدا و مشخص شوند

  والدت و بزرگ شدن او
. هجـري قمـري متولـد شـد     239به روايت شاگردش، ابن يـونس در سـال   امام طحاوي بنا 

  .اند، كه درست همين است اند، چنين آورده اكثر كساني كه شرح حالش را نوشته
هجري قمري بوده، اما به  321همه آنان جز ابن نديم اتفاق نظر دارند كه وفاتش سال 

  .دباش هجري قمري مي 322نظر ابن نديم، تاريخ وفاتش، سال 
. پدرش از دانشمندان شـعر و روايـت بـود   . ي علم و فضل بزرگ شد طحاوي در خانه

. اند آيد كه در مجلس ايشان حضور داشته ي اصحاب شافعي به حساب مي مادرش از زمره
  .باشد ترين شاگرد امام شافعي و ناشر علم وي مي ؛ امام مزني فقيه)مامايش(اش  دايي

ن حـديث از صـاحبان كتابهـاي ششـگانه حـديثي و      امام طحاوي معاصر ائمه و حافظي
اند، بود و با برخي از آنان در روايتهايشان مشاركت داشـته   ي آنان بوده كساني كه در طبقه

  .است
هـاي علـم كـه در     اش گرفته، سپس به حلقه ي علمي او فرهنگ نخستش را از خانواده

كريا يحيي بـن محمـد بـن    قرآن را نزد ابوز. شد، روي آورد مسجد عمرو بن عاص برپا مي

                                                
 .قسمتي از جمهوري عربي مصر -1
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در مسـجد جـامع هـيچ سـتوني وجـود      : اش گفته اند عمروس حفظ نمود؛ كسي كه درباره
  . ندارد مگر آنكه او قرآن را نزد آن ختم نموده است

مختصـر  «، مزني علم فقه آموختـه و قسـمتهايي از   )مامايش(اش  امام طحاوي نزد دايي
مزنـي اولـين كسـي    . ته، از وي شنيده اسـت اش گرف كه از علم شافعي و مفهوم گفته» مزني

امام طحـاوي، از مزنـي حـديث شـنيده و آن را     . بوده كه طحاوي از وي فقه آموخته است
طحـاوي بـه   . هجري قمري شنيده اسـت  252هايش از شافعي به سال  نوشته و روايتها و نقل

  .موده استاند، رسيده و از اكثرشان، روايت ن خدمت اكثر كساني كه هم كيش مزني بوده

  ي اجتهاد نبوغ وي و رسيدن به درجه
وقتي طحاوي به سن بيست سالگي رسيد، مذهبش را تغيير داد و به مـذهب امـام ابوحنيفـه    

  :علت اين تحول، مواردي چند به قرار زير بود. گرويد
كـرد و درآنهـا تأمـل و     اش كتابهاي امام ابوحنيفه را مطالعه مـي  ديد كه دايي او مي -1

محمد بن احمد شروطي از طحـاوي پرسـيده كـه    . كرد و از آنها تاثير مي پذيرفت تدبر مي
: ات را كنار نهاده و مذهب ابوحنيفه را اختيار كـردي؟ در جـواب گفـت    چرا مذهب دايي

ديدم كه در كتابهاي ابوحنيفه زياد تأمل و تـدبر مـي نمـود و آنهـا را      ام را مي زيرا من دايي
  .ذهب ابوحنيفه را برگزيدمكرد، از اين رو م مطالعه مي

هاي علمي ميان بزرگان اصـحاب شـافعي و اصـحاب ابوحنيفـه      گفتگوها و مناظره -2
  .دادند كه در حضور وي روي مي

تصنيفاتي كه در هر دو مذهب تأليف شده و در آنها هر طرف در مسائل اختالفي  -3
كرد و در چند مسأله را تأليف » المختصر«مزني كتابش . نظر طرف ديگر را رد كرده است

چشمي كرد و در اعترض و رد  نظر ابوحنيفه را رد كرد، آنگاه قاضي بكّار بن قتيبه با او هم
  .نظر مزني، كتابي را تأليف كرد

هاي علـم بـا مشـربهاي مختلـف كـه در مسـجد جـامع عمـرو بـن عـاص در            حلقه -4
ها اسـتفاده كنـد    لقهطحاوي چنين صالح دانست كه از همه ح. مجاورت هم برپا مي شدند

  .و به مناقشات و بحث و استدالل هر گروهي گوش فرا دهد
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دادنـد و بـراي بـه دسـت      بزرگاني كه خودشان را به مـذهب ابوحنيفـه نسـبت مـي     -5
آمدند؛ ماننـد قاضـي بكّـار بـن قتيبـه، ابـن ابـي عمـران و          گرفتن قضاوت به مصر و شام مي

  .ابوخازم
طري و خدادادي و دستاوردهاي متعدد علمـي طحـاوي   همه اين امور همراه استعداد ف

مـذهب شـافعي و مـذهب    (ي اجتهاد، باعث شدند كه وي هر دو مذهب  و رسيدن به درجه
را مطالعه و بررسي كرده و آنها را با هم مقايسه نمـوده سـپس بـه اجتهـاد خـود،      ) ابوحنيفه

  .نمايدمذهبي را انتخاب كرده و خودش را به آن نسبت دهد و از آن دفاع 
تغيير مذهب ابوجعفر طحاوي، كاري عجيب و غريب نبود، چـون دانشـمندان زيـادي    

اند و هيچ يك از دانشمندان زمانشان  چه پيش از وي و چه در عصر وي، تغيير مذهب داده
  .اند بر آنان اعتراض نگرفته و آنان را از اين كار نهي نكرده
امام مالك بوده، و بعضـي از آنـان    اكثر اصحاب امام شافعي از اهل مصر جزو پيروان

چشمي نبـوده بلكـه    اند؛ چون اين كارشان از روي تعصب يا تقليد يا هم استاد طحاوي بوده
  .تنها از روي دليل و آگاهي و بصيرت بوده است

از : گفـت  از ابوالحسن علي بن ابـي جعفـر طحـاوي شـنيدم كـه مـي      : ابن زوالق گويد
 -بـرد  ضل و بزرگي و فقه ابوعبيـد بـن حربويـه نـام مـي     او از ف -: گفت پدرم شنيدم كه مي

پدرم در مسائل مختلف با مـن بحـث و مـذاكره    : ابوالحسن علي بن ابوجعفر طحاوي گفت
. ي ابوحنيفه نيست اين، كه گفته: اي جوابش را دادم، به من گفت روزي در مسأله. كرد مي

بـه نظـر   : يد من هم بگويم؟ گفـت آيا هر چيزي كه ابوحنيفه گفته با! اي قاضي: به او گفتم
كنـد؟ بـه مـن     آيا جز فرد متعصب كسـي تقليـد مـي   : به او گفتم. من تو مقلدي بيش نيستي

ايـن كلمـه در مصـر    : ابن زوالق گويد. كند يا جز فرد كودن و نادان كسي تقليد مي: گفت
  .پخش شد تا جايي كه به عنوان ضرب المثل در آمد و مردم آن را حفظ كردند

  اويسفر طح
او از مصر دور نشده جز زماني كه والي مصر احمـد بـن   . اما طحاوي زياد سفر نكرده است

ي اموال وقفي كه ابوجعفر در خصوص آنهـا اعتـراض كـرده و     ُطولون او را راجع به وثيقه



  هشرح عقيده طحاوي  48
 

الزم به ذكر است كـه نوشـتن امـوال    . در آنها اشتباه روي داده است، به شام فرستاد: گفت
ي ابوخازم عبدالحميد بن عبـدالعزيز سـكوني اهـل     اضي دمشق، به عهدهوقفي ابن طولون ق

  .بصره بود
هجـري   269تـا   268امام طحاوي فرصت بـودنش در شـام را كـه در فاصـله سـالهاي      

قمري بود، غنيمت شمرد و در اثناي اين سالها به غزه و عسقالن و طبريه و بيت المقـدس و  
علم نمود و از آنان استفاده نمود و نزد قاضـي  دمشق رفت و از بزرگان و دانشمندان كسب 

او فقه عـراق را از  طريـق عيسـي بـن ابـان،  از محمـد بـن حسـن، از         . ابوخازم فقه آموخت
ابوحنيفه، و از طريق بكر بن عمي، از محمد بن سـماعه، از محمـد بـن حسـن، از ابوحنيفـه      

  .كسب كرد

  اساتيد طحاوي
  :بزرگ كسب علم نموده؛ از جملهامام طحاوي از بسياري از دانشمندان 

  ).ق. هـ264وفات (امام عالمه اسماعيل بن يحيي بن اسماعيل مزني شافعي مذهب  -1
  ).ق. هـ280وفات (امام قاضي احمد بن ابي عمران بغدادي  -2
  ).ق. هـ292وفات (فقيه و عالمه قاضي ابوخازم عبدالحميد بن عبدالعزيز بغدادي  -3
  ).ق. هـ270وفات (كّار بن ُقتيبه قاضي بزرگ ابوبكره ب -4
  ).ق. هـ319وفات (قاضي عالمه ابوعبيد بن حسن بن حربويه  -5
  ).ق. هـ319وفات (قاضي عالمه ابوعبيد علي بن حسين بن حربويه  -6
  ).ق. هـ303وفات (امام و حافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب نسائي  -6
  ).ق. هـ264وفات ( امام و حافظ يونس بن عبداألعلي مصري -7
  ).ق. هـ270وفات (امام ربيع بن سليمان مرادي، رفيق امام شافعي  -8
  ).ق. هـ281وفات (شيخ و امام ابوزرعه عبدالرحمن بن عمرو دمشقي  -9

  ).ق. هـ280وفات (امام و حافظ شيخ الحرم علي بن عبدالعزيز بغوي  -10
  ).ق. هـ268وفات (يار مصر امام محمد بن عبداهللا بن عبدالحكم دانشمند د -11
  ).ق. هـ316وفات (امام و حافظ ابوبكر بن ابي داود سيستاني  -12
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  ).ق. هـ310وفات (امام ابوبِشر محمد بن سعيد دوالبي  -13
  ).ق. هـ273وفات (امام و حافظ ابواميه طَرسوسي  -14

  .و علماي زياد ديگر

  شاگردان طحاوي
در . اند تا از محضر وي كسب علم كننـد  سفر كردهتعداد زيادي از علماء به سوي طحاوي 

اند كه از طحـاوي شـنيده و از علمـش بهـره      ميان آنان تعداد زيادي از حافظان مشهور بوده
  .اند برده و علوم ديني را از وي براي ديگران نقل كرده

  :برخي از اين دانشمندان عبارتند از
  ).ق. هـ364 وفات(حافظ ابوالفرَج احمد بن قاسم بن َخشّاب  -1
  .امام و فقيه ابوبكر احمد بن منصور دامغاني -2
  ).ق. هـ360وفات (امام و حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد َطبراني  -3
  ).ق. هـ365وفات (امام و ناقد ابواحمد عبداهللا بن عدي  -4
  ).ق. هـ347وفات (امام و حافظ ابوسعيد بن يونس مصري  -5
  ).ق. هـ379وفات (محمد بن زبر دمشقي شيخ و عالم ابوسليمان  -6
  ).ق. هـ379وفات (شيخ و حافظ محمد بن مظفر بغدادي  -7
  ).ق. هـ353وفات (محدث مسلمة بن قاسم قُرطبي  -8
  ).ق. هـ381وفات (امام و حافظ ابوبكر بن مقريء  -9

  ).ق. هـ329وفات (قاضي مصر ابوعثمان اَزدي  -10
  .و دانشمنداني ديگر

  علم راجع به امام طحاويسخنان اهل 
راجـع بـه امـام طحـاوي      367، ص7خـود، ج » تـاريخ «ابن يونس بنا به نقل ابـن عسـاكر در   

مسلمة بن قاسـم  . نظير بود او انساني ثقه و مورد اعتماد، ثابت، فقيه، خردمند و بي: گويد مي
اوي طحـ : مي گويـد  276، ص1، ج»اللسان«بنا به نقل ابن حجر در كتاب » الصلة«در كتاب 



  هشرح عقيده طحاوي  50
 

از اخـتالف  . انساني ثقه و مورد اعتمـاد، ثابـت دل و ثابـت زبـان، جليـل القـدر و فقيـه بـود        
  .نظرهاي علما آگاه و نسبت به تأليفات و تصنيفات دانشمندان باخبر بود

طحـاوي از لحـاظ علـم و    : مـي گويـد   206، صفحه ي »الفهرست«ابن نديم در كتاب 
  .ي زمان خود بود زهد يگانه

طحـاوي  : گويـد  مـي  -آمـده » الجـواهر المضـية  «آن گونه كـه در كتـاب    -ابن عبدالبر
تـر بـود در عـين حـال در      ها، از همـه آگـاه   نسبت به سيرت و اخالق و اوضاع و فقه كوفي

  .تمامي مذاهب فقهاء مشاركت داشت
طحـاوي، امـام، ثقـه، ثابـت،     : گويـد  218، ص8، ج»األنسـاب «امام سمعاني در كتاب 

  .ظير بودن فقيه، دانشمند و بي
او ثابت، فهـيم،  : راجع به طحاوي گويد 250، ص6، ج»المنتظم«ابن جوزي در كتاب 

علمـا راجـع بـه فضـل و     : نوه ابن جوزي هم چنين گفتـه و افـزوده كـه   . فقيه و خردمند بود
  .صداقت و زهد و ورع طحاوي اتفاق نظر دارند

، فقيه حنفي مذهب، طحاوي، امام: گويد مي 276، ص2، ج»اللباب« ابن اثير در كتاب 
  .ثقه و ثابت بود

او : گويـد  راجع به طحـاوي مـي   27، ص15، ج»سير أعالم النبالء«امام ذهبي در كتاب 
هـر كـس بـه    : در ادامـه افـزود  ... امام، عالمه، حافظ بزرگ و محدث و فقيه ديار مصر بود

  .برد  تأليفات اين بزرگوار نظري بيفكند، به جايگاه علمي و فراواني معارفش پي مي
طحـاوي، فقيـه،   : گويـد  مـي  33ي  خـود در طبقـه  » تـاريخ بـزرگ  «همچنين در كتاب 

« و در كتـاب  . محدث، حافظ، يكي از دانشمندان بزرگ، ثقه، ثبت، فقيـه و خردمنـد بـود   
  .شرح حالش را آورده است 808: ي ، صفحه»تذكرة الحفاظ

، هوشــيار و طحــاوي، ثقــه: گويــد 9، ص8، ج»الــوافي بالوفيــات« صــفدي در كتــاب 
  .نظير بود زيرك، ثابت، فقيه، خردمند و بي

او در فقه و حديث خيلي آگاه و متبحر بود و تصـنيفات  : گويد يافعي راجع به وي مي
  .مفيدي را تأليف نمود
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طحـاوي، فقيـه حنفـي    : گويـد  186، ص11، ج»البدايـة و النهايـة  «ابن كثيـر در كتـاب   
  .و ثابت زبان و حافظ بود مذهب، داراي تصنيفات مفيد، ثقه، ثابت دل

او امام، عالمـه،  : راجع به طحاوي مي گويد 337، صفحه »طبقات الحفاظ«سيوطي در 
 .نظير بود ثقه، ثابت دل و زبان، فقيه و بي... حافظ، داراي تصنيفات بديع،

طحـاوي،  : گويـد  راجع بـه وي مـي   74، ص1، ج»طبقات المفسرين«داودي در كتاب 
  .بود.. .امام، عالمه، حافظ و 

الفوائـد  «خـود بنـا بـه نقـل لَكنَـوي در      » طبقـات «محمود بن سلميان كـوفي در كتـاب   
. طحاوي، امامي جليل القدر، و مشهور در تمامي نقاط جهان بـود : گويد 31، صفحه »البهية

او در احاديـث و روايـات، امـام بـود و تصـنيفات      . ياد زيبايش در ميان صفحات پـر اسـت  
  .بزرگ و معتبري دارد

  تأليفات امام طحاوي
اي قوي و معارف متنوع و حضور ذهن و اسـتعداد كـاملي كـه     امام طحاوي به سبب حافظه

او در . خداوند به او اعطا كرده بود، در تأليف و تصنيف توانـاترين و مـاهرترين علمـا بـود    
ي عقيده، تفسير، حـديث، فقـه و تـاريخ كتابهـاي گونـاگوني را تصـنيف كـرده كـه          زمينه

  .يت خوب، اصيل و داراي فوايد زياد هستندنها بي
برخــي از . باشــد انــد كــه بــيش از ســي كتــاب مــي مورخــان تصــنيفاتش را بــر شــمرده

  :كتابهايش به قرار ذيل هستند
اولين تأليف طحاوي است كه در هند و مصر به چاپ رسـيده  . »شرح معاني اآلثار« -1

علـم را بـه كسـب دانـش وا      ي نظيـر اسـت كـه جوينـده     اين كتاب در باب خود بـي . است
كنـد   ي استنباط او را زياد مي دارد و او را از صورتهاي اختالف ميان علما، آگاه و ملكه مي

  .آورد و شخصيت مستقلي را برايش به وجود مي
ي معـاني نيـك و فوائـدي     كتـابي بـزرگ كـه در بردارنـده    . »شرح مشكل اآلثـار « -2

ي طحاوي از تـأليف   انگيزه. قهي و علمي استاين كتاب مشتمل بر مسائل ف. شمار است بي
اين بوده كه او در احاديث روايـت   -ي كتاب مي گويد آن گونه كه در مقدمه -اين كتاب
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شان اشخاصي محّقـق و امانتـدار هسـتند و بـه      كه روايانش مقبول و همه) ص(شده از پيامبر
نهـا مشـاهده نمـوده كـه     اند، نظر انداختـه و چيزهـايي را در آ   وجه احسن آنها را نقل كرده

از ايـن رو دلـش خواسـت    . سبب شده شناخت آنها و علم به آنها از اكثر مردم پنهان بماند
كه در آنها تأمل و تدبر نموده، عبارات مشكل و نامفهوم آنها را توضـيح و روشـن نمـوده،    

  .احكام موجود در آنها را استخراج و ابهامات آنها را رفع نمايد
دهـد، در هنـد    در چهار جلد كه يك سوم كتاب را تشـكيل نمـي  بخشي از اين كتاب 

  .به چاپ رسيده كه عالوه بر نقص، پر از تحريف و اشتباه است
اين كتـاب مشـابه مختصـر مزنـي در مـذهب      . »مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي« -3

هجـري قمـري در انتشـارات دارالكتـاب العربـي در قـاهره بـه         1370در سال . شافعي است
طحاوي نخستين كسي اسـت  : گويد ي چاپ مي محقق كتاب در مقدمه. رسيده استچاپ 

كه در ميان اصحاب ما، مختصري در فقه حنفي جمع آوري نموده كه در آن مسـائل مهـم   
و اساسي و روايـات معتبـر ايـن مسـائل و اقـوال برگزيـده و روشـن كـه فقهـا بـر آن تكيـه            

همان طـور كـه مـي     –اين كتاب : افزايد ه ميسپس در ادام... اند، در آن آورده است نموده
ترين كتاب مختصر در مذهب ما و از لحاظ صـحت و درسـتي، بهتـرين     اولين و تازه -بيني

تـر و از   نقل قولهايش از اصحاب ما از همه كتابهاي مختصـر، صـحيح  . كتاب مختصر است
تـر   ي، راجـح تر و فتواهايش از همه كتابهاي مختصر مذهب حنفـ   لحاظ درايت از همه قوي

  .است
بيني كه مسائل آن، معروف و اسناد داده شده بـه كسـاني كـه از پيشـوايان مـذهب       مي

اگـر در يـك مسـأله،    . باشـد  حنفي همچون ابويوسف و محمد و زَفر و حسن بن زياد، مـي 
چند قولي وجود داشته باشد، آنها را با هم مقايسه كرده و يكي از آن اقـوال را برگزيـده و   

ي اصـحاب امـام    همـان طـور كـه شـيوه    »  كنيم به اين قول عمل مي«: »وبه نأخذ«گفته كه 
  .ابوحنيفه در كتابهايشان همين بوده است

، مزنـي و او هـم از   )مامـايش (اش  طحـاوي، مسـائلي كـه از دايـي    . »سنن الشافعي« -4
كتـاب  . آوري نمـوده اسـت   هجري قمري در اين كتـاب جمـع   252شافعي شنيده، در سال 
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هجري قمري  1406هجري قمري در مصر منتشر شده سپس در سال  1315سال  مذكور به
  .در بيروت به چاپ رسيده است

سه نفر از حافظان به نامهاي ميمون بن حمزه بن حسـين معـدل، محمـد بـن مظفـر بـن       
موسي بن عيسي بزّار و محمد بن ابراهيم بن علـي بـن عاصـم مقـريء، مسـائل موجـود در       

با وجودي كه كار اصلي امام طحاوي در . اند طحاوي روايت كردهكتاب فوق الذكر را از 
اش، مزني شـنيده، بـوده اسـت، بـا      تأليف اين كتاب، نقل احاديث شافعي كه از طريق دايي

  .هايي را به آن افزوده است اين وجود حاشيه
اين كتـاب از شـهرت وافـري برخـوردار     . يعني اصل اين شرح. »العقيدة الطحاوية« -5
مورد قبول و خوشايندي مذاهب مختلف اهل سنت قرار گرفته، و آنان هـم، كتـاب   بوده و 

  .اند مذكور را شرح و توضيح داده
اين كتاب، مختصري در زمينه قضـايايي اسـت كـه مـردم نيـاز      . »الشروط الصغير«  -6

دارند كه كتابهائي راجع به آنها نوشته شود، از قبيل خريد و فروش، شفعه، اجـاره، زكـات   
  .قفو و

ميالدي در دو جلد در شهر بغداد چاپ شده و مسائلي را  1974كتاب مذكور به سال 
ي آن آورده  اثر خود امام طحاوي به دست آمـده در حاشـيه  » الشروط الكبير«كه از كتاب 

الشـروط  «از كتـاب  » الشـفعة «يكي از مستشرقان به نام يوسف شـاخت، مبحـث   . شده است
از همـان  »  إذكـار الحقـوق و الرهـون   «مـيالدي و مبحـث    1930-1929را در سـال  » الكبير

  .ميالدي منتشر كرده است 1927-1926كتاب را در سال 

  هاي امام طحاوي منصب
قاضي محمد بن عبده، ابـوجعفر طحـاوي را بـه عنـوان كاتـب خـود انتخـاب كـرد، چـون          

پسـت را   هايي را در او مشاهده كرده بود كه اهليت و صالحيت اين خصوصيات و توانايي
ي طحاوي با قاضي آن قدر محكم بود كه قاضي، او را جانشين و نايب خـود   رابطه. داشت

هجري قمـري   292امام طحاوي تا سال . كرد نياز مي بخشيد و او را بي كرد و بسيار به او مي
همراه قاضي ابوعبداهللا در اين پست كار مي كرد سپس منصب ديگري را به عهده گرفـت  
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آنچه كه سبب شد اين منصب را به دسـت  آورد،  . دت در حضور قاضي بودو آن هم شها
  .اقرار علما به علم و معرفت و عدالت و پاكي و شأن واالي او بود

دند تا علـم و   كر ي شهادت با ابوجعفر طحاوي رقابت مي قبل از آن، شاهدان در زمينه
 –بن حسـين بـن حـرب     قاضي ابوعبيد علي. دانش زياد و قبول شهادت در او جمع نگردد

هجري قمري، طحـاوي   306در سال  -كرد كه در استدالل از روش امام شافعي پيروي مي
امام طحـاوي تـا   . را عادل دانست و او را براي منصب شهادت در حضور قاضي تعيين كرد

  .آخر عمرش اين منصب را در اختيار داشت
حقيقتي كه بدان معتقد بـود،  هاي امام طحاوي اين بود كه او راجع به  از جمله ويژگي

. آمد صريح و رك بود و با هيچ احدي هر اندازه شأن و منزلتش واال بوده باشد، كنار  نمي
شود كه از مذهب شافعي به مذهب ابوحنيفه تغيير مذهب داد  اين ويژگي زماني آشكار مي

در صـراحت گـويي امـام طحـاوي     . اي كه مذهب ابوحنيفه رواج نداشـت  آن هم در منطقه
  :وقايع زير، خيلي نمايان است

راجـع بـه ملكـي كـه داشـت و  بحـث و        -والي مصـر  –شكايتش از احمد بن طولون 
مناظره با وي در اين خصوص، و در اشتباه گويي به ابوخازم در نوشتن سندهاي وقف ابـن  

اي كـرد تـا امنـ    طولون، و در انتقاد از قاضي ابوعبيد بن حربويه كه امام طحاوي اصرار مـي 
يكــي از ) ص(خــود را مــورد محاســبه و بازخواســت قــرار دهــد و اســتناد كــرد كــه پيــامبر

كارگزارانش به نام ابن ُلتِبيه را به خاطر زكات مورد محاسبه قرار داد و اين امر خشم امناي 
كردنـد   قاضي را برانگيخت و آنان مدام، طحاوي و قاضي ابوعبيد را به جنگ تحريك مي

  .كدام عليه ديگري تغيير يافت تا جايي كه رأي هر

  وفات طحاوي
هجـري قمـري در    321امام طحاوي رحمه اهللا در شب پنج شنبه اوايل ذي القعده بـه سـال   

  .در قبرستان بني اشعث به خاك سپرده شد» قَرافه«مصر دار فاني را وداع گفت و در 
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  هي طحاوي ي شارح عقيده زندگينامه

  نام و نسب او
الـدين ابوعبـداهللا    بن عالءالدين علي بـن شـمس  1الدين، ابوالحسن علياو امام و عالمه صدر

الدين، ابوالبركات محمد بن عزالدين، ابوالعز صالح بن ابي العز بـن وهيـب    محمدبن شرف
بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب اَذرعي األصل، اهل دمشق، صـالحي و حنفـي مـذهب،    

  .باشد معروف به ابن ابي العز مي
از سرزمينهاي شام است كه در هفتاد مايلي دمشـق و در  » اَذرعات«سوب به اَذرعي، من

) هـاي  واليت(هاي  گويند كه يكي از استان مي» درعا«جنوب آن واقع شده و امروزه به آن 
  .سوريه است

ايـم، مـرد اول ايـن خـانواده را كـه از       كتابهاي شرح حالي كه بـدانها دسترسـي داشـته   
» الجواهرالمضـية «اند تنها قرشي صاحب كتـاب   كرده، نياورده اَذرِعات به دمشق نقل مكان

هجـري   645در شرح حال پدر پدربزرگ شارح گفته كه محـل تولـدش دمشـق بـه سـال      
دهد كه تغيير مكان اين خانواده از اَذرِعات به دمشق و  اين گفته نشان مي. قمري بوده است

  .تر بوده است استقرارشان در آنجا، پيش
» سـفحِ قاسـيون  «، شهري نزديك به دمشق كه در منطقه »صالحية«به  صالحي، مسنوب

هجري قمـري   551در سال . هجري قمري تأسيس شد 553واقع شده كه اين شهر در سال 
ها به دمشق پناهنده شدند پس از آنكه ناچـار شـدند از    ي بني قدامة مقدسي افرادي از طايفه

فرار كننـد و بـه مـدت دو سـال بيـرون از درِ       ها برآنجا سيطره يافته بودند،  قدس كه صليبي
سپس از آنجا به سـفح قاسـيون در نزديكـي رودخانـه     . شرقي مسجد ابوصالح مستقر شدند

                                                
شاگردش ابن حجـر  . آمده كه اشتباه است» محمد«اثر حافظ ابن حجر، » إبناء الغمر«نامش در كتاب  -1

اسـتاد  : گويـد  ح كرده و در پايان شرح حال وي مياين را تصحي» وجيز الكالم«حافظ سخاوي در كتاب 
و » الشـذرات «ابن عماد در كتاب . ايم گفته و درست،آن است كه ما در اينجا آورده» محمد«ما، اسم او را 

 .اند ، اشتباه ابن حجر را تكرار كرده»الثغرالبسام«ابن طولون در كتاب 



  هشرح عقيده طحاوي  56
 

هـا معـروف    اي كه اتاقهاي زيادي داشت و به دير حنبلي آنجا خانه. يزيد نقل مكان نمودند
ايـن  . ه نمودنـد پس از آن شروع به سـاختن اولـين مدرسـه در كـو    . شد، براي خود ساختند

سـپس  . است كـه در نهايـت اسـتحكام و زيبـايي سـاخته شـده اسـت        1همان مدرسه عمريه
ساختماهاي ديگري در اطراف آن سـاخته شـدند و ايـن مكـان بعـدها بـه خـاطر سـكونت         

  .معروف شد» صالحيه«مقدسي ها در آنجا و مشهور بودنشان با صالحين، به 
. عظيم و مستقل از خود شهر دمشق بـود  در عصر سلطنت عباسيان، مركزي» صالحيه«

هجري قمري آنجا را ديده، گفتـه كـه ايـن شـهر، شـهري بـزرگ        776ابن بطوطه كه سال 
مـردم صـالحيه همگـي    . نظير است؛ مسجد جـامع دارد  است؛ بازاري دارد كه در زيبايي بي

  .حنبلي مذهب هستند
اين مذهب در آنجا به ويژه ها در شام، مذهب امام را انتشار داده و پيروان  اين مقدسي

. آنان چندين مدرسه را در شام تأسيس كردنـد .در دوما، رحيبه، بعلبك و ضُمير زياد شدند
در انتشار علوم حديث چـه روايتـي و چـه درايتـي و در تـأليف كتابهـاي علـم الحـديث و         

ين همچنـ . نوشتن آنها، پيشقدم و در نشر و شكوفايي فرهنگ اسالمي سهم وافـري داشـتند  
. مند كردن زن از علـم سـودمند، تـأثير آشـكاري داشـتند      در نهضت زن خواهر مرد و بهره

                                                
ـ   -1 م607اعيلي حنبلـي مـذهب، متوفـاي سـال     ابوعمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامه مقدسـي ج 

خداونـد  : گويـد  حافظ ضـياء مـي  . آن را ساخته است» المغني«هجري قمري، برادر موفق صاحب كتاب 
  .متعال، علم فقه، فرائض و نحو، زهد، عمل نيك و برآوردن نيازهاي مردم را در وجود او جمع گردانيد

ي پاك و خوبي  عقيده. سي، بر مذهب سلف صالح بودابوعمر ابن قدامة مقد: ابومظفر نوه ابن جوزي گويد
جست و اين آثـار را بـه همـان     به قرآن و سنت و آثار روايت شده از صحابه و تابعين تمسك مي. داشت

گيـري و انتقـاد نمايـد،     صورتي كه روايت شده بدون آنكه از پيشوايان دين و دانشمندان مسـلمان ُخـرده  
  .آمده است 9-5، ص22، ج»السير«ي در كتاب شرح حال و. مطالعه و مرور مي كرد
دست اختالس كنندگان و سـارقان بـه آن   . نظير است اي از كتابها وجود دارد كه بي در اين مدرسه گنجينه

بـه   -كه به نسبت آنچه قبالً آنجا بـوده، نـاچيز اسـت    -رسيد و كتابهاي زيادي برده شد، سپس بقيه كتابها
  .كتابخانه ظاهريه منتقل شد

 .شود اين مدرسه تا امروز باقي است اما از علم هيچ اثري در آن ديده نمي آثار
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آوردنـد و از ميـان زنـان، دانشـمندان و      هاي علم و مجالس حديث مـي  آنان زن را در حلقه
خود، بيشتر از شصت عالم و اسـتاد  » ي مشيخه«امام ذهبي در . اند محدثان و فقيهان برخاسته

  .ز آنان فايده و بهره برده استزن را آورده كه ا
ر از كتابهـاي        ها در زمينه مدارس مقدسي ي حديث و فقه امـام احمـد و شـرح حـال پـ
هـاي خطـي كـه در     همچنين تأليفـات زيـادي از آنـان و اكثـر نسـخه     . ارزشمند خطي است

ي ظاهريه در دمشق وجود دارند و از دست اختالس كنندگان و سارقان و نابودي  كتابخانه
ها تأسيس نمودند سالم مانده، در مـدارس آنـان در شـام وجـود      آن مدارسي كه مقدسياز 

  .دارند
آنان در نشر مذهب سلف صالح و محكم نمودن قواعـد ايـن مـذهب در شـام، نقـش      

اي كه اثرشان تا زمان ابن تيميه ادامه داشته، كسـي كـه حقيقـت ايـن      بارزي داشتند به گونه
  .پرچمدار و انتشار دهنده و مدافع اين مذهب استمذهب به دست وي تبلور يافت و 

  والدت او
 731اند كه ابن ابي العزّ در بيسـت و دوم ذي الحجـه سـال     كتابهاي شرح حال همگي متفق

هجري قمري متولد شده و به احتمـال قـوي در دمشـق بـه دنيـا آمـده اسـت، چـون پـدر و          
انـد، بـدان تصـريح     وشـته پدربزرگش مقيم دمشق بودند ولي كساني كـه شـرح حـالش را ن   

  .اند نكرده

  ي او خانواده
ي علـم و دانـش و فضـل و     اي بزرگ شد كه در زمينـه  ي طحاوي در خانواده شارح عقيده

  .اند دانشمندانش، مشغول كارهاي تدريس و قضاوت و افتاء بوده
هجري قمري،  746پدرش، قاضي عالءالدين علي بن ابي العز حنفي، متوفاي سال  -1

آورده كه او پس از وفـات پـدرش    106صفحه  14در شرح حال پدرش، در جلد ابن كثير



  هشرح عقيده طحاوي  58
 

ذهبـي در  . تدريس نموده و خطيب مسجد جامع افرم بوده اسـت  2»قَليجية«و  1»معظمية«در 
هجـري   746در دوازدهـم جمـادي اآلخـر سـال     : گويـد  251ي  صـفحه » ذيل العبـر «كتاب 

حمد بن ابي العـز حنفـي، خطيـب مسـجد     قمري، قاضي امام عالءالدين علي بن محمد بن م
  .وفات يافت 3جامع افرم و نايب حاكم قاضي عماد الدين طَرسوسي

العـز،   الدين ابوعبداهللا  محمد بن محمد بـن ابـي   پدربزرگش، قاضي القضاة، شمس -2
حـدود  . هـاي متعـددي از علـوم اسـت     يكي از اساتيد و پيشوايان و بزرگان حنفي در شاخه

. بت از حاكم، حكم مي كرد و اولين خطيب مسجد جامع افرم بوده اسـت بيست سال به نيا
» ظاهريـه «تدريس نموده و ناظر اوقـاف   5»ظاهرية«و » قليجية«و  4»ليغمورية«و » معظّميه«در 

                                                
در سفح قاسيون غربي كنار مدرسه عزيزيه واقع شـده كـه پادشـاه شـام، فقيـه و      » صالحيه«در شهر  -1

 .هجري قمري آن را تأسيس نمود 624اديب، شرف الدين عيسي بن عادل حنفي مذهب، متوفاي سال 

قبـر  . الدين مصري واقـع شـده اسـت    ، غرب قبر قاضي جمال»صدريه«در شمال  »خضراء«در جلو  -2
ي  الدين مصري در ميان قبرهايي قرار دارد كه به گمان مردم، قبر امير معاويه رضي اهللا عنه از جمله جمال

متـر دور   200نام دارد كه در جلو مسجد جامع اموي تقريباً » كوچه معاويه«اين مكان، امروزه . آنهاست
هجـري   643امير سيف الدين علي بن قليج بن عبداهللا ظاهري اميري، متوفاي سال . از آن واقع شده است

  .قمري آن را وقف نموده است
اين دروازه، بـه  . ي ِمدرسه از سمت غرب چيزي از آن باقي نمانده است اكنون جز ديوار جلوي و دروازه

بنـاي قـديمي در قسـمت    . خانه تقسـيم شـده اسـت   گونه زيبايي طراحي شده و اكنون به دو در براي دو 
 . در قسمت شرقي كنار اين دروازه، قبر وقف كننده آن قرار دارد. بااليي اين دروازه آشكار است

 .14/228البداية و النهاية،  -3

از سـمت غـرب واقـع شـده     » خان السبيل«در غرب شهر صالحيه در نزديكي » سكه«ليغموريه شهر  -4
موقعيـت ايـن مدرسـه،    . هاي مسكوني تبديل شـده اسـت   از آن باقي نمانده و به خانه امروزه اثري. است

 .باشد غرب راه سكه در نزديكي ايستگاه اتوبوس به نام ابورمانه مي

و ) امروزه دروازه مناخلية و دروازه عمارة نام دارنـد (» فراديس«و » فرج«اين مدرسه داخل دروازه  -5
قـرار دارد كـه   » عادليه كبري«و شرق » بريد«جامع اموي و شمال دروازه در بين آن دو، در كنار مسجد 

بـوده كـه ايـوب پـدر     » عقيقـي «ايـن مدرسـه، خانـه    . راهي در بين اين دو دروازه فاصله انداخته اسـت 
  .ي او شد خريداري نمود و خانه» عقيقي«الدين آن را از تركه  صالح
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هجـري   722چند روز پس از بازگشت از حج به سـال  . داد بوده و به ديگران اجازه فتوا مي
نـزد  » معظّميـه «اش خوانده شـد و در   رم، نماز جنازهقمري وفات يافت و در مسجد جامع اف

اش را گرفتـه بودنـد و    مردمـان زيـادي اطـراف جنـازه    . خويشاوندانش به خاك سپرده شد
  1.اش گواهي دادند همگي به خير و صالح و خوبي

العز صالح بـن ابـي العـز اذرعـي األصـل، صـالحي،        پدرپدربزرگش، محمد بن ابي -3
هجـري   645بـه سـال   . از زماني كه وقف شـده، مـي باشـد    2»همرشدي«چهارمين مدرس در 

قمري در دمشق به دنيا آمد و از ابن عبدالدائم و ديگران كسب علم نموده و انسـان صـالح   
سـرانجام بـه   . باشـد  ي قاضي شرف الدين عبـدالوهاب حـوراني مـي    او نوه. رفتار بود و نيك

  .هجري قمري در دمشق دار فاني را وداع گفت 723سال 

  :هايش عبارتند از برخي از عموزاده
قاضي القضاة صدرالدين بن ابي العز، يكي از كساني كه در زمان خود از بزرگـان   -1

آيـد و در مـذهب حنفـي     او از علماي بزرگ به شـمار مـي  . و دانشمندان مذهب حنفي بود

                                                                                                                     
شد كه بـه خانـه   » عادليه«اي در سمت   ساختن خانههجري قمري شروع به  676در سال : ابن كثير گويد

بـوده كـه در   » عقيقـي «ايـن مدرسـه قـبالً خانـه     . عقيقي معروف است تا مدرسه و قبر ملك ظاهر گردد
هاي قبر ساخته شد و مدرسـه   اآلخر همان سال پايه مجاورت حمام عقيقي واقع شده، و در پنجم جمادي

بنيانگذار آن، ملك سعيد بـن ملـك ظـاهر    . ها تأسيس شد عيها و شاف نيز براي تحصيل و تدريس حنفي
اين مدرسه تاكنون باقي مانده اما در داخل مدرسه جز قسمت جلويي چيزي از بناي قـديمي بـاقي   . است

» مـدحت پاشـا  «هجري قمري والـي سـوريه،    1296در سال . نمانده و قسمتهاي ديگر تغيير يافته است
آوري نمود و به  بان علم وقف شده و در چند مدرسه دمشق بودند، جمعباقيمانده كتابهاي خطي كه به طال

 .اين مدرسه آورد و در آنجا قرارشان داد كه امروزه به دارالكتب الظاهريه معروف است

 .6/58؛ و شذرات الذهب، 14/49؛ الدرر الكامنة، 14/106البداية والنهاية،  -1

شق در مجاورت دارالحديث األشرفيه واقـع شـده و تـا    مرشديه در كنار رودخانه يزيد در صالحيه دم -2
در كنـار ايـن مدرسـه    : مي گويـد  200، صفحه»منادمة األطالل«بدران در كتاب . امروز باقي مانده است

ديوار شمالي آن، بناي خيلي عجيبي دارد فقط داخل آن، خـراب  . ايستادم و ديدم كه دروازه عظيمي دارد
 .سكونت خود قرار دادنداي آن را غصب و محل  شده و عده
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و بـه   دار بـود  در مصر و شام و سرزمينهاي اسالمي، منصب قضاوت را عهده. تأليفاتي دارد
  .شد رفت، اجازه حكم دادن به وي داده مي هر سرزميني مي

او همراه ملك ظـاهر، حـج را بـه    . ، قاضي القضاة بود»بيبرس«در روزگار ملك ظاهر 
گذاشـت و در جنگهـا او را    داشت و به اواحترام مي جاي آورد و ملك ظاهر را دوست مي

د و بــه دمشــق بازگشــت و در بعــدها در قــاهره از قضــاوت اســتعفا دا. گذاشــت تنهــا نمــي
قبل از وفاتش دوباره منصب قضاوت را به عهده گرفـت  . تدريس نمود» ظاهريه«ي  مدرسه

  1.هجري قمري در دمشق از دنيا رفت 677وي به سال . و به مدت سه ماه قضاوت نمود
الـدين از علمـاي بـزگ مـذهب      محمد بن سليمان بن ابي العز، امام و مفتي، شمس -2

وي سي و چند سال فتوا داد و به نيابت پدرش در دمشق قضـاوت نمـود و در   . حنفي است
  3.هجري قمري درگذشت 699وي به سال . تدريس نمود» عذراويه«و 2»نوريه«مدارس 

هجـري قمـري    651يوسف بن محمد بن سليمان بن ابي العز، ابوالمحاسن، به سال  -3
يس نمـود، سـپس در آخـر عمـرش     تـدر  4»إقباليـه «و » عذراويه«وي در مدارس . متولد شد

در . دار شـد  تدريس آنجا را به پسرش علي واگذار كرد و نظـارت مسـجد جـامع را عهـده    
                                                

؛ 1/543؛ الــدارس، 405-15/404؛ الــوافي بالوفيــات 13/297؛ البدايــة و النهايــة، 5/315العبــر،  -1
 .80؛ و الفوائد البهية ص1/255الجواهر المضية، 

مدرسه نوريه منسوب به بنيانگذارش، پادشاه عادل و زاهد، نورالـدين ابوالقاسـم محمـود بـن زنكـي       -2
نزديـك مسـجد   » خيـاطين «مدرسه نوريه در وسط بـازار  . ها وقف نمود درسه را به حنفياو اين م. است

اما بعضي از همسايگان، برخـي از اتاقهـايش را غصـب    . كبير در دمشق واقع شده و تا امروز پابرجاست
 .اند نموده

 .170لبهية، ص؛ و الفوائد ا2/625؛ الدليل الشافي، 2/57؛ الجواهر المضية، 3/137الوافي بالوفيات،  -3

هاي فرج و فراديس، در شمال مسجد جامع و  مدرسه اقباليه داخل دروازه: گويند نعيمي و ديگران مي -4
  .مدرسه ظاهريه و الجوانيه، در شرق جاروخيه و غرب تقويه واقع شده است

و شرابي،  الدين ابوالفضل إقبال بن حبشي مستنصر بنيانگذار اين مدرسه، جمال الدوله فرمانده لشكر شرف
اش چيـزي از   امروزه جـز دروازه . باشد هجري قمري مي 603الدين، متوفاي سال  يكي از خادمان صالح

آثار آن باقي نمانده، و در قسمت بااليي آن، سنگ بزرگي هست كه نام واقف، زمينهايي كه وقف شـده و  
 .تاريخ ساختش روي آن نوشته شده است
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هجــري قمــري در  728وي بــه ســال . هجــري قمــري در قــدس تــدريس نمــود 673ســال 
  1.اش خوانده شد ي إقباليه وفات يافت و در مسجد جامع دمشق نماز جنازه مدرسه
د بن سليمان بن ابـي العـز، او فقيـه حنفـي مـذهب و عـالم       علي بن يوسف بن محم -4

 737در سـال  . در دمشق تدريس نمود و در قاهره به نيابت از حاكم، حكـم مـي كـرد   . بود
  2.به خاك سپرده شد» قرافه«هجري قمري در قاهره از دنيا رفت و در 

عـروف  او حنفي مذهب و م. اسماعيل بن ابي البركات محمد بن ابي العز بن صالح -5
پس از قاضي جمال الدين بن سراج، قاضي دمشق بود و كمتر از يـك  . به ابن الكشك بود

الـدين واگـذار كـرد و در     سال قضاوت نمود آنگاه قضاوت در آنجـا را بـه پسـرش، نجـم    
انساني خوش رفتار و خـوش  . او جامع علم و عمل بود. مدارس متعدد دمشق تدريس نمود

هجري قمري در سن بيش از نـود   783در سال . و جدي بوداخالق بود و در كارها مصمم 
  3.سالگي وفات يافت

هجري قمـري بـه    720به سال . الدين احمد بن اسماعيل بن محمد بن ابي العز نجم -6
او علم فقه را . كسب علم نموده و برخي از اقوالش را نقل نموده است» حجار«از . دنيا آمد

قضاوت مصر را به عهده گرفـت امـا قضـاوت در     هجري قمري 777ياد گرفت و در سال 
دار  در نتيجه از آن استعفا داد و بارها قضـاوت دمشـق را عهـده   . مصر برايش خوشايند نبود

او در . هجري قمري بود و پس از آن در خانه ماندگار شد 792شد كه آخرين بار در سال 
الحجـه   انجام در ذيسر. مذهب حنفي، خيلي آگاه بود و در مدارس متعددي تدريس نمود

  4.هجري قمري دار فاني را وداع گفت 799سال 

  چگونگي رشد و نشأت ابن ابي العزّ

                                                
 .4/469؛ و الدرر الكامنة، 2/806الشفي، ؛ الدليل 2/232الجواهر المضية،  -1

 .3/143الدرر الكامنة،  -2

 .6/279؛ و شذرات الذهب، 1/379؛ الدرر الكامنة، 2/66إنباءالغمر،  -3

 .6/357؛ و شذرات الذهب، 1/107؛ الدرر الكامنة، 340-3/339إنباءالغمر،  -4
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. ي اين خانواده علمي بزرگ شد و مشغول كسب علم و تـدريس شـد   ابن ابي العز در سايه
عالوه بر استعداد فطـري و تشـنگي شـديد بـراي معرفـت و علـم و        -به همين خاطر اين امر

اثر بزرگي در دستيابي به منزلـت عظـيم در    -اوند به او ارزاني بخشيده بودذهن تيز كه خد
وي مناصـب علمـي   . علم و معرفت داشت و فرصت تدريس و خطابه و تأليف را بـه او داد 

دار شد كه تنها، كسي كه معرفت و عملش كامل، منزلتش عظيم و در كنار علم و  را عهده
  .يابد ست ميدانش، خردمند باشد به آن مناصب علمي د

دمشق در زمان ابن ابي العز مركز مهمي از مراكز علمـي بـود كـه طالبـان علـم از هـر       
بردند تـا علـوم و معـارف اسـالمي را يـاد       اي از نقاط اين گيتي پهناور بدان جا پناه مي نقطه

بگيرند و اين به خاطر وجود مدارس زياد و آبادي بـود كـه بـه دسـت فرمانـدهان ايـوبي و       
ه به حب علم و دانش، تشويق طالبان علـم و احتـرام بـه آنـان و فـراهم نمـودن       حاكماني ك

  .اند شرايط مناسب براي آنان مشهور بودند، تأسيس شده
ي علمي بوده كه در وجود دانشمندان امـت   دمشق شاهد نهضتي گسترده و همه جانبه

بهـاي ارزشـمند و   ي اسـالمي بـا كتا   آنان در غني ساختن كتابخانه. اسالمي نمود يافته است
ي تفسـير، حـديث، لغـت، تـاريخ، زندگينامـه، شـرح و توضـيح         تصنيفات گرانبها در زمينه

  .دريغ و تأثيرات زيادي داشتند كتابها و موضوعات فقهي و علمي، تالشهاي بي
االسالم ابن تيميه  هاي علمي در اين عصر، آن غوغايي است كه شيخ از بارزترين نشانه

صيت قوي علمي و موهبتهاي متعدد كه با تأليفات متنوعش برپا كرده رحمه اهللا داراي شخ
ي دعوت به سوي احياي مذهب سـلف صـالح، رد و نقـض     است؛ تأليفاتي كه در بردارنده

مذاهب مخالفان اين مذهب از متكلمين و فالسفه، سرزنش فقهاي مقلدي كـه بـه نصـوص    
. در جانـب مـذاهب ديگـر باشـد    كننـد هـر چنـد حـق      امامشان چسبيده و از آن تجاوز نمي

دهنـد، و فتـوا دادن در    سرزنش شديد منحرفان افراطي كه خـود را بـه تصـوف نسـبت مـي     
مسائل مهمي كه اجتهادش بدان منجر شده كه اين فتواها، مخالف فتواي فقهاي معاصـرش  

ابن تيميه از جانب مخالفانش زياد مورد سـرزنش قـرار گرفتـه و ميـان او و     . باشد است، مي
ان در بسياري از مسائل، گفتگوها و مناظراتي صورت گرفته كه به نفـع ابـن تيميـه تمـام     آن
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هاي زمـانش بـه او    شده وآنها را مسكوت كرده و اين خودش سبب شد كه بسياري از نابغه
بپيوندند و معتقد به سالم بودن منهجش باشند و از علمش بهـره ببرنـد و آراء و نظـراتش را    

، )ق. هـ742وفات (دفاع نمايند؛ مانند حافظ ابوالحجاج يوسف مزي آشكار كنند و از وي 
وفـات  (، عالمـه ابـن قـيم جوزيـه     )ق. هــ 748وفـات  (امام محمد بن احمد بن عثمان ذهبي 

، -كسي كه بيشتر از همه مالزم و همراه ابـن تيميـه بـود و از او تـأثير پذيرفتـه      -)ق. هـ751
، عماداسـماعيل  )ق. هــ 764وفات (» الفروع«ب فقيه ابوعبداهللا بن مفلح مقدسي صاحب كتا

، امـام و حـافظ محمـد بـن احمـد بـن       ) ق. هــ 774وفات (» التفسير«بن كثير صاحب كتاب 
وفات (» العقود الدرية في مناقب شيخ االسالم ابن تيميه«عبدالهادي مقدسي صاحب كتاب 

ي مـنهج سـلفي و   اي كـه در احيـا   و بسياري از دانشمندان ديگر از همـان طبقـه  ) ق. هـ744
شـارح عقيـده طحـاوي رحمـه اهللا معاصـر ايـن       . رشد و شكوفايي آن نقش بزرگي داشـتند 

و بـه احتمـال قـوي در    . انـد  دانشمنداني بوده كه از شيخ االسـالم ابـن تيميـه تـأثير پذيرفتـه     
. جلسات درس آنان حضور داشته و از علومشان فايده برده و از تأليفاتشان بهره برده اسـت 

اش و تـرجيح دادن مـنهج سـلف     گيري مسيرش و رشد و پيشـرفت علمـي   در شكل اين امر
ها و اثبات حقانيتش و پيروي كردن از آن در اين شرح زيبايي كـه مـا    صالح بر ديگر منهج

  .درصدد شناساندن آن هستيم، اثر بزرگي داشته است

  اساتيد ابن ابي العزّ
ايست به سوي اساتيد و بزرگان برود، در عصر شارح و سالهاي قبل از آن، طالب علم مي ب

كتابها را بر آنها بخواند، علم را از آنان يـاد بگيـرد، از هـر اسـتاد فوايـدي را كـه در اثنـاي        
كـرد، كسـب كنـد و نصـوص كتـابي كـه        درس در رابطه با موضوع خاصي بر او القـا مـي  

كـرد،   مي خواند، حفظ كند و از آن استاد توضيح معناي اصطالحات علمي كه تدريس مي
اي كه مضامين و محتويات آن را بـه طـور كامـل و     بخواهد، و او كتاب را باز كند به گونه

خوانـد، در مطالعـه كتابهـاي ديگـر در      در نتيجه اين كتابهايي كه بر اساتيد مـي . دقيق بداند
و هيچ كس به علم كساني كـه  . علوم گوناگوني كه به آنها ربط داشت، بهترين كمك بود

كـرد بـه    گرفتند بدون آنكه به اساتيد مراجعه نمايند، كمترين اعتنا نمي از كتابها مي مستقيماً
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گفتنـد، چـون او علمـش را از صـحيفه و كتـاب       كرد، صحفي مـي  كسي كه اين كار را مي
هـاي علـم    بدون شك شارح ابن ابي العزّ از جملـه كسـاني اسـت كـه در حلقـه     . گرفت مي

كـرد و از هـر كـدام علـم      ان و متخصصـان دريافـت مـي   نشسته و علم را از دهـان دانشـمند  
  .گرفت خاصي كه در آن تخصص داشت مي

ايم نامي از اين اساتيدي كـه ابـن    ولي كتابهاي شرح حالي كه ما بدانها دسترسي داشته
اش را از  هاي اوليه به احتمال قوي او دانش. اند ابي العز در خدمتشان شاگردي نموده، نبرده

ب كرده، سپس بـه مـدارس روي آورده تـا علـوم مختلـف اسـالمي از       پدرش در خانه كس
پـس حتمـاً   . تفسير، حديث، فقه، عقيده و علوم عربي كه به آنها مربوط است، را ياد بگيرد

او در مذهب حنفي مطالعات زيادي داشته و از مسائل آن باخبر بوده و از علمـاي متبحـر و   
كنـد، ايـن اسـت كـه او قضـاوت       ويت مـي آنچه اين امر را تق. متخصص در آن بوده است

ظاهراً او در سن جواني علوم را خوب بلد بـوده  . دار بود  ها در دمشق و مصر را عهده حنفي
  .است

ــهبه در  ــن قاضــي ُش ــاريخ«اب هجــري قمــري در  748خــود آورده كــه او در ســال » ت
ي  دهنـده  نو اين نشـا . كه سنش آن موقع از هفده سال نگذشته بود. تدريس نمود» قيمازيه«

توجه و اهتمـام  . باشد سن و ساالنش مي اش بر هم زيركي سرشار و گيرندگي قوي و برتري
درس      خانواده اش كه مشهور به علم بود، خود عاملي قوي بود تا او در ايـن سـن جـواني مـ

  .شود
االسالم ابن تيميه به ويژه عالمه ابن قيم و حـافظ ابـن كثيـر،     به اعتقاد ما شاگردان شيخ

اش در  ثير بزرگي در جذب و انتقال ابن ابي العـز بـه مـنهج سـف صـالح و آزاد انديشـي      تأ
بحث و تحقيق و مقيد نبودن به آراي ديگران و كشف انحرافات و بيداري آنـان و برحـذر   

تأثير عالمه ابن قيم در نقلهاي زيادي از كتابهايش در اين شرح، . داشتن از آن، داشته است
و با ابن قيم رابطه داشته و از او بهره برده امـا صـراحتاً و مسـتقيماً از    به گمانم ا. واضح است

شايد بدين خـاطر باشـد كـه فايـده كتـابش بـراي       . كند او و شيخ االسالم ابن تيميه نقل نمي
اما راجع به حـافظ ابـن كثيـر در سـه جـا از      . همه باشد و موافقان و مخالفان از آن نفع ببرند
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ي  شـرح عقيـده  : نگـا . (و اظهار داشـته كـه او اسـتادش بـوده اسـت     اين شرح از او نام برده 
  ).603و  480، 277طحاوي، صص

  شاگردان وي
آوردنـد و در مـدارس مختلـف از او     هايي كه به سوي ابن ابي العـز روي مـي   همچنين طلبه

كردند، در كتابهاي شرح حالي كه به دست ما رسيده، نامي از آنهـا   علم و دانش كسب مي
آورده كـه  » الضـوءالالمع «و » وجيز الكـالم «بجز آنچه كه امام سخاوي در كتاب  بينيم نمي

شارح ابن ابي العز به او اجـازه فتـوا داده    -كه يكي از اساتيد امام سخاوي بوده -1ابن ديري
  . است

                                                
او، سـعد بـن   : ديري آمده استراجع به شرح حال ابن  253-249ص 3، ج»الضوءالالمع«در كتاب  -1

محمد بن عبداهللا بن سعد بن ابي بكر بن مصلح بن ابي بكر بن سعد، قاضي سعدالدين، شيخ مـذهب، عـالم   
الدين نابلسي األصل، مقدسي، حنفي مـذهب، مقـيم    بزرگ، پرچمدار تفسير، ابوسعادات ابن القاضي شمس

يـا منسـوب بـه    » نـابلس «در كوه » مردا«در  ديري، منسوب به مكاني. قاهره، معروف به ابن ديري است
  .بيت المقدس واقع شده است» حارة المرادويين«ديري است كه در 

قرآن و بسياري از كتابهاي مختصر فقهـي و اصـول را حفـظ    . هجري قمري به دنيا آمد 768وي به سال 
ز جملـه علـي بـن    در محضر پدرش و بسياري از دانشمندان كسب علم نموده و جماعتي از علما ا. نمود

او به حفظ مسائل فقهي و سبب نزول وقايع و آگـاهي  . اند علي بن محمد بن ابي العز به او اجازه فتوا داده
هـا و فتواهـايش بهـره     از داليل و مدارك و اطالع از اختالف نظرهاي علما، معروف بود و مردم از درس

ها را  قضاوت حنفي» بدرعيني«ه جاي هجري قمري ب 842سپس به مصر رفت و آنجا در سال . بردند مي
اش ضعيف شد و شش ماه قبل از وفاتش از قضـاوت   پس از آن، بينايي. سال به عهده گرفت 25به مدت 

  .هجري قمري در مصر وفات يافت 867وي به سال . كنار كشيد
اي قـوي   افظـه داراي ح. وي در آگاهي از مذهبش به مانند كوه بود. ابن ديري، امام، دانشمند و عالمه بود

در مباحثه و گفتگو و علم و بحث با بزرگان و پيشـوايان،  . حتي در سن پيري و داراي ادراك سريعي بود
بـه  . تمايل زيادي داشت و در استدالل خيلي توانا بود تا جايي كه هميشه بر طرف مقابلش غالب مي شد

كرد كه قابـل توصـيف    حفظ مي تفسير به ويژه معاني آيات قرآن، عنايت خاصي داشت و احاديث زيادي
  .نيست
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  مذهب او
ناپذير اين است كه انسان از محيط اطرافش و مذهبي كه در كودكي به  از سنتهاي اجتناب 

نمايـد و   شود و بدان اعتنا مـي  پذيرد و براساس آن مذهب، بزرگ مي تلقي شده تأثير مياو 
افراد كمي هستند كه در مذهبي كه به آنهـا تلقـين شـده،    . تا آخر عمرش طرفدار آن است

فكر كنند و آن را مورد بررسي و تحقيق قرار دهند و آن را با مذاهب ديگر مقايسه كنند و 
نتخاب نمايند كه آنها را به معرفت صحيح و منهج راست و درست مسير و مذهب آزادي ا

  .بكشاند
اي  او در آغـوش خـانواده  . ي طحاوي رحمه اهللا از اين معدود افراد است شارح عقيده

بزرگ شد كه تمامي افرادش حنفي مذهب بودند و اكثرشان قضاوت در مذهب حنفـي را  
ذهب آگاهي و شناخت كامل و دقيقـي  او هم در محضر پدرش، در اين م. دار بودند عهده

امـا وي  . دار شود اي كه اين اهليت را يافت كه قضاوت در آن را عهده كسب كرد به گونه
به توفيق خداوند و سپس به سبب استعداد فطري و تشنگي شديد به علم و دانش و آگاهي 

آنان توانست  وسيع از مذاهب علماء و دريافت كامل آنها و توانائي سرشار در مقايسه ميان
كه از زنجير تقليد رهائي يابد و از ميان آراء و نظرات و مذاهب دانشمندان آنچه را كـه بـه   

داند، ترجيح دهد هر چنـد خـالف آن    خاطر دليل قوي و سالم بودن از معارض درست مي
  .مذهبي باشد كه بدان منتسب بوده است

                                                                                                                     
گنجد اما در عين حال، عبارات و سـخنانش   او در بيان، فصاحت و نطقِ عجيبي داشت كه در وصف نمي 

آوردنـد و از   اي به سوي او روي مي شاگردان زيادي داشت و بزرگان از هر مذهب و هر نقطه... سهل بود
فتواهايش در ساير . گرفتند نسل به نسل از او علم مي كردند تا جايي كه مردمان او علم و دانش كسب مي
اي از فوايد و نظم او نوشتم و بسياري  من چيزهايي بر او خواندم و خالصه. شد نقاط كره زمين پخش مي

  .آوردم» الذيل علي رفع اإلصر«خود و » معجم«ازآن را در 
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ي كـه طالـب علـم سـودمند     بر هر كس: مي گويد 88: صفحه» االتباع«ي  وي در رساله
همچنـين واجـب   . است، واجب است كه كتاب خدا را حفـظ نمـوده و در آن تـدبر نمايـد    

حفظ نمايد و از آن سيراب شـود  ) ص(است كه هر اندازه برايش ميسر باشد از سنت پيامبر
و همراه آن معلوماتي از لغت و نحو كه كالمش را اصالح مي نمايد و بـراي فهـم قـرآن و    

: سپس به سـخنان همـه علمـا   . اني كالم سلف صالح كمكش مي كند، ياد بگيردسنت و مع
صحابه و علماي بعد از آن هر اندازه برايش ميسر باشد بدون آنكه كسي يا كسـان خاصـي   

انـد، از آن   را در نظر داشته باشد، نگاه كنند اگر مسائلي را ديد كه علما بر آن اتفاق نمـوده 
ي آنـان بـدون    اند، به ادلـه  ا ديد كه در آن اختالف نظر داشتهتجاوز ننمايد و اگر مسائلي ر

سـپس بعـد از اينهـا، هـر كـس را كـه خداونـد        . تعصب و تبعيت از هواي نفساني نگاه كند
اي  هدايتش كند، هدايت يافته و هر كس را كه گمراهش كنـد، دوسـت و هـدايت كننـده    

  .يابي برايش نمي
ضعفي كه مسـلمانان عصـرش بـدان گرفتـار      او معتقد بود كه علت تفرقه و اختالف و

اند، تعصب مذهبي و اعتقاد هر يك از پيروان مذهب به اينكه مذهب خودش بـر حـق    شده
است، و وجوب تقليد از يك مذهب در تمامي مسائل فرعي و فقهي بـدون آنكـه از آراي   

و  او معتقد بود كه آنچه سبب گسترش ايـن اخـتالف  . مذاهب ديگر پيروي شود، مي باشد
دوام واستمرار آن شده، شروط وقف كنندگان مدارس است، چـون آنـان از آنجـايي كـه     

اند كه اين مدرسه وقف فالن گروه، و آن مدرسه وقف فـالن گـروه باشـد، در     شرط كرده
شود، تـا آن   نيتجه هر طايفه به مذهب خود تمسك جسته و از مذاهب ديگر رويگردان مي

انـد   ن شبهه وجود دارد كه اين شروط و امثال آن صحيحعالوه بر آن، اي. وقف حرام نشود
پس وقتي شـبهه بـه شـهوت و هواهـاي     . و معتقدند كه شرط واقف همانند نص شارع است

اغلب وقف كنندگان، انسانهاي ناداني . شود نفساني اضافه شود، درد محكم ودوچندان مي
كنند، تعصـب صـرف    ي خاصي را تعيين شود آنان طايفه هستند، چون چيزي كه باعث مي

البتـه اصـل نيتشـان، كـه احيـاي علـم شـريعت اسـت، درسـت          . به آن طايفه و امامش است
بنابراين تخصيص علما به آن وقف از جانب وقف كنندگان، صحيح و تخصـيص  . باشد مي
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فالن طايفه از علما از جانب وقف كنندگان باطل است؛ زيرا واجب است كه شروط وقف 
هر چه موافق شريعت باشد، قبول و هر چه مخالف : م عرضه شودكنندگان بر شريعت اسال

ما بال أقوام يشترطون شـروطاً  «: فرماينـد  مي) ص(آن باشد، مردود است همچنان كه پيامبر
چـه شـده   «: »ليست فی کتاب اهللا، وکلّ شرط ليس فی کتاب اهللا باطل ولو کان مائة شـرط 

اب خدا نيست، و هر شرطي كه در كتـاب  كنند كه در كت اقوامي را كه شرطهايي تعيين مي
  .»خدا نباشد، باطل است هر چند صد شرط هم باشد

همچنين او معتقد بود كه آنچه باعث افزايش اختالف و تفرقه شده، منصـوب كـردن   
وي . شوند باشد كه به سبب اين امر، حقوق زيادي پايمال مي قاضي از هر مذهب معيني مي

ي عمل به قول امام معيني كه هرگز از قول  مردم به وسيله هاي بر اين باور بود كه مصلحت
ايـن كـاري اسـت كـه باعـث      . وي به قول ديگران عدول نمي شود، تحقق پيـدا نمـي كنـد   

منصوب كردن قاضي از هر مذهب معينـي  . شود آنان بر تفرقه و اختالف پافشاري كنند مي
حكومـت ملـك ظـاهر    هجـري قمـري در زمـان     664در صدر اسالم نبوده، بلكه در سـال  

  .بيبرس روي داده است
همچنين يكي ديگر از عوامل تفرقه و افزايش آن، منصوب كردن امام جماعت از هر 

و هر امـام نمـاز را بـا    . ، مسجد جامع در دمشق و ديگر مساجد است1مذهبي در بيت الحرام
ودي خواند در حالي كه نماز خـوف بـا وجـ    كيفيت خاصي كه از آن تجاوز نمي نمود، مي

شود كه با نماز منافات دارد، اما با ايـن وجـود بـه خـاطر اينكـه       كه اعمالي در آن انجام مي
جماعت باشد و همه مسلمانان پشت سر يك امام، نمـاز را بـه صـورت جماعـت بخواننـد،      

همين مشروعيت نماز خوف، دليلي است بر بطـالن تعيـين بيشـتر از    . مشروع گرديده است
  .يك امام  در هر مسجد

خالصه عواملي كه بنا به اعتقاد ابن ابي العز، علـل تفرقـه و اختالفـي اسـت كـه كيـان       
تعصـب  : امت اسالمي را ضعيف نمـوده و باعـث فروپاشـي و انحـالل آن شـده عبارتنـد از      

                                                
 اين بود كه مسلمانان را در حرم از كارهاي خوب ملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه اهللا -1

 .مكه بر يك امام، متحد گردانيد و تعدد ائمه بر حسب مذاهب را ملغي نمود
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مذهبي، تأسيس مدارس براي هر مذهب جداگانـه، تعيـين قاضـيان از هـر يـك از مـذاهب       
، تعيين امـام جماعـت   )اي داشته باشد ضي جداگانهيعني هر مذهبي براي خود قا(چهارگانه 

  .از هر مذهبي در مسجد

  دار آنها بوده است هاي علمي كه ابن ابي العزّ عهده منصب
حيات شارح پر از  تالشهاي پاك و ثمردار در زمينـه علـم و خـدمت بـه علـم بـه صـورت        

اسـاس آنچـه در   اي از كارهاي وي بـر   مي توان خالصه. تعليم و درس و تأليف بوده است
  :كتابهاي شرح حال آمده، به صورت زير بياوريم

هجري قمري موقعي كه سنش از هفده سال تجاوز نمي كـرد، در    748او در سال  -1
ها بوده كه متـولي اسـباب    اين مدرسه از آنِ حنفي. تدريس نموده است» قيمازيه«ي  مدرسه

رم الدين قايماز نجمي متوفاي سـال  اش، صا الدين ايوبي در اردوگاه و خانه و وسايل صالح
ي نصـر و فـرج، در    ايـن مدرسـه داخـل دو دروازه   . هجري قمري آن را تأسيس نمود 596

  .ي دمشق، نزديك دارالحديث اشرفيه واقع شده است شرق قلعه
و فعال هيچ اثري از آن وجود ندارد و در همان جـا مسـجد زيبـاي درسـت شـده كـه       

  .شايد يادگار آن باشد
. بـود » ركنيه«ي  دار تدريس در مدرسه هجري قمري عهده 777ز آن به سال پس ا -2

الـدين منكـورس حنفـي مـذهب فلكـي       ها است كه امير ركـن  اين مدرسه هم از آنِ حنفي 
هجـري قمـري آن را تأسـيس     621خدمتكار فلك الدين برادر مادري ملك عادل در سال 

بـود، بـر نمازهـا در مسـجد مواظبـت      اميـرركن الـدين فلكـي از بهتـرين فرمانـدهان      . نمـود 
. در سرزمين مصر نايب ملـك عـادل بـود   . داد نمود، كم حرف مي زد و زياد صدقه مي مي

اي كه تأسيس كرد، بـه خـاك    هجري قمري وفات يافت و در اين مدرسه 631وي به سال 
  .سپرده شد

. اسـت  در وسط قبيله ُكردها در جلـو راه واقـع شـده   » صالحيه«ي  اين مدرسه در محله
اين مدرسـه تـا بـه امـروز     . الدين نام دارد حياطي كه در كنار اين مدرسه است، حيات ركن

اين مدرسـه  . شود آباد است اما تبديل به مسجد شده و نمازهاي پنجگانه در آن خوانده مي
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. با همان طراحي و معماري اولش محفوظ مانده و قسمت شمالي آن از راه ديده مـي شـود  
  . اند ن وجود دارند كه زيبايي و شوكت آن را دو چندان كردهخطهاي كوفي در آ

هجري قمري به جـاي قاضـي همـام حنفـي پـس از       784اآلخر سال  سپس در ربيع -3
اين مدرسـه را اميـر مجاهـد ابوالفضـل     . تدريس نمود» العزّية البرّانيه«ي  مرگش، در مدرسه

وقف شاگردان امام ابوحنيفـه   هجري قمري، 645عزالدين ايبك رفيق صرخَد متوفاي سال 
اين مدرسه در . دادند، نمود و محصالن و محدثان و كساني كه به درس فقها گوش فرا مي

شـرف أعلـي در منطقـه    . شرف أعلي، شمال ميدان قصر بيرون از دمشـق واقـع شـده اسـت    
بـدين خـاطر اعلـي    . وسيع امروزي بين دبيرستان جودت هاشمي و قصر ضيافت قـرار دارد 

ميدان هم چمن سرسبزي اسـت كـه در غـرب    . شده كه بر ميدان اخضر مسلط است ناميده
المللي دمشق در آنجا و  اي است كه امروز نمايشگاه بين تكيه منطقه. واقع شده است» تكيه«

اش  هاي اين مدرسه از بين رفته و جـز دروازه  نشانه. قسمتهاي دور و بر آن برگزار مي شود
بر روي سنگي از آن، نام وقف كننده و جهتي كه براي آن . تچيزي از آن باقي نمانده اس

  .وقف شده، حك شده است
هـم تـدريس نمـوده اسـت، ايـن مدرسـه از       » جوهريـه «ي  ابن ابي العـزّ در مدرسـه   -4

الدين ابوبكر بن محمد بن ابي طاهر بن عبـاس بـن ابـي     هاست كه صدر نجم مدارس حنفي
هجـري قمـري آن را وقـف     694ي شـوال  المكارم تميمي جـوهري حنفـي مـذهب، متوفـا    

  .اي كه تأسيس نمود، به خاك سپرده شد واقف در همين مدرسه. نموده است
ي بالطـه واقـع شـده، امـا      اين مدرسه در شرق قبـر ام الصـالح داخـل دمشـق در حـاره     

هاي مسكوني تبديل شده و قبـر بنيانگـذارش بـه حـال خـود       متأسفانه غصب شده و به خانه
سالي كه ابن ابي العزّ در آنجا شروع به تدريس نموده، معلـوم نيسـت امـا    . تباقي مانده اس
هجري قمري بوده، به اين دليل كه در شرح حالش آمده كـه وي در ايـن    777قطعاً قبل از 

دهد  اين نشان مي. سال از مصر به دمشق بازگشت و دوباره در آنجا شروع به تدريس نمود
  .درسه تدريس نموده استكه وي قبل از اين تاريخ در آن م
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به احتمـال قـوي شـارح رحمـه اهللا تنهـا بـه تـدريس مـذهب حنفـي در ايـن مـدارس            
هـا و ديگـران    كـه صـاحبش آن را وقـف حنفـي    » عزيه«ي  ها بجز مدرسه مخصوصِ حنفي

نموده، در علوم مختلف اكتفـا نكـرده اسـت، زيـرا وي بـه وجـوب تقليـد از آنچـه واقـف          
ي كه مخالف نصوص شريعت باشد، معتقد نبوده و بر اين مشخص و معين نموده در صورت

باور بود كه وقفي كه براي طايفه معيني باشد و تنها منحصر به آن طايفـه باشـد، از چنـدين    
  :جهت باطل و مردود است

  .اين امر از جمله عوامل استحكام تفرقه ميان مردم است) الف
تنها پايبند تـدريس مـذهبي    دار تدريس در آن مدارس هستند، اساتيدي كه عهده) ب

ي اين مذهب را مـورد بررسـي و    شود كه او ادله هستند كه وقف آن شده، و اين باعث مي
مطالعه عميق قرار دهد و بدان تعصب داشته باشد و از اشتباهات و خطاهاي آن مذهب كـه  

  .دچارش شده با داليل ضعيف، دفاع نمايد
ذهبي كه در آنها تـدريس مـي شـود، يـاد     هايي كه در اين مدارس، فقه م اين طلبه) ج

گيرند، تعصب مذموم درآنان تقويت و ملكه نقد و مقايسـه و تـرجيح در آنهـا ضـعيف      مي
  .مانند شود و در طول عمرشان پيوسته مقلد مي مي

پس بعيد نيست كه ابن ابي العـزّ در تدريسـش اقـوال ائمـه را در مسـائلي كـه بـا آنهـا         
نمايد، ادله و براهين آنان را بخوانـد و آنهـا را بـا هـم مقايسـه      شد، بررسي و ارائه  روبرو مي

تـر و بـا نصـوص دينـي سـازگارتر       نموده سپس از ميان آن اقوال، قولي را كه دليلش قـوي 
اي كـه آنـان را از    است، ترجيح دهد تا ملكه درك  صحيح در آنان پـرورش دهـد؛ ملكـه   

  .آورد آنان به وجود مي برد و شخصيت مستقلي براي مرتبه تقليد به اتباع مي
از آنجايي كه خطابه نقش مهمي در پـرورش اسـالمي مـردم و آگـاه سـازي رأي       -5

عمومي و هدايت درست آن دارد، از اين رو شارح ابن ابي العزّ در مسجد جـامع افـرم كـه    
الدين آقوش افرم نايب حاكم دمشق ، متوفاي هفتصد و بيست هجـري بـه    امير عادل جمال

مسجد جامع افـرم در غـرب   . همدان آن را تأسيس كرده، عهده دار خطابه بودبعد در شهر 
امروزه تجديد بنا شده و نمازهـا در آنجـا اقامـه و خطبـه در آنجـا      . صالحيه واقع شده است
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الـدين   اولين كسي كـه آنجـا خطبـه خوانـده، پـدربزرگ شـارح، شـمس       . خوانده مي شود
دار  الدين، پسرش عالءالـدين علـي عهـده    پس از شمس. محمد بن محمد بن ابي العزّ است

سالي كه شارح خطبه را در اين مسجد شروع نموده، براي مـا نـامعلوم   . خطابه در آنجا بود
هجـري قمـري يعنـي     791است و آنچه در شرح حالش آمده، اين است كـه وي در سـال   

ــه او    يــك ســال قبــل از وفــاتش در آنجــا خطبــه خوانــده، پــس از آنكــه مســؤوليتهايش ب
دهد وي قبل از اين تاريخ خطبه خوانـده، ايـن    از جمله داليلي كه نشان مي. رگردانده شدب

هجـري قمـري از مصـر بـه      777است كه در شرح حالش آمده وي هنگـامي كـه بـه سـال     
  .و خطابه بازگشت» جوهريه«و » قيمازيه«دمشق بازگشت، به وظايف و مسؤوليتهايش در 

شـهري اسـت   » حسبان«. پايتخت بلقاء بود» حسبان«دار خطابه در  او همچنين عهده -6
ايـن شـهر در   .  مـايلي آن واقـع شـده اسـت     15كه در جنوب غربي عمان، تقريباً در فاصله 

  .زمان پادشاهان نقش بارزي داشته است
الـدين،   اش نجم هجري قمري به نيابت از عموزاده 776ابن ابي العزّ در اواخر سال   -7

هجـري   777الدين در مـاه محـرم سـال     نجم. را به عهده گرفت ها در دمشق قضاوت حنفي
الدين پس از صـد روز از قضـاوت اسـتعفا     سپس نجم. قمري به قضاوت در مصر منتقل شد

ها را در مصر در جمادي اآلخـر    داد و به دمشق منتقل شد و شارح به جايش قضاوت حنفي
ه داد سـپس اسـتعفا داد و   وي دو مـاه كـار قضـاوت را ادامـ    . همين سال، بـه عهـده گرفـت   

اســتعفايش پذيرفتــه شــد، و بــه دمشــق بــراي بــه پــيش بــردن وظــايف و مســؤوليتهايش در 
  .و خطابه بازگشت» جوهريه«و » قيمازيه«

  تأليفات او
  :اند، برخي از تأليفاتش به قرار زير است كتابهاي شرح حال تعدادي از تأليفاتش را آورده

هـاي دقيـق و عميـق، و     نـده ي بحثهـا و بررسـي   همين شـرح گرانبهـا كـه در بردار    -1
  .تحقيقات بديع و محكم در عقيده اسالمي بر اساس منهج سلف صالح است

اند و ما بـه آن   سخاوي و ديگران آن را گفته. »التنبيه علي مشكالت الهداية«كتاب  -2
ف مؤلـ . هاسـت  از جمله كتابهاي معتبـر و معتمـد حنفـي   » الهداية«كتاب . دسترسي نداشتيم
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هجـري قمـري    593آن، امام و فقيه، نّظار علي بن ابي بكر فَرغاني مرغيناني، متوفـاي سـال   
انـد كـه بهتـرين و     را شـرح نمـوده  » الهدايـة «چنـدين نفـر از دانشـمندان، كتـاب     . مي باشـد 

كتـاب فـتح القـدير در مصـر چـاپ      . اثر كمال ابن همام است» فتح القدير«زيباترين شرح، 
الـدين ابومحمـد عبـداهللا بـن يوسـف حنفـي مـذهب، و زيلعـي          جمال شده، و امام و حافظ

هجري قمري احاديـث آن را در كتـابي بـزرگ و قطـور تخـريج نمـوده        762متوفاي سال 
هجـري قمـري در    1357اين كتاب در چهار جلد با عنايت مجلـس علمـي در سـال    . است

  .مصر چاپ شد
صـحت اقتـدا بـه    «هـي از قبيـل   اي كه در بردارنده پاسخ به برخـي مسـائل فق   رساله -3

حكـم چهـار زانـو نشسـتن پـس از      «و » كنـد  كسي كه مذهبش با مذهب مقتـدي فـرق مـي   
از شهرهاي مـراكش، موجـود اسـت و    » تطوان«اين رساله در كتابخانه » خواندن نماز جمعه

داري به شماره  هاي عكس در كتابخانه استاد بزرگوار حماد انصاري در مدينه منوره، نسخه
  .جود داردو 280

اين تعليـق دقيـق و محكمـي اسـت كـه در      : در صفحه ي عنوان اين رساله آمده است
حكـم چهـار   «، »كنـد  صحت اقتدا به كسي كه مذهبش با مذهب مقتدي فرق مي«بردارنده 

» حكم آب وضويي كه به لباس برخـورد كـرده  «و » زانو نشستن پس از خواندن نماز جمعه
حق و محقق، علي بن علي بن محمد بن محمد بن ابـي العـزّ   باشد، تأليف استاد عالمه بر مي

  .او خيلي خوب نوشته وآنچه را نگاشته، مفيد و سودمند است. حنفي رحمه اهللا
ما بـه ايـن   . منظور مسجد جامع اموي است. »النور الالمع في ما يعمل به في الجامع« -4

  .كتاب دسترسي نيافتيم
ــار چــاپ شــد » االتبــاع« -5 ــه ســال  : هايــن كتــاب دو ب ــار اول در الهــور پاكســتان ب ب
  .هجري قمري 1405هجري قمري، و بار دوم در عمان به سال 1401

اي كه هم عصرش، اكمل الدين محمد بن محمود بـن   اين كتاب، ردي است بر رساله
هجري قمري تأليف نموده كه در آن تقليد مذهب ابوحنيفه  786احمد حنفي متوفاي سال 

ابـن ابـي العـزّ    . ح داده و ديگران را به آن تشويق و ترغيـب نمـوده اسـت   رحمه اهللا را ترجي
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مطالب مبهم و مشكلي را در ايـن كتـاب ديـد و دوسـت داشـت از تـرس تفرقـه مـذموم و         
  .پيروي از هواهاي نفساني، آنها را گوشزد نمايد و در اين رد، خيلي موفق بود

و نزاكـت، حجـت قـوي،     وي در اين رد به روش علمي برخـورد نمـوده كـه از ادب   
آزادانديشي، سعه صدر، دور از تعصب مذموم، و بـا رغبتـي گيـرا و جـذاب در بـه دسـت       

  .دهد آوردن دلها و از بين بردن موانع خبر مي

  هاي او ها و سختي رنج
ابن ابي العزّ رحمه اهللا همچون شيخ االسالم ابن تيميه و شاگردش، ابن قيم و ديگران مـورد  

گرفت؛ كساني كه راه اصالت و نوگرايي و بازگرداندن امت اسالمي بـه   اذيت و آزار قرار
راه درستش كه در قرآن و سنت نمود يافته و بازگرداندن مسلمانان به مـنهج سـلف صـالح    

  .در پيش گرفتند
در جاهـاي مـبهم و    1حاكمان به خاطر تعليقي كه ابن ابي العـزّ بـر قصـيده ابـن أيبـك     

اشتباهات را برايش آشكار كـرد، بـر وي هجـوم بردنـد و     مشكلي از آن نوشت و خطاها و 

                                                
  .او علي بن أيبك بن عبداهللا عالءالدين تقصباوي ناصري اهل دمشق، و شخصي اديب است -1

هايي راجع به  مدح او. او به نظم قديم مشهور بود: مي گويد 67، ص4، ج»إنباء الغمر«ابن حجر در كتاب 
  :هاي نادري برايش پيش آمده مانند اين ابيات نااميدي. دارد) ص(پيامبر

  مليح قام يجذب غصن بان      فمال الغضن منعطفا عليه
را بـه طـرف   ) درختي است كه از آن روغن خوش بوي برآيد(خوشُگلي برخاست و شاخه درخت بان «

  .»شاخه به طرف وي خم شد. كشيد خود مي
خم شدن شـاخه بـه طـرف بـرادرش، حتمـي      «ل الغضن نحو أخيه طبع    و شبه الشيء منجذب إليه و مي

  .»و هر چيزي كه شبيه چيزي ديگر باشد، به طرف آن جذب مي شود. است
وي . هجري قمري وفات يافت 801هجري قمري متولد و در دوازدهم ربيع االول سال  728وي به سال 

اثـر ابـن تغـري    » الدليل الشافي«همچنين شرح حالش در . نگاشته استتاريخ رويدادهاي زمان خود را 
. آمـده اسـت   8، ص7؛ و شـذرات الـذهب، ج  195-194، صص5؛ الضوء الالمع، ج452، ص1بردي، ج

تعليق نوشته، خطاي مؤلف كتاب را بيان كرده چون او گمان كرده كـه ايـن   » إنباءالغمر«كسي كه بر كتاب 
 .است» الوافي«ب كتاب فرد، خليل بن ايبك صفدي صاح
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بدين خاطر از تمامي وظايف و مسـؤوليتهايش بركنـار و بـه مـدت چهارمـاه زنـدان شـد و        
و او را وادار كردند كه از آن اعتراضـات برگـردد بـا وجـودي     . عالوه بر آن تعزير هم شد

ين اعتراضات از روي اجتهـاد  ا. كه حق به او بود همچنان كه بعداً برايت معلوم خواهد شد
نبوده بلكه به پيروي از علما به ويژه شـيخ االسـالم ابـن تيميـه و شـاگردش، ابـن قـيم بـوده         

بايسـت ايـن حكـم     انـد، مـي   اين قاضياني كه با ابن ابي العزّ در آن مسائل بحث كرده. است
بـراي  سخت و غيرمنصفانه كه نشان دهنده دشمني و كينه و حسادت و تعصب آنان است، 

او صادر نكنند؛ چون اين اعتراضات بيشتر از اين نيست كه مسائلي اجتهادي هستند كـه در  
و ايـن  . آنها، هر كس به خطا رود، يك اجر و هر كس به حق اصـابت كنـد، دو اجـر دارد   

امـا قضـيه چيـز    . اعتراضات از كسي صادر شده كه اهليت اجتهاد در وي تحقق يافته اسـت 
مناقـب  «امام احمـد رحمـه اهللا بـر اسـاس نقـل بيهقـي در كتـاب        ديگري است همچنان كه 

هر فردي از اهل علم كه خداوند مقداري از علم بـه او  : گفته است 259، ص2، ج»الشافعي
ورزنـد و   عصـرانش عطـا نكـرده، آنـان بـه او حسـادت مـي        عطا كرده اما به امثـال او و هـم  

و . كنند ت كه راجع به علما اعمال ميو اين بد خصلتي اس. زنند تهمتهاي ناروا را به وي مي
در دفـاع از شـيخ    56، ص1،ج »البدر الطـالع «همچنان كه امام شوكاني رحمه اهللا در كتاب 

اي كلـي راجـع بـه هـر دانشـمندي كـه در        اين قاعده: االسالم ابن تيميه رحمه اهللا مي گويد
. ت است، مي باشـد علوم و معارف تبحر و بر هم عصرانش برتري دارد و تسليم قرآن و سن

اي از علـم و دانـش و معرفـت ندارنـد،      چنين فردي حتماً از جانب افرادي كـه چنـين بهـره   
مورد سرزنش و تهمت قرار مي گيرد و آنان روز به روز اذيت و آزار و سـختي را بـرايش   

كنند و به او فشار مـي آورنـد امـا در نهايـت علمـاي راسـتين سـربلند و پيـروز و          فراهم مي
  .غالب مي شودسخنشان 

هـا و تكانهـا، او آوازه نيكـو و زبـان صـدق در ميـان آينـدگان خواهـد          و با اين زلزله 
  .اي دارد كه ديگران ندارند داشت و علمش، بهره و فايده

  عين ماجرا و تفصيل و توضيح آن
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هجـري   784در سـال  : چنـين آمـده اسـت    89ي  صـفحه » تاريخ ابن قاضي شهبه«در كتاب 
ماجرا از اين قرار بود كه علـي  . صدرالدين ابن ابي العزّ حنفي روي داد قمري، قضيه قاضي

اديبان و بزرگـان  . را با قصيده اي زيبا مدح و ثنا نمود) ص(بن أيبك؛ شاعر معروف، پيامبر
حاشيه هايي را روي اين قصيده نوشتند كه اين قصـيده بـه دستشـان رسـيده، آن را مطالعـه      

ي  تقدير چنين بود كه در ايـن موقـع قصـيده   . تايش نمودندنموده و گوينده آن را مدح و س
مذكور به دست قاضي صدرالدين ابن ابي العزّ رسيد او هم مطالـب زيبـايي بـر آن قصـيده     

اي شـروع بـه اعتـراض و انتقـادي عالمانـه از       سپس بعد از آن، در صفحه جداگانـه . نوشت
ابن أيبـك بعضـي از   . ي آوردروي نمود و عبارات ركيك برخي قصيده نمود و در آن زياده

. فقها را از آن مطلع ساخت آنان هم شروع به سرزنش و ناپسـند دانسـتن ايـن كـار نمودنـد     
در نتيجـه در نـوزدهم شـوال همـان سـال      . قضيه پخش شد و به اطالع حـاكم وقـت رسـيد   

را بـا  ) ص(به ما خبر رسيده كـه علـي بـن أيبـك، پيـامبر     «: اي با اين مضمون نوشته شد نامه
اي مدح نمود و علي بن ابي العزّ بر آن اعتراضات و انتقاداتي وارد كرده و مـواردي   يدهقص

و رخنه در عصـمتش و امثـال آن انكـار و رد نمـوده     ) ص(از آن را همچون توسل به پيامبر
ي علـي بـن    مذهب خودش، مقالـه  هاي هم دانشمندان سرزمينهاي مصر به ويژه حنفي. است

اد و انكار قرار دادند، و بدين وسـيله بـه درخواسـت قاضـيان و علمـا و      ابي العزّ را مورد انتق
فقهاي مذاهب فرد نـامبرده بايـد احضـار شـود و بـه مقتضـاي شـريعت، بـا تعزيـر و ديگـر           

  .»مجازات شرعي با وي برخورد شود
به ما خبر رسيده كه در دمشق جماعتي هسـتند كـه خودشـان    «: در اين نامه آمده است

كننـد و   دهنـد و بـه سـوي آن دعـوت مـي      حزم و داود ظاهري نسـبت مـي  را به مذهب ابن 
از جمله اين جماعت، قرشي، ابن جابي، ابن . دهند سخنان ايشان را در ميان مردم انتشار مي

اگـر چيـزي از ايـن    . بدين وسيله افراد نامبرده بايد احضار شـوند . حسباني و ياسوفي هستند
سيله آنچه شريعت اقتضا كنـد از زدن و تبعيـد و تعزيـر و    ها عليه آنان اثبات شود، به و  گفته

شود و كساني كه از اهل سنت و جماعـت هسـتند،    از بين بردن آثارشان با آنها برخورد مي
همچنين به ما خبر رسيده كه در دمشق، گروهـي  . دهند اين اعمال را در حق آنان انجام مي
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يـا  » هـا را انتشـار مـي دهنـد     هب ابـن تيميـه  ها، بدعتها و مذ ها و حنبلي ها و مالكي از شافعي
  .عباراتي از اين قبيل

اي را كه ابن ابي العـزّ نوشـته بـود،     شاعر، صفحه. نامه براي قاضيان و علما خوانده شد
آماده كرد و از جمله مواردي كه ابن ابي العزّ بر آن اعتراض و انتقاد كـرده بـود، عبـارات    

  :زير بود
ابن ابـي العـزّ گفـت كـه     . »براي من بس است) ص(خدارسول « :»حسبی رسول اهللا«-

  .شود اين عبارت فقط براي خدا گفته مي
  .»اي رسول خدا براي من شفاعت كن«: »اشفع لي«-

  .شود ابن ابي العزّ گفت كه شفاعت از او طلب نمي
 .»از لغزش و خطا معصوم است) ] ص(پيامبر[« :»املعصوم من زلَلٍ« -

  .غزشِ سرزنشبجز ل: ابن ابي العز گفت
به گمان ابن ابي العـزّ، راجـح آن اسـت    . »اي برترين مخلوق خدا« :»ياخير خلق اهللا« -

  .كه فرشته برترين مخلوق خداست
ابـن ابـي العـزّ بـه همـه آنهـا       . همچنين چيزهاي ديگري را مورد انتقاد و انكار قرار داد

قصـيده گفتـه، اعتقـاد     حاال من غير از آنچه شاعر در اين: اعتراف كرد و بازگشت و گفت
سپس جلسه دوم تشـكيل داده شـد و همـان سـخنان جلسـه اول      . مجلس خاتمه يافت. دارم

سـخناني  : بايد تعزير شود و عده ديگري گفتند: بعضي از قاضيان و علماء گفتند. تكرار شد
سپس جلسـه سـوم و چهـارم    . كه در اين زمينه به او گفته شده، براي تعزير وي كافي است

تشكيل داده شد و قاضيان و علما، اكثر سـخنان علـي ابـن العـزّ را نپذيرفتنـد وآن را      برايش 
  ...مورد انكار قرار دادند

منظورت از آنچـه نوشـتي، چـه    : سپس جلسه پنجم تشكيل شد و از ابي العزّ سؤال شد
قاضـي شـافعي او را بـه زنـدان     . قصد ديگري نداشـتم ) ص(جز احترام به پيامبر: بود؟ گفت

سـپس بـه قلعـه منتقـل شـد      . زنـداني شـود  » عذراويـه «كرد و اظهار داشت كـه در  محكوم 



  هشرح عقيده طحاوي  78
 

همچنين حكم شـد كـه غيـر از زنـداني انـواع تعزيـر از وي برداشـته شـود و بقيـه قاضـيان           
  .حكمش را تنفيذ كردند

الدين زهر رحمه اهللا ديدم كه مسائلي كه بر ابن ابي العـزّ   اي با خط قاضي شهاب نوشته
  .اند مسائلي كه در كتابهاي مشهور اصولي آمده) 1: شوند دو دسته تقسيم ميانتقاد شده به 

  . اند مسائلي كه در كتابهاي اصول نيامده) 2
  :در دسته اول دو مسأله وجود دارد

  .برتري دادن انسانهاي صالح بر فرشتگان -اول
  .قضيه عصمت -دوم

  .دسته دوم، شامل هشت مسأله است
: »حسـبی «: يگري  غير از خداوند متعال گفتـه شـود  جايز نيست كه به كس د -اول

  .»برايم بس است«
بلكـه  » بـرايم شـفاعت كـن   «: »اشفع لی«: گفته شـود ) ص(جايز نيست به پيامبر -دوم

  .»را نصيبم كن) ص(شفاعت پيامبر! خدايا«: »اللهم شفّعه فی«: فقط بايد گفته شود
نبـود، زمانـه و   ) ص(اگـر پيـامبر  «: »لواله ما کان فُلْک وال ملَک«: گفتـه شـاعر   -سوم

در گفتن چنين چيزهايي بايد سكوت كـرد و چيـزي در ايـن خصـوص     » بود فرشتگان نمي
  .گفته نشود
  .در زبور، نامعلوم است) ص(مژده دادن به آمدن پيامبر -چهارم
شود، چون عشـق، تمايـل همـراه     گفته نمي) ص(لفظ عشق در خصوص پيامبر -پنجم

  .با شهوت است
  .ن ابن ابي العزّ كه سوگند به غيرخدا جايز نيستسخ  -ششم
، مـانع تـرس در صـورت پيـروي نكـردن از او      )ص(صرف اميدواري به پيـامبر  -هفتم

  .نيست
  .به همه انسانها داده نشده است) ص(مال پيامبر  -هشتم



  79         هشرح عقيده طحاوي
  

حاشيه و توضيح مسائلي كه شارح ابن العزّ درآنها مورد اعتراض  و انتقـاد قـرار   
  گرفته است

 410أله برتري دادن انسـانهاي صـالح بـر فرشـتگان، نگارنـده در ايـن شـرحش صـفحه         مس
انـد   علما راجع به برتري ميان فرشتگان و انسانهاي صالح سخن رانـده «: آورده و گفته است

و برتري دادن انسانهاي صالح و انبياء بر فرشتگان به اهل سنت و برتري دادن فرشـتگان بـر   
پيـروان اشـعري در ايـن    . انبياء به معتزله نسبت داده شـده اسـت   همه حتي انسانهاي اصلح و

اي  بعضي ازآنان انبياء و اولياء را بر فرشتگان برتري مـي دهنـد و عـده   : زمينه دو قول دارند
از برخي از آنان نقل شده كـه بـه برتـري دادن    . گويند در اين زمينه چيزي به طور قطع نمي

ها، از اهل سنت و برخي از اهل تصوف نقـل   ير اشعرياين قول از غ. فرشتگان تمايل دارند
بعضــي از . اهــل تشــيع معتقدنــد كــه همــه امامــان از تمــامي فرشــتگان برترنــد. شــده اســت

اش مـؤثر   دانشمندان در اين زمينه تفصيل زيبايي دارنـد و از هـيچ يـك از آنـان كـه گفتـه      
د و بر بعضي ديگـر برتـري   باشد، نگفته كه فرشتگان، فقط بر بعضي از پيامبران برتري دارن

از «و . گـويم  معناسـت، چيـزي نمـي    نتيجـه و بـي   من در اين قضيه به خاطر اينكه بـي . ندارند
اسـتاد  . »اي بـرايش نـدارد   هاي اسالم شخص، ترك كـردن چيـزي اسـت كـه فايـده      خوبي

گرانقدر، امام طحاوي در اين مسأله نه به صورت نفي و نه به صورت اثبات  عمـداً چيـزي   
مĤل «ين خصوص نگفته است،  چون  امام ابوحنيفه رحمه اهللا بر اساس آنچه كه كتاب در ا

كتـاب مـذكور مسـائلي را كـه ابوحنيفـه      . آورده، در اين مسأله چيزي نگفته است» الفتاوي
از جملـه ايـن مسـائل برتـري دادن ميـان      . جواب قطعي راجع بـه آنهـا نـداده، آورده اسـت    

م، همين است؛ چون آنچه بـر مـا واجـب اسـت ايمـان بـه       حق ه. فرشتگان و پيامبران است
. باشد و واجب نيست كه معتقـد باشـيم كـدام يـك از آنـان برترنـد       فرشتگان و پيامبران مي

بود، به صورت نص و روشن بـراي مـا بيـان مـي شـد؛       چون اگر اين اعتقاد بر ما واجب مي

يـن شـما را   امـروز د « )3: ةمائـد ( �mn��m��l��kl:فرمايـد  خداوند متعال مـي 
 )64: مريم( �m��ë��ê������é��èl: فرمايـد  در جاي ديگري مي» ...براي شما كامل كردم

  .»كار نيست و پروردگار تو فراموش«
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روايـت نمـوده، آورده كـه آن حضـرت     ) ص(سپس حديثي را كـه ابوثعلبـه از پيـامبر   
وحرم أشـياء فـال   إن اهللا فرض فرائض فالتضيعوها، وحد حدوداً، فال تعتدوها، «: فرمودنـد 

همانا خداونـد فـرائض   « :»تنتهکوها، وسکت عن أشياء رمحة بکم غير نسيان، فال تسألوا عنها
و واجبات را فرض نموده، پس آنها را ضايع نگردانيد و حدود را مشخص و معـين كـرده،   
پــس از آنهــا تجــاوز نكنيــد و چيزهــايي را حــرام نمــوده پــس حرمــت آنهــا را نبريــد و از  

به خاطر رحمت و مهرباني بـر شـما نـه از روي فراموشـي، سـكوت كـرده، پـس        چيزهايي 
پس سخن نگفتن در ايـن قضـيه بـه    : ابن ابي العزّ در ادامه افزود. »راجع به آنها سؤال نكنيد

  .صورت نفي و اثبات در اين حالت، بهتر است
اثر » كاإلشارة في البشارة في تفضيل البشر علي المل«سپس فصل طوالني را از كتاب 

ها در زمان خود، عبدالرحمن بن ابراهيم بن ضياء فـزاري معـروف بـه فركـاح      استاد شافعي
: اصليت مصري، مقيم دمشق و مشهور و وفات در دمشق، نقل كرده كه ادلـه هـر دو دسـته   

كساني كه قائل به برتري پيامبران بر فرشتگان هستند و كساني كه قائل به برتري فرشـتگان  
  .ند، را آورده استا بر پيامبران

خالصه سخن اينكـه ايـن مسـأله از مسـائل اضـافي      : گويد سپس در آخر اين فصل مي
انـد و ابوحنيفـه رحمـه اهللا در     است به همين خاطر بسياري از اصول دانان متعرض آن نشده

تـر   جواب آن سكوت كرده، همچنان كه قبالً گفته شـد و خداونـد از حقيقـت امـر، آگـاه     
  .»است

راجع بـه مسـأله    392-350صفحات  4، ج»الفتاوي« م ابن تيميه، در كتاب شيخ االسال
برتري ميان پيامبران و فرشتگان بحث و تحقيق نموده و حق مطلب را ادا نمـوده اسـت، بـه    

  .آنجا مراجعه شود
شود كه قولي  اما راجع به مسأله عصمت پيامبران، از سخن شيخ االسالم چنين فهم مي

ابن ابي العزّ اظهار داشته، قول اكثر دانشـمندان از تمـامي مـذاهب     كه شارح عقيده طحاوي
ايـن قـول كـه پيـامبران فقـط از      : مـي گويـد   319، ص4ابن تيميه در فتاواي خود، ج. است

اند و از گناهان صغيره معصوم نيستند، قول اكثر دانشمندان اسالمي و  گناهان كبيره معصوم



  81         هشرح عقيده طحاوي
  

كلمين است همچنان كه ابوالحسن آمـدي گفتـه   حتي قول اكثر مت. باشد تمامي مذاهب مي
همچنـين قـول اكثـر مفسـران و محـدثان و فقهـاء       . هاسـت  كه اين قول، قـول اكثـر اشـعري   

بلكه از سلف صالح و ائمه و صحابه و تابعين و تبع تابعين چيزي نقـل نشـده مگـر    . باشد مي
  .اينكه موافق اين قول است

» جـامع الرسـائل  «كـه در كتـاب   » فـي التوبـه  «ابن ابي العـزّ رحمـه اهللا در رسـاله خـود     
: درج شده، راجع به اين مسأله به تفصـيل سـخن رانـده و گفتـه اسـت      279-268صفحات 

انـد كـه پيـامبران علـيهم      دسته دوم، جماعتي از متكلمين معتزله و پيروان آنان گمان كـرده 
امبران از هـيچ  انـد و هـيچ يـك از پيـ     السالم از گناهاني كه از آنها توبه مـي شـود، معصـوم   

اند همچنان كـه عـادت    اينان نصوص قرآن و سنت را تحريف كرده. اند گناهي توبه نكرده
منحرفان و هواپرستان در تحريف سخنان از جاي خود و تحريف در اسماء و آيـات خـدا،   

  .همين است
اند بر آنچه كه خداوند در  سلف صالح و پيشوايان امت اسالمي و پيروانشان متفق

ثابت شده كه پيامبران عليهم السالم از گناهان ) ص(ان خبر داده و از رسول خداقرآن بد
ي اين توبه درجات آنان را بلند گردانيده، چون خداوند  و خداوند به وسيله. اند توبه كرده

توبه كنندگان و پاك شدگان را دوست مي دارد و عصمت آنان اين است كه از اصرار بر 
چون غير از پيامبران، گناه و اشتباه بدون توبه جايز است كه . دان گناهان و خطاها معصوم

پذيرد  كند و توبه آنان را مي خداوند، پيامبران عليهم السالم را اصالح مي. از آنان سر زند
mx���y: فرمايد كند؛ همان طور كه مي و خطاها و اشتباهاتشان را به آنان گوشزد مي

��� �a� � � � � � �`� �_�� � � �~��}��|��{��z����j��i��h��g��f��e��d��c���b
��y��x��w��v�� �u��t��s��r��q�� po��n��m���l�� �k

��§��¦��¥��¤��£��¢��¡����~��}��|��{��zl )حج :

و پيش از تو نيز هيچ رسول و پيامبري را نفرستاديم جز اينكه هرگاه آرزو مي  « )53 -  52
] شبهه[ح  او القاي شيطان در طر] و طرحي براي اهداف رسالت خود مي ريخت[كرد 

خدا آنچه شيطان القا مي كرد محو مي گردانيد، سپس خدا آيات خود را ] اما[كرد،  مي
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تا آنچه را شيطان القا مي كند، آزموني براي . و خدا داناي حكيم است. ساخت استوار مي
  .»گرفتارند] با حق[دالن قرار دهد، و ستمگران در ستيز بزرگي  بيماردالن و سنگ

متعال داستان آدم و نـوح و داود و سـليمان و موسـي و ديگـر پيـامبران را در       خداوند
قرآن آورده همچنان كه برخي از آن آيات را قبالً آورديم و درآنها آمده كـه پيـامبران از   

  :اند؛ مانند آيات زير گناهان و اشتباهات خود توبه و از خدا طلب مغفرت نموده
�mÖ��Õ���������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð �l)پـس آدم از پروردگـار خـويش    « )37: هبقر

  .»اش را پذيرفت پس خدا توبه] و توبه نمود[سخناني دريافت كرد 
��m��k���j���i��hg�����f��e��d��c��b��a���̀:سخن نوح كـه فرمـود   - ��_�������^��]

��p��o��n��m��ll )بـرم كـه از    من به تو پناه مي! پروردگارا«) 47: هود
ان علـم نـدارم، و اگـر مـرا نيـامرزي و بـر مـن تـرحم نكنـي از          تو چيـزي بخـواهم كـه بـد    

  .»شوم كاران مي زيان

¿���m��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á�������À: سخن ابـراهيم كـه فرمـود    -

��Çl )من و پـدر و مـادرم و همـه مؤمنـان را در آن روز كـه      ! پروردگارا« )41: براهيما
  .»شود، بيامرز حساب برپا مي

 �m��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ìl: دهمچنين سخن او كـه فرمـو   -

  .»و كسي كه اميد دارم روز جزا خطايم را بر من ببخشايد« ) 82: شعراء(
�m�������ã��â��á���à���ß�����Þ�����Ý��Ü: فرمايد اين آيه كه خداوند سبحان مي -

å��ä l��������)پس بدان كه هيچ معبودي جز خدا نيسـت، و بـراي   « )19: محمد
  .»ويش و براي مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواهگناه خ

ــي  - ــال مـ ــد متعـ ــد خداونـ ~��_���`���m���g��f��e��d��c��b��a: فرمايـ

��u��t��s��r�������q��p��o�����n��m��l��k��j��i��h

��������~��}��|��{z���y���x��w��vl )و « )88 - 87: أنبياء
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رفـت و  ] ميـان مـردم خـود    از[آنگـاه كـه خشـمگين    ] يـاد كـن  [را ) يـونس (صاحب ماهي
هـا   پـس درون تـاريكي  ] كه ماهي او را بلعيد،[گيريم،  پنداشت كه ما هرگز بر او تنگ نمي
پـس  . به راستي كه من از سـتمكاران بـودم  . منزهي تو. ندا در داد كه معبودي جز تو نيست

  .»دهيم دعايش را اجابت كرد و او را از اندوه رهانيديم، و مؤمنان را چنين نجات مي
��m��½�����»����º���¹�������¸��¶��µ��́:فرمايـد  در جاي ديگري مي - ��³��²

�������Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��ÁÀ��¿��¾l  ...  فرمايـد  تا آنجا كـه مـي: �m��F��E

��U��T��S��R��Q��P��O�����N���M���L����K��JI��H��Gl  ... تــا آنجــا كــه
|���m�{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q���¡�����~�����} :فرمايـد  مي

���¬������«��ª����©��¨§��¦��¥��¤��£��¢l )ي ما را كـه   و داود بنده«  )35 -17: ص
هـا را بـا او مسـخر سـاختيم كـه       ما كـوه . كار بود كه او بسي توبه. داراي قدرت بود ياد كن

يـد كـه   و داود فهم: فرمايد تا آنجا كه مي... كردند نيايش مي] خدا را[شامگاهان و بامدادان 
ايم، پس از پروردگارش آمرزش خواست و خاكسـارانه بـه رو    آزموده] با اين ماجرا[او را 

شــك او را نــزد مــا تقــرب و ســرانجامي  در افتـاد و توبــه كــرد پــس بــر او بخشــيديم و بـي  
و همانـا سـليمان را آزمـوديم و بـر تخـت او جسـدي       : فرمايـد  تا آنجـا كـه مـي   ... نيكوست

مرا ببخش و حكومتي به مـن  ! پروردگارا: گفت. توبه كرد] خدا درگاه[افكنديم، سپس به 
  .»اي همانا اين تويي كه بسيار بخشنده. ارزاني دار كه هيچ كس را پس از من سزاوار نباشد

قائالن به عصمت پيـامبران از توبـه كـردن از گناهـان، دليلـي از      : سپس در ادامه افزود
وايان امـت اسـالمي ندارنـد، بلكـه اسـاس      قرآن و سنت و قول امامي از سلف صالح و پيشـ 

و دليلشـان، آراي  . ها و معتزله مـي باشـد   شان از منحرفان و هواپرستان همچون رافضي گفته
دل انـد؛   ضعيفي از جنس گفته كساني است كه در دلهايشان بيماري وجـود دارد و سـنگ  

��m��z��y��x��w��v���u:شـان مـي فرمايـد    كساني كه خداوند متعال درباره

{����§��¦��¥��¤��£��¢��¡����~��}��|l ) تـا  « )53: حـج
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دالن قـرار دهـد، و سـتمگران     كند، آزموني براي بيماردالن و سنگ آنچه را شيطان القا مي
  .»گرفتارند] با حق[در ستيز بزرگي 

در ) ص(اند اين است كه اقتدا به پيامبر دليل اصلي اينان كه برخي از فقها با آن موافق 
ايـن دليـل،   . بود، اقتـدا بـه او جـايز نبـود     معصوم نمي) ص(است و اگر پيامبر افعالش، جايز

ورزند بلكه حتمـاً از   ضعيف است، چون همان طوركه گفته شد پيامبران بر گناه اصرار نمي
به عـالوه اقتـدا هـم تنهـا     . كند نمايند و خداوند هم گناه و اشتباهشان را بيان مي آن توبه مي

ر يافته و از بين رفته است، پس قولي كه نسخ شده يـا از آن نهـي   در چيزي است كه استقرا
پـس  . به عمل آمده يا از آن توبه شده، بنا به اتفاق همه علماء، اقتدا در آن، درسـت نيسـت  

انـد، بـه طريـق     وقتي اقتدا در اقوال منسوخ نيست، افعالي هم كـه مـورد تأييـد قـرار نگرفتـه     
  .اولي، اقتدا در آنها درست نيست

مذهب سلف صالح و ائمه و اهل سنت و جماعت كه قائـل بـه چيـزي هسـتند كـه       اما
كند و آن هم توبه پيامبران از گناهان است، بعضي از آيـات   قرآن و سنت بر آن داللت مي

  .قرآني را ذكر كرديم كه دليلي بر مدعاي آن  است
يـت  روا) ص(در صحيح بخاري و صحيح مسلم از طريق ابوموسـي اشـعري از پيـامبر    

اللهم اغفرلی خطيئتی وجهلی وإسرافی فی أمری، وماأنت «: كرد شده كه آن حضرت دعا مي
أعلم به منی، اللهم اغفرلی جِدی وهزلی، وخطئی وعمدی، وکلُّ ذلک عندی، اللهم اغفرلی 

 ماملُقد نی، أنتم بِه وما أنت أعلم ،وما أعلنت وما أسررت رتوما أخ متما قَد ،راملُؤخ وأنت
ام در كارهـايم و آنچـه    روي گناه و جهل و زيـاده ! پروردگارا« :»وأنت علی کلِّ شیٍء قَدير
جدي و شوخي مرا، خطـا و عمـدم را   ! خدايا. تري، بر من ببخشاي كه تو از من به آن آگاه

ا، ام ر گناهـان گذشـته و آينـده   ! پروردگـارا . و هر چيزي كه از من سرزند بر مـن ببخشـاي  
گناهاني كه پنهاني مرتكب شدم و گناهاني كه آشكارا مرتكـب شـدم و گناهـاني كـه تـو      

تـو مقـدم و مـؤخري و تـو بـر هـر چيـزي        . تري بـر مـن ببخشـاي    نسبت به آنها از من آگاه
  .»توانايي
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: فرمود روايت شده كه آن حضرت در آغاز نماز مي) ص(در حديث صحيح از پيامبر
يک لک، أنت ربی وأنا عبدک، ظَلَمت نفسـی، واعترفـت بِـذنبی    اللهم أنت امللک ال شر«

فاغفرلی ذنوبی مجيعاً، فَإنه ال يغفر الذُّنوب إال أنت، واهدنی لأحسنِ األخالق، فإنه ال يهـدی  
ئها إال أنتينی سع ه اليصرفيئها، فإنأحسنها إال أنت، واصرف عنی ستـو  ! پروردگـارا «: »ل

تو پروردگار مني و من بنده تو، به خـود ظلـم كـردم و بـه     . رواي بدون شريك هستيفرمان
نمـايم، پـس همـه گناهـانم را ببخشـاي، زيـرا كسـي جـز تـو گناهـان را            گناهم اعتراف مي

و مرا به نيكوترين اخالق هدايت كن، زيرا كسي جز تو به نيكـوترين اخـالق   . بخشايد نمي
از من دور گردان، زيرا كسي جز تو بدترين اخالق را  كند و بدترين اخالق را هدايت نمي

  .»گرداند از من دور نمي
سپس از جمله دعاهايي كه آن حضرت در آخر نماز ميان تشهد و سـالم  : راوي گويد

اللّهم اغفرلی ما قَدمت وما أخرتُ ، وما أسـررت ومـا   «: اين دعا بـود : فرمود دادن نماز مي
گناهـان و  ! خـدايا « :»علم بِه منیِ، أنت املُقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنتأعلَنت، وما أنت أ

ام و  ام و گناهاني كه پنهاني و گناهاني كه آشـكارا مرتكـب شـده    خطاهاي گذشته و آينده
تو مقدم و مـؤخر هسـتي و معبـودي    . تري بر من ببخشاي گناهاني كه تو به آنها از من آگاه

  .»جز تو نيست
ميـان تكبيـر   ) ص(رسول خدا: همچنين در صحيحين از ابوهريره روايت شده كه گفته

پدر و مادرم فـدايت  ! اي رسول خدا: گفتم. ماند و خواندن سوره فاتحه مقداري ساكت مي
اللـهم  : أقول«: گويي؟ فرمودند باد موقع سكوت ميان تكبير و خواندن سوره فاتحه چه مي

ما باعدت بين املشرقِ واملغربِ، اللهم نقّنی من اخلطايا کَمـا ينقَّـی   باعد بينی وبين خطايای کَ
    دـرطايـای باملـاِء و الـثَّلجِ و الباللهم اغسلِ خ ،من الدنس األبيض مـي گـويم  «: »الثَّوب :

ميان من و گناهان و خطاهـايم فاصـله خيلـي دوري بينـداز همچنـان كـه ميـان        ! پرودرگارا
مـرا از گناهـان و خطاهـايم پـاك     ! خـدايا . اي خيلـي دوري انداختـه   مشرق و مغرب فاصله

گناهـان و  ! پروردگـارا . شـود  گردان همچنان كه لباس سفيد از كثافت و چرك پـاك مـي  
  .»ژاله بشوي/ خطاهايم را با آب و برف و تگرگ
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در ) ص(رسول خـدا : باز در صحيحين از عايشه رضي اهللا عنها روايت است كه گويد
سبحانک اللهم ربنا و حبمـدک، اللـهم   «: فرمود بسيار اين دعا را تكرار مي ركوع و سجده

» مـرا ببخشـاي  ! خدايا. تو پاك و منزّهي و ستايش مخصوص توست! پروردگارا« :»اغفرلی
  .كرد او با اين دعا، معناي قرآن را تفسير مي

در ) ص(رسـول اهللا : همچنين در حديث صحيح از ابـوهريره روايـت شـده كـه گفتـه     
اللهم اغفرلی ذنبی کُله دقَّه وجِلَّه وأوله وآخره، وعالنيته وسره، وقَليلَـه  «: فرمـود  سجده مـي 

هتمام گناهانم را كوچك و بـزرگش را اول و آخـرش را، آشـكار و    ! پروردگارا« :»وکثير
  . »پنهانش را، و كم و زيادش را بر من ببخشاي

إنی ألستغفر اهللا و أتوب إليه فی اليوم أکثر «: اينـد فرم در حديث صحيح آن حضرت مي
كنم و به سوي  من در روز بيشتر از هفتاد بار از خداوند طلب آمرزش مي« :»من سبعين مرةً

  .»نمايم  گردم و از گناهانم توبه مي او باز مي
إليه فی اليومِ مائة  يا أيها الناس توبوا إلی ربکم فَإنی أتوب«: در جاي ديگري مي فرماينـد 

ةربه سوي پروردگارتان توبه كنيد، به راستي من در روز صدبار به سـوي او  ! اي مردم«: »م
  .»كنم توبه مي

همانـا  « :»إنه ليغان علی قلبی و إنی ألستغفراهللا فی اليوم مائةَ مـرة «: فرمايد همچنين مي
و من در روز صدبار از خداوند طلب  قلب من هم در معرض گمراهي و انحراف قرار دارد

حضور داشت، صد بار ايـن دعـا   ) ص(صحابه در يك مجلس كه پيامبر. »نمايم مغفرت مي
رب اغفرلی، وتب علی، إنـک أنـت التـواب    «: فرمود شمردند كه مي مي) ص(را از پيامبر

فُــورپــذير و  سـيار توبــه ام را بپــذير، چـرا كــه تــو ب  مــرا ببخشـاي و توبــه ! پروردگــارا« :»الغ
  .»اي آمرزنده

هرگـاه از غـزوه يـا    ) ص(رسول خدا: در صحيحين از ابن عمر روايت است كه گويد
گفت، سـپس   مي» اهللا اکرب«اي باز مي گشت، بر هر نقطه بلندي از زمين سه بار  حج يا عمره

لّ شیٍء قَـدير،  ال اله اال اهللا وحده ال شريک له، له امللک وله احلمد، وهو علی کُ«: فرمود مي
هوحد األحزاب زموه ،هبدع صرون هعدآيبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون، صدق اهللا و«: 
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هيچ معبودي جز خداوند يكتا نيست، شريكي نـدارد و فرمـانروايي و سـتايش مخصـوص     «
او را كنـيم و   گـرديم و توبـه مـي    اوست و او بر هر چيزي تواناست، ما به سوي خدا باز مـي 

اش را  نمـاييم و شـكرگزار و سپاسـگزار پروردگارمـان هسـتيم خداونـد وعـده        پرستش مي
  .»ها را شكست داد راست گردانيد و بنده اش را ياري كرد و به تنهايي همه گروه

از علي روايت شده كه چهارپايي بـرايش آورده شـد تـا سـوار آن     » سنن«در كتابهاي 
وقتي بر پشت چهارپـا سـوار شـد،    » بسم اهللا«: اد گفتوقتي پايش را در ركاب قرار د. شود

 :»احلمدهللا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنين، وإنا إلی ربنـا لَمنقلبـونَ  «: گفـت 
مـا را  ] گرنـه [پاك است خدايي كه اين را مسخر مـا كـرد و   . ستايش مخصوص خداست«

سـپس  . »پروردگارمان بـاز خـواهيم گشـت   ترديد ما به سوي  و بي. توان رام كردن آن نبود
: »فَإنه اليغفر الذّنوب إال أنـت  سبحانک إنی ظَلمت نفسی فَاغفرلی، -ثالثاً -احلمدهللا«: گفت

تـو پـاك و   ) خـدايا [ -سه بـار ايـن عبـارت را تكـرار نمـود      -ستايش مخصوص خداست«
تـو كسـي گناهـان را نمـي     منزهي، همانا من به خود ظلم كردم پس مرا ببخشاي، زيرا جـز  

را ) ص(رسول خـدا : گفت! خندي اي اميرمؤمنان به چه مي: گفتند. سپس خنديد. »بخشايد
خندي اي  به چه مي: گفتم. ديدم كه اين كاري را كه من كردم او هم كرد و سپس خنديد

همانـا  «: »إنّ ربک ليعجب من عبـده إذا قـال رب اغفرلـی ذُنـوبی    «: رسول خدا؟ فرمـود 
گناهـانم را بـر مـن    ! پروردگارا: اش خوشحال مي شود وقتي مي گويد پروردگارت از بنده

دانـد كـه    مي] ام بنده[« :»يعلَم أن الذُّنوب لَايغفرها أحد غيری«: گويد پروردگار مي» ببخشاي
  .»احدي غير از من گناهان را نمي بخشايد

امـا گناهـان صـغيره،    : سـت آمـده ا  144، ص2اثر قاضي عيـاض، ج » الشفاء«در كتاب 
انـد،   جماعتي از سلف صالح و ديگران، صدور گناهان صـغيره را از پيـامبران جـايز دانسـته    

  .رأي ابوجعفر طبري و برخي از فقها و محدثين و متكلمين همين است
عمدي انجام دادن گناهان غيـر از  : آمده است 21، ص3، ج»التيسير التحرير«در كتاب 

ان صغيره فرومايه، بدون اصرار و پافشاري بر آنها از جانب پيامبران به گناهان كبيره و گناه
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ها آن را جايز ندانسته و تنها لغزش و  گناهان  حنفي. ها و معتزله جايز است نظر اكثر شافعي
  .اند اتفاقي را از پيامبران جايز دانسته

اهـان  عمـدي انجـام دادن گن  : مي خـوانيم  99، ص2، ج»شرح مسلم الثبوت«در كتاب 
هـا    اي كه فرومايه هستند، از جانب پيامبران در نزد اكثر شافعي صغيره غير از گناهان صغيره
ها آن را جايز ندانسته و همگـي لغـزش و گناهـان اتفـاقي را از      و معتزله جايز است و حنفي

  1.اند پيامبران چه بعداز نبوت و چه پيش از نبوت، جايز دانسته
ي شارح ابـن ابـي العـزّ در ايـن خصـوص       شود كه گفته ميها برايت روشن  با اين نقل

و مخالفـانش بـا صـادر كـردن آن     . حق و درست است كه جمهور علماء بر همـين باورنـد  
احكام ظالمانه در حق وي، توفيقي نصيبشـان نشـده اسـت، چـون شـارح در ايـن مسـأله از        

  .جماعت علماي اسالمي جدا نشده بلكه هم رأي و هم نظر آنان است
: »حسـبی «: عتقاد ابن ابي العزّ به اينكه جايز نيست به غير خداوند متعال گفته شود اما

، در اين اعتقاد، پيرو عالمه ابن قيم است كه اين قول را برگزيـده و آن را  »برايم بس است«
تأييـد و   37-35، صـفحات  1، ج»زادالمعـاد «با ادله و حجتهاي كـافي و قـوي در كتـابش،    

  .خالفانش را ابطال نموده استمستند نموده و نظر م
ــه   ــر آيـ ــس از ذكـ  �m��n��m��l��k��j��i���h��g��fl: وي پـ

انـد، بـس    خداوند براي تو و براي مؤمناني كـه از تـو پيـروي كـرده    ! اي پيامبر« )64: نفالا(
  :گفته است. »است

  .يعني تنها خداوند براي تو و پيروان تو بس است
  :در اين آيه دو احتمال وجود دارد. دپس با وجود خدا، نيازي به احدي نداري

كـه بـه   » كاف مجرور«بر » من«در اينجا براي عطف است كه به وسيله آن » واو« -اول
و بنـا بـه رأي راجـح، عطـف بـر ضـمير مجـرور        . چسبيده، عطف مي شود» حسبك«كلمه 

                                                
؛ التقرير و التحبير، 2/22؛ شرح مختصر المنتهي، 1/244اإلحكام في أصول األحكام، اثر آمدي، : نگا -1
 .35-33و إرشاد الفحول، صص 15-3/6؛ نهاية السول، 2/224
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 ادله و شواهد آن، زياد اسـت و شـبهه جـايز نبـودن ايـن     . بدون تكرار عامل جر جايز است
  .اساس است امر، واهي و بي

ن «در اين آيـه، واو معيـه اسـت و كلمـه     » واو« -دوم چـون  . محـالً منصـوب اسـت   » مـ
مي باشد؛ يعني خداوند بـراي تـو كسـاني و    ) تو را بس است(» كافيك«به معناي » حسبك«

: »حسبک و زيداً درهم«: گويـد  همچنان كه عرب مي. اند، بس است كه از تو پيروي كرده
  :گويد شاعر مي» يك درهم براي تو و زيد كافي است«

  إذا کانت اهلَيجاُء و انشقَّت العصا
دهنم يفس حاکو الض کسبفَح  

وقتي جنگ شروع شود و جمع متفرق شوند، شمشيري هنـدي بـراي تـو و ضـحاك     «
  .»بس است

  .اين احتمال اخير، صحيح ترين احتمال است
مبتدا و محالً مرفـوع اسـت؛   » من«وجود دارد وآن اينكه كلمه  البته احتمال سومي هم

  .اند خداوند براي آنان بس است يعني كساني از مؤمناني كه از تو پيروي كرده
احتمال چهارمي هم وجود دارد كه از لحاظ معنا اشتباه است، اين احتمال، ايـن اسـت   

شود، كه در اين صورت معنـاي   عطف مي» اهللا«محالً مرفوع است و بر اسم » من«كه كلمه 
ايـن رأي هـر چنـد برخـي از علمـاء      . خداوند و پيروانت براي تو بس است: آن چنين است

برآنند اما خطاي محض است كه نمي توان آيه را چنـان معنـا كـرد؛ چـون كفايـت و بـس       
بودن فقط براي خداوند است همانند توكل و تقـوي و عبـادت كـه فقـط مخصـوص خـدا       

�m��J��I��HG��F��E��D��C��B��A: فرمايـد  ونـد متعـال مـي   خدا. باشند مي

��N��M���L���Kl )و اگر بخواهند تو را بفريبند، خداوند تـو را  «) 62: أنفال
  .»بس است، او كسي است كه تو را به نصرت خويش و به مؤمنان نيرو بخشيد

را تنهـا  در اين آيه، خداوند ميان كفايت و نيرو بخشيدن، فـرق نهـاده، يعنـي كفايـت      
را بـه وسـيله نصـرت خـويش و بـه      ) ص(براي خودش قرار داده اما نيرو بخشيدن به پيـامبر 

خداوند سـبحان بنـدگان موحـد و متوكـل خـود را مـورد       . وسيله بندگانش قرار داده است
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: فرمايـد  داننـد، مـي    ستايش و تمجيد قرار داده، چون تنها خداوند را براي خـود كـافي مـي   

m�Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î

���Ù��Ø��×l )مشـركان  : كساني كه وقتي مردم به آنها گفتنـد «) 173: آل عمران
: بر ايمانشان افزود و گفتنـد ] به جاي ترس[اند، پس از آنان بترسيد،  در برابر شما گرد آمده

خـدا و  «» هحسبنااهللا و رسـول «: و نگفتند» خداوند ما را بس است و نيكو حمايتگري است
وقتي اين سخن مؤمنان موحد است و خداوند به خـاطر آن، آنـان   » پيامبرش ما را بس است

خـدا و پيروانـت تـو را بـس اسـت در      : گويـد  را ستايش نموده، پس چگونه به پيامبرش مي
را در ايـن مـورد   ) ص(داننـد و پيـامبر   تنها خداوند را كافي مي) ص(حالي كه پيروان پيامبر

را در كفايـت وي  ) ص(انـد پـس چگونـه خداونـد، پيـروان پيـامبر       ساختهشريك خداوند ن
همچنـين  .  هاسـت  تـرين باطـل   ترين محـاالت و باطـل   سازند؟ اين از محال شريك خود مي

ــال در جــاي ديگــري مــي  ــد متع ــد خداون |��{��~��_�����`����m��b���a:فرماي

��o��n��m���l������k��j���i��h��g��f��e��d��cl )ــ : هتوب

شـدند و   كه به ايشان داده راضي مـي ] از صدقات[و اگر آنها به آنچه خدا و پيامبرش « )59
خدا ما را بس است، زودا كه خدا از فضل خويش و نيز پيامبرش به ما عطا كنـد  : گفتند مي

  .»]بهتر بود[و ما مشتاق خداونديم 
�m��p: فرمايـد  قـرار داده مـي  ) ص(بنگر كه چگونه خدا، دادن را براي خـود و پيـامبر  

��s��r��ql )به شما داد بگيريد) ص(و آنچه پيامبر« )7: حشر...«.    
: »حسـبنا اُهللا و رسـوله  «: و قـالوا : و كفايت را تنها براي خودش قرار داده و نفرمـود 

  .بلكه كفايت را براي خودش قرار داد» خدا و پيامبرش ما را بس است: گفتند مي«
مـا  «)59: هتوبـ ( m���n��m���l������kl: فرمايـد  همچنان كه در جاي ديگري مـي 

بلكـه رغبـت و   ) و مشـتاق رسـول خـدا هسـتيم    ( »إلی رسوله«: و نفرمـود » مشتاق خداونديم

�m��̧: همچنان كه فرموده. اشتياق را تنها به سوي خودش قرار داد ��¶��µ��́ ��³��²
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���º��¹l )ياق و با اشـت . بكوش] عبادت[پس چون فراغت يافتي به «) 8 - 7: حاشراالن
پس رغبت واشتياق، توكل، بازگشت و كفايـت همچـون   » به سوي پروردگارت روي آور

: فرمايـد  خداونـد متعـال مـي   . پرستش، تقوي، سجود، نذر و سـوگند فقـط بـراي خداسـت    
mw���v��u��t �l)اش كـافي نيسـت؟   بنده] در حمايت[آيا خداوند « )36: زمر «

داده كـه تنهـا او بـراي حمايـت      پس حسب به معناي كافي اسـت و خداونـد سـبحان خبـر    
همـراه خداونـد در ايـن كفايـت قـرار      ) ص(اش كافي است؛ پس چگونه پيروان پيامبر بنده

البته ادله و براهين دالّ بر بطالن ايـن تأويـل فاسـد، بيشـتر از آن هسـتند كـه       ! شود؟ داده مي
  .اينجا آورده شوند

يا أيها النبی حسبک اُهللا «آيه  306، ص1، ج»الفتاوي«شيخ االسالم ابن تيميه در كتاب 
املؤمنين نم نِ اتبعکهمانا تنها خداوند براي تو و مؤمنـاني كـه از   : را چنين تفسير نمود »و م

اند، بس است و اين تفسير را به جمهور دانشـمندان گذشـته و حـال نسـبت      تو پيروي كرده
  .راجعه شودم 74، ص10، ج»تفسير المنار« همچنين به كتاب . داده است

برايم « :»اشفع لی«: گفته شود) ص(راجع به گفته ابن ابي العزّ كه جايز نيست به پيامبر
، »را نصـيبم كـن  ) ص(شفاعت پيـامبر « :»شفّعه فی«: بلكه فقط بايد گفته شود» شفاعت كن

 4اين گفته بر اساس روايـت عثمـان بـن حنيـف اسـت كـه امـام احمـد در مسـند خـود، ج          
 313، ص1، ج»المسـتدرك «و حـاكم در   3573در سنن ترمذي به شماره ، ترمذي 138ص

از خداوند بخـواه كـه شـفايم    : آمد و گفت) ص(اند كه مرد نابينائي نزد پيامبر روايت كرده
اگر « :»إن شئت دعوت لَک، وإن شئت أخرت ذاک، فَهو خير«: آن حضرت فرمودند. دهد

مرد نابينـا  » خواستي آن را به تأخير اندازم، اين بهتر است كنم و اگر خواستي برايت دعا مي
به آن مرد دستور داد كه وضو بگيـرد و ايـن دعـا را    ) ص(پس پيامبر. برايم دعا كن: گفت

اللهم إنی أسألک، وأتوجه إليک بِنبِيک نبی الرمحة، يا محمد إنی توجهت بک إلـی  «: بخوانـد 
خـواهم و بـا    من از تو مي! پروردگارا» «...هذه فتقضی لی، اللهم فَشفِّعه فی ربِّی فی حاجتی

 ]دعـاي [من با ! اي محمد. آورم پيامبرت، محمد پيامبر رحمت به سوي تو روي مي] دعاي[
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خـدايا  . تو به پروردگارم در خصوص اين حاجتم روي آوردم پس حـاجتم بـرآورده شـد   
  .»...را نصيبم گردان) ص(شفاعت پيامبر

انـد و ذهبـي    اسناد اين روايت، صحيح است كه ترمذي و حاكم آن را صحيح دانسـته 
  .با آن موافقت نموده است

و ) ص(بـدان كـه در شـأن پيـامبر    : آمده است 161-160، ص1در فتاواي ابن تيميه، ج
هيچ يك از پيامبران پيش ازخود نبوده كه براي مردم تجويز كنند كه فرشتگان و پيـامبران  

الحان را در زمان وفاتشان و در غياب آنان به فريادرسي بطلبند و از آنـان درخواسـت   و ص
پيش خدا برايم شـفاعت كنيـد، از   ! اي فرشتگان خدا: گويد پس كسي نمي. شفاعت نمايند

هيچ يـك  ... خدا بخواهيد كه ما را ياري دهد يا به ما روزي رساند، يا ما را هدايت نمايد و
انـد، ايـن كـار را     و كساني كه به نيكي از آنان پيروي نموده) ص(امبراز اصحاب و ياران پي

نكرده و هيچ يك از پيشوايان مسلمانان نه پيشوايان مذاهب چهارگانـه و نـه ديگـران، ايـن     
كار را مستحب ندانسته و هيچ يك از ائمه در مناسك و اعمال حـج و در غيـر آن، نگفتـه    

كنار قبـرش بخواهـد كـه بـرايش شـفاعت      ) ص(كه براي كسي مستحب است كه از پيامبر
  .كند

و ) ص(اما دعا كردن از پيامبر: مي خوانيم 233، ص1همچنين در فتاواي ابن تيميه، ج
درخواست نياز از وي و درخواست شفاعتش كنار قبرش، يا پس از وفاتش، هـيچ يـك از   

ز از سلف صالح اين كار را نكرده، و معلـوم اسـت كـه اگـر دعـا كـردن و درخواسـت نيـا        
كردند پس چگونه دعا  بود، صحابه و تابعين اين كار را مي كنار قبرش جايز مي) ص(پيامبر

  پس از وفاتش درست است؟) ص(كردن و درخواست نياز از پيامبر
براي امتش، حق است همچنان كه در احاديث و روايات صـحيح  ) ص(شفاعت پيامبر

طحاوي، ابن ابي العزّ آن را در همـين  شارح عقيده . اين امر ثابت شده است) ص(از  پيامبر
كتابش آورده و انواع شفاعت را برشمرده وگفته كه اهل سنت و جماعت قائل به شفاعت 

و ] انـد  و از آن توبـه نمـوده  [در حق كساني كه مرتكب گناهان كبيره شده ) ص(پيامبرمان 
ه خـدا بـه وي   كند تا اينك هستند اما هيچ كس شفاعت نمي) ص(قائل به شفاعت غير پيامبر
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... اجازه دهد و حد و مرز آن را مشخص نمايد همچنان كه در حديث صحيح آمـده اسـت  
پس ابن ابي العزّ در اين مسأله از اهل سنت و جماعت جدا نشده بلكه پيرو آنان و موافـق و  

  .هم نظرشان است
 اگـر « :»لواله ما کان فلک والملـک «: اما اينكه ابن ابي العزّ در خصوص قـول شـاعر  

اي نياز به سكوت  اطالق چنين گفته: ، گفته كه»نمي بود، زمانه و فرشتگان نبود) ص(پيامبر
دارد و نبايد در اين مورد چيزي گفت، اين گفته حق و درست اسـت؛ زيـرا ايـن مسـأله از     

شـود و نيـاز بـه دليـل سـمعي صـحيح از پيـامبر         مسائلي است كه به وسيله عقل درك نمـي 
و در ايـن مسـأله حـديث    . انـب پروردگـارش تبليـغ نمـوده، دارد    معصوم در آنچه كه از ج

صحيح و معتبري كه بتوان بدان اعتماد نمود، وجود ندارد و آن عبارتي كه بر زبـان برخـي   
بـودي، هسـتي را    اگر تو نمي«: »لوالک لَوالک ما خلَقت األفالک«: از مردم مشهور شده كه

ــي ــدم نم ــامبر » آفري ــه پي ــبت دادن آن ب ــغاني در   ) ص(و نس ــام ص ــه ام ــت ك ــاختگي اس س
، صـفحه  »الفوائـد المجموعـة  «و عالمه شوكاني در كتـاب   78: به شماره» موضوعات خود«

الآللـي  «صـاحب كتـاب   . انـد  به تبعيـت از وي، بـر موضـوع بـودن آن تصـريح نمـوده       326
: »لوالک ملا خلقت الـدنيا «اين روايت را ضمن حديثي طوالني از سلمان با لفظ » المصنوعة

  .روايت نموده و به جعل بودن آن حكم كرده است» آفريدم اگر تو نمي بودي دنيا را نمي«
، بـدين  »در زبـور نـامعلوم اسـت   ) ص(بشارت بـه آمـدن پيـامبر   «: گفته ابن ابي العزّ كه

خاطر است كه اين مسأله نيز بايد بر اساس حـديث صـحيح و ثـابتي از معصـوم باشـد و در      
آنچـه در قـرآن آمـده،    . ايـن خصـوص ثابـت نشـده اسـت     نظر شارح حديث صحيحي در 

همچنـين در احاديـث، بشـارت بـه     . در تورات و انجيـل اسـت  ) ص(بشارت به آمدن پيامبر
از جمله احاديثي كه عبداهللا بـن عمـرو، و عبـداهللا    . در تورات آمده است) ص(آمدن پيامبر

ارد نشده كـه بشـارت   و در قرآن و سنت صحيح و. اند روايت نموده) ص(بن سالم از پيامبر
، 1اثـر بيهقـي، ج  » دالئـل النبـوة  «آري، در كتاب . در زبور آمده است) ص(به آمدن پيامبر

و آنچه در زبـور بـر   ) ص(آمده كه وهب بن منبه داستان پيامبر خدا، داود  381-380صص
. پس از تو پيامبري خواهد آمد كه نامش احمد و محمداسـت ! اي داود« : او وحي شده كه
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شوم و او هم هرگز مرا خشمگين  هرگز از او خشمگين نمي. راستگو و بزرگ است انساني
، »ام اش را بخشـوده  پيش از آنكه مرا نافرماني كند تمام گناهـان گذشـته و آينـده   . كند نمي

  .آورده است
اما بايد گفت كه روايت وهب بن منبـه، بـه نـدرت متصـل و صـحيح اسـت و علـم و        

  .هاي اهل كتاب زياد است حيفهاش در اسرائيليات و ص آگاهي
شـود،   اطالق نمي) ص(همانا لفظ عشق در خصوص پيامبر«: راجع به گفته ابن ابي العزّ

، بايد گفـت كـه مـا ايـن سـخن را از وي در      »چون عشق تمايل قلبي همراه با شهوت است
ايم و آنچه در همين شرحش، آمده، اين اسـت كـه    تأليفاتش كه به دست ما رسيده، نديده

شود خداوند عشق ورزيده و بنده هـم   شود يعني گفته نمي روردگار به عشق توصيف نميپ
شــود، يعنــي گفتــه نمــي شــود بنــده بــه  در محبــت پروردگــارش، بــه عشــق توصــيف نمــي

علت منع، عدم اطـالع و آگـاهي از ايـن    : اند بعضي گفته. پروردگارش عشق ورزيده است
شايد علت منع آن، اين باشد كه عشـق  . ته اندامر است و برخي داليل ديگري را اظهار داش

  .محبت همراه با شهوت است
علماء اخـتالف نظـر دارنـد    : گفته است 28صفحه » روضة المحبين«ابن قيم در كتاب 

گروهـي از اهـل تصـوف    . شـود يـا خيـر    كه آيا لفظ عشق در حق خداوند متعال اطالق مي
انـد كـه    وايتي را در اين زمينـه آورده معتقدند كه اطالق آن در حق خدا اشكالي ندارد و ر

فـإذا فعـل ذلـک عشـقَنی     «: قسمتي از روايت، اين عبارت است. ثابت و صحيح نيست
  .»هرگاه آن كار را كرد، به من عشق ورزيده و من هم به او عشق مي ورزم«: »وعشقته

جمهـور دانشـمندان بـر ايـن باورنـد كـه لفـظ عشـق در حـق خداونـد متعـال، اطـالق             
بنـده خـدا   : شـود  خداوند مورد عشق قرار گرفته و گفته نمي: پس گفته نمي شود. شود نمي

  :اما دانشمندان راجع به علت منع چنين اطالقي سه قول دارند. به خدا عشق ورزيده است
كه در خصوص محبت به خدا، ايـن  . (عدم اطالع و علم از آن برخالف محبت -اول

  ).ند محبت ورزيده مي شودعلم و اطالع وجود دارد، كه به خداو
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روي محبـت در حـق پروردگـار ممكـن      روي محبت است، و زياده عشق، زياده -دوم
شـود و بنـده خـدا     روي در چيزي توصيف نمـي  ه نيست؛ زيرا خداوند متعال به افراط و زياد

خداونـد در  : اي نمي رسد كه مستحق محبت زياد پروردگارش باشد تا گفته شود به درجه
  .روي نمود ادهمحبت وي زي

گرفته شده همچنان كه به درخت لرزاني كه سبز و سـپس  » تغير«كلمه عشق از  -سوم
از ايـن رو لفـظ   . شـود  گفته مـي » العشقَةُ«شود و به درختان نزديكش آويزان است،  زرد مي

  .عشق بر خداوند سبحان اطالق نمي شود
اينكه كلمه عشق از چه راجع به : آمده است 29، ص3، ج»مدارج السالكين«در كتاب 

  :چيزي گرفته شده، دو قول وجود دارد
عشقه گياه زردي است كه به درخت مي . گرفته شده است) محرَّك(از عَشَقه  -اول 

  .پيچد از اين رو انسان عاشق بدان تشبيه شده است
  .روي در چيزي گرفته شده است عشق از افراط و زياده -دوم

خدا به : شود، يعني نبايد گفت متعال بدان توصيف نمي بر اساس هر دو قول ، خداوند
شـود،   اش عشق ورزيد، همچنين بنده خدا در محبت پروردگارش بدان توصـيف نمـي   بنده

  .ي خدا به پروردگارش عشق ورزيد بنده: يعني نبايد گفت
اش بـه نـام    امام طبري در رساله: گفته 80ص 5، ج»الفتاوي«شيخ االسالم ابن تيميه در 

كه براي مردم طبرستان نوشته و برخي از مسائل اصول ديـن را در آن شـرح داده   » بصيرالت«
از جمله اعتقادات ما، اطالق نكردن لفظ عشق بر خداوند متعال اسـت و  : اظهار داشته است

بيان داشته كه ايـن امـر، هـم از جهـت اشـتقاق آن و هـم از آن جهـت كـه شـريعت آن را          
كمترين چيزي كه در اطالق لفظ عشق بر خداونـد متعـال   : هنياورده، جايز نيست و گفته ك

وجود دارد، اين است كه ايـن امـر، بـدعت و گمراهـي مـي باشـد و اينكـه خداونـد، لفـظ          
شـايد  . محبت را به صراحت ذكر كرده، كافي است و نيازي به آوردن، لفـظ عشـق نيسـت   

عشق، بـر خداونـد قيـاس     را در جايز نبودن توصيفش به لفظ) ص(شارح ابن ابي العزّ پيامبر
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ناگفته نماند كه اطالق . واجب است) ص(نموده است؛ از آن رو كه احترام و ادب با پيامبر
  .لفظ عشق براي افراد عادي سنگين است چه برسد براي بزرگانشان

بايد گفت كـه ايـن اعتقـاد    » سوگند به غيرخدا جايز نيست«: ي شارح اما راجع به گفته
شـيخ االسـالم ابـن تيميـه     . ل علم اختالف نظري در اين باره ندارنداز  مواردي است كه اه

اند كه سوگند بـه غيرخـدا منعقـد     علماء متفق القول: گفته است 335، ص1، ج»الفتاوي«در 
پس اگر كسي به كعبه يا فرشتگان يـا  . هاي خدا است چون اين سوگند به آفريده. شود نمي

شـود، و ايـن    گند بخورد، سوگندش منعقـد نمـي  پيامبران يا يكي از بزرگان يا حاكمان سو
  .سوگند برايش مشروع و جايز نيست، بلكه از آن نهي شده است

: راجع به اينكه اين نهي، نهي تحريمي اسـت يـا نهـي تنزيهـي، علمـاء دو قـول دارنـد       
باشد اما صـحيح    گويند، نهي تحريمي است و برخي معتقدند كه نهي تنزيهي مي اي مي عده

آمـده كـه آن   ) ص(در حـديث صـحيح از پيـامبر   . باشـد  نهـي تحريمـي مـي    اين اسـت كـه  
خواهـد سـوگند    هر كس مـي « :»من کانَ حالفاً فَليحلف باِهللا أو ليصمت«: حضرت فرمودند

و در . »]و به غير خدا سوگند نخورد[بخورد يا بايد به خدا سوگند بخورد و يا ساكت باشد 
هـر  « »من حلَف بِغيرِاِهللا فقَد أشـرک «: كه فرمودنـد  روايت شده) ص(سنن ترمذي از پيامبر

و هيچ يـك از دانشـمندان گذشـته    . »كس به غيرخدا سوگند بخورد، شرك ورزيده است
شود جـز پيـامبر گرامـي اسـالم حضـرت        اند كه سوگند به يكي از پيامبران منعقد مي نگفته
) ص(وگند به پيـامبر اسـالم   كه در يكي از دو روايت از امام احمد آمده كه س) ص(محمد

برخي از اصحاب امام احمد همچون ابن عقيل اختالف نظـر علمـا دربـاره    . منعقد مي شود
) ص(اند و اين ضعيف است، و اصل قولي كه سـوگند بـه پيـامبر    ساير پيامبران را نقل كرده

دانـيم هـيچ يـك از علمـا آن را      شـود، ضـعيف و شـاذ اسـت و تـا آنجـا كـه مـي         منعقد مي
اند، آنچه كه جمهـور علمـا از جملـه امـام مالـك، شـافعي، ابوحنيفـه، و يكـي از دو          هنگفت

شـود، و   منعقد نمـي ) ص(روايت از امام احمد برآنند، اين است كه سوگند به پيامبر اسالم 
  .اين، صحيح است
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بايد گفت كه وي دليـل منـع را   ) ص(راجع به منع ابن ابي العزّ از توسل به خود پيامبر 
  . شرحش، آورده، براي اطالعات بيشتر بدانجا مراجعه شود در همين

دارد كـه  » قاعـدة جليلـة فـي التوسـل و الوسـيلة     «ابن تيميه در اين زمينه كتـابي بـه نـام    
جـايز  ) ص(او در اين كتاب معتقد است كه توسل بـه ذات پيـامبر  . نهايت ارزشمند است بي

  .موده استنيست و شارح رحمه اهللا در اين مسأله از وي پيروي ن
بنابراين، در بسياري از اين مسائلي كه ابن ابي العزّ به شـدت از جانـب فقهـا و علمـاي     

اينها مسائلي هستند كـه غيـر از   . عصر خود مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته، حق با اوست
شارح دانشمندان ديگر آن را مورد بحث و بررسي قرار داده و در آنهـا موافـق و هـم رأي    

ابن ابي العـزّ در انتقـاد خـود، مـدافعي قـوي از شـريعت اسـالمي،        . اند و جماعت اهل سنت
خـدمتگزارِ مخلــصِ قــرآن و سـنت و دانشــمندي آگــاه اسـت كــه بــه دنبـال حــق از منــابع     

كند مگر پس از آگاهي و بصـيرت و مقايسـه آراء    اش است و حكمش را صادر نمي اصلي
الفـت ورزيـده و بـه او انتقـاد و اعتـراض      و كسـاني كـه بـا او مخ   . و مذاهب ديگران با هـم 

پـس اگـر ايـن    . نمودند، به درجه وي از علم و دانش عميـق و تـدبر و رأي دقيـق نرسـيدند    
دادنـد،   سنجيدند و تعصب به خـرج نمـي   قاضيان، سخنان ابن ابي العزّ را با ترازوي عدل مي

ا بـه پـيش حـاكم    ديدند كه چنين حمله ناپسندي در حقش روا دارنـد و او ر  هرگز روا نمي
اش مي كرد، بركنار كنند و ميان  هايي كه به بهترين درجه اداره بكشانند و وي را از منصب

رسد كه اين نقشه را براي  اما به نظر مي. او و تعليم و ارشاد و هدايت مردم، منع ايجاد كنند
م خود كشيدند وآن را اساس مجازات و عقوبت كساني قرار دادند كـه پيـرو شـيخ االسـال    

  .دادند بودند و به اقوال و آراي او كه اجتهادش بدانها منجر شده، فتوا مي ابن تيميه 
در شرح حال حـافظ ابـن كثيـر متوفـاي سـال       374، ص1، ج»الدرر الكامنة«در كتاب 

از ابن تيميه پيروي كرد، پـس بـه خـاطر حـب و     ) ابن كثير: (هجري قمري آمده است 774
هـاي   هـا و مصـيبت   ها و رنـج  رار گرفت و به سبب او سختيدوستي او مورد اذيت و آزار ق

  .زيادي ديد
الـدين محمـد    استاد شـمس : آمده است 98و 61، صفحات 2، ج»إنباءالغمر«در كتاب  

هجـري   783، متوفـاي سـال   »الضـياء «بن خليل جزري حنبلي مذهب و نصفي، امام مدرسه 
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تعزيـر و مـورد ضـرب و شـتم قـرار      قمري، به خاطر فتوا دادن به برخي از آراي ابن تيميـه،  
  .گرفت و از فتوا محروم شد
الدين مـرداوي،   فقيه يوسف بن ماجد ولي:  آمده است 83، ص2در كتاب مذكور، ج

هجري قمري، به خاطر فتوا دادن به برخي از آراي ابن تيميه، مورد  شكنجه و  783متوفاي 
  .اذيت و آزار قرار گرفت

الدين عمر بن سعيد قرشي بلخي  زين: مده استآ 42ص 3همچنين در همان كتاب، ج
هجري قمري، به خاطر انتساب به مذهب ابن تيميه، مورد شكنجه  792كتاني، متوفاي سال 

  .و اذيت و آزار قرار گرفت
حافظ ابن رجب حنبلي، متوفـاي سـال   : مي خوانيم 176ص 3باز در كتاب مذكور، ج

  .اقوال ابن تيميه، مجازات شد هجري قمري به خاطر فتوا دادن به برخي از 795
امام عالءالدين بـن ايـوب مقدسـي    : آمده است 30، ص3، ج»الدرر الكامنة«در كتاب 

داشـت و   هجري قمري، سخنان ابن تيميه، را دوست مي 748متوفاي سال » عليان«ملقب به 
به  .او در طريقه و روشش در مسائل اعتقادي، اشعاري دارد. بسياري از آرايش را نقل كرد

  .همين خاطر مورد اذيت و آزار و مجازات قرار گرفت
د . هجري قمري در خانـه مانـدگار شـد    791شارح رحمه اهللا پس از اين ماجرا تا سال 

الـدين يلبغـا بـن عبـداهللا ناصـري اتـابكي، يكـي از         األول همان سـال پـيش اميـر سـيف     ربيع
ــزرگ، درخواســت وظــايف و مســئوليتهايش را نمــود   ــدهان ب و از او خواســت كــه فرمان

اي را مبنـي بـر بازگردانـدن وظـايف و      ايـن فرمانـده نامـه   . اعتبارش به او بازگردانـده شـود  
را از او گرفـت،  » جوهريه«رقيبش علي اكبر، كسي كه مدرسه . مسئوليتهايش به او، نوشت

اي كـه نوشـته بـود، منصـرف شـود امـا        با اين امر مخالفت نمود و كوشيد تا فرمانده از نامه
بدين صورت شارح به وظايف و . نتيجه ماند و فرمانده به سخنش اعتنايي ننمود تالشش بي

» جوهريــه«مســئوليتهايش بازگشــت و در مســجد جــامع اَفــرم خطبــه خوانــد و در مدرســه  
  .تدريس نمود

  وفات او
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هجري قمري دار فـاني   792امام و عالمه صدرالدين علي بن ابي جعفر در ذي القعده سال 
خداوند او را مورد رحمت واسـعه  . به خاك سپرده شد» سفح قاسيون«گفت و در را وداع 

  !خويش قرار دهد
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منابعي كه شرح حال و زندگينامه شـارح عقيـده طحـاوي، ابـن ابـي العـزّ را       
  اند آورده
، تـأليف  359-358، 271، 139، 91-89، 82، 21ص ،»تاريخ ابن قاضـی شـهبه  « -1

هجـري   851ضي شهبه اسـدي اهـل دمشـق، متوفـاي سـال      الدين ابوبكر بن احمد بن قا تقي
  .قمري با تحقيق دكتر عدنان درويش

الـدين ابوالفضـل    ، تـأليف حـافظ شـهاب   3/50و  98-2/95 ،»إنباءالغمر بأبناءالعمر« -2
ابن حجـر نـام شـارح را    . هجري قمري 852احمد بن علي بن حجر عسقالني، متوفاي سال 

و ابـن طولـون در   » شـذرات الـذهب  «ن عمـاد در كتـاب   احمد آورده اما اشتباه كـرده و ابـ  
  .اند در اين اشتباه از او پيروي كرده» الثغر البسام«كتاب 
الـدين ابوالحسـن يوسـف     ، تأليف جمال1/465، »الدليل الشافی علی املنهل الصافی« -3

  .هجري قمري 874بن تغري بردي، متوفاي سال 
الدين محمـد   اثر ذهبي، تاليف شمس »مدول اإلسال«، در ذيل كتاب »وجيز الکالم« -4

اين كتاب نسخه خطي است كـه  . هجري قمري 902بن عبدالرحمن سخاوي، متوفاي سال 
كتـاب فـوق در   . نگهـداري شـده اسـت    1189در كتابخانه كوبريلي در استانبول به شـماره  

صفحه و در زمان حيات مؤلف نوشته شده و چندين جا بـه خـط مؤلـف نوشـته شـده       228
  .است

الـدين عبـدالرحمن بـن     تـأليف جـالل   ،»حسن احملاضرة فی تاريخ مصر والقـاهرة « -5
  .ق. هـ 911بكر سيوطي، متوفاي سال  ابي

الدين محمـد بـن    تأليف شمس 201، ص»الثغر البسام فی ذکر من ولی قضاء الشام« -6
  .ق. هـ 953علي بن طولون دمشقي صالحي حنفي، متوفاي سال 

، تأليف مصـطفي بـن عبـداهللا اهـل قسـطنطنيه رومـي و       1143ص ،»کشف الظنون« -7
  .ق. هـ1067حنفي مذهب، حاجي خليفه، متوفاي سال 

، تأليف ابوالفالح عبدالحي بـن احمـد   6/326، »شذرات الذهب فی أخبار من ذهب« -8
  .ق. هـ 1089ابن عماد دمشقي حنبلي مذهب، متوفاي سال 
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. ق. هــ  1248اشا بغدادي، متوفاي سـال  ، تأليف اسماعيل پ1/726 ،»هدية العارفين« -9
آورده و او را با پدرش قاطي كرده  719، ص1همچنين شرح حالش را در همين كتاب، ج

و شرح عقيده طحاوي را به پدرش علي بن محمد نسـبت داده و او تـاريخ وفـاتش را سـال     
  .هجري قمري آورده است 746

  چاپهاي قبلي اين شرح
اين كتاب بـا  . ر چاپخانه سلفيه مكه مكرمه بوده استق د. هـ1349چاپ اول، سال -1

خداونـد او را مـورد    -عنايت و حمايت دانشمند عالمـه شـيخ عبـداهللا بـن حسـن آل شـيخ      
از : گويد ناشر كتاب مي. چاپ شد -رحمت خويش قرار دهد و پاداشش را چند برابر كند

و غلـط و تحريـف   آنجايي كه نسخه خطي شرح عقيده طحاوي كه به چاپ رسيده، اشتباه 
زيادي دارد و تصحيح نشـده و اصـل صـحيح و سـالمي بـراي آن وجـود نداشـته تـا بـا آن          
مقايسه شود، از اين رو استاد بزرگوار عبداهللا بن حسن بن حسين آل شـيخ بـه تصـحيح آن    
عنايت ورزيده، بدين خاطر انجمني از اساتيد و طالبان علم از اهل نجد و حجاز كه بالغ بـر  

پس نسخه خطي مذكور بـا حضـور اسـتاد شـيخ عبـداهللا و افـراد       . دند، تشكيل دادده نفر بو
  .مذكور خوانده، و در حد توان و تالش تصحيح شد

انـد، چيـزي راجـع بـه آنهـا        اين تصحيحاتي كه بنـا بـه اجتهادشـان انجـام داده    : گوييم
بـه آن اشـاره   دانيم، زيرا در تعليقات و حواشي چيزي نيامده كه بر آن داللـت كنـد يـا     نمي

توانسـتيم از   بود، مي و اگر اصلي كه افراد مذكور بدان تكيه نمودند، در اختيار ما مي. نمايد
  .اين تصحيحات اطالع حاصل كنيم و منزلت و ارزش آنها را بدانيم

ق در مصـر در دارالمعـارف بـا تحقيـق بـزرگ محققـان       .هـ1373چاپ دوم، سال  -2
در مقدمـه كتـاب آورده كـه    . رحمـه اهللا بـوده اسـت   عصر خود، استاد احمد محمد شـاكر  

نسخه خطي معتبر و قابل اعتماد براي كتاب نيافته، حتي اصل نسخه خطي كـه چـاپ قبلـي    
بر اساس آن بوده، بدان دسترسي نداشت؛ از ايـن رو بـه نسـخه چـاپ شـده در مكـه تكيـه        

و روايـت   نموده و در حد تـوان كوشـيده تـا سـخنان شـارح را تصـحيح نمايـد و احاديـث        
  .موجود در آن را با اصول و ضوابط علم احاديث مطابقت داده است
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كرد كه خداوند او را توفيق دهـد تـا اصـل معتبـر و      استاد احمد محمد شاكر آرزو مي
قابل اطميناني براي اين كتاب به دست آورد كه در تحقيق و تصحيحش بدان تكيـه نمايـد   

  .ر آيدتا اينكه در نهايت كتابي سالم و صحيح د
كتابخانه اسالمي با تحقيـق جمـاعتي از   . ق در دمشق. هـ1381چاپ سوم، در سال  -3

  .علما و تخريج احاديث توسط شيخ ناصرالدين آلباني آن را منتشر كرد
ق نوشته شده بـود، تكيـه شـده    . هـ1322در اين چاپ به اصل نسخه خطي كه به سال  
  .است

ادي دارد حتي آيات قرآني موجود در آن، اين نسخه خطي، اشتباهات و تحريفات زي
از عكس اصل نسـخه خطـي كـه همـراه      10به عنوان مثال به صفحه . غلط نوشته شده است

ايـن اشـتباهات و   . كتاب چاپ شده، نگاه كنيد كه چقدر اشتباه و غلط در آن وجـود دارد 
ن مـذكور كـه اقـدام بـه تصـحي       ح و تحريفات اصل نسخه خطي آن قدر زياد بود كه انجمـ

چاپ كتاب نمودند، مجبور شدند كه به نسخه استاد احمد شـاكر رحمـه اهللا تكيـه كننـد و     
ها و اشـتباهات و تحريفـاتي كـه در ايـن اصـل نسـخه خطـي آمـده،          اضافات اندك و غلط

هـا و تحريفـات و    سـپس در پايـان همـه اشـتباهات و غلـط     . دوباره مورد بررسي قرار دهند
. ي با تكيه بر نسخه استاد احمد شـاكر، تصـحيح شـدند   اضافات موجود در اصل نسخه خط

  .اي نشده است اما در حواشي كتاب به اين امر اشاره
ق در شـام بـا تحقيـق و تخـريج اسـتاد شـعيب       .هــ 1401چاپ چهارم كه در سـال   -4

شعيب ارناؤوط در اين چاپ به نسـخه اسـتاد احمـد شـاكر تكيـه      . ارناؤوط صورت گرفت
وي . هايي پي برد كه در نسخه استاد احمد شاكر موجود بـود  و غلطكرده، اما به اشتباهات 

در تصحيح آنها به منابع و مĤخذي كه در اختيارش بود و نگارنده كتاب از آنها نقل كـرده  
بود، تكيه نمود اما در حواشي كتاب به آن تصحيحات و منابعي كه تصـحيح را از آن نقـل   

  .از بين بردن ارزش علمي آن شده است نموده، اشاره نكرده است كه اين خود باعث
ق در مصر با تحقيـق دكتـر عبـدالرحمن عميـره،     . هـ1402چاپ پنجم كه در سال  -5

محقق كتاب آورده كـه وي  . كتابخانه معارف در رياض آن را منتشر كرد. صورت گرفت
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» أسـيوط «واليت / الدين سيوطي در استان  اصل نسخه خطي اين شرح را در كتابخانه جالل
اين نسخه خطي نسبت به ديگـر نسـخه هـاي خطـي،     : در كشور مصر كشف كرده و گفت

بـا ايـن وجـود آن را اصـل قـرار نـداد       . تر و الفاظ و عبارات آن صحيح تر است بسيار دقيق
گـذاري كـرد، و نسـخه     آن راعالمـت ) ب(بلكه آن را در مرتبه دوم قـرار داد و بـا حـرف    

) أ(عنــوان اصــل قــرار داد و آن را بــا حــرف  چــاپ شــده توســط كتابخانــه اســالمي را بــه
در حـالي كـه روش علمـي معمـول در     . گذاري كرد، و هر دو نسخه را با هم آورد عالمت

تحقيق، اين است كه اصل نسخه خطي به عنوان اصل قرار داده شود و بدان تكيه شود و به 
هي موجـود  آنچه چاپ شده اعتنا نشود مگر اينكه در اصل نسخه خطـي، تحريـف و اشـتبا   

توان با مراجعه به نسخه چاپ شـده   باشد يا عبارتي از آن افتاده باشد كه در اين صورت مي
  .آن را جبران و از آن استفاده و بدان اشاره شود

اي دقيـق   عجيب اينكه، محقق ايـن نسـخه خطـي را كـه بـدان تكيـه نمـوده، بـه گونـه         
هـايي   بر دهد و عكـس نمونـه  توصيف ننموده كه از ارزش و منزلت و تاريخ نگارش آن خ
  .از آن نسخه خطي را نياورده تا پژوهشگر را از آن مطلع سازد

با مطابقت و بررسي برخي از صفحات كتاب در ايـن چـاپ، معلـوم شـد كـه محقـق،       
نسخه چاپ  شده توسط كتابخانه اسالمي را به عنوان اصل قرار نداده بلكه هر دو نسـخه را  

اصالح نموده و به جاي آنهـا عبـارات ديگـري را آورده بـدون     با هم تلفيق كرده و آنها را 
  .اي به آن كرده باشد آنكه اشاره

ق در بيروت توسط انتشارات دارالبيان بـه چـاپ   .هـ 1405چاپ ششم كه در سال  -6
بشير محمد عيون آن را تحقيق كرده و احاديث : در صفحه عنوان كتاب آمده است. رسيد

  .حاشيه نوشته است آن را تخريج نموده و بر آن
اي كه ناشر بدان تكيـه نمـوده، مطابقـت كـرديم، ديـديم       ما اين چاپ را با اصل نسخه

كه ميان اصل نسخه خطي كه بدان تكيه شده و نسخه چاپ شده فرق بزرگـي وجـود دارد   
دهد تحقيق علمي و معتبر در اين چاپ رعايـت نشـده و ناشـر، آن را از اصـل      كه نشان مي

ن تكيه نموده، و نسخه احمـد شـاكر، و نسـخه چـاپ شـده در مكـه تلفيـق        اي كه بدا نسخه
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هاي زياد و نقص بسـياري از كلمـات و احيانـاً     نموده، و در حواشي كتاب به خطاها و غلط
  .اي نكرده است هايي كه فقط در اصل نسخه خطي آمده، هيچ اشاره اضافه

كثـر آنهـا از تحقيقـات و    اما راجع به تعليقات و تخريج احاديث اين چاپ بايد گفت ا
  .اند تعليقات استاد شعيب ارناؤوط كه در چاپ چهارم تدوين شده، گرفته شده

  .شود همچنان كه اين امر با مطابقت ميان دو چاپ معلوم مي

  هاي خطي كه در تحقيق بدانها تكيه شده است توصيف اصل نسخه
ترين نسخه و بهترين  ميكه به عنوان نسخه اصلي قلمداد شده، زيرا قدي: نسخه اول -1

اين نسخه كپي نسـخه  . گذاري شده است عالمت) أ(ترين نسخه است كه با حرف  و واضح
  .باشد مي 539: در بغداد به شماره 1»قادريه«اصلي موجود در كتابخانه مدرسه 

تعداد سطرهايش در . باشد مي 19×14برگ در مقياس  339تعداد برگهاي اين نسخه، 
  .كلمه دارد 12ت و هر سطر تقريباً سطر اس 17هر صفحه 

گذاري زيبا نوشـته شـده، و    اي گرانبها است، با خط درشت و اعراب اين نسخه، نسخه
سپس بـا نسـخه مؤلـف     2.از نسخه مؤلف كه در زمان حياتش كنترل نموده، نقل شده است

همچنـان كـه در   . پس از وفاتش مطابقت داده شـده و بـر اسـاس آن تصـحيح شـده اسـت      
 186، 126، 113، 63، 54، 51، 50، 44، 34، 30، 25، 18، 15، 10، 9، 7، 5برگهـاي  حاشيه 

                                                
. باشد يها در عصر خود م منسوب  به امام و عالم و زاهد، شيخ عبدالقادر گيالني، امام و بزرگ حنبلي  1

معروف اسـت، واقـع   » باب األزج«كه در تاريخ عباسيان به » باب الشيخ«اين مدرسه در شهر بغداد محله 
ها، ابوسعد مبارك بن علي مخرّمي بغدادي بـوده كـه    اين مدرسه در اصل مدرسه بزرگ حنبلي. شده است

ار تدريس در آنجا بوده و د عهده) ق.هـ561يعني سال (شاگردش شيخ عبدالقادر گيالني تا زمان وفاتش 
  .به همين خاطر به او منسوب شده است

نماييم از سرپرست اوقـاف مدرسـه قادريـه، جنـاب آقـاي يوسـف        اينجا نهايت تشكر و سپاسگزاري مي
نموده و آن را به عنوان سهمي در خدمت و نشر علـم بـه   ) ج(گيالني كه اقدام به كپي اين نسخه و نسخه 

 .ما هديه داد

ق يعني ده سال قبل از وفات مؤلف آن را تمام كرده همـان طـور   .هـ782ه اين نسخه در سال نويسند -2
 .كه در صفحه آخر نسخه آمده است
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ايـن نسـخه بـا نسـخه     «: آمـده اسـت   186در حاشـيه برگـه   .  اين نكته قيد شده است 190و 
خداونـد او و  . مصنف كه با خط خود نوسته و بر او خوانده شده، مطابقت داده شـده اسـت  

  .»!آمينما را مورد رحمت خويش قرار دهد 
در حواشي اين نسخه، تصـحيحات زيـادي وجـود دارد و كلمـات و عبـاراتي كـه در       

  .گذاري شده است برداري افتاده، آورده شده و اكثر نصوص احاديث اعراب اثناي نسخه
االول  ايـن نسـخه در روز پنجشـنبه دوازدهـم ربيـع     «: در برگه آخر نسخه مذكور آمده

به بخشـش پروردگـار توانـايش، عمـر بـن محمـد بـن        ق به دست بنده نيازمند .هـ782سال 
خداوند با لطف و مرحمـت خـويش بـا وي برخـورد     . احمد بن يحيي حنفي به پايان رسيد

  .»!نمايد و پدر و مادرش و همه مسلمانان را مورد مغفرت قرار دهد آمين
يكي از اشكاالت و معايب اين نسـخه، آن اسـت كـه در صـفحه عنـوان، نـام شـرح و        

اي از آن، كه قسمتي از برگه نهـم اسـت، افتـاده، و تحريفـات و      و صفحه1نشده، مؤلف قيد
دهـد مطابقـت بـه طـور دقيـق       برگ آخر وجود دارد كه نشان مـي  40اشتباهات زيادي در 

  .انجام نشده است
ايـن نسـخه، كپـي اصـل     . گذاري شـده اسـت   عالمت) ب(نسخه دوم كه با حرف  -2

ليمانيه «چسبيده به كتابخانه » ه ليالل«نسخه خطي موجود در كتابخانه  در اسـتانبول زيـر   » سـ
بـرگ در مقيـاس    177اين نسـخه،  . باشد ها مي اي از نسخه در ضمن مجموعه 2320: شماره

كلمـه   20سطر اسـت وهـر سـطر تقريبـاً      19تعداد سطرهايش در هر صفحه، . است 21×15
اثـر امـام   » عقيـدة الطحاويـة  النور الساطع فی شرح ال«: در صفحه اول، نام سه كتاب. دارد

اثـر دانشـمند گرامـي ابـن العـزّ حنفـي، و       » شرح العقيدة الطحاويـة «بزرگوار منكوبرس، و 
                                                

هاي خطي اين شرح، اين باشد كـه شـارح رحمـه     شايد علت قيد نشدن نام مؤلف بر روي اكثر نسخه -1
ائي را بـه او نسـبت دادنـد كـه بـه      اهللا همان طور كه گفته شد از وي نزد حاكم وقت بدگوئي شد و چيزه

گمانشان، او از اهل سنت خارج شده، اين امر باعث شد حاكم او را به تعزير و بركنار شدن از وظـايف و  
شـدند و از خوانـدن تأليفـاتش     اي كه عامه مردم از اطراف او دور مـي  مسئوليتهايش محكوم كند به گونه

كردند تا مردم به سوي آنهـا روي   عمداً نامش را حذف مي ها از اين رو نويسندگان آن نسخه. ترسيدند مي
 .آورند و نفع و فايده آنها فراگير باشد و ميان عامه مردم پخش شوند
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قيد شده است پس از مراجعه به آن براي ما معلوم شد كـه  » اجلواهر املضية فی عقائد احلنفيه«
» ن ابی العزشرح اب«. باشـد  كتاب سوم در آن نيست و اين نسخه تنها شامل دو شرح اول مي

» شرح الطحاوی«: شود كه در اين صفحه با خط درشت نوشـته شـده   شروع مي  75از برگه 
با خطي ديگر و باريك و متفاوت با خط قبلي و با رنگ آبـي  » أبي«سپس لفظ . اثر ابن العزّ
» شرح طحاوي«. رسد به پايان مي 179داخل شده است و در برگه » العز«و » ابن«ميان كلمه 

رگ از اين مجموعه را اشغال كرده، و با خطي باريك و نزديك به هـم نوشـته شـده    ب 104
خواندن بعضي از جمالت براي افـراد نـاوارد بـه خـاطر واضـح نبـودن و تـداخل بـا         . است

  .همديگر، سخت است
اي مطمئن و خوب و قابل اعتماد اسـت كـه يكـي از علمـا اقـدام بـه        اين نسخه، نسخه

در . ي كه از خط مؤلف نقل شده، نمود و با آن مطابقت داده شدا نوشتن آن از روي نسخه
هـا   اين نسخه در شب جمعه هفتم ماه محرم آغاز مـاه «: برگه آخر نسخه مذكور آمده است

سپاس . اي كه از خط مؤلف رحمه اهللا نقل شده، نوشته شد ق از روي نسخه.هـ 883به سال 
و سـنت همـراه محمـد و پيـروان و     خداوند مـا را بـر قـرآن    . و ستايش مخصوص خد است

نيازمنـد بخشـش خداونـد، هبـة اهللا ابونصـر      ! ياران و همسـران و فرزنـدان و امـتش بميرانـد    
عبدالوهاب بن احمد بن محمد بن عبداهللا بن ابراهيم بن ابي نصر محمد بن عربشاه بـن ابـي   

  .حنفي آن را نوشته است 1بكر عثمان انصاري 

                                                
او عبدالوهاب بن احمد بن محمد بن عبداهللا بن ابراهيم، تاج بن شـهاب طرخـاني، سـپس دمشـقي و      -1

  .معروف استحنفي مذهب، مقيم قاهره است و همچون پدرش به ابن عربشاه 
به دنيـا  » قپجاق«از صحراي » حاج طرخان«ق در شهر .هـ813شنبه هيجدهم شوال سال  وي در روز سه

. و سپس به شام از آنجا نقل مكـان نمـود  » حلب«و پس از آن به » توقات«سپس همراه پدرش به . آمد
او به قرائت صـحيح  . قرآن را خواند و در محضر پدرش علوم عربي و فقه و ديگر علوم ديني را آموخت

همچنـين از عايشـه دختـر شـرائحي، و     . مسلم توسط پدرش براي قاضي شهاب ابن الحبال گوش فرا داد
سپس بـه  . او مدتي در قضاوت در شهر دمشق و قاهره، نايب قاضي بود. حافظ ابن حجر كسب علم نمود

از آن دست كشـيد  و  سپس در شوال سال بعدي . ق در دمشق به طور مستقل قضاوت نمود.هـ884سال 
  .هاي كه به سبب قضاوت در دمشق بدهكار شد، زياد شكايت نمود  به قاهره آمد و از دست قرض
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  .»!لطاف خفيه خود با آنان برخورد نمايد آمينخداوند متعال با كرم جليه و ا
اي كـه از آن نقـل شـده،     ايـن نسـخه بـا نسـخه    «: در حاشيه اين صفحه نيز آمده اسـت  

مطابقت داده شده و بـر اسـاس آن تصـحيح شـده، سـتايش و سـپاس مخصـوص خداونـد         
  .»است

ي نوشته شـده امـا از لحـاظ خـوبي و دقـت و بررسـ      ) أ(اين نسخه گرچه بعد از نسخه 
اش منحرف نمي شد چون در چندين جـا، كلمـه    چيزي ازآن كمتر ندارد اگر قلم نويسنده

او بعضي از آنها را با مطابقت اين نسخه با اصل نسخه جبران نموده . اي افتاده است يا جمله
ايـم، آنهـا را    اما موارد زيادي را جبران نكـرده، كـه مـا در تعليقـات و حواشـي كـه آورده      

  .ايم خاطرنشان ساخته
كند،  آنچه اين امر را تأييد و تقويت مي. نقل شده است) أ(چه بسا اين نسخه از نسخه 

  :باشد ها مي تطابق و توافق و مثل هم بودن دو نسخه در حاشيه
ليس فی النسـخة األصـل   «: اين متن آمده اسـت ) أ(از نسخه  10در پاورقي برگه -1

وجـود  » إن«در نسـخه اصـلي كلمـه    «: »نو الظاهر أن نظم الکالم يحسن ا أو يتعـي » إن«
ظاهراً نظم كالم با بودن آن، زيباست، حتماً بايد اين كلمه باشد تا نظم كالم درست . ندارد
  .آمده است 81برگه ) ب(عين همين تعليق در نسخه . »باشد

» اهللا مخلصـين لـه الـدين   «: نسخة األصل: آمده است) أ(نسخه  15در پاورقي برگه  -2
  .صح

» صـح «، كلمـه  »و قـال «و باالي كلمـه  . وجود دارد 83برگه ) ب(تن در نسخه همين م
  .قيد شده است

                                                                                                                     
و تـا زمـان وفـاتش بـه سـال      . در قاهره فقه را تدريس نمود» صرغتمشيه«مدتي نگذشت كه در مدرسه 

كـه  » طريقـة الخـالف  دالئل اإلنصاف نظـم مسـائل   «از جمله تأليفاتش كتاب . ق در قاهره ماند.هـ901
الجـواهر  «و كتـاب  » اإلرشاد المفيد لخـالص التوحيـد  «بيشتر از بيست و پنج هزار بيت شعر است، كتاب 

  .باشد مي» المنّضد في علم الخليل بن احمد
، 620، 67، صـفحات  »كشف الظنون«؛ 98-97صص 5اثر سخاوي، ج» الضوءالالمع«شرح حال وي در 

 . آمده است 5ص 8، ج»شذرات الذهب« ؛ و1796، 1405، 1056، 925، 759
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تعليقي طوالني آمده و عين همين تعليق در پـاورقي  ) أ(نسخه  40در پاروقي برگه  -3
  .آمده است) ب(نسخه  92برگه

 فی«: متن حاشيه اولي اين است. دو حاشيه وجود دارد) أ(نسخ  50در پاورقي برگه -4
بـا همـزه   » دؤاد«در نسـخه اصـلي كلمـه    «: »نسخة األصل دؤاد باهلمز، والصواب ترک اهلمز

ر   «: متن حاشيه دوم اين است. »آمده و درست آن است كه بدون همزه باشد جـأوس بـن ح
ر بـا فـتح     «:»بفتح الحاء و الجيم، و وائل بن حجر بضم الحاء و سكون الجـيم  جـأوس بـن ح

عين هر دو حاشيه در برگه . »»جيم«و سكون » حاء«ل بن حجر با ضم ، و وائ»جيم«و » حاء«
  .هم آمده است) ب(نسخه  95

حاشيه اي طوالني از سهيلي نقل شده كه عين اين ) أ(نسخه  115در پاورقي برگه   -5
  .موجود است) ب(نسخه  115حاشيه در پاورقي برگه 

  :نين استاي آمده كه نص آن چ حاشيه) أ(نسخه  191در برگه  -6
أنه : أنه من اإلرجاِء، والثانی: خبط املؤلف رمحه اهللا فی اشتقاق اسم املُرجِئة قوالن، أحدمها«

من الرجاء، ولکن املشهور مرجئة باهلمز، وهو من اإلرجاء، واملعنی قريب الجتماع الکلمتين فی 
از چـه  » مرجئـه «به خط مؤلف رحمه اهللا آمده كه راجع به اينكـه كلمـه   « :»اإلشتقاق األکرب

گرفته شـده  ) اميد(» رجاء«از  -از إرجاء گرفته شده، دوم -اول: گرفته شده، دو قول هست
معنـاي  . گرفته شده است» ارجاء«اما مشهور آن است كه مرجئه با همزه آمده، كه از . است

عـين ايـن   . »رسـند  هر دو نزديك به هم است چون دو كلمه در اشتقاق بزرگتر بـه هـم مـي   
  .آمده است) ب(نسخه  137ر پاروقي برگه حاشيه د

ها، نام شارح را صراحتاً در چندين جا  آورده است كه  اين نسخه از ميان تمامي نسخه
از جمله جاهايي كه اين نسخه نـام شـارح   . اند ها هيچ كدام نام شارح را نياورده ديگر نسخه

  :را آورده، اينها هستند
  .صفحه اول مجموعه نسخه -اول

  .ر آغاز شرحد -و دوم
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اين امر، فايده بسيار زيادي دارد، چون شناخت شارح كه شخصيت و وضع و حـالش  
كنـد، و نسـبت دادن شـرح بـه او را      بر بسياري از اهل علم پوشيده بود را براي ما ميسر مـي 

  .كند تر مي تر و محكم مطمئن
 ايـن نسـخه، كپـي  اصـل    :  گذاري شده اسـت  عالمت) ج(نسخه سوم كه با حرف  -3

بـرگ در   233تعداد برگهـايش  . باشد نسخه خطي موجود در كتابخانه قادريه در بغداد مي
 13سطر است و هر سـطر تقريبـاً    21تعداد سطرهايش در هر صفحه، . است 21×14مقياش 

ايـن نسـخه از نظـر زمـاني پـس از دو نسـخه       .و با خطي واضح نوشته شده است. كلمه دارد
) أ(گرفته شده، چون صفحاتي كـه از نسـخه  ) أ(ي از نسخه قبلي نوشته شده و به احتمال قو

جاي صفحه افتـاده از ايـن نسـخه در وسـط روي دوم     . افتاده از همين نسخه نيز افتاده است
همچنين در صفحه عنوان اين نسخه، نام كتاب و مؤلف آن قيد نشـده همـان   . است 6برگه 

اي نشده كه اين نسخه با اصل  ارهنيز به همين صورت بود و در آن اش) أ(طور كه در نسخه 
هـا در   همچنين بعضي اشتباهات و غلـط . اي كه از آن گرفته، مطابقت داده شده است نسخه

آن موجود است و كلمات و عباراتي در جاهاي زيادي از اين نسخه افتاده كه باعـث شـده   
  .باشد) ب(و ) أ(تر از نسخه  اين نسخه از لحاظ خوبي و دقت و درستي پايين

قد وقع الفـراغ مـن   «: ر برگه آخر اين نسخه عبارتي آمده كه نص آن چنين استد
کتابته يوم األحد وقت الظهر يوم احلادی والعشرين من شهر شوال علی يـد أفقـر العبـاد،    
وأحوجهم إلی اهللا، حممد بن احلاج شهاب بن احلاج حممد بن يحيی تکريتی، اللهم اغفرله وملن 

ستکتبِه، وملن نظر فيه، وجلميع املسلمين، وذلک سنة ألف ومئتين وسـبعة  علّمه، وملشايخه، وملُ
ق توسـط  . هــ 1217نوشتن اين نسخه، ظهر يكشنبه بيست و يكم شوال سـال  «: »!عشر سنة

نيازمندترين بنده به خداوند، محمد بن حاج شهاب بن حاج محمـد بـن يحيـي تكريتـي بـه      
تيد او و كسي كه بر او امال كرده و كساني كه به او و معلمان و اسا! پروردگارا. پايان رسيد

  .»اند را ببخشاي آن نگاه  كرده
انتقلت بالشراء الشرعی إلی أقلّ عباداهللا الفقير «: در دنباله آن در همان برگه آمده است

اين نسخه با معاملـه شـرعي بـه حقيرتـرين     «: »املقر بالذنب والتقصير أمحد السويدی، عفی عنه



  هشرح عقيده طحاوي  110
 

. معترف به گناه و تقصير، احمد سويدي منتقل شده اسـت ] بخشش خدا[، نيازمند بنده خدا
  .»!گناهانش مورد بخشايش قرار گيرد

مرطوب شده و چند سطري از آنها از بين رفتـه و بسـياري    223و 222، 189هاي  برگه
  .اند از كلمات پاك شده

يحاتي بـر اسـاس   تعليقـات و توضـ   101و  87، 86، 79، 68، 61، 55، 14هـاي   در برگه
آنچه در شرح آمده، وجود دارد كه اكثر آنها از شيخ االسالم ابن تيميـه و شـاگردش ابـن    

اند و اين تعليقات و توضيحات ممكن است از نويسنده نسخه يا كساني كه بـه   قيم نقل شده
  .اند، باشد اين شرح نگاه كرده

سـخه، كپـي اصـل    ايـن ن . گذاري شده اسـت  عالمت) د(نسخه چهارم كه با حرف  -4
مـي باشـد كـه شـيخ      352در ريـاض زيـر شـماره    » دخنـه «نسخه خطي موجود در كتابخانه 

در صفحه . در اين نسخه، نام مؤلف نيامده است. محمد بن ابراهيم آن را وقف نموده است
شارح آن، استادش  »شرح الطحاوية فی العقيدة السلفية«: عنوان آن، اين عبارت آمده است

از استاد ما شـيخ عمادالـدين بـن    : در بحث ايمان آورده. اعيل بن كثير استعمادالدين اسم
  .كثير سؤال شد

تعـداد سـطرهايش در   . اسـت  20×14برگه در مقياس  202هاي اين نسخه،  تعداد برگه
  .كلمه دارد 12هر سطر تقريباً . سطر مي باشد 17هر صفحه 

كـاري بـه    قـت و محكـم  اش د خط اين نسخه واضح و خوانا و زيباسـت، امـا نويسـنده   
هاي زيادي در نسخه موجود است كه كسـي آن را خوانـده    خرج نداده و اشتباهات و غلط

اش كـه نسـخه مـذكور از آن گرفتـه شـده،       آنها را تصحيح نموده يا آن را بـا اصـل نسـخه   
براي مـا معلـوم نشـد كـه صـاحب ايـن       . مطابقت داده سپس آن را در حواشي آورده است

  .دهد به هر حال از درك و علم و معرفت خبر مي تصحيحات كيست اما
اين نسخه، آخرين نسخه اين شرح است، كه سليمان بن ملّا محمد بن ملّا عبـدالرحمن  

ق .هــ 1217بن مّلا عبـداهللا بـن مرعـي بـن ناصـر بـن حسـين مشـهور بـه سـويدي، در سـال            
  .است همچنان كه در برگه آخر نسخه آمده. برداري آن را به اتمام رساند نسخه



  111         هشرح عقيده طحاوي
  

ايم همچنان كه در تعليقات و توضـيحات مـا    در چندين جا از آن نسخه استفاده كرده
  .بيان شده است

  ويژگيهاي اين چاپ
برد و اين شـناخت   شناخت يقيني و قطعي شارح كه هر گونه ترديدي را از بين مي -1

  :شود به خاطر موارد زير حاصل مي
خطي كه بدان تكيه نموديم و آن هـم   هاي با آمدن نامش بر روي يكي از نسخه) الف

  .است) ب(نسخه
اثـر سـخاوي آمـده و در آن بـه منسـوب      » وجيزالکالم«شرح حالي كـه در كتـاب   ) ب

  .بودن اين شرح به او تصريح شده است
او و ميان برخـي  » االتباع«وجود تشابه در افكار، اسلوب و دليل ميان مطالب رساله ) ج

  .از محتويات اين شرح
اثر مرتضـي زبيـدي آمـده كـه در      146، ص2، ج»شرح اإلحياء«ه در كتاب متني ك) د

و ايـن را شـيخ محمـد    . آن به منسوب بودن اين شرح به ابن ابـي العـزّ تصـريح شـده اسـت     
  .نصيف رحمه اهللا كشف كرده و استاد احمد شاكر بدان اشاره كرده است

. ح بـه او بـه منسـوب بـودن شـر     1142در صـفحه  » کشف الظنون«تصريح صاحب ) هـ
به اشتباه اين شرح را به پدر ابن ابـي العـزّ علـي بـن محمـد متوفـاي       » هدية العارفين«صاحب 

ق نسبت داده و پدرش را به صدرالدين ملقب نموده در حالي كـه ايـن لقـب،    . هـ746سال 
  .باشد لقب پسرش، ابن ابي العزّ مي

نجه و اذيـت وآزار قـرار   مسائل و مطالبي كه به خاطر آنها، ابن ابي العزّ مـورد شـك  ) و
آمـده، اكثرشـان در ايـن شـرح     » تاريخ ابن قاضی شـهبه «گرفت و اين مسائل كه در كتاب 

  .موجود است
حواله دادن اكثر مبحث موجود در اين چاپ به منابعي كه از آنهـا اسـتفاده نمـوده     -2

  .است
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آوردن متون و عبارات كتـاب بـه شـيوه صـيحح و دقيـق و مطمـئن آن گونـه كـه          -3
هـا،   مؤلف نوشته است و آن هم بـا تكيـه بـر چهـار نسـخه خطـي  كـه يكـي از ايـن نسـخه          

اي است كه در زمان حيات مؤلف نوشته شده و با نسـخه مؤلـف مطابقـت داده شـده      نسخه
و با مراجعه به منـابعي كـه مؤلـف     -گذاري شده است عالمت) أ(اين نسخه با حرف . است

هايي كه در  صورت تعداد زيادي از اشتباهات و غلطبدين . -از آنها گرفته است، مي باشد
گذشته از آن، از تعليقات و توضيحات مفيـدي كـه در   . چاپ قبلي بوده، جبران شده است

  .اين چاپ آمده، استفاده مي شود
ن يـا          -4 سـتخريج كامل احاديـث و روايتهـاي موجـود در آن و حكـم صـحت يـا ح

چه بسـا همـراه تخـريج،    . عيت راويان آنضعف به هر حديث متناسب با وضعيت آن و وض
كنـيم؛ زيـرا شـارح     اند، ذكـر مـي   عبارت حديث را آن گونه كه تخريج كنندگانش آورده

كنـد بلكـه    شـان نقـل نمـي    اهللا غالباً اين احاديث و روايتها را مسـتقمياً از منـابع اصـلي    رحمه
نمـوده، از حفـظ آن   چه بسا آن كسي كه شـارح از او نقـل   . كند غيرمستقيم آنها را نقل مي

احاديث را آورده در نتيجه در روايت آنها تقـديم و تـأخير و اختصـار و دسـت كـاري در      
  .لفظ روي داده باشد

اي كه در زمان حيات شـارح نوشـته شـده، بـر اسـاس       آيات قرآني در اصل نسخه -5
قرائت امام عرب زبان و قاري، ثقـه و مـورد اعتمـاد و صـادق، ابـوعمرو بـن عـالء بصـري         

اند؛ زيرا مردم شام در عصـر شـارح و قبـل از عصـر او از      ق نوشته شده.هـ154متوفاي سال 
ولي ما در ايـن چـاپ آيـات قرآنـي را بـر      . كردند قرائت ابوعمرو بن عالبصري پيروي مي

ايم؛  اساس قرائت حفص بن سليمان كوفي كه از عاصم بن ابي نجود روايت نموده، آورده
هـاي منـاطق    يـج در اكثـر كشـورهاي شـرقي اسـت و مصـحف      زيرا اين قرائـت، قرائـت را  

و در حاشيه، قرائت ابوعمرو را به خاطر حفـظ  . مختلف جهان بر اساس آن قرائت مي باشد
البته هر دو قرائت صحيح و ثابت است همچنان كه نزد دانشمندان اين فن، . ايم اصل آورده

  .معروف است



  113         هشرح عقيده طحاوي
  

كه مؤلف به اشتباه برخـي از احاديـث   آوردن تعليق و حاشيه بر بعضي از مواردي  -6
همچنــين آوردن تعليــق و حاشــيه بــر برخــي از . را بــه غيرمصــنفانِ آنهــا نســبت داده اســت

در ايـن  . تـر و بهتـر اسـت    اجتهادات و آراء مؤلف كـه معلـوم شـده، خـالف آنهـا، راجـح      
خـدا جـزاي خيـرش     -هاي استاد شيخ عبدالعزيز بـن عبـداهللا بـن بـاز     خصوص از راهنمايي

برخي از مطالب و مسائل مبهم و مشـكل بـراي او خوانـده شـد او     . ايم استفاده كرده -دهدب
البتـه ايـن مـوارد، در جاهـاي     . هم ضروري دانست كه تعليق و حاشيه بر آنهـا نوشـته شـود   

  .كمي از كتاب وجود دارند
ه اشاره به منابع و مĤخذي كه شارح از آنها اقتباس نموده، گاهي به عين آنهـا اشـار   -7

  .شده و گاهي به مفهوم آنها
هـاي اشـخاص و حوالـه دادن آنهـا بـه منـابع شـرح          معرفي و شناساندن مختصر نام -8

  .حالشان
حواشي و تعليقاتي متنوع كه شامل توضيح معناي مقصود از برخـي از آيـاتي كـه     -9

حي، بدانها استناد و استشهاد شده، شرح و توضيح كلمات و عبارات ناآشنا و الفاظ اصـطال 
  .تخريج شعر، معرفي بعضي اماكن و ديگر فوايد مي باشد

  .كند  آوردن عناوين فرعي در پاورقي كه بحثي را كه شارح آورده، معرفي مي -10
  .ها، اشخاص، كتب و كشورها آوردن فهرست آيات، احاديث، اشعار، فرقه -11



 

 

  



 

 

  جلد دوم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ١اهللا و نعم الوکيل حسبی

باهللا من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، مـن   2مدهللا، نستيعنه و نستغفره، و نعوذاحل

  .يهده اهللا فالمضلَّ له، و من يضلل فالهادی له
و أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريک له، و أشهد أنّ سيدنا حممداً عبده و رسـوله،  

  .کثيراًصلی اهللا عليه و علی آله و صحبه، و سلّم تسليماً 
  علم به اصول دين اشرف علوم است

أما بعد، از آنجايي كه علم اصول دين، بهترين علم است، چون بزرگي علم به خـاطر  
شود، و علم اصول دين به نسبت علم فقه، فقه  بزرگي چيزي است كه بدان علم حاصل مي

اصـول ديـن،   اكبر است و به همين خاطر امام ابوحنيفه رحمه اهللا كتـاب خـود را راجـع بـه     
و نيـاز بنـدگان بـه آن، بـاالتر از هـر نيـاز و ضـرورت ديگـري         . ناميده است 3»الفقه األكبر«

است، زيرا دلها حيات و آرامشي ندارند مگر زماني كه پروردگار و معبود و آفريـدگارش  

                                                
بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا، و صلي اهللا علـي سـيدنا محمـد و آلـه و صـحبه و      «) ب(در نسخه -1

 .آمده است» نيعسم اهللا الرحمن الرحيم، و به نستب«) ج(آمده و در نسخه » سلم

 .آمده است» نعوذ«) ب(در نسخه  -2

اين رساله در بردارنده اعتقادات اهل سـنت و  . ابوحنيفه منسوب است رساله كوچكي است كه به امام -3
رساله مذكور به تنها و همراه با شرحش اثر امام علم الهدي ابومنصـور محمـد بـن محمـد     . جماعت است

همچنين همراه با شرح ديگـرش اثـر   . ق در هند به چاپ رسيد.هـ333ماتريدي سمرقندي، متوفاي سال 
ق در مصر چـاپ  .هـ1014محدث علي بن سلطان قاري هروي مكي، متوفاي سال  امام و عالمه، فقيه و

در اين شرح، نقلهاي زيادي از همين شرح ابن ابي العز هست اما او نام ابن ابي العز را بـه صـراحت   . شد
 .نياورده است
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تـر از چيزهـاي ديگـر     داشـتني  را با اسماء و صفات و افعالش بشناسند و همـه آنهـا دوسـت   
و نـه چيزهـاي    -ند و تالش  دلها در راستاي چيزي باشد كه آنها را بـه خداونـد  نزدشان باش

  .نزديك گرداند -هاي خدا  ديگر از ساير آفريده
محال است كه عقل به تنهايي بتواند بدانها معرفت حاصل كند و به طور تفصـيل آنهـا   

ان را مبعـوث  را درك نمايد؛ از اين رو رحمت پروردگار عزيز رحيم اقتضا كرد كه پيامبر
گرداند تا مسائل اصول دين را به بندگان خدا بشناسانند و به سـوي آن دعـوت كننـد و بـه     

گوينـد، مـژده دهنـد و كسـاني را كـه بـه دعـوت         كساني كه به دعوت پيامبران لبيـك مـي  
كليد دعوت پيامبران و خالصـه  . ورزند، بترسانند پيامبران پاسخ نگفته و با آنان مخالفت مي

، شناخت پروردگار معبود با اسماء و صفات و افعالش است، چون تمـام مطالـب   رسالتشان
  . شود رسالت از اول تا آخر، بر اساس اين شناخت بنا مي

  :آيد سپس به دنبال آن، دو اصل زير مي
شناساندن راه رسيدن به خدا، كه آن هم شريعت و دين خداونـد اسـت  كـه در     -اول

  .بردارنده اوامر و نواهي اوست
شناساندن نعمتهاي جاودان به سالكان و رهروان اين راه پس از آنكه به خداونـد   -دوم
  .رسيدند

رسد، پيروی  شناسند که بيشتر از مهه  از راهی که به خدا می کسانی خداوند را تر می
  :کنند

شناسند كه بيشتر از همه از راهـي كـه    پس كساني خداوند عزّ وجل را بيشتر و بهتر مي
سد، پيروي كنند و بيشتر از همه حال و وضـعيت سـالكان را موقـع رسـيدن بـه       مي ر به خدا

دانند؛ به همين خاطر خداوند آنچه را بر پيامبرش نازل فرموده، روح ناميـده، چـون    خدا مي
خداونـد  . حيات حقيقي بر آن متوقف است و نور ناميده، چون هدايت بر آن متوقف است

روح را از « )15: غـافر ( �m³���²��±����º��¹���¸���¶��µ��´ ....l: فرمايـد  متعال مي
: فرمايـد  در جـاي ديگـري مـي   » فرستد امر خويش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد، مي

m��R��Q��P��O�N��M���L��K��J����������I��H��GF��E��D���C��B��A
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��e��d��c���b��a��`��_��^���]��\�����[��Z��Y���XW��V��U��T������S

g��f�����o����������n��m��l�������k������j��ihl1)ــورى ــه    « )53 - 52: ش ــه ب ــه ك ــان گون هم
كـه قـرآن   (ايـم   كرده يايم ، به تو نيز به فرمان خود جان را وح كرده يپيغمبران پيشين وح

كتاب چيسـت و ايمـان    يدانست ي تو كه نم) يپيش از وح. نام دارد و مايه حيات دلها است
ايم كه در پرتو آن هر كس از بندگان خـويش   نموده يرآن را نور عظيمكدام ، وليكن ما ق

ي به راه راست رهنمـود مـ  ) مردمان را با اين قرآن(تو قطعاً . بخشيم ي را بخواهيم هدايت م
! هـان  . كه در آسمانها و زمـين اسـت    يكه متعّلق بدو است همه چيزهائ يراه خدائي، ساز 

تحت نظارت دقيق او و بـا اطّـالع و اجـازه او     يهر كار و(گردد  ي همه كارها به خدا بازم
     . »)بدو مربوط است يپذيرد، و هر چيز ي انجام م

آورده و نـوري وجـود   ) ص(پس روحي وجود ندارد مگر دين و رسـالتي كـه پيـامبر   
  .ندارد مگر در صورت روشنايي گرفتن از دين

                                                
دين خاطر ب����»�L��K��J����������I��H«آيه : گويد مي 298، ص7، ج»زادالمسير«ابن جوزي در كتاب  -1

سـه قـول وجـود    » N��M«دانست و راجع به عبارت  پيش از وحي، قرآن را نمي) ص(بوده كه پيامبر
  : دارد
  .به معناي دعوت به سوي ايمان است -اول
نماز هـم ايمـان ناميـده شـده     . كه همه اينها ايمان هستند. هاي ايمان است منظور از آن، تمام نشانه -دوم

و خدا بر آن نيست كه ايمـان شـما را   «) : 143: بقرة( ��m��c��b������a��̀l:فرمايد آنجا كه خداوند مي
  .اين رأي ابن قتيبه و محمد بن اسحاق بن خزيمه است. »ضايع كند

موقعي كه در گهواره بود، هيچ آشنايي با ايمان نداشت چون قبـل از  ) ص(به اين معناست كه پيامبر -سوم
انـد، نقـل نمـوده     قولي را كه ابن قتيبه و ابن خزيمه اختيار كرده واقدي اين قول و. بلوغ كودك بوده است

در حديث از آن حضرت مشهور است كه ايشان خداوند را يكتـا مـي دانسـت و از بتهـاي الت و     . است
امام احمد بن حنبل . آورد و پيرو آيين ابراهيم عليه السالم بود عزي متنفر بود، حج و عمره را به جاي مي

بر آيين قوم خود بوده، حرف بدي زده است مگر ) ص(كند كه پيامبر هر كس گمان مي: گويد رحمه اهللا مي
  ... .خورد شدند، نمي نه اين است كه او گوشت حيواناتي كه براي پرستش بتها قرباني مي
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نان كه خداونـد متعـال   از طرف خدا آورده شفاست همچ) ص(دين و آييني كه پيامبر
�m¹��¸��¶��µ��́: فرمايد مي ��³ �l  )كتـاب [ايـن  : بگو« )44: فصلت [

  .»اند، هدايت و درمان است براي كساني كه ايمان آورده
امـا از   -هر چند به طـور مطلـق هـدايت كننـده و شـفا دهنـده اسـت        -پس دين اسالم

مؤمنان را ذكر كرده كـه بـراي    برند، از اين رو فقط آنجايي كه فقط مؤمنان از آن بهره مي
  .آنان هدايت كننده و شفا دهنده است

خداوند متعال پيامبرش را با هدايت و ديـن حـق فرسـتاده، پـس هـدايتي نيسـت مگـر        
  .از طرف خدا آورده است)  ص(درآنچه پيامبر

  وجوب ايمان اجمالي بر هر فردي
ايماني كلي واجمـالي   آورده،) ص(بدون شك بر هر فردي واجب است كه به آنچه پيامبر

آورده، فـرض كفـايي   ) ص(داشته باشد، و بدون شك شناخت تفصيلي درباره آنچه پيامبر
است، چون اين امر مشمول تبليغ آنچه خداوند بر پيامبرش نازل فرموده و مشمول تـدبر در  
قرآن و درك آن، دانستن كتاب و حكمت، حفظ و نگهداري ذكر، فرا خواندن و دعوت 

ي، امر به معروف و نهي از منكر، دعوت به سوي راه خدا با حكمت و موعظـه  به سوي نيك
و ديگر چيزهايي كه خداونـد بـر مؤمنـان واجـب كـرده،       1حسنه و مجادله به بهترين روش

  .باشد؛ از اين رو شناخت تفصيلي دين خدا بر مؤمنان فرض كفايي است مي

                                                
دانـد و بـدان     حـق را مـي  ) 2. كند داند و بدان عمل مي حق را مي) 1: انسان از سه حال خارج نيست -1

كساني كه حق را مي دانند و بدان عمل مي كنند، بـا حكمـت، بـه    . كند حق را انكار مي) 3. كند يعمل نم
كساني كه حال . سوي دين خدا دعوت مي شوند، زيرا حكمت، به معناي شناخت حق و عمل به آن است

ـ  دانند اما بدان عمل نمي دوم را دارند، يعني حق را مي وي ديـن خـدا   كنند، اين افراد با موعظه حسنه به س
عامه مردم نياز به اين دارند، زيرا نفس انسان هواهايي دارد كه او را به مخالفت بـا حـق   . شوند دعوت مي

شود؛ چـون جـدل    اما جدل، با آن به سوي دين خدا دعوت نمي. كشانند هر چند حق را شناخته باشد مي
قـت بـه بهتـرين روش بـا او     براي دفع معارض حق است يعني هرگاه كسي با حق معارضه نمـود ، آن و 

  .شود مجادله مي
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انايي و نيـاز و معرفتشـان و   اما آنچه بر تك تك مؤمنان فرض عين است، به تناسب تو
آنچه كه تك تك مؤمنان بدان امر شده، متنوع است و آنچه بر كسي كـه توانـايي كسـب    

  .علم و فهم دقيق آن دارد واجب است بر كسي كه چنين توانايي را ندارد، واجب نيست
بر كسي كه نصوص ديني را شنيده و با علـم تفصـيلي آنهـا را فهـم كـرده، چيزهـايي       

و بر مفتي و محدث و حـاكم چيزهـايي   . كسي كه آنها را نشنيده واجب نيست است كه بر
  .واجب است كه بر ديگران واجب نيست

اند، به خاطر كوتاهي در پيـروي كـردن از    اكثر كساني كه در بحث عقايد گمراه شده
  :از طرف خداوند آورده است) ص(آيين و رسالتي است كه پيامبر

كه در زمينه مسائل اعتقادي گمـراه شـده يـا از شـناخت     كه اكثر كساني  1بايد دانست
شـان در پيـروي كـردن از آيـين و رسـالتي كـه        انـد، تنهـا بـه خـاطر كوتـاهي      حق درمانـده 

از طرف خداوند آورده است و به خاطر ترك تأمل و استداللي كه آنهـا را بـه   ) ص(پيامبر
شـدند، گمـراه مـي    پـس وقتـي كـه از قـرآن رويگـردان      . رساند، مي باشد شناخت حق مي

�m���¾��½���¼��»��º��¹: فرمايـد  شوند، همان گونه كـه خداونـد متعـال مـي    

��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿

���Ú���Ù�������������Ø���×����Ö��Õ�������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð������Ï��D��C������������B��A

��J��I�����H��G��FEl )گاه هـدايت و رهنمـود مـن بـراي     و هر«) 126 - 123: طه

                                                                                                                     
همچنـان كـه    »بالحسـنة «: و نفرمـود » به نيكوترين شيوه«: »بالتي هي أحسن«: فرمايد خداوند متعال مي

راجع به موعظه فرمود؛ زيرا در مجادله، دفاع و ستيزه اسـت از ايـن رو نيـاز دارد كـه بـه بهتـرين روش       
  .كه در مجادله وجود دارد، اصالح شوداي  صورت گيرد تا اينكه مخالفت و ستيزه

مجادله از روي علم و آگاهي است همان طور كه حكمت هـم از روي علـم و آگـاهي اسـت و خداونـد      
كننـد، نكـوهش نمـوده اسـت؛      متعال در چندين جا از قرآن كساني را كه بدون علم و آگاهي مجادله مـي 

، »مـدارج السـالكين  «همچنـين بـه كتـاب    . 468اثر شيخ االسالم ابـن تيميـه، ص  » الرد علي المنطقيين«
 . مراجعه شود 172-1/171، »مفتاح دارالسعادة«؛ و 1/445-447

 .افتاده است) ب(كه در اين چاپ آمده، از نسخه » أن يعرف«عبارت  -1
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كـه   و هر  كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد يكه از هدايت و رهنمودم پيرو شما آمد، هر
و (تنـگ   ي، زنـدگ )گزينـد  يدور يآسـمان  يو از احكام كتابهـا (بگرداند  ياز ياد من رو

قانع خواهد شـد   يچون نه به قسمت و نصيب خداداد(؛   خواهد داشت) يا سخت و گرفته
بـه عرصـه قيامـت    (و روز رستاخيز او را نابينـا  ) خواهد گشت يو نه تسليم قضا و قدر اله ،

چـرا مـرا نابينـا    ! پروردگـارا  : خواهـد گفـت   . آوريم ي گرد م) گسيل و با ديگران در آنجا
در (؟ من كه قـبالً   يا جمع آورده) و به عرصه قيامت گسيل داشته و در آنجا يا برانگيخته(

آيات ). كه هست و بچش نتيجه نافرماني را(همين است : گويدي م) خدا(  ،ام دهبينا بو) دنيا
؛  يمن به تو رسـيد و تـو آنهـا را ناديـده گرفتـ     ) ي، و دالئل هدايت جهانيآسمان يكتابها(

ي نـام و نشـان در آتـش رهـا مـ      ي و بـ ( يشـو  ي همان گونه هم تو امـروز ناديـده گرفتـه مـ    
   .  »)يگرد 

خوانـد و بـه آن    خداوند، كسي را كـه قـرآن مـي   : گويد عنهما مي ابن عباس رضي اهللا
. گـردد  روز نمـي  شود و در آخـرت تيـره   كند ضمانت كرده كه در دنيا گمراه نمي عمل مي

  1.سپس آيه فوق را خواند

                                                
ذهبـي بـا آن   . آن را روايت كرده و صـحيحش دانسـته اسـت    381، ص2، ج»المستدرك«حاكم در  -1

يق محمد بن فضيل بن غزوان، از عطاء بن سائب، از سعيد بن جبير، از ابن عبـاس  موافقت كرده اما از طر
خداوند، پيرو قـرآن را از  : (أجار اهللا تابع القرآن من أن يضل في الدنيا، أو يشقي في اآلخرة«:با اين لفظ 

ـ  ). دارد روز شود، محفوظ مي اينكه در دنيا گمراه شود يا در آخرت تيره ��m: دسپس اين آيـه را خوان �½

��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾l )هركس از راهنمايي من پيروي كنـد نـه گمـراه مـي     «): 123: طه
سـيوطي  . »گردد روز نمي شود و در آخرت تيره در دنيا گمراه نمي: ابن عباس گفت. »شود و نه تيره بخت

و سـعيد بـن    آن را آورده و نسبت آن را به ابن ابـي شـيبه و فريـابي    311ص 4،ج»الدر المنثور«هم در 
همچنـين بيهقـي در   . منصور و عبد بن حميد و محمد بن نصر و ابن منذر و ابن ابي حـاتم افـزوده اسـت   

بـه شـماره   » المنصـف «عبـدالرزاق در  . از چند طريق از ابن عبـاس آن را آورده اسـت  » شعب االيمان«
هـر  : ويد، ابن عباس گفتاز طريق ابن عيينه، از عطاء بن سائب آن را آورده كه عطاء بن سائب گ 6033

كس قرآن را بخواند و از آن پيروي نمايد، خداوند او را از گمراهي د دنيا نجات و از محاسبه روز قيامت 

  .�m��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½l: فرمايد گرداند، زيرا خداوند متعال مي او را محفوظ مي
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انـد،   همچنان كه در حديثي كه ترمذي و ديگران از علي رضي اهللا عنه روايـت كـرده  
بـه  «: »إا سـتکون فـتن  «: فرمود) ص(رسول اهللا: گويد آمده است كه علي رضي اهللا عنه

  .»شود هايي برپا مي زودي فتنه
کتاب اِهللا، «: توان از آن نجات يافت؟ فرمودنـد  چگونه مي! پس اي رسول خدا: گفتم

ن جم رکَهن تکُم، هوالفَصل ليس باهلَزلِ، مما بين کمعدکُم، وحما ب ربار فيه نبأُ ما قبلکُم، وخب
 ووه ،احلکَيم الذِّکر وبلُ اهللا املتين، وهح واُهللا، وه لَّهأض نِ ابتغی اهلُدی فی غيرهمه اهللا، و مقَص
    ،ـهبائجنقضـی عوالت ،ـناأللس بِه بِسلتاألهواء، والت زيغُ بِهالذی الت ووه ،راطُ املستقيمالص

الَ بِه صدق، ومن عملَ بِه أُجِر، ومن حکَم بِه عدلَ، ومن دعا إليـه  واليشبع منه العلماء، من قَ
در آن خبر كساني كه پيش از شما بودنـد و بعـداز    ،كتاب خدا« 1»هدی إلی صراط مستقيمٍ

                                                
آن را روايـت   1181به شـماره  » نةشرح الس«؛ و بغوي در 2/435؛ دارمي، 2908ترمذي به شماره  -1

  .اند در سند اين روايت، حارث به عبداهللا اَعور هست كه جمهور محدثان او را ضعيف دانسته. كرده اند
اين حديث از روايت حارث أعور مشهور است «: گويد مي 15صفحه » فضائل القرآن«حافظ اين كثير در 

محدثان از جهـت رأي و اعتقـادش دروغ را بـه او     حتي بعضي از. اند و محدثان راجع به وي سخن گفته
نهايت امر  ايـن اسـت كـه ايـن     . اند اما اينكه در حديث عمداً دروغ گفته باشد، نه چنين نيست نسبت داده

  .دانند اهللا عنه است و بعضي از علما اشتباه آن را مرفوع مي روايت از سخنان اميرمؤمنان علي رضي
، صحيح است با توجه به اينكه روايت ديگري كه شاهدي بـراي آن اسـت   البته اين روايت از لحاظ معني

ابوعبيد قاسـم بـن سـالم در كتـابش     . روايت شده است) ص(از عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه از پيامبر
ابويقظان به ما خبر داد كه عمار بن محمد ثوري او از كسي ديگر بـه مـا خبـر    : گويد مي» فضائل القرآن«

روايت شده كه آن حضـرت  ) ص(ابواسحاق هجري از ابوأحوص از عبداهللا بن مسعود از پيامبرداده كه از 
إن هذا القرآن مأدبةُ اهللا، فتعلموا من مأدبته ما اسَتطَعُتم، إن هذا القـرآنَ حبـلُ اهللا، وهـو النـور     «: فرمودند

النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، الي سـتعتب، وال     المبينُ، والشفاءفيقُـوم، واليزيـغ في جعـو
تنقضي عجائبه، وال يخلقُ عن كثرة الرد، فاتلوه، فإنّ اهللا يأجرُُكم علي تالوته بكل حرف عشـر حسـنات،   

اين قرآن، سفره خداست، پـس  «: » حرف ولكن ألف عشر، والم عشر، وميم عشر» ألم«: أما إني الأقُولُ
همانا اين قرآن، ريسمان الهي و نـور روشـنايي بخـش و شـفادهنده     . يددر حد توان از سفره او بهره گير

جويد و نجات دهنده كسي اسـت كـه از    حافظ و نگهدارنده كسي است كه به آن تمسك مي. سودمنداست
شود تا الزم باشد راست گردد و منحرف نمي شود  تا الزم باشد بـه   اين قرآن كج نمي. كند آن پيروي مي

شـود پـس    پذيرد و در اثر مرور زمان كهنه نمي هايش پايان نمي و شگفتي. دانده شودحالت اوليش باز گر
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قرآن داور و جدا كننـده حـق از باطـل    . كند آيند، آمده است و ميان شما حكم مي شما مي
هــركس از ســتمگران آن را دور انــدازد، خداونــد او را شكســت . ســتاســت و شــوخي ني

قـرآن  . گردانـد  و هر كس هدايت را در غير قرآن بجويـد، خـدا او را گمـراه مـي    . دهد مي
قرآن، كالمـي اسـت كـه نفـس     . ذكر حكيم و راه راست است. ريسمان محكم الهي است

هـاي آن   شوند و شـگفتي  نمي انساني با آن منحرف نمي شود و زبانها با آن دچار آميختگي
هر كس بر اساس آن بگويـد،  . شوند پذيرد و دانشمندان از آن سيراب نمي هرگز پايان نمي

راست گفته و هر كس به آن عمل كند، پاداش بـه وي داده مـي شـود و هـر كـس بـه آن       
حكم كند، عدالت ورزيده و هر كس به سوي آن دعوت كند، به راه راسـت هـدايت مـي    

  .نمايند گر آيات و احاديثي كه داللت بر اين مطلب ميو دي. »شود
نمي پذيرد مگر اينكه موافـق ديـن    1خداوند از هيچ كس ديني را كه بدان معتقد است

  .خودش باشد كه به زبان پيامبرانش عليهم السالم تشريع فرموده است
ــه آن صــفات توصــيف    ــدگان، او را ب ــال، خــودش را از صــفاتي كــه بن ــد متع خداون

نـد، پـاك و مبـرا دانسـته مگـر صـفاتي كـه پيـامبران، او را بـه آن صـفات توصـيف            كن مي

                                                                                                                     
: گـويم  من نمـي . دهد آن را بخوانيد، زيرا خداوند براي تالوت آن به ازاي هر حرف، ده پاداش به شما مي

ده ] يـك حـرف اسـت كـه    [ده پـاداش دارد و الم  ] يك حرف است كه[يك حرف است بلكه الف » ألم«
كه همان ابـرهيم بـن مسـلم     -ابواسحاق هجري. »ده پاداش دارد] يك حرف است كه[دارد و ميم پاداش 

پـس احتمـال دارد كـه در    . در روايت حديث كمي نرم است و احاديث موقوف را مرفوع مي داند -است
و اشتباه كرده باشد و اين روايت، فقط از سخنان ابن مسعود اسـت  ) ص(مرفوع بودن اين حديث به پيامبر

  .بس
آن را آ ورده، و در كتاب ابـوادريس خـوالني، از معـاذ بـن     ) 160( 20/84، »المعجم الكبير«طبراني در 

علـي بـن ابـي    . ها نام برد وآنها را خطير خواند روزي از فتنه) ص(رسول خدا : جبل آورده كه معاذ گفت
در سـند ايـن   . »...كتـاب اهللا «: راه نجات از آن چيست؟ آن حضرت فرمـود ! اي رسول خدا: طالب گفت

 7/165» مجمـع الزوائـد  «روايت عمرو بن واقد هست كه روايتش متروك است همچنان كـه هيثمـي در   
  .گفته است

 .آمده است» يدينون به«با عبارت ) د(كه در اينجا آمده، در نسخه » يديُنونَه«عبارت  -1
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�m��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì: فرمايــد كننــد، آنجــا كــه مــي    مــي

���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õl )ــافات ــت  «  ):182 - 180: صـ ــزه اسـ منـ
كنند، و سالم بـر فرسـتادگان، و    پروردگار تو، صاحب عزت و بزرگي، از آنچه وصف مي

  .»ي خداوند، پروردگار جهانيان است ستايش ويژه
كننـد، پـاك    پس خداوند، خودش را از چيزهايي كه كافران او را به آنها توصيف مي

و مبرا نموده، سپس بر پيامبران و فرستادگان درود و سالم فرستاده، به خاطر اينكه صـفاتي  
سپس خـودش را  . م هستنداند، از هر عيب و نقصي سال كه خداوند را به آن توصيف نموده

ستايش نموده، به خاطر اينكـه اوصـاف و صـفاتي كـه شايسـته خداسـت، تنهـا مخصـوص         
  .اوست و هيچ موجود ديگري آن اوصاف را ندارد

) ص(ها كه قرن صحابه و تابعين و تبع تابعين است، بر سنت و روش پيامبر بهترين قرن
نمودنـد و در آن بـه    ا سـفارش مـي  يكديگر ر) ص(همه به تبعيت از سنت پيامبر. سپري شد

اقتـدا نمـوده و   ) ص(شان در اين امـر بـه پيامبرشـان محمـد     نمودند، و همه همديگر اقتدا مي
�m��r���q��p: فرمايـد  همچنان كه خداوند متعال در قـرآن مـي  . سالكان راه وي بودند

{��z��y��x��w��vu�����t��s �l )مـن و  . اين راه من اسـت : بگو« ): 108: يوسف
 »��z}���«������اگر عبـارت . »كنم به سوي خدا دعوت مي] مردم را[يروانم از روي بصيرت پ

داعيـان بـه   ) ص(دهد كـه پيـروان پيـامبر    باشد، نشان مي »أدعو«عطف بر ضمير موجود در 
دهـد كـه تنهـا     سوي خدا هستند و اگر عطف بر ضمير منفصل باشد، به صراحت نشان مـي 

از طرف خـدا آورده، بصـيرت و آگـاهي    ) ص(چه كه پيامبرنسبت به آن) ص(پيروان پيامبر
   1.و هر دو معني درست است. دارند و ديگران چنين بصيرت و آگاهي ندارند

                                                
چـون انسـان،   . الزم همديگرندهر دو سخن، م: گويد مي 154ص 1ج» مفتاح دارالسعادة«ابن قيم در  -1

به آن دعوت كرده، دعـوت كنـد و   ) ص(نيست مگر اينكه به سوي ديني كه پيامبر) ص(پيرو حقيقي پيامبر
تر به فصـاحت و   بهتر و نزديك -كه قول فراء است -قول اول. اين دعوت از روي بصيرت وآگاهي باشد

 .4/295» د المسيرزا«؛ و 2/55، اثر فراء، »معاني القرآن«: نگا. بالغت است
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جويـان و   پيام روشـنگر الهـي را تبليـغ نمـود و حجـت خـدا را بـراي حـق        ) ص(پيامبر
ن كسـاني  سـپس بعـد از آنـا   . صاحبان بصيرت، بيان كرد و بهترين قرنهـا راه او را پيمودنـد  

پـس خـدا بـراي ايـن     . آمدند كه از هواهاي نفساني خود پيروي نموده و فرقـه فرقـه شـدند   
هاي دين را براي آنـان حفـظ گردانـد همچنـان      امت، كسي را هدايت كرد تا اصول و پايه

التزالُ طائفةٌ من أمتی ظاهرين علی احلق، اليضرهم مـن  «: فرمودند) ص(كه پيامبر راستگوي
اندو بر ديگران پيروزند و كساني كـه آنـان را    پيوسته گروهي از امت من، بر حق« 1»خذَلَهم

  .»اند، ضرري به آنان نمي رساند رها كرده
                                                

از روايت ثوبـان   10، سن ابن ماجه، شماره 2230؛ سنن ترمذي، شماره 1920صحيح مسلم، شماره  -1
هـاي   ؛ بخـاري بـه شـماره   252و  248، 244، صفحات 4همچنين احمد در مسند خود، ج. رضي اهللا عنه

، 960، 959هـاي   به شماره 402، ص20؛ طبراني، در ج1921؛ مسلم به شماره 7459و  7311و  3640
) ص(انـد كـه در ايـن روايـت پيـامبر      آن را آورده) ص(از روايت مغيره بن شـعبه از پيـامبر   962و  961

پيوسته گروهي از امـت  « :»التزال طائفة من أمتي ظاهرين حتي يأتيهم أمراهللا وهم ظاهرون«: فرمايند مي
هـاي   همچين بخـاري بـه شـماره   . »روزندآيد در حالي كه ايشان هنوز پي من پيروزند تا اينكه امر خدا مي

، و 101ص 4؛ احمد در مسـند خـود، ج  1524ص 3؛ مسلم در صحيح خود، ج7460و   7312، 3641
از  917و  906، 905، 899، 893، 870، 869، 840، 755هــاي  بــه شــماره 329ص 19طبرانــي در ج

اهللا عنـه گويـد، از ر سـول     در ايـن روايـت معاويـه رضـي    . اند روايت معاويه رضي اهللا عنه آن را آورده
التزال طائفة من أمتي قائمة بأمراهللا اليضرهم  من خذلهم أو خالفهم حتي «: فرمود شنيدم كه مي) ص(خدا

پيوسته گروهي از امت من بر امر و برنامه خدا پايدارند، كساني «: »يأتي أمراهللا وهم ظاهرون علي الناس
ت ورزيده اند، ضرري به آنان نمي رسانند تا اينكه امـر خـدا مـي    اند يا با آنان مخالف كه آنان را رها كرده

از روايت جابر بن سـمره آن را بـا    174مسلم به شماره . »آيد در حالي كه آنان هنوز بر ديگران پيروزند
: »لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة مـن المسـليمن حتـي تقـوم السـاعة     «: اين لفظ آورده است

كنند تـا   پيكار مي] با دشمنان و مخالفان[اي از مسلمانان به خاطر آن  سته پابرجاست و عدهاين دين پيو«
از روايت جابر بن عبداهللا آن را بـا ايـن لفـظ     1923همچنين مسلم به شماره . »شود اينكه قيامت برپا مي

روهي از امت من پيوسته گ«: »التزال من أمتي يقاتلون علي الحق ظاهرين إلي يوم القيامة«: آورده است
ايـن روايـت در   . »پيكار مي كنند و تـا روز قيامـت پيـروز هسـتند    ] بامخالفان و دشمنان[به خاطر حق 

همچنـين  . آمده است 51به شماره » شرف أصحاب الحديث«؛ 1031اثر ابن جارود، به شماره » المنتفي«
از روايت عقبـه بـن    870ه به شمار 314، ص17ج» المعجم الكبير«؛ و طبراني در 1924مسلم به شماره 
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التزال عصابةٌ من أمتي يقاتلون علي أمراهللا قاهرين لعدوهم، اليضـرهم  «: اند عامر آن را با اين لفظ آورده

بـا  [اي از امت من بـه خـاطر ديـن خـدا      پيوسته عده«: »من خالفهم حتي تأتيهم الساعة وهم علي ذلـك 
كساني كه آنان را رها كـرده، ضـرري   . اند روز و چيرهكنند و بر دشمنشان پي پيكار مي] مخالفان و دشمنان

در . »رسد در حالي كه آنان بـر مخالفـان و دشـمنان پيروزنـد     به آنان نمي رسانند تا اينكه قيامت فرا مي
، »المسـتدرك «همين باب از طريق عمر بن خطاب روايتي مشابه اين روايات وجـود دارد كـه حـاكم در    

، 9همچنين طيالسي، در كتاب خـود، ص . وايت را صحيح دانسته استآن را آورده و اين ر 249، ص4ج
همچنين از طريـق ابـوهريره روايتـي    . اند همين روايت را ذكر كرده 213، ص2و دارمي در سنن خود، ج

از طريق قرة بـن إيـاس   . آن را روايت نموده است 7مشابه آن آمده كه ابن ماجه در سنن خود، به شماره
؛ ابـن ماجـه در سـنن خـود بـه      2192يات آمده كه ترمذي در سنن خود به شماره روايتي مشابه اين روا

شـرف  «و خطيـب در كتـاب    35و  34صـفحات   5و ج 436، ص3؛ احمد در مسـند خـود، ج  6شماره 
آن را صـحيح   61آن را آورده كه ابن حبـان بـه شـماره     50و  44، 11هاي  به شماره» أصحاب الحديث

همچنين روايتي مشابه اين روايـات از  . حديثي حسن صحيح است: گويد دانسته و تزمذي راجع به آن مي
؛ ابوداود در سنن خود، به شـماره  437، ص4طريق عمران بن حصين نقل شده كه احمد در مسند خود، ج

؛ و 228و  211به شـماره هـاي    111، ص18؛ طبراني در المعجم الكبير، ج46؛ خطيب به شماره 2484
اند و حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبـي بـا آن موافقـت     آن را آورده 450، ص4حاكم در المستدرك ج

  .كرده است
ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون علي الحق ظاهرين علي من نـاوأهم  «: لفظ اين روايت بدين صورت است
پيوسته گروهي از امت من به خـاطر حـق پيكـار مـي كننـد و بـر       «: »حتي يقاتل آخرهم المسيح الدجال

اند، پيرزوند تا اينكه آخرين فرد از اين گروه، مسيح دجـال را بـه قتـل     كه با آنان مخالفت ورزيدهكساني 
  .»مي رساند

 :از طريق ابوامامه روايتي را بـا ايـن لفـظ آورده اسـت     269، ص5همچنين امام احمد در مسند خود، ج
 مـا أصـابهم مـن ألواء    التزال من أمتي علي الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين اليضـرهم مـن خـالفهم إال   «

 :»ببيت المقدس و أكنـاف بيـت المقـدس   : يا رسول اهللا و أين هم؟ قال: يأتيهم أمراهللا و هم كذلك، قالوا
ورزنـد   كساني كه با آنان مخالفت مي. اند پيوسته گروهي از امت من بر دين هستند و بر دشمنانشان چيره«

آيد در حالي  آنان مي رسد تا اينكه امر خداوند ميضرري به آنان نمي رسانند مگر سختي و رنجي كه به 
در بيـت  : آنـان كجاينـد؟ فرمـود   ! اي رسـول خـدا  : صحابه عرض كردند. كه آنان بر همان حالت هستند
  .»المقدس واطراف بيت المقدس

  .اما راجع به اينكه اين گروه چه كساني هستند، امام بخاري در صحيح خود گفته آنان اهل علم هستند
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  معرفي ابوجعفر طحاوي
 انـد،  امـام ابـوجعفر    از جمله دانشمندان اسالمي كه براي آشكار كردن ايـن حـق برخاسـته   

پـس   -او را غرق رحمت خويش نمايـد  خداوند -احمد بن محمد بن سلَامة أزدي طحاوي
ق .هــ 321ق و تـاريخ وفـاتش   .هــ 239از قرن دوم هجري است، چون تاريخ تولدش سـال  

  .باشد مي
اند، خبر داده و از امام ابوحنيفه  امام طحاوي رحمه اهللا از آنچه سلف صالح برآن بوده

اري و محمـد بـن   و دو شاگردش، ابويوسف بن ابراهيم حِميري انص 1نعمان بن ثابت كوفي
بودند و پروردگـار   آنچه راجع به اصول دين بدان معتقد مي -رضي اهللا عنهم-حسن شيباني

  .پرستيدند، نقل نموده است جهانيان را با آن مي
شـد؛   هر اندازه زمان از قرون اوليه دورتر مي شد، بدعتها آشكار و تحريـف زيـاد مـي   

تا مورد پذيرش قرار گيرد و كمتر كسي  تحريفي كه صاحبانش آن را تأويل نام مي نهادند
بود كه ميان تحريف و تأويل فرق نهد، چون بردن كالم از ظاهرش به معناي ديگـري كـه   

اي بـراي ايـن كـار وجـود نداشـته       لفظ در جمله احتمال آن معنا را داشت، هـر چنـد قرينـه   
تحريـف را تأويـل   و هرگاه . از اينجا فساد و انحراف ايجاد شد. باشد، تأويل ناميده مي شد

دانسـتند مـورد پـذيرش     نهادند، از جانب كساني كه فرق ميان تحريف و تأويل نمـي  نام مي
  .قرار گرفت

                                                                                                                     
منظور امام : گويد قاضي عياض مي. دانم چه كساني هستند حمد گفته كه اگر اهل حديث نباشند، نميامام ا

: گويـد  امام نـووي مـي  . اند، مي باشد احمد اهل سنت و جماعت و كساني كه معتقد به مذهب اهل حديث
و  13/66، »سـلم شرح الم«: نگا. جايز است امر كننده به معروف و نهي كننده از منكر، زاهد و عابد باشد

67. 

در . او امامِ ثقه و فقيه امت اسالم، دانشمند عراق، ابوحنيفه نعمان بن ثابت بن زوطي تيمي كوفي است -1
هجري قمري در حيات صغار صحابه به دنيا آمد و انس بن مالك را موقعي كه بـه كوفـه آمـد،     80سال 

هجري قمـري   150وي به سال . شده استحتي حرفي از يكي از اصحابي را كه ديده از وي ثابت ن. ديد
 .آمده است 403-6/390، »السير«شرح حالش در كتاب . دار فاني را وداع گفت
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بنابراين مؤمنان پس از آن عصرها، نياز به توضيح ادله و دفع شبهات وارده بر آن پيـدا  
منـان بـه   علت اين امر هم، گوش فـرادادن مؤ . سخن و غوغا و داد و فرياد زياد شد. نمودند

شبهات باطل گرايان و فرورفتنشان در سخنان مذموم و هيچ و پوچ بود؛ سخناني كه سـلف  
صالح آنها را نكوهش نموده و از تأمل و تفكر در آنها و مشغول شدن و گوش فرادادن بـه  

�m��É: فرمايـد  آنها نهي نمودند و اين هم به پيروي از فرمان پروردگارشان اسـت كـه مـي   

����Í��Ì��Ë��Ê�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î l����)و چـون  « ):68: نعـام ا
پرگويي مي كنند، از آنان روي برتـاب تـا بـه    ] به سوءنيت[كساني را ببيني كه در آيات ما 

  .گرفت مفهوم آيه آنان را هم در بر مي. »سخني غير از آن پردازند
هي گـاهي كفـر، گـاهي فسـق، گـا     . هر كدام از اين تحريف و انحراف درجاتي دارد

  .گناه و گاهي خطا هستند

  خاتم پيامبران است) ص(پيامبر ما محمد
اي  پس آنچه بر همگان واجب است، تبعيت از فرستادگان خـدا و پيـروي از ديـن و برنامـه    

خـدا، فرسـتادگانش را بـه وسـيله     . است كـه خداونـد بـه سـوي آنـان نـازل فرمـوده اسـت        
ده و كتابش را گواه بر ديگـر كتابهـاي   ختم نموده و او را آخر پيامبران قرار دا) ص(محمد

و كتــاب و حكمــت را بــر او نــازل فرمــوده و  1آســماني كــه در پــيش رو دارد، قــرار داده

                                                
: گفته كه ابن عباس گويـد  »و مهيمناً عليه«در تفسير آيه  65، ص2حافظ ابن كثير در تفسير خود، ج -1

از عكرمـه و  . بر هر كتاب قبل از آن است قرآن نگهباني: او در ادامه افزود. است »مؤتمناً عليه«به معناي 
سعيد بن جبير و مجاهد و محمد بن كعب و عطيه و حسن و قتاده و عطاء خراساني و سـدي و ابـن زيـد    

  .مانند اين گفته روايت شده است
پس هـر مطلبـي از مطالـب كتابهـاي پيشـين      . قرآن نگهبان بر كتابهاي پيش از آن است: ابن جريج گويد
از ابن عباس نقل شده . شد، حق است و هر مطلبي مخالف قرآن باشد، باطل و مردود استموافق قرآن با

تمـامي ايـن اقـوال معنايشـان     . يعني حاكم بر كتابهاي پيش از آن است »مهيمنا علَيه«: كه وي گفته است
قابـل  بـه معنـاي نگهبـان،    . در بردارنده تمامي اين معـاني اسـت  » مهيمن«نزديك به هم است، چون اسم 

خداوند متعال اين كتاب عظيم را كـه نـازل فرمـوده،    . اعتماد، شاهد و حاكم بر هر كتاب پيش از آن است
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دعوتش را عام براي جن و انسان و مانـدگار تـا روز قيامـت قـرار داده و بـه وسـيله آن بـر        
مـوده و  خداوند در آن هر چيزي را تبيـين و روشـن ن  . بندگان خدا اتمام حجت شده است

دين اسالم را چه در مسائل اخباري و اعتقادي و چه در مسـائل خبـري و عملـي بـراي او و     
امتش كامل گردانيده، و اطاعـت از او را بـه منزلـه اطاعـت از خـدا و نافرمـاني  از او را بـه        
منزله نافرماني از خدا قرار داده و به خودش سوگند ياد كرده كه آنـان ايمـان نمـي آورنـد     

هاي ميان خود حكَم و داور قرار دهند، و خبـر   ني كه پيامبر را در اختالفات و نزاعمگر زما
را حَكم و داور قرار دهند و منافقان هرگـاه بـه   ) ص(خواهند غير پيامبر داده كه منافقان مي
كـه ايـن هـم دعـوت بـه سـوي قـرآن و سـنت          -فرا خوانده شوند) ص(سوي خدا و پيامبر

كننـد كـه آنـان كـار خـوبي را انجـام        كننـد و گمـان مـي    اد ميمانع ايج -است) ص(پيامبر
  .دهند مي

ي منافقـان را تكـرار نمـوده     همچنان كه بسياري از متكلمان و فالسفه و ديگران گفتـه 
همانا ما مي خواهيم كه حقيقت اشياء را احساس و درك كنيم و بدانها معرفـت  : گويند مي

كـه در حقيقـت جهليـات     -انـد  عقليات ناميدهخواهيم ميان داليلي كه  حاصل نماييم، و مي
توفيــق و جمــع حاصــل نمــاييم، يــا ) ص(و ميــان داليــل نقلــي و منقــول از پيــامبر -هســتند

  .خواهيم ميان شريعت و فلسفه توفيق و جمع حاصل نماييم مي
گيـران و متصـوفه آن را تكـرار كـرده      همان طـور كـه بسـياري از مبتـدعان از گوشـه     

و توفيق و جمع ميـان شـريعت و ميـان     1ام دادن اعمال به شيوه نيكو،قصد ما انج: گويند مي

                                                                                                                     
اي كـه تمـامي محاسـن و خوبيهـاي كتابهـاي       ترين كتابها قرار داده به گونه آخر و خاتم و فراگير و عظيم

. كتابهاي پيشين نيامـده اسـت  پيشين در آن جمع نموده و محاسن و كماالت ديگري را بدان افزوده كه در 
به همين خاطر آن را شاهد، نگهبان و قابل اعتماد و حـاكم بـر تمـامي آن كتابهـا قـرار داده، و خداونـد       

�m���l��k������j��i��h��g: آنجـا كـه مـي فرمايـد    . خودش ضامن حفظ و نگهداري آن نمـوده اسـت  

���n��ml )يم و قطعاً ما خود نگهدار آنيمترديد ما خود، اين قرآن را نازل كرد بي« )9: حجر«. 

قصد ما كاري خـوب بـه وسـيله    : هاي اصلي آمده شايد درست هم همين باشد كه همچنين در نسخه -1
 .جمع ميان علم و يقين است
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كـه در حقيقـت جهـل و گمراهـي      –نامنـد    كنند و آن را حقايق مـي  باطلي كه ادعايش مي
  .مي باشد -است

قصد ما كـار خـوب بـه وسـيله     : گويند همچنان كه بسياري از پادشاهان و حاكمان مي
  .ت و شريعت استسياست خوب، و توفيق و جمع ميان سياس

از  طرف خـدا آورده، هـر حقـي در آن وجـود دارد و     ) ص(هر آنچه پيامبر
  ديني كافي و كامل است

آورده، ) ص(هر كس به دنبال آن است كه در يك مسأله ديني، غير از آنچه را كـه پيـامبر  
حكَم قرار دهد و بدان تكيه نمايد و گمان كند كه اين، كار خوبي است و اين، جمع ميـان  

اي از اين گمان بد  آورده و ميان آنچه مخالف آن است، مي باشد او بهره) ص(آنچه پيامبر
آورده، كـافي و كامـل   ) ص(در حقيقت، قضيه اين گونه نيست بلكه آنچـه پيـامبر  . را دارد

همانا تقصير و كوتـاهي از جانـب بسـياري از مـدعيان      . است و هر حقي در آن وجود دارد
ن در بسـياري از مسـائل كالمـي و اعتقـادي و بسـياري از احـوال       دين روي داده، چون آنا

آورده، آگـاه  ) ص(بندگان و در بسياري از امور سياسـي و حكـومتي بـه آنچـه كـه پيـامبر      
دهنـد كـه    نيستند يا به گمان خود و تقليد از ديگران مطالبي را به شـريعت خـدا نسـبت مـي    

اند كه در حقيقت جـزو   دور انداخته ربطي به دين ندارد و مطالب زيادي را از شريعت خدا
  .شريعت خداست

پس به سبب جهـل و گمراهـي و كوتـاهي ايـن مـدعيان و منتسـبان ديـن و بـه سـبب          
گرايان و دشمنان ديـن، نفـاق زيـاد شـده و بسـياري از علـم و        دشمني و جهل و نفاق باطل
  .دانش دين از بين رفته است

آورده، الزم است ) ص(در آنچه پيامبربلكه تحقيق كامل و تأمل قوي و اجتهاد كامل 
اي باشـد   تا بدان علم و اعتقاد حاصل شود و در آشكار و پنهان بدان عمل شود، تا به گونـه 

  .كه حق مطلب ادا شود و چيزي از آن اهمال نشود
اگر بنده خدا از معرفت بعضي از مطالب دين، يـا از عمـل بـه بعضـي از مطالـب ديـن       

دوري گيرد بلكه او را بس است كه مالمـت و سـرزنش از وي بـه     ناتوان باشد، نبايد از آن
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شود؛ اما بر او الزم است كه به اقدام ديگران بـه آن خوشـحال    اش، ساقط مي خاطر ناتواني
و . و بدان راضي و خوشنود باشد و دوست داشته باشد كه خودش هـم بـه آن اقـدام نمايـد    

ته باشد و برخي از آن را رها كند، بلكـه  طوري نباشد كه به برخي از مطالب دين ايمان داش
بايد به همه مطالب دين ايمان داشته باشد و اجتناب نمايد از اينكه چيزي از روايت يـا رأي  
در دين داخل كند كه جزو دين نيست و اجتناب كند از اينكه به چيزي معتقد باشـد يـا بـه    

چنان كه خداونـد متعـال   چيزي عمل نمايد كه خداوند آن را به رسميت نشناخته است، هم

و « )42: هبقـر ( �m��j��i��h��g��f���e��d��c��bl: فرمايـد  مي
  .»دانيد حق را به باطل نياميزيد و حقيقت را پنهان نكنيد در حالي كه مي

كه اول آنهـا،  . اين روش، روش پيشگامان نخستين و روش تابعين و پيروان آنها است 
كسـاني كـه امامتشـان     -از آنان ائمه و پيشـوايان ديـن   پيشينيان قديم از تابعين اولين، و پس

  .باشد مي -مشهود بوده 1براي امت ميانه

  كنيم سخناني را از سلف صالح راجع به نكوهش علم كالم نقل مي
علـم بـه كـالم، جهـل و     : گفـت  3رحمه اهللا، روايت است كه او به ِبشر مريسي2از ابويوسف

بـود، بـه او زنـديق     علـم كـالم زيـاد خبـره مـي     هرگاه كسـي در  . جهل به كالم، علم است 

                                                
در اينجا به معناي بهترين مردم و انسانهاي عادل است همچنـان كـه در ايـن آيـه آمـده      ) ميانه(وسط  -1

  .»و بدين سان شما را امتي ميانه قرار داديم« )143: رةبق( �m��]��\��[��Zl: است
  :گويد شاعر مي

  هم وسط يرضي األنام بحكمهم           إذا نزلت إحدي  الليالي بمعظم
 ... .ي ايشان را قبول دارند آنها بهترين قوم هستند كه مردم فيصله

. ن ابراهيم انصاري كوفي اسـت او امام و مجتهد و عالمه و محدث، بزرگ قاضيان ابويوسف يعقوب ب -2
او زيـرك تـرين و   . هفده سال مالزم و همراه امام ابوحنيفه بود و در خـدمت ايشـان فقـه را يـاد گرفـت     

 .539-8/535، »سير أعالم النبالء«ق وفات يافت؛ .هـ182به سال . ترين شاگردان ابوحنيفه بود عالم

او فقيـه  . ها و اهل بغداد اسـت   آزاد شده عدوياو بِشر بن غياث مريسي، ابوعبدالرحمن عدوي، برده  -3
  .و متكلم و معتزلي، رئيس طايفه مريسي بود
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منظور امام ابويوسف از جهل بـه علـم كـالم، اعتقـاد بـه      . شد گفتند يا به زندقه متهم مي مي
عدم صحت آن است، چون علم سودمند اين است كه اعتقاد به عـدم صـحت علـم كـالم     

ار آن اسـت، چـون   اعتنايي به اعتبـ  يا منظورش از آن، رويگرداني از علم كالم و بي. داشت
  .دارد؛ پس اين كار به اين اعتبار، علم است اين امر علم و عقل انسان را مصون نگه مي

هـر كـس بـه دنبـال كسـب علـم از       : همچنين از امام ابويوسف روايت است كه گويد
كيميـا باشـد،   / كالم باشد، زنـديق شـده و هـر كـس بـه دنبـال كسـب مـال از علـم شـيمي          

  1.دنبال احاديث غريب باشد، دروغ گفته است ورشكست شده، و هر كس به
حكم من راجع به اهل كالم ايـن اسـت كـه بـا شـاخه      : گويد امام شافعي رحمه اهللا مي

ها و قبائـل مختلـف گردانـده شـوند و      خشك درخت و كفش زده شوند و در ميان عشيره
وي گفته شود اين سزاي كسي است كه قرآن و سنت را كنـار گذاشـته و بـه علـم كـالم ر     

  2.آورده است

                                                                                                                     
. اند حماد بن سلمه و ديگران از او روايت نموده. فقه را از ابويوسف، رفيق ابوحنيفه رحمهما اهللا ياد گرفت

  . هاي هشتاد سالگي وفات يافت  ق در نزديكي. هـ218وي به سال 
او انسـاني مبتـدع و گمـراه اسـت كـه نبايـد از او       : گويد مي» ميزان االعتدال«و در كتاب ذهبي راجع به ا
او جهم  بن صفوان را نديده، اما فقط راجع بـه خلـق قـرآن از سـخنانش تقليـد و بـدان       . چيزي نقل كرد

آمـده   10/199» سـير أعـالم النـبالء   «استناد نموده و به سوي آن دعوت كرده است؛ اين شرح حال در 
 .ستا

از طريـق جعفـر بـن محمـد فريـابي       4به شماره » شرف أصحاب الحديث«خطيب بغدادي در كتاب  -1
: گفـت  از ابويوسف شنيدم كه مي: روايت كرده كه جعفر بن محمد گويد، بشر بن وليد به ما خبر داد و گفت

ـ  ب باشـد، دروغ  هر كس به دنبال اخذ دين از علم كالم باشد، زنديق شده وهر كس به دنبال احاديث غري
سـير  «امام ذهبي در . كيميا باشد، ورشكست شده است/ گفته و هر كس به دنبال كسب مال از علم شيمي

همچنين اين نقل در كتاب . در قسمت شرح حال ابويوسف آن را آورده است 537ص 8، ج»أعالم النبالء
  .از هروي آمده است 6/104/1، »ذم الكالم«
؛ ابـن  168به شـماره  » شرف أصحاب الحديث«؛ خطيب در 462، ص1ج مناقب الشافعي،«بيهقي در  -2

  .اند آن را آورده 29ص 10، ج»السير«؛ و ذهبي در 64ص» توالي التأسيس«حجر در 
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  :باز امام شافعي رحمه اهللا مي گويند
  کلّ العلوم سوی القرآن مشغلَةٌ
  إال احلديثَ وإال الفقه فی الدينِ

ها غير از قرآن، سرگرمي و بيهوده است، بجز علم حـديث و فقـه و كسـب     همه علم«
  .»دانش در دين

  العلم ما کان فيه قال حدثنا
  1ينوما سوی ذلک وسواس الشياط

هاي شياطين  هر چيزي غير از آن، وسوسه. باشد» قال حدثنا«علم آن است كه در آن «
  .»است

اند كه اگر كسي براي علماي شهرش وصيتي بكنـد،   اصحاب شافعي در فتاوي آورده
شوند واگر كسـي وصـيت كنـد كـه از ميـان كتابهـايش،        متكلمين مشمول اين وصيت نمي

اند كه كتابهايي كه در زمينه علم كـالم   يان صالح فتوا دادهكتابهاي علمي وقف شود، پيشين
مفهـوم ايـن عبـارات در كتـاب     . تـوان آنهـا را فروخـت    است مشمول اين وقف نشده و مي

) ص(پـس چگونـه بـدون تبعيـت از رسـالت محمـد      . نيـز آمـده اسـت    2»الفتاوي الظهيريـة «
  :شاعر چه خوب گفته است. توان به علم اصول رسيد مي

  

                                                                                                                     
امام شافعي، دانشمند زمان و ناصر حديث، فقيه امت اسالم، ابوعبداهللا محمد بن ادريـس قريشـي مطلبـي    

، »السـير «ق اسـت؛  .هـ204يان مذاهب چهارگانه متوفاي سال اهل مكه و متولد شهر غزه، يكي از پيشوا
10/5-99  
؛ و األمالي الشيخونيه اثر مرتضي زبيدي بنـا  10/254؛ البداية، 1/297اين دو بيت در طبقات سبكي،  -1

دو بيـت  . نقل نموده، به امام شافعي منسـوب اسـت   46ص» الحطة«به آنچه صديق حسن خان در كتاب 
، و  صـون المنطـق و الكـالم اثـر     41؛ اإللمـاع ص 79رف أصـحاب الحـديث، ص  فوق الذكر در كتاب ش

 .به برخي از علماي شاش منسوب است 147سيوطي، ص

اين كتاب اثر ظهيرالدين ابوبكر محمد بن احمد بن عمر بخاري است، او فقيه و اصولي و قاضي بـوده   -2
  .157-156، ص»الفوائد البهية«فت؛ ق وفات يا.هـ619به سال . دار حسبه بوده است كه در بخارا عهده
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  ملُغتدی ليطلب علماًأيها ا
  کُلُّ علمٍ عبد لعلمِ الرسول

هـر علمـي غـالم علـم     ! اي اي كسي كه بامدادان به خاطر كسـب علـم بـه راه افتـاده    « 
  .»است) ص(پيامبر

  تطلب الفَرع کی تصحح أصالً
  کيف أغفلَت علم أصلِ األصول

م اصـل اصـول غافـل    چگونـه از علـ  . به دنبال فرع هستي تـا اصـل را تصـحيح كنـي    « 
  .»!ماندي؟

او با علوم كلـي و علـوم   . است 1داده شده) ص(ها به پيامبر ما اول و آخر و جامع كالم
ترين صورت مبعوث شده، اما هر چه كسي بـدعتي را ايجـاد كنـد،     اولي و آخري به كامل

كـت  به همين خاطر سخنان علماي متأخر زيـاد، و كـم بر  . اند علما مفصالً پاسخ وي را داده
نـه آن گونـه كـه    . بوده برخالف سخنان علماي متقدم كه كم ولـي بركـت زيـادي داشـت    

تـر و   تـر و طريقـه مـا محكـم     طريقه فقهـا و علمـا، سـالم   : گويند متكلمان گمراه و نادان مي
                                                

؛ 523: ؛ مسـلم بـه شـماره   7273و  7013، 6998، 2977: هـاي  بخاري در صحيح خود، به شـماره  -1
از روايـت ابـوهريره    1555و ترمـذي در سـنن خـود، بـه شـماره       4-3صص 6نسائي در سنن خود، ج

در روايـت  . »ها مبعوث شـدم  كالم با جامع«: »بعثت بجوامع الكلم«: فرمود) ص(اند كه رسول خدا آورده
نيـز   501و  442، 250، صـفحات  2آمده، كه در مسند امـام احمـد، ج  » أُوتيت«، »بعثت«مسلم به جاي 

، 2آمـده كـه در مسـند امـام احمـد، ج     » أُعطيـت «، »بعُثت«در روايت ديگري به جاي . چنين آمده است
  . نيز چنين آمده است 412ص

با كالم مختصر و الفاظ كم اما معاني زيـاد سـخن   ) ص(ن تفسير كرده كه پيامبرزهري، حديث فوق را چني
و قـرآن  . »بعثـت «قرآن است با توجه به قرينه » جوامع الكلم«كسان ديگر معتقدند كه منظور از . گفت مي

  .در اختصار الفاظ و گستردگي معاني در اوج است
جـامع و  ) ص(به رسـول خـدا  : ت شده وي گفتاز ابوموسي اشعري رواي) 71) (2001(در صحيح مسلم 

شـرح  «؛ طحاوي در 437و  408، صفحات 1و امام احمد در مسند خود، ج. ها داده شده است خاتم كالم
اند كه بـه   ؛ و طيالسي از روايت ابن مسعود آورده3063؛ عبدالرزاق به شماره 263ص 1، ج»معاني اآلثار
  .ها ياد داده شده است آغاز نيكيآغاز و جامع خيرها يا جامع و ) ص(رسول خدا
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و نه آن گونه كـه بعضـي از منتسـبين بـه فقـه كـه بـه درجـه فقهـاي متقـدم           . تر است علمي
متقـدم بـه خـاطر مشـغول بـودن بـه كارهـاي ديگـر، فرصـت           فقهاي: گويند اند، مي نرسيده

استنباط فقه و مرتب كردن و تعديل نمودن قواعد و احكام فقه نداشتند، امـا فقهـاي متـأخر    
  !!ترند تر و عالم فرصت چنين كاري را داشتند، بنابراين اينان فقيه

ال همه اينان از شناخت قدر و منزلت سلف صالح و عمق علـم و كمـي تكلـف و كمـ    
شوند مگر به خـاطر تكلـف و    به خدا قسم، متأخرين از آنان جدا نمي. اند بصيرتشان محروم

مشغول شدن به فروعاتي كه تمام تالش متقدمين آن بوده كـه اصـول آن مسـائل فرعـي را     
و تالشـهاي آنـان بـه سـوي مطالـب      . مراعات كرده و قواعد آن را مرتب و تعـديل نماينـد  

پس علماي متأخر شأن و منزلتي دارند و علماي . زي بوده استعلمي و ارزشمند در هر چي
به راستي خداوند براي هـر چيـزي انـدازه مشخصـي قـرار داده      . متقدم شأن و منزلتي ديگر

  .است
تعداد زيـادي از دانشـمندان اسـالمي، عقيـده طحـاوي را شـرح نمـوده امـا بعضـي از          

ده، از مطالب آنان اسـتفاده كـرده و   ام كه به اهل كالم مذموم گوش فرا دا شارحين را ديده
  .اند عبارات و اقوال آنان را تكرار نموده

  دانستند سلف صالح، گفتن الفاظي كه مشتمل بر حق و باطل بود، ناپسند مي
سلف صالح از آوردن جوهر، جسم، عرض و امثال آن تنها به اين خـاطر كـه اصـطالحاتي    

انـد،   هاي صـحيح بـوده   اي علوم و دانشجديد براي معاني صحيح همانند الفاظ مصطلح بر
بدشان نيامده، همچنين از آوردن اصطالحات فوق به خاطر داللت بـر حـق و اسـتدالل بـه     
آنهـا عليـه باطـل گرايـان بدشـان نيامـده، بلكـه از آن جهـت كـه اصـطالحات مــذكور در           

از آنهـا  انـد،   بردارنده اموري كاذب و مخالف حق از جمله مخالفتشان با قرآن و سنت بوده
نظـر از عالمانشـان    به همين خاطر علم و يقيني كه مؤمنـان عـوام صـرف   . بدشان آمده است

دارند، طرفداران اين اصطالحات و طرفداران علـم منطـق و كـالم و فلسـفه و ديگـر علـوم       
  .يوناني ندارند
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به خاطر اينكه اصطالحات مذكور در بردرانده حق و باطل هسـتند، جـدال و سـتيزه و    
ال زياد شدند و اقوال و سخناني مخالف شرع صحيح و عقل صريح از آنان سـر زد  قيل و ق

فمن رام علم مـا حظـر عنـه    «: گنجد و هنگام شروع اين گفته طحـاوي  كه در اينجا نمي
مقـداري  » ...هر كس به دنبال علم  به چيزي باشد كـه دانسـتن آن حـرام شـده    « :1»...علمه

  .بيشتر در اين رابطه بحث مي شود
را به پيـروي از سـلف صـالح در    ) عقيده طحاوي(دوست داشتم كه اين كتاب عقيده 

عبارات و اقوالشان شرح نمايم و سخنانم را به روش آنان بيارايم تا شـايد در مسـلك آنـان    
�m���r��q��p��o��n: درآيم وا ز زمره آنان به حساب آيم و همراه آنان محشـور شـوم  

�|��{��z���y��xw��v��u��t��s�l )69: نســاء( 

پيـامبران و راسـتي   : از] كـه عبارتنـد  [كه خـدا موهبتشـان داده   ] خواهند بود[همراه كساني «
  .»پيشگان و شاهدان و صالحان، وآنان چه خوب همدماني هستند

ها به اختصار و خالصه گويي تمايل دارند، در نيتجـه اختصـار را    وقتي ديدم كه نفس
: هود( �m��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ël: دادمبر اطاله كالم و درازگويي ترجيح 

  2.و هو حسبنا و نعم الوكيل: )88
***  

بِتوفيق اهللا«: قوله قُولُ فی توحيد اهللا معتقدينن :لَه ال شريک إنّ اهللا واحد«.  
خدا يكتاست : گوييم در خصوص توحيد خدا، به توفيق خداوند با اعتقاد مي«: ترجمه

  .»و شريكي ندارد
  
  

                                                
 .همين كتاب مراجعه كنيد 233به صفحه  -1

وجود دارد و باالي آن نوشـته  » و هو حسبنا و نعم الوكيل«: عالمت حذف روي عبارت) أ(در نسخه  -2
 .اين عبارت در نسخه مؤلف وجود ندارد: شده
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  :د، اولين دعوت پيامربان استتوحي
بدان كه توحيد، اولـين دعـوت پيـامبران، نخسـتين مراحـل راه و اولـين        :شرح عبارت

�m��V��U: فرمايـد  جايگاهي است كه سالك راه خدا آنجا مي ايستد؛ خداوند متعال مي

��b���a��̀ ���_��̂ ��]��\��[��Z��Y�����X��Wl )همانا نـوح را بـه   «)59: أعراف
خدا را بپرستيد كه براي شما معبـودي جـز   ! اي قوم من: پس گفت. رستاديمسوي قومش ف

�mº�����¹��̧: بـه قـومش گفـت   ) ع(هود » او نيست ��¶��µ��´��³ �l ) 65: أعـراف( 

: بــه قــومش گفــت) ع(صــالح . »خــدا را بپرســتيد كــه بــراي شــما معبــودي جــز او نيســت«
m´��³��²��±��°��� �̄�® �l) كـه بـراي شـما     خـدا را بپرسـتيد  « )73: أعـراف

  .»معبودي جز او نيست
 85: أعراف(�mo��n��m��l��k���j��i �l: به قومش گفت) ع(شعيب 

خداوند متعال در جاي ديگـري مـي   . »خدا را بپرستيد كه براي شما معبودي جز او نيست«)
ــد ــل(�mn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d �l: فرماي : نح

خـدا را بپرسـتيد و از طـاغوت    ]: بگويـد [گيختيم كه و ما در ميان هر امتي رسولي بران«) 36

��m���I��H��G��F��E��D��C��B��A:انـد  در جاي ديگري فرموده. »دوري كنيد

��P��O���N��M��������L���K���Jl )و پيش از تو هيچ پيامبري نفرسـتاديم جـز   « 1)25: أنبياء
هـم  ) ص(پيـامبر . »يدمعبودي جز من نيست، پس مرا بپرسـت : كرديم كه اينكه به او وحي مي

                                                
ر و ابوعمرو بـن عـالء و ابـن عـامر     نافع وابن كثي. ائت حمزه و كسائي و حفص از عاصم استاين قر -1

هـاي خطـي،    كه فاعلش معلوم نيست، و در اصل نسـخه » حاء«با ياء و فتح  »يوحي«: اند دمشقي خوانده
، »الكشف عـن وجـوه القـراءات   «؛ و 466، »حجة القراءات«؛ 5/346، »زاد المسير«: نگا. اين قرائت بود

2/14-15.  
قرن پنجم تا پـس از قـرن نهـم هجـري قمـري از قرائـت        پس از -كه شارح هم از آنهاست -مردم شام

  .1/292، »غاية النهاية«: نگا. اند كرده ابوعمرو بن عالء پيروي مي
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به « :1»أن أُقاتلَ الناس حتی يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأنَّ محمداً رسولُ اِهللا أمرت«: فرمايند مي
من امر شده كه با مردمان پيكار كنم تا اينكه گـواهي دهنـد كـه معبـودي جـز اهللا نيسـت و       

  .»ي خداست محمد، فرستاده

                                                
؛ ابـن منـده در   219و  175هـاي   ؛ ابـن حبـان بـه شـماره    22؛ مسلم به شماره 25بخاري به شماره  -1
ريـق روايـت ابـن عمـر آن را     از ط 33بـه شـماره   » شرح السـنة «؛ و بغوي در 25: به شماره» اإليمان«

ويقيموا الصالة ويؤتُوا الزَّكاة، فإذا فَعلوا ذَلك عصموا مّني دماءهم «: اند، كه دنباله حديث اين است آورده
پس اگر آن كار را كردنـد،  . و نماز را بر پاي دارند و زكات بدهند«: »إال بحقّ اإلسالم وحسابهم علي اهللاِ

. »اند؛ مگر به خاطر حق اسالم و حسابشان بـر خداونداسـت   را محفوظ نگه داشتهاز جانب من، خونشان 
هـاي   ؛ ترمـذي بـه شـماره   21: ؛ مسلم بـه شـماره  7284و  6924، 1457، 1399: هاي بخاري به شماره

؛ احمـد در  2640و  1556: هـاي  ؛ ابوداود بـه شـماره  14، ص5؛ نسائي در سنن خود، ج2607و  2606
و  527، 502، 482، 457، 423، 384، 314صـفحات   2و ج 48-47و 19صـفحات   1مسند خـود، ج 

؛ ابـن حبـان در   223و  12-11، صـفحات  1؛ شافعي در مسند خـود، ج 2441: ؛ طيالسي به شماره528
، 23: هـاي  بـه شـماره  » اإليمان«؛ ابن منده دركتاب 220و  217، 216، 174: هاي صحيح خود به شماره

، 3ج» شرح معاني اآلثـار «؛ طحاوي در كتاب 403و  402، 200، 199، 198، 197، 196، 27، 26، 24
؛ 306و  25صـفحات   3و ج 159، ص2، ج»الحليـة «؛ ابونعيم در كتـاب  89، ص2؛ دارقطني، ج213ص

 32و 31: هـاي  به شماره» شرح السنة«؛ و بغوي در كتاب 201، ص12خطيب بغدادي در تاريخ خود، ج
أمـرت أن أُقاتـلَ النـاس    «: فرمود) ص(رسول خدا: ند كه وي گفتا آن را از طريق روايت ابوهريره آورده

ال إله إال اهللاُ، فقد عصم مني ماَله ونَفسه إال بحقه، وحسابه علـي اهللا  : ال إله إال اهللاُ، َفمن قال: حتَّي يقولوا
ال الـه اال  «پس هـر كـه    :گويند» ال اله اال اهللا«به من امر شده كه با مردمان پيكار كنم تا اينكه «: »تعالي

از جانب من ما و جانش را محفوظ نگه داشته مگر به خـاطر حـق آن گفتـه، و حسـابش بـر      : گفت» اهللا
حتي يشهدوا أن ال إله اال اهللا، و يؤمَنوا بي و ِبمـا  «: در روايتي از مسلم آمده است. »خداوند متعال است

بِه ام ايمـان   جـز اهللا نيسـت، و بـه مـن و بـه آنچـه آورده       تا اينكه گواهي دهنـد كـه معبـودي   « »...ِجئت
 7؛ نسـائي در سـنن خـود، ج   2608؛ ترمذي به شماره 2642و  2641هاي  ابوداود به شماره» ...بياورند

» الحليـة «؛ ابـونعيم در 224، ص3؛ احمد در مسند خود ج215، ص3؛ طحاوي، ج109ص 8و ج 75ص
، 31: هاي به شماره» اإليمان«، ابن منده در 464، ص10؛ خطيب بغدادي در تاريخ خود، ج173، ص8ج

آن را از طريق روايت انـس   34هاي  به شماره» شرح السنة«؛ و بغوي در كتاب 194و  193، 192، 191
أمرت أن أقاتلَ النـاس حتـي يشـهدوا أن ال    «: فرمودند) ص(رسول خدا: اند كه وي گفت بن مالك آورده
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شهادت به اينکه معبودی جـز  (واجب است، شهادتين اولين چيزی که بر فرد مکلف 
  :باشد می) ، فرستاده خداست)ص(خدا نيست و شهادت به اينکه حممد

به همين خاطر صحيح اين است كه اولين چيـزي كـه بـر فـرد مكلـف واجـب اسـت،        
باشد؛ نه نظر و تأمل و تدبر و نـه قصـد نظـر و     شهادت به اينكه معبودي جز خدا نيست، مي

بلكـه پيشـوايان سـلف    . تن و نه شك آن گونه كه اهل كـالم مـذموم مـي گوينـد    تأمل داش

                                                                                                                     
 وأن يستقبلوا قبَلتَنا، وأن يأكلوا ذَبيحتنا، وأن يصلوا صـالتنا، فـإذا   إله إال اهللا، وأنّ محمداً عبده ،ورسوُله

بـه  «: »فَعلوا ذلك، حرمت علينا دماؤُهم وأموالهم إّلا بحقها؛ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما علي المسليمنَ
محمـد بنـده و    من امر شده كه با مردمان پيكار كنم تااينكه گواهي دهند كـه معبـودي جـز اهللا نيسـت، و    

هرگـاه ايـن كـار را    . فرستاده خداست، و به قبله ما رو كند و ذبيحه ما را بخورد مگر به خاطر حق آنهـا 
و حقوقي كه براي مسلمانان هست، براي . كردند، خون و مالشان بر ما حرام است مگر به خاطر حق آنها

اسناد اين روايت، صـحيح  . »نيز است آنان هم هست و واجباتي كه بر عهده مسلمانان است، بر عهده آنان
روايـت مـذكور را بـدون     392بخـاري بـه شـماره    . اسناد آن، حسن صحيح است: است و ترمذي گويد

در همين باب روايتـي مشـابه اينهـا از    . آورده است »لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي لمسليمن«عبارت 
، 2، احمـد در مسـند خـود، ج   3338: ماره، ترمذي بـه شـ  35و  21هاي  طريق جابر نزد مسلم به شماره

؛ ابـونعيم در  213، ص3، ج»شـرح معـاني اآلثـار   «؛ طحـاوي در  3928؛ ابن ماجه بـه شـماره   522ص
 1746؛ و طبرانـي بـه شـماره    30و  29: هـاي  بـه شـماره  » اإليمان«؛ ابن منده در 44، ص4، ج»الحلية«

، نسائي در 15؛ و بزار به شماره 80و  79، صفحات 7همچنين نسائي در سنن خود، ج. روايت شده است
  .اند ،  روايتي در هيمن باب را از طريق نعمان بن بشير آورده81-80، صفحات 7سنن خود، ج

و  8، صـفحات  4؛  احمد در مسند خـود، ج 1110؛ طيالسي به شماره 218، ص2دارمي در سنن خود، ج
روايتـي را در همـين    595و  594، 593، 592هـاي   ؛و  طبراني به شـماره 3929: ؛ ابن ماجه به شماره9

روايتي در همين  23مسلم هم به شماره . اند، كه اسناد آن صحيح است باب از طريق اوس بن اوس آورده
؛ احمـد در مسـند   72: و ابن ماجه به شـماره . باب را از طريق طارق بن أشيم اشجعي روايت نموده است

روايتـي در   115، ص20؛ و طبرانـي، ج 1654و  1653: هـاي  ؛ بزار به شماره246-245، ص5خود، ج
گفته شيخ ناصرالدين آلباني كه اين روايت از طريق ابـن عبـاس متفـق    . اند همين باب را از معاذ نقل كرده

اند، بلكـه تنهـا    عليه است، اشتباه است چون نه بخاري و مسلم و نه يكي از آن دو، اين روايت را نياورده
؛ و سـيوطي در  25، ص1ج» مجمـع الزوائـد  «دارد، كـه هيثمـي در    وجود 11487: در طبراني به شماره

 .اند روايت مذكور را به طبراني نسبت داده 7و  6صص» األزهار المتناثرة«
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انـد   اند كه اولين چيزي كه بنده بدان امر مي شود، شهادتين است و متفق صالح همگي متفق
كه هر كس شهادتين را قبل از رسيدن به سن بلوغ بر زبان آورد، پس از بلوغ به تكـرار آن  

ا رسيدن به سن تمييـز نـزد كسـاني كـه بـدان معتقدنـد، بـه        امر نمي شود بلكه هنگام بلوغ ي
انـد كـه    شود و هيچ كدام از فقهـاء بـر ولـي كـودك واجـب نكـرده       طهارت و نماز امر مي

هنگام بلوغ كودك را به تكرار شهادتين ملزم كند هـر چنـد اقـرار بـه شـهادتين بـه اتفـاق        
او قبالً ايـن واجـب را   مسلمانان واجب است و وجوب آن قبل از وجوب نماز است، چون 

  .ادا نموده است
هر كس نماز بخوانـد  : اند اينجا مسائلي وجود دارند كه فقهاء راجع به آنها بحث كرده

و شهادتين را بر زبان جـاري نسـازد يـا يكـي ديگـر از  خصـايص اسـالم را انجـام دهـد و          
اسـت كـه    شهادتين را بر زبان نياورد، آيا چنين فردي مسلمان اسـت يـا خيـر؟ صـحيح آن    

  .شود چنين فردي به انجام دادن هر كدام از خصايص اسالم مسلمان مي
شـود وآخـرين    پس توحيد اولين چيزي است كه انسان با آن داخل اسـالم كـرده مـي   

) ص(چيــزي اســت كــه انســان بــا آن از دنيــا خــارج كــرده مــي شــود همچنــان كــه پيــامبر
هر كس آخرين سـخنش ال إلـه   «: 1»ُهللا دخلَ اجلَنةمن کانَ آخر کَالمه ال إله إال ا«:اند فرموده

  .پس توحيد، اولين و آخرين واجب است» إال اهللا باشد، داخل بهشت مي گردد

                                                
) ص(پيـامبر : آن را از طريق روايت ابـوهريره آورده اسـت كـه وي گفـت     719: ابن حبان به شماره -1

 :»ت، دخل الجنة يوماً من الدهر، وإن أصابه ما أصـابه من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا عندالمو«: فرمود
گـردد هـر    هر كس آخرين سخنش هنگام مرگ ال اله اال اهللا باشد، روزي از روزگار داخل بهشـت مـي  «

اين روايت شاهدي با سـند حسـن از طريـق    . »هاي زيادي متوجه او شده باشند ها و شكنجه چند سختي
، 5؛ احمـد در مسـند خـود، ج   3116: دارد كـه ابـوداود بـه شـماره     روايت معاذ بن جبل به طور مرفـوع 

؛ 235، ص10؛ خطيب در تـاريخ خـود، ج  221: به شماره 112ص 20؛ طبراني ج247و  233صفحات 
لفـظ  . اند آن را آورده 99ص» األسماء و الصفات«؛ و بيهقي در كتاب 312، ص2فسوي در تاريخ خود ج

هر كس آخرين سـخنش ال  «: »كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة من كانَ آخرَ« :روايت بدين صورت است
آن را صـحيح دانسـته و    351ص 1، ج»المسـتدرك «حـاكم در  . »گردد اله اال اهللا باشد، داخل بهشت مي
در همين باب روايتي از طريق طلحه بن عبيداهللا وجود دارد كه احمد در . ذهبي با آن موافقت نموده است
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  انواع توحيد و معاني آنها
منظـورم از توحيـد، توحيـد الوهيـت اسـت، چـون       . توحيد، اولين و آخرين تكليـف اسـت  

  :باشد توحيد، سه نوع مي
  .توحيد صفات :اول
توحيد ربوبيت، و بيان اينكه فقط خداوند آفريننده هر چيزي است: مدو.  

يعنـي تنهـا خداونـد اسـتحقاق پرسـتش را دارد و شـريكي در       . توحيـد الوهيـت   :سوم
  .پرستش ندارد

  توحيد صفات: اول
انـد ماننـد جهـم بـن      نفي كنندگان صفات، نفي صفات را در مسماي توحيـد داخـل كـرده   

فسـاد و  . اثبـات صـفات، مسـتلزم تعـدد واجـب اسـت      : گفتند ان ميو موافقانش، آن1صفوان
                                                                                                                     

و حـاكم در   205بـا سـندي صـحيح آن را آورده، و ابـن حبـان بـه شـماره         161، ص1مسند خـود، ج 
: لفظ روايتي كه احمد آورده، ايـن اسـت  . اند آن را صحيح دانسته 351و 350صفحات  1، ج»المستدرك«
» تَـهإال أشرق لها لونه، ونفَّس اهللا عنه ُكرب هعند موت كلمةً اليقولها عبد مـن  « :»ال الـه االاهللا : إني ألعلم

شـود و   گويد مگر اينكه رنگش براي آن نـوراني مـي   دهم كه بنده هنگام مرگش آن را نمي اي ياد مي كلمه
احمـد  . »اين كلمه، ال اله اال اهللا اسـت . دهد بخشد و آسايش مي رهايي مي  خداوند او را از غم و ناراحتي

ا از طريـق روايـت عمـر    ايـن روايـت ر   296، ص2ج» الحلية«و ابونعيم در  63، ص1در مسند خود، ج
انـد و   آن را صـحيح دانسـته   72، ص1، ج»المستدرك«؛ و حاكم در 204اند كه ابن حبان به شماره  آورده

إني ألعلم كلمـةً اليقولهـا عبـد حقّـاً مـن قلبـه       «: لفظ روايت اين است. ذهبي با آن موافقت نموده است
دهم كه بنـده آن را حقيقتـاً    اي ياد مي من كلمه« :»ال اله اال اهللا: فيموت علي ذلك إال حرمه اهللا علي النار

ايـن كلمـه   . گرداند ميرد مگر اينكه خداوند او را بر آتش جهنم حرام مي گويد و بر آن نمي از ته دلش نمي
 65ص 1احمـد در مسـند خـود، ج    201؛ ابن حبان به شماره 26مسلم به شماره » ال اله اال اهللا مي باشد

من مات و هـو يعلـم أن   «: اند كه لفظ آن چنين است روايت عثمان بن عفان آورده اين روايت را از طريق
داند كه مبعودي جز اهللا نيسـت، داخـل بهشـت     هر كس بميرد در حالي كه مي«: »ال إله إال اهللا دخل الجنة

 .»گردد مي

حياتش را سپس مدتي از اوايل . وي در شهر سمرقند در خراسان بزرگ شد. اش، ابومحرز است كنيه -1
از آن جهت كـه صـفات خـدا را    . ي آزاد شده بني راسب از طايفه ازد بود سپري نمود و برده» ترمذ«در 
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بطالن اين اعتقاد، به طور بديهي معلوم است، چون اثبات ذاتي مجرد از تمامي صفات كـه  
شود و ذهـن فقـط چيـزي محـال را فـرض و تخيـل        براي آن وجودي در خارج تصور نمي

  .و اين، اوج تعطيل است. كند مي
ئل شدن به حلول يا اتحاد كشانده است، كه از كفر نصـارا  اين سخن، جماعتي را به قا

دانسـتند،   تر است، زيرا نصارا حلول را فقط به عيسي عليه السالم منحصر مي تر و زشت قبيح
  .اند ه ولي اينان، حلول را به همه مخلوقات نسبت داد

از فروعات توحيد اين جماعت، اين است كه فرعون و قومش، ايمان كـاملي داشـتند   
  .و به حقيقت عارف به خداوند بودند

انـد   همچنين از فروعات اين توحيد، اين است كه بت پرستان بر حق و راه راست بوده
  .اند و الغير و آنان تنها خدا را پرستيده

باز از فروعات اين توحيد اين اسـت كـه در تحـريم و تحليـل ميـان مـادر و خـواهر و        
چون همـه از يـك   . زنا و نكاح فرقي وجود نداردو ميان آب و خمر و . بيگانه فرقي نيست

  .باشد عين هستند و بلكه آن عين واحد مي
. انـد  همچنين از فروعات اين توحيد، اين است كه پيامبران، مردم را در تنگنا قرار داده

  .تر است گويند، بلندتر و پاك خداوند از آنچه مي
  
  
  
  

                                                                                                                     
شد، سلف صالح همگـي او   نمود كه منجر به تعطيل شدنشان مي اي تأويل مي كرد وآنها را به گونه انكار مي

اسالم از او حفـظ شـده، جعـد بـن      اولين كسي كه گفته تعطيل در. اند را مورد مذمت و نكوهش قرار داده
جهم بن صفوان اين گفته را از او اخذ نموده و آن را آشكار نمود و اين گفته بـه او منسـوب   . درهم است

، »الطبـري «: نگـا . ق همراه حارث بن سريج در جنگ عليه بني اميه به قتـل رسـيد  .هـ128در سال . شد
، اثر قاسـمي،  »تاريخ الجهميه و المعتزله«و  27-6/26، »سير أعالم النبالء«؛ 237و 236، 221، 7/220

 .و بعد از آن 10صفحه 
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  وحيد ربوبيتت: دوم
به اينكه خدا آفريننده هر چيـزي اسـت و در جهـان دو سـازنده     توحيد ربوبيت، مانند اقرار 

اين توحيد، حـق اسـت و شـكي در آن    . كه در صفات و افعال مثل هم باشند، وجود ندارد
  .ها، غايت است و به نظر بسياري از متكلمان و جماعتي از صوفي. نيست

انـد، بلكـه    هيچ گروه مشخص و هيچ كس از انسانها، معتقد به ضد ايـن توحيـد نبـوده   
همچنـان كـه   . دلها بر اقرار به آن بيشـتر از اقـرار بـه ديگـر موجـودات سرشـته شـده اسـت        

ــي  ــالم مـ ــيهم السـ ــامبران علـ ــد پيـ £���¤��¥��¦��§��¨���©���m: فرماينـ

ªl�)مگر درباره خدا، پديـد آوردنـده آسـمانها و    : پيامبرانشان گفتند« ) 10: براهيما�
  .»!زمين شكي هست؟

ه به تجاهل و تظاهر به انكار صانع معروف بـوده، فرعـون اسـت    كسي ك 1مشهورترين
�m��´���³��²��±��°: كه در درون بدان يقين داشت همچنان كه موسـي بـه او گفـت   

��º��¹��¸��¶���µl )داني كه اين آيـات را كـه    تو نيك مي« )102: إسراء
د متعـال راجـع   و خداون. »هاست جز پروردگار آسمانها و زمين نازل نكرده است مايه بينش

و « )14: نمـل (��mF��E��D��C��B��A �l:فرمايد به فرعون و قومش مي
بـه همـين   . »با آن كه باطنشان بدان يقين داشت، از روي ظلـم و تكبـر آن را انكـار كردنـد    

: پروردگـار جهانيـان چيسـت؟ موسـي بـه او گفـت      : خاطر از روي تجاهل و انكـار گفـت  
m��������k������j��ih��g��f��e��d������t��s��r��q��p�������o��n��m����l

��d��c��b���a��`���_��~��}��|������{��z��y��x���w��v��u
��l��k������������j��i��hg��f��el )ــعراء ــمانها و  « )28 - 24: ش ــار آس او پروردگ

: هاي ميان آن دو است، اگر اهل يقين باشيد، فرعون به اطرافيان خـود گفـت   زمين و پديده
پروردگار شـما و پروردگـار پـدران    : گفت] موسي دوباره[؟ ]گويد چه مي[نويد آيا نمي ش

                                                
 .39-8/38درءتعارض العقل و النقل، : نگا -1
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واقعاً اين پيامبري كه به سوي شـما فرسـتاده شـده، ديوانـه     : گفت] فرعون. [پيشين شماست
  .»است

اند كه فرعون از موسي راجع به ماهيت سؤال نمـود و از آنجـايي كـه     گروهي پنداشته
ماهيت نداشـت، در نتيجـه موسـي از جـواب دادن نـاتوان      آنچه درباره آن سؤال شده بود، 

  . ماند
اين، اشتباه است؛ چون اين سؤال، فقط استفهام انكـاري اسـت همـان طـور كـه سـاير       

دهند كه فرعون منكر و نفي كننده خدا بوده، و قائل بـه وجـود خـدا     آيات قرآني نشان مي
براي فرعون و اطرافيـان روشـن   نبوده، تا راجع به ماهيتش سؤال كند به همين خاطر موسي 

نمود كه خدا شناخته شده است و آيات و داليل ربوبيت پروردگار آشـكارتر و مشـهورتر   
تـر و   بلكـه خداونـد متعـال شـناخته شـده     . از آن است كه راجـع بـه ماهيـت او سـؤال شـود     

بلكه معرفت خدا بيشتر از معرفـت  . تر از آن است كه شناخته شده نباشد آشكارتر و روشن
  .اي در فطرتها مستقر شده است هر چيز شناخته شده

عـالم دو آفريـدگار   : ها، شناخته نشده كه گفتـه باشـند   از هيچ يك از طوايف و گروه
قائـل بـه دو اصـل نـور و     1ها پرستان مجوس و مانوي و بت. مثل هم در صفات و افعال دارد

                                                
وي در حوالي . منسوب به بنيانگذارش ماني بن فاتك است -اند اي ازبت پرستان كه طايفه -ها مانوي -1

فارسي به ويژه عقيده زردشـت و كتابهـاي    در بابل در زمينه ادياني قديمي. ميالدي به دنيا آمد 215سال 
وقتي به سن بيست و چهار سالگي رسيد، اعالم كرد كـه او  . زردشت و نصرانيت و غنوصيت، درس خواند

مذهبش بر اين اساس است كه مبدأ . است، كسي كه حضرت عيسي مژده آمدنش را داده است» فارقليط«
نور، موجود عظيم نخستين اسـت  . و جدا از همديگرندهر كدام از اين د. نور و ظلمت: عالم دو چيز است

  .حلم، علم، عقل، غيب و هوشياري: و آن، خداي حق و فرمانرواست و پنج صفت دارد. كه متعدد نيست
. اين صفات، قديمي و ازلي هسـتند . حب، ايمان، وفا، مروت و حكمت: همچنين پنج صفت روحاني دارد

حلـم، علـم، عقـل،    : جو پنج صفت دارد. جو و زمين: مادي استبا اين وجود اين هستي دو چيز ازلي و 
: اين چهـار عنصـر عبارتنـد از   . و زمين پنج عنصر دارد، كه چهار عنصرش، حسي است. غيب و حكمت

مـه، گرمـا، بـاد    : هم پنج عنصـر دارد ) ظلمت(هستي دوم . باشد روح اينها نسيم مي. نور، آب، آتش و باد
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يعنـي مبـدأ عـالم،    . تو معتقدند كه عالم از آن دو اصل سرچشمه گرفته اس. ظلمت هستند
اند كه نور، بهتر از ظلمت است و نور، خداي ستوده اسـت و   اينان متفق. نور و ظلمت است

آنان راجع بـه ظلمـت اخـتالف نظـر دارنـد كـه آيـا        . اند كه ظلمت، بد و مذموم است متفق
  .بنابراين قائل به وجود دو پروردگار مثل هم نيستند. ظلمت، قديم است يا حادث

هستند، براي عالم قائل به وجود سه خـدا  ) سه خدايي(ياني كه قائل به تثليث اما مسيح
اند كه آفريدگار عالم، يكي اسـت و بـه پـدر،     بلكه متفق. كه از همديگر جدا باشند، نيستند

  .گويند پسر، روح القدس، يك اله مي
تـر از   اعتقاد نصاري به تثليث، در ذات خود متناقض است و اعتقادشان به حلول، باطل

به همين خاطر در فهم اين اعتقاد و تعبير كردن از آن، آشفته هستند و هـر كـدام   . آن است
چه بسا يكي از آنها نتواند بـه معنـاي معقـول از آن اعتقـاد     . فهم و تعبير مختلفي از آن دارد

: گوينـد  تعبير نمايد و چه بسا دو نفرشان بر يك معناي واحد متفق نباشـند؛ چـون آنـان مـي    
  .ذاتاً يكي است و در اقنوم، سه تاست خدا،

. كننـد  اقانيم را هم گاهي به خواص، گاهي به صفات و گاهي به اشـخاص تفسـير مـي   
بـه طـور   . خداوند بندگان را بر بطالن و فساد اين اقوال پس از تصور كامـل، سرشـته اسـت   

  .خالصه، آنان قائل به وجود دو آفريننده مثل هم نيستند
هاي متعدد، كسي نيست  نكته است كه در ميان گروهها و طايفه در اينجا، مقصود اين

با اين وجود بسياري از متكلمـان و فالسـفه   . كه براي عالم، دو سازنده مثل هم اثبات نمايد
اند و بعضي از آنان اعتراف به ناتواني در ميان آن با  در اثبات و بيان اين مقصود خسته شده

  .ه از طريق وحي، دريافت مي شوداند ك اند و خيال كرده عقل نموده
گرايان اين است كه ايـن امـر بـا دليـل تمـانع       مشهور در نزد متكلمان و فالسفه و عقل

داشـت، هنگـام    و آن هم بدين صورت است كه اگر عالم دو آفريننـده مـي  . شود اثبات مي
شان بخواهد جسمي را حركت دهد و ديگـري عكـس آن    اختالفشان با همديگر مثالً يكي

                                                                                                                     
، اثـر شهرسـتاني،   »الملـل و النحـل  «: روح چهار عنصـر ديگـر اسـت؛ نگـا    گرم، تاريكي و دود كه دود 

  .9/346، و 6/195، »درءتعارض العقل و النقل«؛ و 1/244-249
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در  -شان بخواهد جسمي را زنده كند و ديگري بخواهـد آن را بميرانـد   بخواهد، يا يكي را
مراد يكي ) 2شود،  مراد هر دو حاصل مي) 1: اين صورت، قضيه از سه حالت خارج نيست

حالـت اولـي، غيـرممكن    . مراد هيچ كدام حاصـل نمـي شـود   ) 3. شود از آن دو حاصل مي
حالـت سـومي هـم    . اسـت كـه ممتنـع مـي باشـد     است، چون مسـتلزم جمـع ميـان دو ضـد     

باشـد كـه ممتنـع     غيرممكن است، چون مستلزم خالي بودن جسم از حركت و سـكون مـي  
توانـد   همچنين مستلزم ناتواني هر كدام از دو آفريننده است و موجود ناتوان هم نمي. است

، آن در حالـت دومـي، كـه تنهـا مـراد يكـي از دو آفريننـده حاصـل مـي شـود          . خدا باشد
اي كه مرادش حاصل شده، خداوند قادر و تواناست و آفريننده ديگر ناتوان است  آفريننده

  .و همه سخن بر اين اصل در جاي خود، شناخته شده است. و صالحيت خدايي را ندارد

  توحيد ربوبيت است ي توحيد الوهيت، دربردارنده
معناي اين فرموده خداونـد متعـال    پندارند كه دليل تمانع، مي 1بسياري از متكلمان و فالسفه

اگر در زمـين و آسـمانها غيـر از    « )22: أنبياء(�m¶��µ����´��³�������²�����±��° �l: است
چـون آنـان   . »بود، قطعـاً زمـين و آسـمان تبـاه مـي شـدند       خداي يگانه، خدايان ديگري مي

كـه قـرآن بيـانش     ند، همان توحيد الوهيتي است ا معتقدند كه توحيد ربوبيتي كه بيان داشته
در حـالي كـه قضـيه چنـين     . انـد  فرموده و پيامبران عليهم السالم به سوي آن دعـوت كـرده  

انـد و در كتابهـاي    نيست، بلكه برعكس، توحيدي كه پيامبران به سـوي آن دعـوت كـرده   
كـه توحيـد   . آسماني آمده، توحيد الـوهيتي اسـت كـه دربردارنـده توحيـد ربوبيـت اسـت       

شريك است؛ زيـرا مشـركان عـرب اقـرار بـه       ستش خداوند يگانه و بيالوهيت به معناي پر
هـا و زمـين، يكـي اسـت      توحيد ربوبيت مي كردند، و معتقـد بودنـد كـه آفريننـده آسـمان     

̈��©���m��ª: همچنان كه خداونـد متعـال از آنـان خبـر داده     ��§��¦��¥

¬��«�l )ا آفريـده  چـه كسـي آسـمانها و زمـين ر    : و اگر از آنها بپرسـي « )25: لقمان

                                                
 .376-9/348، »درءتعارض العقل والنقل«؛ و 2/73، »منهاج السنة«: نگا -1
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¢��£��¤����¥����m:در جـاي ديگـري مـي فرمايـد    . »خـدا : است؟ مسلماً خواهند گفـت 

��²���±��°��¯��®¬��«��ª��©��¨�����§��¦l )ــون  - 84: مؤمنــ

زمين و هر كه در آن است بـه چـه كسـي تعلـق دارد؟ بـه      ] بگويي[دانيد  اگر مي: بگو« )85
امثال اين آيات در » شويد؟ ذكر نميپس آيا مت: بگو. از آنِ خداست: زودي خواهند گفت

  .  قرآن، زياد هستند
مشركان در خصوص بتها، معتقد نبودند كه آنها در آفرينش عـالم، شـريك خداونـد    
هستند بلكه حال و وضعيتشان همچون حال و وضعيت مشركان امتهاي ديگر از قبيل هنـد،  

هاي پيـامبران و صـالحان    سمهترك، بربر و ديگران بود كه گاهي معتقد بودند اين بتها، مج
. جسـتند  دادند و به وسيله آنان به خداوند توسـل مـي   است و آنان را شفيع و واسطه قرار مي

�m��w��v���u: فرمايـد  اصل شرك عربها، همين بود؛ خداوند متعال از زبان قوم نـوح مـي  

��£��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��xl ) زنهـار،  : و گفتنـد «) 23: نـوح
واع «و » ود«خود را رهـا مكنيـد، و هرگـز    خدايان  غـوث «و » سـعـوق «و » يرا وا » َنسـر «و » ي
  .»نگذاريد

از ابـن عبـاس رضـي اهللا    ... در صحيح بخاري و كتابهـاي تفسـير و داسـتانهاي انبيـاء و    
هاي افراد صـالح در ميـان قـوم     ها، نام عنهما و ديگر سلف صالح به ثبوت رسيده كه اين نام

هـاي آنـان را    قتي وفات يافتند، بـر سـر قبرهايشـان ايسـتادند، سـپس مجسـمه      نوح بود كه و
و عين اين بتها وارد . هاي بعدي آنان را پرستيدند ساختند و سپس به مرور زمان،  افراد نسل

  1.ابن عباس آنها را قبيله قبيله نام برده است. قبائل عرب شد
                                                

ه ما گفت كـه هشـام   ابراهيم بن موسي ب: در تفسير سوره نوح آن را آورده كه 490: بخاري به شماره -1
بتهايي كـه در ميـان   : از ابن جريج به ما خبر داد كه عطاء از ابن عباس رضي اهللا عنهما نقل كرده است كه

  .قوم نوح بود، بعدها وارد قوم عرب شد
  .در اين سند، انقطاعي وجود دارد، زيرا عطا نامبرده، عطاء خراساني است و ابن عباس را نديده است

عطـاي خراسـاني از ابـن    : خود از ابن جريج آورده كـه وي گويـد  » تفسير«يث را در عبدالرزاق اين حد
اين حديث در تفسير ابن جريج از عطا خراسـاني، از ابـن عبـاس    : ابومسعود گويد. عباس به من خبر داد
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علي بن ابي طالـب رضـي اهللا   : آمده كه وي گويد1در صحيح مسلم از ابوالهياج اسدي
مـرا مـأمور آن نمـود؟ آن    ) ص(آيا تو را مأمور كـاري نكـنم كـه پيـامبر    «: عنه به من گفت

حضرت به من دستور داد كه هيچ قبر بلندي را رها نكنم مگـر اينكـه آن را بـا زمـين برابـر      
  2.»اي را رها نكنم مگر اينكه آن را نابود كنم كنم و هيچ مجسمه

                                                                                                                     
آمده، و ابن جريج، اين تفسير را از عطا خراساني نشنيده بلكه آن را از پسرش عثمـان بـن عطـاء گرفتـه     

از يحيـي قطـان   : از علي بن مديني آورده كه وي گويـد » العلل«صالح بن احمد بن حنبل در كتاب . تاس
: گفـتم . اين روايت، ضـعيف اسـت  : راجع به روايت ابن جريج از عطاء خراساني پرسيدم، در جواب گفت

كـه عطـاء بـه    اي است  چيزي نيست، اين تنها نوشته: يحيي قطان گفت. به ما خبر داد: گويد ابن جريج مي
بـه مـا خبـر    (» أخبرنـا «ابن جريج، اطالق عبارت : حافظ ابن حجر عسقالني گويد. ابن جريج داده است

روايت مذكور را به ابـن   269ص 6، ج»الدر المنثور«سيوطي در كتاب. دانست را در نوشتار جايز مي) داد
وايت را  بـه طـور موقـوف از    اين ر 29/62و طبري در تفسير خود . منذر و ابن مردويه نسبت داده است

 . طريق بشر از يزيد از قتاده آورده و اين روايت بر قتاده موقوف است

از عمر بن خطاب و علي بن ابـي طالـب و   . او حيان بن حصين كوفي، تابعي ثقه و مورد اعتماد است -1
 .7/471، »تهذيب الكمال«: عمار بن ياسر، حديث را روايت نموده است؛ نگا

، 4؛ نسائي در سنن خـود، ج 1049؛ ترمذي به شماره 3218: ؛ ابوداود به شماره969: ه شمارهمسلم ب -2
؛ حــاكم 155؛ ابــوداود طيالســي، بــه شــماره 129و 96، ص1؛ احمــد در مســند خــود، ج89و  88ص

آن را آورده  57، ص1، ج»المعجم الصـغير «؛ و طبراني در 3، ص4؛ بيهقي ج369، ص1درالمستدرك، ج
ايـن  . انـد  آن را روايـت نمـوده  ... طريق حبيب بن ابي ثابت، از ابوائل، از ابوالهيـاج اسـدي  شان از  و همه

؛ و طيالسـي بـه   90و 89، 87، صفحات 1روايت دو طريق ديگر از علي دارد كه احمد در مسند خود، ج
  .اند آن را آورده 96شماره 

قبـر بلنـدي را رهـا نكـنم مگـر       هيچ«: راجع به گفته حضرت علي» نيل األوطار«امام شوكاني در كتاب 
سنت اين است كه قبر نبايـد زيـاد بلنـد شـود و هـيچ      : اين حاشيه را نوشته است» اينكه آن را صاف كنم

و ظاهراً بلند كردن قبر بيشتر از اندازه مجاز، حـرام  . فرقي نيست كه شخص مرده انسان بزرگي باشد يا نه
گنبـدها و  . انـد  ي و مالـك، بـدان تصـريح نمـوده    اصحاب امام احمد و جماعتي از اصحاب شـافع . است

بـه عـالوه، ايـن كـار جـزو      . شود اند، مشمول بلند كردن قبرها مي هايي كه بر سر قبرهاساخته شده بارگاه
 .كننده اين كار را نفرين نموده است) ص(مسجد كردن قبرهاست كه پيامبر
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: اش كه درآن وفـات يافـت، فرمودنـد    در بيماري) ص(ده كه پيامبرآم» صحيحين«در 
»نفـرين بـر يهوديـان و مسـيحيان    « :»لعن اهللا اليهود والنصاری، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد !

آن حضـرت، مسـلمانان را از كـردار آنـان     . »آنان قبر پيامبرانشان را به مسجد مبدل ساختند
برجسـته  ) ص(بود، قبر پيـامبر  اگر چنين نمي: ها گفتعايشه رضي اهللا عن. داشت برحذر مي

  1.داشت كه قبرش به مسجد تبديل شود اما آن حضرت ناپسند مي. شد مي
اي در  در صحيحين براي آن حضرت به هنگام بيماري كه در آن وفات نمود، كنيسـه 

إن «: سرزمين حبشه و زيبايي و تصـاوير موجـود در آن نـام بـرده شـد آن حضـرت فرمـود       
ئک إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا علی قربه مسجداً، وصوروا فيـه تلـک التصـاوير،    أول

آنـان مـوقعي كـه انسـان صـالحي ميانشـان فـوت        «: 2»أولئک شرار اخللق عنداهللا يوم القيامة

                                                
 6؛ احمد در مسـند خـود، ج  529: ؛ و مسلم به شماره4441و  1390، 1330: هاي بخاري به شماره -1

و بخـاري  . اند از طريق روايت عايشه رضي اهللا عنها آن را آورده 255و  252، 146، 121، 80صفحات 
؛ دارمي در سـنن  399، ص1؛ ابوعوانه ج531: ؛ مسلم به شماره5815و  4443، 3453، 435: به شماره
، 1؛ بغـوي، ج 275و 229، 34صـفحات   6و ج 218، ص1؛ احمد در مسند خـود، ج 326، ص1خود، ج

و «عبـارت  . انـد  از طريق رويت ابن عباس و عايشه آن را آورده 1588: ؛ و عبدالرزاق به شماره415ص
بـا ايـن   » اما آن حضرت ناپسند مي داشت كه قبرش به مسجد تبديل شـود « »لكن كره أن يتخذ مسجداً

فقـط  « :»مسـجداً  ير أنـي أخشـي أن يتخـذ   غ«: لفظ در هيچ يك از منابع مذكور نيامده، بلكه تنها با لفظ
فقـط آن  « :»غير أن َخشـي أو َخشـي أن يتخـذ مسـجداً    «:و لفظ» ترسم كه قبرم به مسجد تبديل شود مي

 -غيرَ أّنه ُخشـي «: و لفظ» حضرت ترس داشت يا اين ترس وجود داشت كه قبرش به مسجد تبديل شود
ولـي آن حضـرت تـرس    «: »أن يتخذ مسـجداً ولكنه َخشي «و لفظ » فقط اين ترس بود«: »-فقط با ضم

لعنـة  «: عبارت روايت عايشه و ابن عباس ايـن اسـت  . آمده است» داشت كه قبرش به مسجد تبديل شود
نفرين خدا بر يهوديـان و مسـيحيان كـه قبـر     « :»اهللا علي اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

  .داشت رت مسلمان را از كردار و اعمال آنان برحذر ميآن حض: »پيامبرانشان را به مسجد مبدل ساختند
؛ ابوعوانه در مسـند خـود،   528: ؛ مسلم به شماره3873و  1341، 434، 427: هاي بخاري به شماره -2
؛ ابن سعد 51، ص6؛ احمد در مسند خود، ج345و 344، صص3ابن ابي شيبه، ج  401و 400، صص1ج

بغوي . اند آن را آورده 42و  41صص 2ر سنن خود، ج؛ و نسائي د240و239صص 2در طبقات خود، ج
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هـا را در آن بـه    هـا و مجسـمه   سـاختند و آن عكـس   كرد، بر سر قبرش مسـجدي را مـي   مي
  .»روز قيامت بدترين مخلوقات در نزد خداوند هستند آنان در. كشاندند تصوير مي

إنّ من کـان  «: در صحيح مسلم آمده كه آن حضرت پنج روز قبل از وفاتش فرمودند
قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فالتتخذوا القبور مسـاجد، فـإنی   

و صالحانشان را بـه مسـجد مبـدل     همانا امتهاي قبل از شما قبر پيامبران« :1»ذلک أاکم عن
هان آگاه باشيد كه قبرها را به مسـاجد تبـديل نكنيـد، همانـا مـن شـما را از آن       . ساختند مي

  .»كنم نهي مي
يكي ديگر از اسباب شرك، پرستش ستارگان و قراردادن بتها بنـا بـه گمـان خـود بـه      

قـوم ابـراهيم عليـه     باشد كـه گويـا شـرك    عنوان اينكه به هيأت ستارگان تناسب دارند، مي
همچنين يكي ديگر از اسباب شرك، شريك قـرار دادن فرشـتگان   . السالم از اين قبيل بود

  .ها با خدا و قرار دادن بتها براي آنان است و جن
كردند و معتقد بودند كه جهـان   اين مشركان، به وجود خداوند آفريدگار اعتراف مي

دادند؛ همچنـان كـه    ه عنوان شفيع و وسيله قرار ميها را ب دو سازنده را ندارد اما اين واسطه

}��|��{��~��_����`����m��a:خداوند متعال راجع به آنـان مـي فرمايـد   

��f��e�����d���c��bl )ــر ــه   « )3: زم ــتاني گرفت ــدا سرپرس ــز خ ــه ج ــاني ك ــد  و كس ان
ر د. »ما آنها را عبادت نمي كنيم جز براي اينكـه مـا را بـه خـدا نزديـك كننـد      :] گويند مي[

��m��z��y��x��w��v���u��t��s��r:فرمايـــد جـــاي ديگـــري مـــي  

��«�����ª ��©��̈ ��§��¦��¥��¤��£��¢��¡���~���}��|��{

                                                                                                                     
از مالك از طريق روايت ابومصعب از هشام بن عروه از پـدرش از عايشـه؛ و بيهقـي     509: هم به شماره

  .از طريق روايت عايشه رضي اهللا عنها آن را آورده است 80، ص4ج
، 2در طبقـات خـود، ج   ؛ ابـن سـعد  401، ص1؛ ابوعوانـه در مسـند خـود، ج   532: مسلم به شماره -1

از طريق روايت جندب بن عبـداهللا بجلـي آن را    1686: به شماره» المعجم الكبير«و طبراني در  240ص
 .اند آورده
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��³��²��±��°��̄ ��®¬l )و غير از خـدا چيزهـايي را   « ) 18: يونس
. اينان شـفيعان مـا نـزد خداينـد    : گويند رساند و نه زيان، و مي مي پرستند كه نه سودشان مي

ها و زمين سراغ ندارد؟ او منزه و برتر  دهيد كه در آسمان را از چيزي خبر مي آيا خدا: بگو
  .»سازند است از آنچه شريك وي مي

اوضاع امتهاي مشرك پيشين كه پيامبران را تكذيب نمودند، نيز چنين بود همان طـور  
خداونـد  كه خداوند متعال در قصه صالح عليه السالم از نُه نفر آنان نقل نموده كه آنـان بـه   

ايـن مفسـدان مشـرك بـه     . اش را از بين خـواهيم بـرد   سوگند خوردند كه صالح و خانواده
ايـن نشـان   . اش را به قتل خواهند رساند خداوند سوگند ياد كردند كه پيامبر خداو خانواده

  .دهد كه اينان همانند مشركان به خداوند ايمان داشتند مي
توحيـد الـوهيتي اسـت كـه توحيـد       پس معلوم شد كه توحيـد مطلـوب و مـورد نظـر،    

¤��¥��¦�������§̈��©����m��ª:فرمايـد  خداوند مـي . گيرد ربوبيت را هم در بر مي

�������������¼��»��º��¹��¸��¶��µ´����³��²��±��°¯��®��¬���«

¾��½l������  ــا آنجــا كــه مــي فرمايــد پــس حــق « )36-30: روم( �m��v��u����tl: ت
. فطرتي كه خدا مردم را بر آن سرشته است] با همان[آور،  گرايانه، به سوي اين آيين روي
تـا  ... آيين پايدار همين است و ليكن بيشتر مردم نمي داننـد . تغييري در آفرينش خدا نيست

  .»شوند نوميد مي] از رحمت حق[به ناگاه آنان : فرمايد آنجا كه مي
̈���©���mª: فرمايد در جاي ديگري مي ��§��¦��¥�l)10: براهيما( 

  »!شكي هست؟ -ها و زمين پديد آورنده آسمان -ي خدا مگر درباره«
کلّ مولود يولد علی الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصـرانه أو  «: مـي فرماينـد  ) ص(و پيامبر

  ايـن پـدر و مـادرش   . آيـد  به دنيا مي] خداپرستي[هر كودكي بر اساس فطرت «: 1»يمجسانه

                                                
و  4775، 1385، 1359، 1358: هـاي  ؛ بخـاري بـه شـماره   241، ص1مالك در موطـاي خـود، ج   -1

؛ وعبـدالرزاق بـه شـماره    133و 130، 129هـاي   ؛ ابن حبان بـه شـماره  2658: ؛ مسلم به شماره6599
كمـا تنـتج البهيمـة بهيمـة     «: دنباله حديث ايـن اسـت  . اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 20087
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معناي حديث اين : شود گفته نمي. »كنند يا مجوسي مي هستند كه وي را يهودي يا مسيحي
آيـد كـه توحيـد و شـرك را      است كه كودك، براسـاس سـادگي و سـالمت بـه دنيـا مـي      

و بـه   1اي كـه ذكـر كـرديم،    به خـاطر آيـه   -اند همچنان كه بعضي از علما گفته -فهمد نمي
ی حنفـاء  خلقـت عبـاد  «: كنـد  كه از پروردگارش روايت مـي ) ص(خاطر فرموده پيامبر

                                                                                                                     
آورد آيـا در آن   همچنان كه چهارپا، چهارپاي سالم را به دنيـا مـي  «: »جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

: اگر خواستيد ايـن آيـه را تـالوت نماييـد    : ويدگ سپس ابوهريره مي» كني؟ چهارپا، نقصي را مشاهده مي

»m´����³��²��±��°̄ ��®��¬�l)275، صفحات 2همچنين احمد در مسند خود، ج).  30: روم ،
؛ ابـوداود بـه شـماره    2433و  2359؛ طيالسـي بـه شـماره    2138؛ ترمذي به شماره 481و  410، 393

رانه   «هـاي خطـي    نسـخه  در اصـل . انـد  آن را روايت كرده 84؛ و بغوي به شماره 4714 نصـدانـه ويهوي
در همـين  . با واو به جاي أو آمده، اما آنچه در باال ذكر شد در منابع مذكور چنان آمده است» ويمجسانه

؛ بيهقـي در  223، ص2؛ دارمي در سنن خود، ج24ص 4و ج 435، ص3موضوع احمد در مسند خود، ج
، 827، 826هـاي   بـه شـماره  » المعجـم الكبيـر  «ي در ؛ و طبران130و  78، 77، صفحات 9سنن خود، ج

اند كه ابن حبان  از طريق روايت اسود بن سريع آن را آورده 835و  834، 833، 832، 831، 830، 828
اند و ذهبي هم با آن موافقت  آن را صحيح دانسته 123، ص2، ج»المستدرك«و حاكم در  132به شماره 

از طريق روايت جـابر بـن عبـداهللا آن را آورده     353، ص3د، جهمچنين احمد در مسند خو. نموده است
 .است

ايـن تفسـير نـزد اكثـر     . دهد كه فطرت، همان اسالم اسـت  منظورش اين است كه آيه مذكور نشان مي -1

 ���m¯��®��¬���«��ª��© l:آنان در تفسير فرموده خداوند. مفسران سلف صالح، مشهور است
ن اسالم است و براي تأييد نظرشان به سـخن ابـوهريره كـه در حـديث     اتفاق نظردارند كه فطرت خدا، دي

���m:اگر خواسـتيد ايـن آيـه را بخوانيـد    : اند كه در آن حديث ابوهريره گفت قبلي ذكر شد، استدالل نموده

¯��®��¬���«��ª��© �l)علما از عكرمه، مجاهد، حسن، ابراهيم نخعي، ضـحاك و   ).30: روم

فطرت خدا، همان دين : اند گفته���������m¯��®��¬���«��ª��© lجع به آيه اند كه را قتاده نقل كرده

. منظور از خلق خـدا، ديـن خداسـت   : اند گفته��m´����³��²��± �l:و راجع به عبارت. باشد اسالم مي
مجموعـة  «كه در ضمن » الكالم علي الفطرة«براي اطالعات بيشتر به رساله شيخ االسالم ابن تيميه به نام 

؛ و 395-359، صـفحات  8ج» درءتعارض العقل والنقـل «آمده؛ و كتاب  317، ص2، ج»ئل الكبريالرسا
 .و بعد از آن مراجعه كنيد 283اثر شاگردش عالمه ابن قيم، ص» شفاءالعليل«كتاب 
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الَتهم الشياطينر   گرايانه آفريدم اين شياطين بندگانم را حق«: 1»فَاجتاند كه آنان را از راه بـد
  .»كردند

بر اين مطلـب داللـت دارد،    2»يهودانه أو ينصرانه أو يمجِسانه«در حديث قبلي، عبارت 
يولد علی «: گر آمـده اسـت  در روايت دي. »كنند او را مسلمان مي«: »و يسلمانه«: چون نگفت

علـی هـذه   «: و در روايتي ديگر آمده است. »شود متولد مي] اسالم[بر اساس آيين «: »امللة
  .»شود متولد مي] اسالم[بر اساس اين آيين «: 3»امللّة

  آورده است) ص(ادله عقلي بر صدق و راستي آنچه پيامبر
از . دهنـد  سـتي آن گـواهي مـي   آورده، ادله عقلي بـر صـدق و را  ) ص(اين خبري كه پيامبر

  :جمله اين ادله عبارتند از
شكي نيست كه انسان گاهي اعتقادات و باورهـايي دارد كـه حـق اسـت و گـاهي       -1

باطل، و انسان موجودي با احساس و بـااراده اسـت و بـه سـبب اراده در حركـت و تكـاپو       
داشـته  ) اعتقاد نادرسـت اعتقاد درست و (باشد، پس به ناچار بايد يكي از اين دو اعتقاد  مي

و مـا  . باشد و به ناچار بايد به وسيله دليلي يكي از آن دو اعتقاد را بر ديگـري تـرجيح دهـد   
مي دانيم كه اگر از هر فردي خواسته شود كه چيزي را تصديق كند و در نتيجه نفـع ببينـد   

ن آن و چيزي را تكذيب نمايد در نتيجه ضرر ببيند، با فطرت خود به سـوي تصـديق نمـود   
بنابراين، اعتراف به وجـود آفريـدگار و   . كند چيز و در نتيجه نفع بردن از آن تمايل پيدا مي

دومـي كـه بـه طـور قطـع باطـل اسـت در نتيجـه تنهـا ايـن           . ايمان به او يا حق است يا باطل
پس واجـب اسـت   . ماند كه اعتراف به وجود آفريدگار و ايمان به او حق و فطري است مي

                                                
؛ احمـد در  »الجنـة و صـفة نعيمهـا   «در مبحـث   2865: اين حديثي طوالني است كه مسلم به شماره -1

المعجـم  «؛ و طبرانـي در  20088: عبـدالرزاق بـه شـماره    266و  163، 162ت ، صـفحا 4مسند خود، ج
از طريق روايت عيـاض بـن حمـار     996و  995، 994، 993، 992، 987: هاي ، به شماره17، ج»الكبير

 .اند مجاشعي آن را آورده

 .هاي خطي و ينصرانه و يمجسانه آمده است در اصل نسخه -2

  .سلم آمده استهر دو روايت در صحيح م -3
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سپس يـا  . سان چيزي باشد كه مقتضي معرفت آفريدگار و ايمان به او باشدكه در فطرت ان
دومي كه به طور قطـع باطـل   . محبت خدا سودمندتر براي بندگان است يا سودمندتر نيست

است؛ بنابراين واجـب اسـت كـه در فطـرت انسـان، محبـت چيـزي باشـد كـه بـه وي نفـع            
  .رساند مي

در . ها به تناسب خـود سرشـته شـده اسـت    فطرت انسان بر جلب منافع و دفع ضرر -2
تواند آن را به دست آورد بلكه به سـبب و   اين حال هر چند فطرت هر فردي به تنهايي نمي

وسيله ديگري همچون آموزش و امثال آن نياز دارد كه به فطرت كمك كند، پس هرگـاه  
  .يابد شرايط تحقق يابد و مانع منتفي شود، مقتضاي آن تحقق مي

ست كـه هـر نفسـي قابليـت علـم و اراده درسـت را دارد و اگـر در نفـس          معلوم ا -3
بود، صرف تعليم و تشويق موجب علـم و اراده   نيرويي كه قابليت علم و اراده را دارد، نمي

يافتند و تشويق مي  شد چون در غير اين صورت اگر جمادات و حيوانات، آموزش مي نمي
و معلـوم اسـت كـه حصـول اعتـراف نفـس بـه        كردنـد   شدند باز علم و اراده را كسب نمي

. آفريدگار، بدون سبب منفصلي از خارج ممكن است و ذات نفس در اين امر كافي اسـت 
پس هرگاه مقتضي در نفس وجود داشته باشد و عدم معارض به فرض گرفتـه شـود، پـس    

پـس معلـوم   . شـود  مقتضي سالم از معارض، موجب مقتضاي حصول اقرار بـه سـازنده مـي   
كه فطرت سالم اگر چيزي برايش پيش نيايد كه آن را به فساد كشـاند، بـه وجـود     شود مي

  .سازنده اعتراف كرده و عبادتگذار اوست
اگر در خارج از فطرت انسان، امر فاسـد كننـده يـا اصـالح كننـده وجـود نداشـته         -4

باشد، فطرت انسان مقتضي اصالح اسـت، چـون در فطـرت مقتضـي علـم و اراده موجـود       
  .باشد مانع، منتفي مياست و 

از امام ابوحنيفه رحمه اهللا نقل شده كه جماعتي از متكلمان خواستار بحـث و گفتگـو   
پـيش از سـخن راجـع بـه ايـن      : امـام بـه آنـان گفـت    . با وي راجع به توحيد ربوبيت بودنـد 

كند و خود بـه خـود پـر از     اي در دجله، به من خبر دهيد كه حركت مي موضوع، از كشتي
كند و بـر مـي    ايستد و بار را خالي مي شود و به تنهايي در لنگرگاه مي مي... ايل وغذا و وس
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ايـن محـال اسـت و    : جماعـت گفتنـد  . گردد، همه اينها بدون تدبير و دخالت كسـي باشـد  
اگـر ايـن امـر در خصـوص     : آنگاه ابوحنيفه رحمه اهللا به آنان گفـت . يابد هرگز امكان نمي

ل اين جهان چطور است؟ اين ماجرا از غيـر ايشـان   كشتي محال است، پس در خصوص ك
  .هم نقل شده است

توحيـدي كـه مشـركان  بـدان اقـرار       -پس اگر كسي اقرار بـه توحيـد ربوبيـت نمـود    
نمايند و بسياري از متصوفان در آن گمراه شده و آن را هـدف غـايي سـالكان راه خـدا      مي
امـا او بـا ايـن     -گوينـد  و ديگران مي 1»منازل السائرين«دانند همچنان كه نويسنده كتاب  مي

وجود در صورتي كه خداوند يگانه را نپرستد و از پرستش غيرخدا بيزاري نجويد، هماننـد  
  .  ديگر مشركان، مشرك محسوب مي شود

  نمايند قرآن مملو از آياتي است كه توحيد الوهيت را بيان مي
  .آن استهايي براي  قرآن مملو از بيان توحيد الوهيت و آوردن مثل

. نمايد كه جز خدا آفريـدگاري نيسـت   كند و تبيين مي قرآن توحيد ربوبيت را بيان مي
يعنـي توحيـد ربوبيـت را دليلـي بـراي      . و اين مستلزم آن است كه جز خدا پرسـتش نشـود  

داشـتند و معتقـد بودنـد     دهد، چون مشركان توحيد ربوبيت را قبول  توحيد الوهيت قرار مي
كردند و خدايان ديگـري را   ا نيست اما توحيد الوهيت را قبول نميكه آفريدگاري جز خد

دانيـد   كند كه شما وقتي مي نمودند؛ از اين رو خداوند متعال برايشان روشن مي پرستش مي
كه خالقي جز خدا نيست و خداست كه منفعت را براي بنـدگان جلـب و ضـرر را از آنـان     

                                                
هجـري قمـري    481او ابواسماعيل عبداهللا بن محمد بن علي هروي حنبلـي مـذهب، متوفـاي سـال      -1

ابـن  . آمـده اسـت   518-503صص  18اثر ذهبي، ج» سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . باشد مي
ايـن كتـاب از   . نـام نهـاده اسـت   » مدارج السـالكين «قيم اين كتابش را در سه جلد شرح نموده و آن را 

بهترين كتابهايي است كه در زمينه تهذيب و تزكيه نفس و عادت دادن آن بر انجام كارهاي خير و متـأدب  
ابن قيم در اين شرح آراء و نظراتـي كـه مخـالف قـرآن و     . اند شدن به آداب متقين و صادقين نوشته شده

رسا و علم واسـع و فهـم درسـتش    و روش سلف صالح از صحابه و تابعين است با قلم ) ص(سنت پيامبر
 .169-146، صص1مدارج السالكين، ج: نگا. گوشزد نموده است
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پرستيد، و خدايان ديگـري   چرا غير او را مي نمايد و در اين امر شريكي ندارد، پس دور مي
��m��h��g�����f��e�����d��c:فرمايـد  دهيـد؟ ماننـد ايـن آيـه كـه مـي       را همراه او قـرار مـي  

��w��v��u��t��s��r��q���p��o��n��m��l��kj��i
��j��ih��g��f��ed��c��b���a��`��_��~��}��|��{��z��y�������x

���n��m������l��kl )ــر آن  : بگــو« 1)60 - 59: نمــل ســپاس بــراي خداســت، و ســالم ب
كننـد؟ يـا آن    شـريك مـي  ] بـا او [آيا خدا بهتر است يا آنچـه  . بندگانش كه برگزيده است

ها و زمين را خلق كرد و براي شما آبي از آسـمان نـازل نمـود، سـپس بـه       كس كه آسمان
ود؟ آيـا بـا ايـن    هاي باشكوهي رويانيديم كه رويانيدن درختانش كار شما نبـ  وسيله آن باغ

عـدول  ] از حـق [خداوند خدايي است كه اين كار را بكند؟ بلكه آنها گروهي هسـتند كـه   
  .»كنند مي

يعني آيا با اين خداوند خدايي » �ih��g��f«: فرمايد خداوند متعال در آخر هر آيه مي
. است كه اين كار را بكند؟ اين جمله استفهام انكاري است كه در بردارنده نفـي آن اسـت  

كنـد، پـس خداونـد عليـه آنـان       آنان اقرار مي كردند كه جز خداوند كسي آن كار را نمي
و معناي آن تنها استفهام صرف نيست كـه بـه ايـن معنـا باشـد آيـا بـا خداونـد         . دليل آورد

انـد؛ زيـرا ايـن معنـا بـا سـياق كـالم         خدايي است؟ آن گونه كه بعضي علما چنـين پنداشـته  
دادنـد همچنـان كـه     بـا خداونـد خـدايان ديگـري را قـرار مـي      اين جماعـت  . تناسب ندارد

�������ma:فرمايـد  خداوند متعـال مـي   �̀�_��^]��\���[��Z��Y��X��Wl���) أنعـام :

مـن گـواهي   : دهيد كه با خداوند خـدايان ديگـري هسـت؟ بگـو      آيا شما گواهي مي« )19
ه است؟ اين واقعاً چيـز  آيا او همه خدايان را يك خدا قرار داد«: گفتند آنان مي. »نمي دهم

�m��t��s��r��q��p. همراه او خـدايي اسـت  : اما نمي گفتند» !عجيبي است

|���{��z��y��x���w��v��u�l )زمين را قرارگاه كـرد  « )61: نمل

                                                
 .20/5، »اآللوسي«؛ و 6/294، »تفسير أبي السعود«؛ 6-20/3، »الطبري«: نگا -1
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هاي استوار قرار داد و ميان دو دريا حـايلي   ها پديد آورد و براي آن كوه و در آن رودخانه
  .»گذاشت

آيـات ديگـري   . كردند كه تنها خداوند اين كار را كـرده اسـت   بلكه آنان اعتراف مي
  .دارند هم اين نكته را بيان مي

��m��s��r���q��p��o��n��m��l:فرمايـد  همچنين خداوند متعـال مـي  

��w��v��u��tl )پروردگارتـان را بپرسـتيد كـه شـما و     ! اي مـردم « )21: هبقر
�:فرمايـد  همچنين در سوره انعام مـي . »كسان قبل از شما را آفريد، باشد كه پرهيزگار شويد

�m[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L�l)ــام : أنعـ

هايتـان مهـر نهـد،     گوييد، اگر خدا چشم و گوش شمارا بسـتاند و بـر دل   چه مي: بگو« )46
  .»گرداند؟ كدام معبودي غير از خداوند آنها را به شما بر مي

اظره كننـدگان و پيروانشـان از اهـل تصـوف، هـدف      وقتي توحيد ربوبيتي كه ايـن منـ  
انـد و   دهند، مشمول توحيدي است كه پيامبران علـيهم السـالم آورده   نهايي توحيد قرار مي

در كتابهاي آسماني آمده است، بايد دانست كه داليل آن همچون داليل اثبات آفريدگار 
زه مردم نياز بيشـتري بـدان   زياد است؛ زيرا علم هر اندا) ص(و داليل صدق و راستي پيامبر

داشته باشند، ادله آن به خاطر رحمت خداوند نسـبت بـه مخلوقـاتش، آشـكارتر و زيـادتر      
  .است

  هاي مفيد عقلي براي مطالب ديني است هاي زده شده در قرآن، مقياس مثل
هـاي عقلـي بـراي     هـا مقيـاس   خداوند در قرآن از هر مثلي بـراي مـردم آورده، و ايـن مثـل    

نمايـد، پـس بعـد از     اما قرآن حق را در حكم و دليل تبيين و روشن مي. ي استمطالب دين
حق جز گمراهي چيست؟ و هر كدام از مقدمات معلوم و ضـروري كـه مـورد اتفـاق همـه      

و . است، بدانها استدالل شده و هيچ نيـازي نبـوده كـه برضـد آن مقـدمات اسـتدالل شـود       
كننـد   برخالف ادعاي جاهالن كه گمان مي. طريقه فصيح در بيان، همان طريقه قرآن است
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شـود آن را   اما در آنچه كه اشتباه و جنجـال در آن پيـدا مـي   . در قرآن طريقه برهاني نيست
  .سازد واضح مي

از آنجا كه شرك در ربوبيت در ميان همه مردم ممتنع و منتفي است با اين اعتبار كـه  
فقـط برخـي از مشـركان بـر ايـن      . ودتوان دو خالق مثل هم در صفات و افعال اثبات نم نمي

باور بودند كه غير از اهللا خالق ديگري وجود دارد كه قسمتي از جهان را خلق نموده همان 
 1هـا راجـع بـه افعـال حيـوان و فالسـفه دهريـه        پرستان راجع به ظلمت، و قدري طور كه بت

اي را  مور تـازه اينان ا. گويند ها يا اجسام طبيعي مي راجع به حركت افالك يا حركات جان
پس آنان در بخشي از ربوبيـت  . كنند اما خدايي را براي آن امور اثبات نمي كنند اثبات مي

كردنـد كـه    اند و بسياري از مشركان عرب و ديگـران گـاهي گمـان مـي     دچار شرك شده
كننـد بـدون اينكـه خداونـد آن نفـع و ضـرر را        رسانند و ضـرر را دور مـي   خدايان، نفع مي

  .بيافريند

  حال بودن شريك براي خداوند متعالم
از آنجا كه اين شرك در ربوبيت ميان مردم وجود داشت، قرآن بطالن آن را روشن نمـود  

��m��R��QP��O��N��M��L��������K��J��I����H��G:فرمايـد  همچنان كـه خداونـد متعـال مـي    

[��Z��Y���X��W��V��U����������T��S�l)نكـرده  خدا فرزنـدي اختيـار   « ) 91: مؤمنون
بود قطعاً هر خدايي آنچه آفريده بود بـا خـود    و با او معبود ديگري نيست، و اگر چنين مي

  .»جستند برد، و حتماً بعضي از آنان بر بعضي ديگر برتري مي مي
در اين برهان روشن با اين لفظ مختصر و واضح تأمل كن؛ همانا خداي حقيقـي بايـد    

پس اگر با . ساند و ضرر و زيان را از آنان دور نمايدخالق و فاعل باشد، به بندگانش نفع بر

                                                
دهـري بـا فـتح و ضـمه دال،     : آمده است»شرح آن«و » القاموس«در كتاب . منسوب به دهري است -1

هم دهري و هم دهـري  : ثعلب گويد. ايمان ندارد و قائل به بقاي روزگار استملحدي است كه به آخرت 
اند همچنـان كـه    شناسان دهري و دهري را به چيز ديگري نسبت داده بعضي از لغت. منسوب به دهر است

  .زمخشري دهري را تنها با فتح آورده است. سهيلي، منسوب به زمين هموار است: اند گفته
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بـود، حتمـاً    بـود و در ملـك خداونـد بـا او شـريك مـي       خداوند متعال، خداي ديگري مـي 
آفرينش و تدبير امور به دستش مي بود، و در اين صورت تنها به آن شـركت راضـي نمـي    

و الوهيـت تنهـا از آنِ    بود، بلكه اگر توان غلبه بر آن شريك و ستاندن ملك از وي داشت
داشـت، از شـريكش جـدا     و اگر ايـن تـوان را نمـي   . كرد خودش بود، حتماً اين كار را مي

بـرد،   كرد و آنچـه آفريـده بـود بـا خـود مـي       شد و آفرينش مربوط به خود را اعمال مي مي
همچنــان كــه پادشــاهان دنيــا وقتــي نتواننــد بــر ديگــري غلبــه و برتــري يابنــد، ممالــك و   

  :پس حتماً بايد يكي از اين سه چيز باشد. كنند هاي خود را از همديگر جدا ميسرزمين
  .يا هر خدايي آفرينش و سلطه خود را با خود ببرد -
  .يا بر همديگر برتري يابند -
باشند كه او به خواست و ميل خود در آنان  1يا همه خدايان زير سلطه يك فرمانروا -

آنـان همگـي از    2.مايند، بلكه تنها او اله و معبود باشـد تصرف نمايد و آنان در او تصرف نن
  .هر لحاظي بنده و زيردست و تحت سلطه او باشند

نظم و هماهنگي همه جهان و محكم بودن امور آن، بزرگتـرين و روشـن تـرين دليـل     
است بر اينكه تدبير كننده جهان، يك معبود و يك فرمانروا و يك پروردگـار اسـت، كـه    

همچنان كه دليل تمانع نشان داد . معبود و پروردگاري براي مخلوقات نيستغير از او هيچ 
. پروردگـاري جـز او نيسـت، پـس معبـودي جـز او نيسـت       . كه آفريننده جهان، يكي است

اينكه پروردگاري جز او نيست، دليل تمانع در فعل و ايجاد امور است و اينكه معبودي جز 
پس همان طور كه محـال اسـت عـالم    . باشد مي و الوهيت3او نيست، دليل تمانع در عبادت

                                                
 .، إله آمده است»مختصر الصواعق المرسله«سخه خطي چنين آمده، اما در در سه اصل ن -1

آن خدا مـانع از حكـم خـدايان ديگـر     : آمده است 95ص 1ج» مختصر الصواعق المرسله«در كتاب  -2
 .»باشد ولي آنان مانع از حكم خداوند نباشد

 .است به جاي عبادت، غايت آمده 96، ص1، ج»مختصر الصواعق المرسلة«در كتاب  -3
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دو پروردگار و آفريننـده مثـل هـم داشـته باشـند بـه همـان صـورت نيـز محـال اسـت كـه             
  1.مخلوقات دو معبود داشته باشند

پس علم به اينكه وجود دو آفريننده مثل هم در جهان ذاتـاً ممتنـع و محـال اسـت، در     
لوم است، پس به همين صورت الوهيـت دو  سرشت انسان وجود دارد و بطالن آن عقالً مع

  .خدا باطل است
ها وجود دارد، موافـق اسـت و توحيـد      اين آيه شريفه با توحيد ربوبيت كه در سرشت

  .نمايد الوهيت را اثبات مي
اگـر  « )22: أنبيـاء ( ��m¶��µ����´��³�������²�����±��°�l:فرمايد همچنين خداوند مي 

بـود، قطعـاً زمـين و آسـمان تبـاه       گانه خدايان ديگري ميدر زمين و آسمان غير از خداي ي
اند كه اين آيه دليل تمانعي است كه قبالً ذكـر شـد    ها چنين پنداشته بعضي از فرقه. »شد مي

اند؛ چون خداوند سبحان خبر داده كه اگر در زمين و آسـمان   و از مضمون آيه غافل مانده
فته اگر در زمـين و آسـمان غيـر از خـداي     بود و نگ غير از خداي يگانه خدايان ديگري مي

  .يگانه پروردگارهاي ديگري مي بود
دارد اگـر در   به عالوه، اين امر پس از وجود زمين و آسمان است؛ يعني آيه بيـان مـي  

غير از خداي يگانه خدايان ديگـري مـي بـود،     -در حالي كه وجود دارند -زمين و آسمان
  .»شد قطعاً زمين و آسمان تباه مي

و ايـن  ) شـد  قطعـاً زمـين و آسـمان تبـاه مـي     (» ¶�«: ه از اين، خداوند فرمـود گذشت
  ).آمدند زمين و آسمان به وجود نمي( »مل يوجدا«تباهي پس از  وجود است و نفرموده 

آيه فوق داللت دارد بر اينكـه جـايز نيسـت در زمـين و آسـمان معبودهـاي متعـددي        
ي كه جايز نيست كه ايـن معبـود يكتـا كسـي     و از آنجاي. باشند، بلكه معبود تنها يكي است

ها و زمين به خـاطر وجـود خـدايان     جز خداوند متعال باشد، و از آنجايي كه تباهي آسمان
                                                

شيخ االسالم ابـن تيميـه ايـن برهـان را در     . 96-95، صص1مخصر الصواعق المرسله، ار ابن قيم، ج -1
 368-359ص 9ج» درءتعارض العقـل و النقـل  «و در كتاب  72-68، صص2، ج»منهاج السنة«كتابش، 

 .به طور مفصل آورده است
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باشـد، و از   متعدد در زمين و آسمان، و به خاطر وجود يك معبود غير از خداوند متعال مي
هـا اهللا باشـد و الغيـر،    آنجايي كه به صالح آسمانها و زمين نيست جز اينكه خـداي آنهـا تن  

شد چون پايداري جهان  داشت، همه نظام آن تباه مي پس اگر جهان دو تا خداي معبود مي
و . انـد  هـا و زمـين پايـدار مانـده     به سبب عدالت است و به خاطر عدالت اسـت كـه آسـمان   

  .باشد بزرگترين ظلم به طور مطلق، شرك و بزرگترين عدالت، توحيد مي

ي توحيد ربوبيـت اسـت امـا عكـس آن صـادق        ردارندهتوحيد الوهيت درب 
  نيست

ي توحيـد ربوبيـت اسـت امـا عكـس آن صـادق نيسـت، يعنـي          توحيد الوهيت دربردارنده
پس كسي كه توانايي خلق و آفـرينش را  . توحيد ربوبيت دربردارنده توحيد الوهيت نيست

  .ندارد، ناتوان است و ناتوان صالحيت خدا بودن را ندارد 
 )191: أعـراف ( ��m��v���u��t��s��r��q��p��ol:فرمايد متعال مي خداوند

  .»شوند سازند كه چيزي نمي آفرينند و خود آفريده مي آيا موجوداتي را شريك او مي«
 ��m��[��Z��Y��XW��V�����������U��T��Sl:فرمايـــد در جـــاي ديگـــري مـــي

آفريند؟ چرا متوجـه نمـي     آفريند مانند كسي است كه نمي پس آيا آن كه مي« ) 17: نحل(
  .»شويد؟
ــي  ــاز مـ ــد بـ  ��m��z���y���x��w��v��u��t��s������r��q��p��o�����n��ml:فرمايـ

گويند خدايان ديگري بود، در آن صورت حتمـاً   اگر با او چنان كه مي: بگو« )42: إسراء(
  .»به سوي صاحب عرش راهي مي جستند

  : متأخر دو قول دارند، علماي »����y���x��w��v��u«:راجع به عبارت 
جستند تا بر او غلبه يابند و قدرت را بـه دسـت    به سوي صاحب عرش راهي مي -اول

  .گيرند
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كه قول صحيح است و از علماي سلف همچون قتاده و ديگران نقل شده و تنها  -دوم
بـه سـوي   : تفسـير دوم ايـن اسـت   . اند آن را ذكر نموده و ديگران آن را  نياورده 1ابن جرير

[���m: فرمايـد  ماند اين آيـه كـه مـي   . احب عرش راهي مي جستند تا به او نزديك شوندص

���g��f���e���d��c��b��a��`_��^l )آيــات[مســلماً ايــن  « )29: نســانا [
، ايـن بـدان   »يادآوري است،پس هر كه خواهد راهي به سوي پروردگار خود پـيش گيـرد  

اگـر بـا او   « )42: إسراء( ��mq��p��o�����n��s������rl:فرمايد خاطر است كه خداوند مي
جهـان دو آفريننـده دارد بلكـه    : و آنـان نگفتنـد  » ...گويند خدايان ديگري بود چنان كه مي

`�����m:آنان همراه پروردگـار، خـداياني را بـه عنـوان شـفيع و واسـطه قـرار دادنـد و گفتنـد         

f��e�����d���c��b��al )براي اينكه مـا  كنيم جز  ما آنها را عبادت نمي« )3: زمر
  2.برخالف آيه اول. »را به خدا نزديك كنند

  توحيد در اثبات و شناخت، و توحيد در درخواست و قصد
اند و در كتابهـاي آسـماني آمـده، دو     كه پيامبران خدا به سوي آن دعوت كرده 3توحيدي
  .توحيد در درخواست و قصد -2. توحيد در اثبات و شناخت -1: باشد نوع مي

  : پردازيم وضيح هر يك از آنها مياينك به ت
به معنـاي اثبـات حقيقـت ذات و صـفات و اسـماء و      : توحيد در اثبات و شناخت -اول

افعال پروردگار مي باشد؛ پروردگاري كه در تمامي اين مـوارد، چيـزي هماننـد او نيسـت     

                                                
او داراي . ن جرير بن يزيد طبـري اسـت  او دانمشند بزرگوار و جليل القدر و مجتهد، ابوجعفر محمد ب -1

وي به سـال  . تأليفات بديعي است كه نشان دهنده فراواني علم و اطالعش و ذكاوت و تيزهوشي او است
، 15اثـر او، ج » جـامع البيـان  «تفسـير آيـه در   : و نگا. 282-14/267، »السير«. ق وفات يافت.هـ310
 .91ص

 .5/38، »زاد المسير«؛ و 350-9/349، »درءتعارض العقل والنقل«: نگا -2

به طـور خالصـه همـراه بـا بعضـي       384واقع در صفحه » دربردارنده الزام است«از اينجا تا عبارت  -3
 .باشد مي 455-449، صص3اثر ابن قيم، ج» مدارج السالكين«اضافات، برگرفته از كتاب 
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 .راجـع بـه او خبـر داده اسـت    ) ص(همچنان كه خداوند راجع به خودش خبر داده و پيامبر
قرآن در نهايت صراحت و روشني راجع به اين نفع از توحيد سخن گفتـه همـان طـور كـه     

، و در »حشـر «، و اواخـر سـوره   »آل عمـران «و » سجده«، »طه«، »حديد«هاي  در اوايل سوره
  .  ها آمده است و ديگر سوره» اخالص«كل سوره 

اوايـل و  » ونكـافر «اين نـوع از توحيـد در سـوره     :توحيد در درخواست و قصد -دوم
اوايــل و اواخــر ســوره »  يــونس«، اوايــل و اواســط و اواخــر ســوره »ســجده«اواخــر ســوره 

ــراف« ــوره »اعـ ــل سـ ــام«، كـ ــه» انعـ �����m��aو آيـ �̀�_����^��]��\��[��Z

bl )بياييد بر سـر سـخني كـه ميـان مـا و شـما       ! اي اهل كتاب: بگو« )64: آل عمران
  .آمده است» ...مشترك است بايستيم

  باشند هاي قرآن دربردارنده هر دو نوع از توحيد مي ورهبيشتر س
اي از قـرآن، دربردارنـده هـر دو نـوع از توحيـد       هاي قـرآن و بلكـه هـر سـوره     اغلب سوره

زيرا قرآن يا خبري از خدا و اسماء و صـفات و افعـال اوسـت، كـه ايـن، توحيـد        1.باشد مي
  .باشد مي) يعني نوع اول توحيد(معرفتي و خبري 

شريك، و دور انداختن هـر چيـزي كـه غيـر از      ت به پرستش خداي يگانه و بييا دعو
) يعنـي نـوع دوم توحيـد   (شـود، اسـت كـه ايـن، توحيـد درخواسـتي        خداوند پرستش مـي 

  .باشد مي
كـه ايـن، از حقـوق و تكميـل     . باشـد  يا امرو نهي و ملـزم نمـودن اطاعـت از خـدا مـي     

  .هاي توحيد است كننده

                                                
ـ     اغلب سوره: اين است» مدارج السالكين«عين عبارت  -1 اي از قـرآن،   ر سـوره هـاي قـرآن و بلكـه ه

اي در قـرآن،   هـر آيـه  : بلكه مي توانيم به طـور كلـي بگـوييم   . باشد دربردارنده هر دو نوع از توحيد مي
 .باشد دربردارنده توحيد، گواهي بر آن و دعوت كننده به سوي آن مي
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د از موحدان و يكتاپرستان، و لطف وعنايتي كه در دنيا نسـبت  يا خبر از تجليل خداون
كـه ايـن،   . باشـد  به آنها دارد و تجليل و بزرگداشتي كه در آخرت از آنها مـي نمايـد، مـي   

  .پاداش توحيد خداونداست
آورد  هايي كه در دنيا از آنان به عمـل مـي   ها و نكوهش و يا خبر از مشركان، و مذمت

شود كه ايـن، سـزاي كسـاني اسـت      ه در آخرت دامنگيرشان ميهايي ك و عذاب و شكنجه
  .اند كه از زير بار توحيد در رفته و از حكم توحيد خارج شده

پس همـه قـرآن راجـع بـه توحيـد و  حقـوق و جـزاي توحيـد، و راجـع بـه شـرك و            
راجـع بـه    �mI��H��G��Fl1به عنـوان مثـال،   . مشركان و سزاي آنان مي باشد

�m����O��N. باشـد  هـم در خصـوص توحيـد مـي    ����mL��Kl��������2. كند توحيد بحث مي

��Pl 3  و�m��U��T��S��Rl 4 كننـد  هم راجع به توحيد بحث مي .�m���W

��Y��Xl 5    در خصوص توحيدي است كه دربردارنده درخواست هـدايت بـه راه
]��m. مند كرده اسـت  موحداني است كه خداوند آنان را از نعمت توحيدو هدايت بهره

c��b���a��̀ ��_��^���]��\l6 اند كساني كه از توحيد فاصله گرفته.  
همچنين خداوند به اين توحيـد بـراي خـودش گـواهي داده و فرشـتگان و پيـامبران و       

�m��\��[��Z�����Y���X���W�����V��U���T:انـد  فرستادگان خدا هم بـه آن گـواهي داده  

k���j��i��h��g��f��e��d����c���b���a���`_��^��]��l �l ) آل

                                                
). ه مـي باشـد  اولين آيه سوره فاتح» بسم اهللا الرحمن الرحيم«بر اين اساس كه (از سوره فاتحه  2آيه  -1
 .»ستايش مخصوص پروردگار جهانيان است«

  .»مهرورز مهربانِ«. از سوره فاتحه 3آيه  -2
 .»مالك روز جزا«. از سوره فاتحه 4آيه  -3

 .»پرستيم و تنها از تو ياري مي جوئيم تنها تو را مي«. از سوره فاتحه 5آيه  -4

  .»ماما را به راه راست هدايت فر«. از سوره فاتحه 6آيه  -5
  .»نه راه كساني كه بر آنان خشم گرفته شده و نه راه گمراهان«. از سوره فاتحه 7آيه  -6



  هشرح عقيده طحاوي  164
 

دهد كه جـز   است گواهي مي] و درستي[خدا كه همواره نگهبان عدل « )19 - 18: عمران
؛ جز او معبـودي نيسـت كـه    ]دهند نيزگواهي مي[او معبودي نيست و فرشتگان و دانشوران 

  .»در حقيقت، دين نزد خدا همان اسالم است. ناپذير حكيم است شكست
هـاي   ات حقيقـت توحيـد و ردي بـر تمـامي گـروه     پس اين آيه شريفه، دربردارنده اثب

تـرين   تـرين و راسـتين   تـرين و عـادل   دربردارنـده بزرگتـرين و عظـيم   . ضاله و گمراه اسـت 
  .باشد شهادت از جانب بزرگترين شاهد راجع به بزرگترين امرِ مورد شهادت مي

  معناي شهادت و مراتب آن
ر حكم، قضـاوت، اعـالم، بيـان و خبـر     ب» شَهِد«عبارات و اقوال سلف صالح راجع به كلمه 

اند و منافاتي با هم ندارند، چون شـهادت دربردارنـده    همه اين اقوال حق. زند دادن دور مي
پـس شـهادت   . سخن و خبر شاهد، و دربردارنده اعالم و بيان و خبردادن شـاهد مـي باشـد   

  :چهار مرحله دارد
است كه مـورد شـهادت قـرار    علم و شناخت  واعتقاد به صحت و ثبوت چيزي  -اول

  .گرفته است
بر زبان آوردن اين علم و باور، هر چند آن را به اطالع ديگران نرساند، بلكه در  -دوم

  .درون خود آن را يادآوري كند و آن را بر زبان بياورد يا آن را بنويسد
اش شهادت مي دهد، به اطالع ديگـران برسـاند و برايشـان     چيزي را كه درباره -سوم

  .تبيين و روشن سازد
  .ديگران را به مضمون شهادتش ملزم كرده و آنها را بدان امر نمايد -چهارم

پس شهادت خداوند متعال به وحدانيت خودش و قيام به قسط، دربردارنده هر چهـار  
علـم خداونـد بـه آن، بـر زبـان آوردن آن، اعـالم آن و بـه اطـالع         : ي شهادت است مرحله

  .ش، و ملزم نمودن و امر كردن مخلوقاتش به آنرساندن آن به مخلوقات
راجع به مرحله علم بايد گفت كه شهادت به طور بديهي و ضـروري دربردارنـده آن   

دهد كه نسبت بـه آن علـم    است در غير اين صورت، شهادت دهنده، به چيزي شهادت مي
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مگـر  « )86: زخرف( �m��À��¿��¾��½����¼������»l: فرمايد خداوند متعال مي. ندارد
علـی  «: فرمايد مي) ص(و پيامبر. »دانند دهند در حالي كه مي كساني كه به حق شهادت مي

  .كه آن حضرت به خورشيد اشاره كردند. »به مانند آن شهادت ده«: 1»مثلها فَاشهد
���¡���¢��£����m:فرماينـد  راجع به مرحله تكلم و خبر، خداوند متعال مي

�®��¬���«��ª©��¨��§¦��¥��¤���¯l )ــرف و « )19: زخ
انـد؟   آيا در آفرينش آنها حضور داشـته . فرشتگاني را كه بندگان رحمانند، مؤنث پنداشتند

خداوند، آن را از فرشتگان، بـه  . »شود و بازخواست شوند زودا كه گواهي ايشان نوشته مي
ن ادا عنوان شهادت قرار داده هر چند لفظ شهادت را به زبـان نيـاورده و آن را نـزد ديگـرا    

  .نكرده باشند
ايـن مرحلـه،   . اعالم با فعـل ) 2اعالم با قول، ) 1: مرحله اعالم و خبردادن دو نوع است

ي چيزي به ديگري است؛ گاهي با قول و گـاهي بـا فعلـش، چيـزي را      كار هر اعالم كننده
ز اش را در مسجد قرار داده و درش را با از اين رو كسي كه خانه. كند به ديگري اعالم مي

نموده و راهش را آزاد نموده و به ديگران اجازه داخل شدن و نمـاز خوانـدن در آن داده،   
  .اعالم نموده كه آن خانه، وقف است هر چند آن را به زبان نياورده است

به همين صورت هر كس يافت شود كه به هر  طريقي به ديگري نزديك شود، بـه او  
عكـس ايـن   . ند آن را به زبان نيـاورده اسـت  و ديگران اعالم كرده كه دوستش دارد هر چ

  .قضيه هم صادق است

                                                
؛ ابن عدي 18، ص4، ج»الحلية«؛ ابونعيم در 156، ص10؛ بيهقي ج98، ص4حاكم در المستدرك، ج -1

آن را از طريـق روايـت ابـن عبـاس،      70ص 4، ج»الضـعفاء «؛ و عقيلي در 2213ص 6، ج»الكامل«در 
 :»هل تري الشـمس «: سؤال نمود، آن حضرت فرمودند) ص(اند كه مردي راجع به شهادت از پيامبر ردهآو
به ماننـد  « :»علي مثلها َفاشهد أو دع«: فرمود) ص(پيامبر. آري: آن مرد گفت» بيني؟ آيا خورشيد را مي«

ائي و ابوحـاتم و  در سند آن، محمد بن سليمان مسمولي وجود دارد كـه نسـ  . »آن شهادت ده يا ترك كن
ابن عدي و حميدي او را ضعيف دانسته، و حاكم او را صحيح دانسته اما در اين امر اشتباه كرده، همچنـان  

 .به آن اشاره كرده است» بلوغ المرام«كه حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب 
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  .همچنين شهادت پروردگار و اعالم او، گاهي با قول و گاهي با فعلش است
و . قول، آن است كه به پيامبرانش وحـي نمـوده و در كتابهـاي آسـماني آورده اسـت     

د بـا تـدبير شـگفت    خداونـ : گويـد  مي 1بيان و اعالمش با فعل آن گونه است كه ابن َكيسان
شـاعر   2.معبـودي جـز او نيسـت   : هايش شهادت داده كـه  خود و امور محكمش نزد آفريده

  :گويد مي

ه واحد3و فی کل شیء له آيةٌ      تدلُّ علی أن  
  .»دهد كه او يكتاست اي است كه نشان مي در هر چيزي براي او نشانه«

                                                
ـ   -1 ب و معـاني  او، ابوالحسن محمد بن احمد بن كيسان بغدادي نحوي، صاحب تأليفاتي در نحـو و غري

و » ثعلـب «او از دو اسـتاد يعنـي   : گويـد  ابوبكر بن مجاهد او را مورد تجليل قـرار داده مـي  . قرآن است
ـ 299القعـده سـال    وي در ذي. تر است تر و عالم در علم نحو، آگاه» مبرد« معجـم  «ق وفـات يافـت؛   .هـ

ــاء ــداد«؛ 141-17/137، »األدب ــاريخ بغ ــذهب«؛ 1/335، »ت ــاءن«؛ 2/232، »شــذرات ال ، »زهــة األلب
 .32-2/31، »الوافي بالوفيات«و 302-301صص

 .آورده است 362، ص1، ج»زادالمسير«ابن جوزي، اين گفته را از ابن كيسان در  -2

اين شعر را به ابونواس نسبت داده، اما ابـوالفرج در كتـاب    138ص 7در ج» الوفيات«نويسنده كتاب  -3
راه سه بيت ديگر به ابوالعتاهيه اسماعيل بن قاسـم نسـبت   اين بيت شعر را هم 35، ص4خود، ج» أغاني«

  :اين سه بيت شعر عبارتند از. داده است 
   خالد   بني آدم  و أي           أال إننا ُكلُّنا   بائد  

  .»آگاه باش كه همه ما رفتني هستيم و كدام بني آدم ماندگار است«
  إلي ربه    عائد و بدؤهم كانَ من ربِّهم           و كُلٌّ

  .»گردد سرآغازشان از جانب پروردگارشان است  و هر يك به سوي پروردگارش بر مي«
دالجاح دهيجح أم َكيف عصي اإل            لهَفيا  عجباً  ي  

  .»نمايد شود يا چگونه كسي او را انكار مي جاي بسي تعجب است چگونه پروردگار نافرماني مي«
  ء له آيةٌ            تدلُّ   علي  أنه   واحد و في كُلّ شي

  .»دهد او يكتاست اي است كه نشان مي در هر چيزي براي او نشانه«
  .مراجعه كنيد 62به ديوانش در صفحه 
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m��u: باشد، اين آيه است يدهد شهادت، با فعل هم م از جمله داليلي كه نشان مي

z��y��x� � �w�� � �v1� � �� �_��~��}� �|��{� l )17: هتوب( 

  .»مشركان كه شاهد كفر خويشند حق ندارند مسجدهاي خدا را آباد كنند«
  2.اند پس اين شهادت، مشركان بر خودشان نسبت به كارهايي است كه انجام داده

دهد كه آيات خـود را دال   ميمنظور اين است كه خداوند متعال به چيزهايي شهادت 
  .بر آنها قرار داده و داللتشان تنها به وسيله آفرينش خداست

هر چند صرف شـهادت، مسـتلزم    -مرحله امر به شهادت و ملزم نمودن ديگري به آن
بـدين   -كنـد و دربردارنـده آن اسـت    اين امر نيست، اما شهادت در اينجا بر آن داللت مـي 

به وحدانيت خود شهادت داده و بدان حكم و امر نموده و صورت است كه خداوند متعال 
m����h��g: فرمايـد  بندگانش را به آن ملزم نموده است؛ همچنان كه خداوند متعال مـي 

l��k��j��il )در . »و پروردگار تو مقرر داشته كـه جـز او را نپرسـتيد   « )23: إسراء
: و خـدا فرمـود  «  )51 :نحل(�������m´�����³��²��±��°��¯l: فرمايد جاي ديگري مي

��m��¸��¶��µ��´��³:فرمايـد  همچنـين مـي  . »دو معبود براي خـود نگيريـد  

¹�l)بــاز . »بــه آنــان امــر نشــده جــز اينكــه تنهــا يــك معبــود بپرســتند« 3)31: هتوبــ

و بـا خـدا معبـود ديگـري را قـرار      «) 39: إسـراء ( ��mN�����M��L��K��J��Il:فرمايد مي

                                                
مسـاِجد  «و ديگر ُقـراء  . بوده كه بنا به قرائت ابوعمرو و ابن كثير است» مسجد«در اصل نسخه خطي  -1

 .316، ص»حجة القراءات«: نگا. اند قرائت نموده »اهللاِ

  .3/453، »مدارج السالكين«: نگا -2
اي كـه بـدان    دهـد آيـه   به نقل از  نسخه مؤلف مطلبي آمده كه نشان مـي ) ب(و ) أ(در پاورقي نسخه  -3

و آنها دسـتور نداشـتند   «  )5: هبين( �m��o��n���m��l��k��j��i��hl: استناد شده، اين آيه است
  .»يگانه را مخلصانه بپرستندجز اينكه خداي 
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و بـا  «) 88: قصـص ( ��m_��~��}��|��{��z�l:فرمايـد  در جـاي ديگـري مـي   . »مـده 
  .تمام قرآن، گواه بر اين مطلب است. »خداوند معبود ديگري مخوان

دليل مستلزم بودن شهادت خداوند متعال به اين امر، اين است كه خدا وقتي شـهادت  
داده كه معبودي جز او نيست، خبر و بيان و اعالم و حكم نموده كه غير خدا، معبود نيست 

الوهيت غير خدا باطل است؛ از اين رو غير خداوند مستحق پرستش نيست همچنـان كـه   و 
اين مستلزم امر به اين نكته است كه تنهـا خداونـد   . غير خداوند صالحيت الوهيت را ندارد

به عنوان معبود اتخاذ شود و مستلزم نهي از اين نكته است كه غير خداوند به عنـوان معبـود   
  .اتخاذ نشود

همـان طـور كـه    . كنـد  ي است كه مخاطب از اين نفي و اثبات، آن را فهم مياين چيز
گيرد، يـا او   نمايد، يا او را به گواه و شاهد مي وقتي كسي را ديدي كه از ديگري استفتا مي

داند در حالي كه او اهليت اينهـا را نـدارد و آن كـس، فـردي را كـه       طبيب مي/ را پزشك
او مفتي، يـا شـاهد، يـا پزشـك نيسـت؛ فالنـي       : گويي ند، ميك اهليت اينها را دارد، رها مي

  .همانا اين، امر و نهي از جانب توست. مفتي، يا شاهد، يا پزشك است
به عالوه، آيات قرآن بر اين نكته داللت دارند كـه تنهـا خداونـد يگانـه، اسـتحقاق و      

پرسـتش را  پس وقتي خداونـد خبـر داده كـه تنهـا او اسـتحقاق      . شايستگي پرستش را دارد
دارد، اين خبر دادن دربردارنده امر كردن به بندگان و ملزم نمودن آنها بـه ايـن اسـت كـه     
كاري بكنند كه پروردگار استحقاق آن را دارد، و همانا اقدام به آن، حق خـالص خداونـد   

  .بر بندگانش است
لـه  در جمله خبري استعمال مي شوند و بـه جم » قضاء«و » حكم«گذشته از اين، الفاظ 

خداوند متعـال  . شود خبري، قضيه و حكم و اينكه در اين جمله چنين حكم شده، گفته مي
ــي ــد م ��m��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç����Æ��Å:فرماي

���Ô��Ó��Ò��E��D�������C�����B��Al )آگـاه بـاش كـه اينـان از     « )154 - 151: صافات
. در حالي كـه آنهـا قطعـاً دروغگوينـد     .خدا فرزند آورده است: گويند پردازيشان مي دروغ

دختران را بر پسران ترجيح داده اسـت؟ شـما را چـه شـده؟ چگونـه داوري مـي       ] خدا[آيا 
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بينيم كه خداوند اين خبر دادن صرف راجع بـه احـوال و اوضـاع آنهـا را حكـم       مي. »كنيد
  .قرار داده است

: قلـم ( ��mÀ��¿������¾������Á������Ã��Â��Å����Äl:فرمايـد  در جاي ديگري مـي 

دهـيم؟ شـما را چـه شـده اسـت؟       پس آيا ما مطيعان را چون بدكاران قرار مـي « )36 - 35
و حكم بـه اينكـه   . اما اين حكمي است كه الزام، همراهش نيست. »كنيد چگونه داوري مي

  .معبودي جز پروردگار نيست، دربردارنده الزام است
توانسـتند بـدان علـم     بنـدگان نمـي   بـود،  اگر مراد از شهادت، تنها صرف شـهادت مـي  

برنـد و بـه وسـيله آن بـر آنـان اقامـه حجـت         وآگاهي حاصل نماينـد و از آن سـودي نمـي   
شد، بلكه تنها دربردارنده بيان شهادت به بندگان و آشنا كردن آنان با چيزي است كـه   نمي

ين و ادا اي شـاهد مـاجرايي باشـد، آن را تبيـ     همچنـان كـه اگـر بنـده    . اند بدان شهادت داده
ننمايد بلكه شهادتش را كتمان نمايد، در اين صورت احدي از آن شهادت سود نمـي بـرد   

  .  تواند حجت باشد و هيچ سودي در بر ندارد و اين شهادت نمي
از آنجا كه شهادت تنها با بيانش، سود دارد، از اين رو خداوند متعال به سه طريـق آن  

  .سمع، بصر و عقل: سه طريق عبارتند ازاين . را به طور كامل بيان نموده است
كه از اين طريق تمامي صفات كمـال خـدا   . باشد باشنيدن آيات روشن الهي، مي :مسع

اي كـه   نـه آن گونـه  . شـود  همچون وحدانيت و ديگر صفات در نهايت روشني، اثبات مـي 
خـود،  جهميه و موافقان ايشان از ميان معتزله و تعطيل كنندگان برخي از صفات بـه گمـان   

دارنـد و بـا بيـان و     كننـد كـه انسـان را بـه حيـرت و شـگفتي وا مـي        احتماالتي را ادعـا مـي  
اي كه خدا، قرآن و پيامبرش را بدان توصيف نموده، منافـات دارد؛ چـون خداونـد     روشني

حـا، مـيم،   «  )2 - 1: زخـرف ( ��m��t��s��r��q��pl: :متعـال مـي فرماينـد   
  .»كتاب روشنگر] اين[سوگند به 
�mr��x��w��v��u��t��sl )اينها آيات كتاب . الف، الم، را«) 1: يوسف

الـف، الم،  « )1: حجر( �m��H��G��F��E��D��C��BAl. »روشنگر اسـت 
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�m��y��x��w��v��u��t. »اين آيات كتاب و قرآن روشـنگر اسـت  . را

���zl )اين بيـاني بـراي مـردم، و هـدايت و پنـدي بـراي پرهيزكـاران        « )138: آل عمران
بدانيد كه پيامبر ما فقط « )92: همائد( �m��u��t��s��r���q��p��ol. »است

�m��]���\��[��Z��Y��X��W�����V���U. »دار ابــالغ روشــن اســت   عهــده

��_���^l )و اين قرآن را به سوي تو نازل كرديم تا براي مردم آنچه « )44: نحل
  .»به سويشان نازل شده بيان كني با اين اميد كه بينديشند

آمده و داللتها و رهنمودهاي قرآن را تبيين يا تأكيد نمـوده  ) ص(نين سنت پيامبرهمچ
از اين رو خداوند متعـال مـا را بـه رأي و ذوق و احسـاس فالنـي در اصـول دينمـان        . است

  .نيازمند ننموده است
انـد،آراء و نظـرات    بينيم كساني كه با قرآن و سنت مخالفـت كـرده   به همين خاطر مي

دين اسالم ديني كامل است و نياز به رأي و انديشه ديگران ندارد؛ . د دارندمختلف و متضا
�m��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k: فرمايـد  خداوند مـي 

u�l )امروز دين شما را براي شما كامل كردم و نعمت خود را بر شـما تمـام   «) 3: مائدة
ه چيز ديگري خـارج از قـرآن   و بنابراين نيازي ب» نمودم و دين اسالم را براي شما پسنديدم

  .و سنت جهت كامل گردانيدن دين اسالم، نيست
: شيخ ابوجعفر طحاوي رحمـه اهللا بـه همـين نكتـه اشـاره كـرده آنجـا كـه مـي گويـد          

الندخل فی ذلک متأولين بآرائنا، والمتوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم فی دينه إال من سـلَّم هللا  «
در اين خصوص وارد تأويل و پيـروي از هواهـاي   « :»عليه وسلّمعزوجلّ ولرسوله صلّی اهللا 

به راستي كسي در دينش سـالم نيسـت مگـر اينكـه تسـليم خـدا و       . نفساني خود نمي شويم
  .»شده باشد) ص(پيامبر

اي هسـتند كـه تأمـل و تـدبر در آنهـا و       هاي موجود در هسـتي بـه گونـه    آيات و نشانه
و عقـل  . كنند كه آيات سمعي بر آنهـا داللـت دارنـد    استدالل به آنها، بر چيزي داللت مي
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پس به صحت و درسـتي آنچـه كـه پيـامبران آورده انـد،      . گرداند اين دو را با هم جمع مي
  .بنابراين شهادت سمع و بصر و عقل و فطرت با هم متفق و سازگارند. يقين دارد

مبنی بر صداقت و  ای خداوند هيچ پيامربی را مبعوث نکرده مگر اينکه مهراه او معجزه
  :اش وجود دارد راستگويی 

خداوند متعال به خاطر كمال عدالت و رحمت و لطف و حكمت و اقامـت حجـتش،   
اي مبني بر صـداقت و راسـتگويي اش    پيامبري را مبعوث نكرده مگر اينكه همراه او معجزه

ــي   ــد م ــود دارد؛ خداون ��m������G��F��E��D��C��B��A:فرمايــد وج

K��J��I��H l��)به راستي ما پيامبران خـود را بـا داليـل    « ) 25: حديد
نـازل نمـوديم تـا مـردم بـه عـدل و       ] حق و باطـل [آشكار فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان 

���mG��F����E��D��C��B��A1: فرمايـد  در جـاي ديگـري مـي   . »انصاف برخيزنـد 

S��R��Q��P��O�����N��M���L���K��J��IHl����)يش و پ« )44 - 43: نحل
دانيـد از اهـل    از تو نفرستاديم جز مرداني را كه به ايشان وحي مي كرديم، پـس اگـر نمـي   

  .»]فرستاديم[ها  ها و كتاب با حجت] آنها را. [بپرسيد) و آگاهان(ذكر 
ــي  ــين م ــد همچن آل ( �m��z��y������x��w��v��u��t��s��rl: فرماي

بـا آنچـه گفتيـد بـه سـوي شـما        هـا و  پيش از من پيـامبراني بـا معجـزه   : بگو« )183: عمران

ــد ــد . »...آمدن ــي فرماي ــه م �m������i��h��g��f��e��������d��c��b��a: در دنبال

��m����l��k��jl )ــران ــذيب   « )184: آل عم ــو را تك ــا ت ــر اينه ــس اگ پ
هـا و   ، همانا پيامبراني قبـل از تـو تكـذيب شـدند كـه معجـزات و نوشـته       ]غم مخور[كردند
�m��W��V��U��T:فرمايـد  در جـاي ديگـري مـي   . »ندهاي روشنگر آورده بود كتاب

                                                
كه ايـن قرائـت اكثـر    . به ضم ياء  كه فاعلش معلوم نيست، آمده است »يوحي«در اصل نسخه خطي،  -1

حجـة  «: قرائـت نمـوده اسـت؛ نگـا    » حـاء «با نـون و كسـر   » نُوحي«حفص، . باشد قراء بجز حفص مي
  .390، ص»القراءات
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Y��X�l )را به حـق  ] ي اعمال و ايمان[خداست كه كتاب و ترازو « ) 17: شورى
  .»نازل كرد

حتي از ميان آيات نازل شده در خصوص پيامبران، آياتي كه از همه وضوح كمتـري  
��m��×��Ö:تنـد انـد كـه قـومش بـه او گف     دارند، آياتي هستند كه راجع به هـود نـازل شـده   

Ù��Øl )بـا ايـن وجـود،    . »اي براي ما دليـل روشـني نيـاورده   ! اي هود« ) 53: هود
ترين داليل براي كسي است كه خداوند توفيق تـدبر و تأمـل را بـه وي     دليل هود از روشن

��m��N��M���L��K����J:هود هم به همين نكته اشاره كرده مي فرمايـد . ارزاني داده باشد
�S��R��Q��P��O���`��_��^��]��\��[��Z��Y��X��W����V��UT

��p�����o��n��m��l����k��ji��h��g�����f��e��d���c��bal )56 - 54: هــود( 

كنيـد   شاهد باشـيد كـه مـن از آنچـه شـريك او مـي      ] شما نيز[گيرم و  من خدا را گواه مي«
گمان، من بـر   بي. من نيرنگ كنيد سپس مهلتم ندهيد] درباره[بيزارم از غير او، پس همگي 

اي نيست مگـر اينكـه زمـام     هيچ جنبنده. خداوند كه پروردگار من و شماست توكل كردم
  .»به راستي پروردگار من بر راه راست است. اش به دست اوست هستي

اين از بزرگترين معجزات است كه يك شخص، امتي عظيم را با چنين خطابي بـدون  
دهـد و   اعتماد به نفس مورد خطـاب قـرار مـي    اي و در نهايت اطمينان و هيچ ترس و واهمه

گيرد كه از دين و آيين و كـيش آنـان بيـزار اسـت سـپس آنهـا را بـه         ابتدا خدا را گواه مي
انـد و بـه خـاطر     گيرد كه از آيين و خدايانشان كه به آنها پشت بسته صراحت به گواهي مي

و يـاري آنـان بـذل    كنند و خون و مالشـان را در جهـت نصـرت     آنها دوستي يا دشمني مي
اش را مؤكـد   سپس از روي حقير شمردن و ناچيز دانستن آنان، گفته. نمايند، بيزار است مي
دارد كه آنان همگي بر نيرنگ او جمع شوند و بر او خشم گيرند سـپس   سازد و بيان مي مي

م آنگاه دعوتش را به زيبايي هر چه بيشتر بيان داشته و روشن نموده كه زمـا . مهلتش ندهند
خداوند، دوست و پشتيبان اوست و او را مـورد  . شان به دست پروردگار ايشان است هستي

بنابراين هـر كـس بـه    . دهد و همانا پروردگارش بر راه راست است نصرت و ياري قرار مي
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خـورد و دشــمنانش بــر او غلبــه   او توكـل نمايــد و بــه او بــاور داشـته باشــد، شكســت نمــي  
  .يابند نمي

رهان بهتـر ازآيـات و بـراهين و ادلـه پيـامبران اسـت؟ و ايـن آيـات         پس كدام آيه و ب
شهادتي از جانب خداوند متعال بـراي پيـامبران اسـت كـه در نهايـت روشـني آن را بـراي        

  .بندگانش بيان نموده است
است كه بر اساس يكي از دو تفسير، بـه معنـاي   » مؤمن«يكي از نامهاي خداوند متعال 

ــده ــه را تصــديق كنن ــت ك ــدق و   اي اس ــر ص ــواهدي ب ــل و ش ــا آوردن دالي ــتگويان را ب س
نمايد؛ زيرا خداوند بايد آيات آفاق و انفس را به بندگان نشان دهـد   شان تصديق مي راستي

انـد حـق    تا بدين وسيله برايشان روشن شود كه وحي و رسالتي كه پيامبرانش ابـالغ نمـوده  

mÆ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À����È��Ç: فرمايـد  است، خداوند متعال مـي 

Ê��Él�����)و در ] جهــان[بــه زودي آيــات قــدرت خــود را در اطــراف  « )53: فصــلت
در ايـن آيـه   . »دهيم، تا برايشان روشن گردد كه قرآن حق اسـت  درونشان به آنها نشان مي

به قرآن بر مـي گـردد، چـون در آيـه قبلـي از قـرآن نـام بـرده شـده آنجـا كـه            » أنّه«ضمير 
آيا كافي نيسـت  « ) 53: فصلت( �m�Ï��Î��Í��Ì���Ó��Ò���Ñ��Ðl: فرمايد مي

پـس خداونـد متعـال بـا فرمـوده خـود بـراي        » كه پروردگار تو بر همه چيـز شـاهد اسـت؟   
هـاي خـود    پيامبرش گواهي داده كه آنچه آورده، حق است و وعده داده كه آيات و نشانه

) ص(چـه پيـامبر  هـا هـم گـواهي دهنـد كـه آن      را به بندگان نشان دهد كه اين آيات و نشانه
تر و بزرگتر است وآن هـم   سپس چيزي را آورده كه از تمام آنها عظيم. آورده، حق است

است كـه  » شهيد«هاي او  شهادت و گواهي خداوند متعال بر هر چيز است؛ زيرا يكي از نام
ماند، بلكه او بر هر چيزي آگاه و ناظر است و به جزئيـات آن   چيزي از او پنهان و دور نمي

  .آگاه استچيز 
اين استدالل به اسماء و صفات خداوند است كه ابتـدا بـه گفتـه و كلمـاتش اسـتدالل      

هـاي خـود    هاي آفاق و انفس، به افعـال و آفريـده   نمايد و سپس با آوردن آيات و نشانه مي
  .نمايد استدالل مي
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انيت و يكتايي استدالل به وسيله اسماء و صفات و افعال خداوند براي اثبات وحد
  اوندخد

شـود، چـون اسـتدالل بـه      چگونه به وسيله اسماء و صـفات خـدا اسـتدالل مـي    : اگر بگويي
  ؟وسيله آنها ممكن نيست

خداوند متعال در فطرتهـايي كـه بـه انكـار و تعطيـل و تشـبيه و       : در جواب بايد گفت
آلوده نشـده انـد، ايـن مطلـب را بـه وديعـت نهـاده كـه خداونـد متعـال در اسـماء و              تمثيل

كامل است و به چيزهـايي موصـوف اسـت كـه خـود را بـدان توصـيف نمـوده و          صفاتش
اند و آنچـه از كمـال خـدا از مخلوقـات پنهـان اسـت،        پيامبرانش او را بدان توصيف نموده

  .اند تر از چيزي است كه مخلوقات شناخته بسيار عظيم
كـه  اي  از جمله كمال پاك خداوند، گواهي و اطـالع او بـر هـر چيـز اسـت بـه گونـه       

كسـي كـه   . مانـد  اي در آسمانها و زمين چه در ظاهر و چه در بـاطن از وي پنهـان نمـي    ذره
شأن و منزلتش چنين است چگونه شايسته بندگان است كه بـرايش شـريك قائـل شـوند و     
غير او را بپرستند و با او خدايان و معبودهاي ديگري قرار دهند؟ و چگونـه شايسـته كمـال    

أييد نمايد كه بزرگترين  دروغ را به خـدا نسـبت داده و پيـام و    خداوند است كه كسي را ت
رسالت او را برخالف واقعيت امر به انسانها برساند سپس او را در راسـتاي ايـن كـار مـورد     
نصرت و ياري قرار دهد، شـأن و منزلـت وي را واال گردانـد، دعـايش را اجابـت بنمايـد،       

و معجزات و براهيني را در اختيار او قرار دهد  ها دشمنانش را نابود گرداند و آيات و نشانه
كه نيروها و قواي بشر از آوردن مانند آن ناتوانند و او با اين وجود دروغگو و افتـرا زننـده   

  !است؟
معلوم است كه گواهي و آگاهي خداوند بر هر چيـز و قـدرت و حكمـت و عـزت و     

هرگـز خداونـد را نشـناخته و    پذيرد و هر كس آن را جايز بدانـد،   كمال پاكش اين را نمي
  .نسبت به همه انسانها از معرفت پروردگار دور است

آنان براي اثبات افعـال خـدا   . باشد مي -كه روش خواص است –قران پر از اين روش 
و اينكه چه كارهايي در شأن خداسـت و چـه كارهـايي در شـأن خـدا نيسـت بـه اسـماء و         
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�m��{�����z�������y��x��w���v: فرمايـد  مـي خداونـد  . صفات خداوند استدالل مـي نماينـد  

��k��j�����i���h���g�����f��e��d�������c��b���a��`��_��~��}��|l )44: هقـ حا - 

بست، ما دست راستش را مي گرفتيم سـپس   و اگر او حتي يك كلمه بر ما دروغ مي« )47
اءاهللا بعـداً ايـن   انشـ . »آنگـاه احـدي از شـما مـدافع او نبـود     . كرديم شريان قلبش را قطع مي

  .شود موضوع با تفصيل بيشتري بيان مي
همچنين به وسيله اسـماء و صـفات خـدا بـراي اثبـات وحـدانيت او و بطـالن شـرك،         

{��~������¡���¢����£�����¤������m:فرمايـد  شود؛ همچنان كـه خداونـد متعـال مـي     استدالل مي

��±��°��¯��®¬��«�������ª��©��¨��§��¦��¥
��³���²l )او خدايي است كه جـز او معبـودي نيسـت، فرمـانرواي     « )23: حشر

ــي  ــر نقصــي، ايمن ــاري از ه ــاك، ع ــان، شكســت  پ ــدار و   بخــش، نگاهب ــدرت م ــذير، ق ناپ
امثـال ايـن مطلـب در قـرآن     . »منزه است خداوند از هـر چـه شـريك او كننـد    . باكبرياست

  .فراوان است
عمـوم مـردم بـه آيـات و     . اند و تنهـا خـواص بـدان راه مـي يابنـد      رهروان اين راه كم

تر است و انسـان زودتـر    نمايند، زيرا اين كار آسان هاي موجود در هستي استدالل مي نشانه
   1.دهد رسد، و خداوند برخي از مخلوقاتش را بر برخي ديگر برتري مي به مقصد مي

سپس چيزهايي در قرآن كريم جمع شده كه در غير قـرآن جمـع نشـده اسـت، چـون      
ست و هم دليل براي آن آورده شده، هم شاهد و گـواه اسـت و هـم بـراي     قرآن هم دليل ا

انـد   اي شده خداوند متعال به كساني كه خواستار آيه. آن شهادت و گواهي داده شده است
¦��§��¨��©����m:دهنده صدق و راستگويي پيامبرش باشد، فرموده اسـت  كه نشان

��̧ ��¶���µ��́ ��³��²��±��°��¯®��¬���«��ªl 

                                                
گردانـد و او دانـاي    درجات هر كه را بخواهد بلند مي و« : افزوده است» مدارج السالكين«در كتاب  -1

 .»حكيم است
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آيا ايشان را كافي نيست كه اين كتاب را كه بر آنها تالوت مي شـود بـر   «) 51: تعنكبو(
بـراي مردمـي كـه ايمـان مـي آورنـد، رحمـت و        ] كـار [گمان در ايـن   تو نازل كرديم؟ بي

  .»يادآوري است

  ترين انسانها در زمينه توحيد، پيامبران و فرستادگان خداوند است كامل
انـد و در   ست كـه پيـامبران بـه خـاطر آن مبعـوث شـده      وقتي معلوم شد كه توحيدالوهيت ا

پس به گفته كساني كـه توحيـد را    -همان طور كه بدان اشاره شد -كتابهاي آسماني آمده
سـه  . شان از درجه اعتبـار سـاقط اسـت    شود و گفته اند، توجهي نمي به سه نوع تقسيم نموده

ت است كه بـراي عمـوم مـردم    نوع اول، توحيد الوهي -1: نوع توحيد از نظر آنان اين است
اين نوع از توحيد . شود نوع دوم، توحيدي است كه به وسيله حقايق اثبات مي -2. باشد مي

كه  اين نوع از توحيـد، توحيـد   . نوع سوم، توحيد قائم به قدم است -3. براي خواص است
نـدارد،   بندي كمتـرين اعتبـار را   همان طور كه گفته شد اين تقسيم. باشد خاصه خواص مي

تـرين انسـانها در زمينـه توحيـد، پيـامبران اسـت و از ميـان پيـامبران، رسـوالن و           زيرا كامل
تري دارند و از ميـان رسـوالن و فرسـتادگان، پيـامبران اولـواالعزم       فرستادگان توحيد كامل

نـوح، ابـراهيم، موسـي، عيسـي و     : پيامبران اولواالعزم اينـان هسـتند  . تري دارند توحيد كامل
  !شان باد درود و سالم خدا بر همه – محمد

در ميان پيامبران اولوالعزم هم، حضرت محمد و حضرت ابراهيم عليهماالسالم توحيد 
تري داشتند، زيرا آنان در زمينه علم و معرفت به توحيد و  دعوت انسانها به سوي آن  كامل

تر از  حيدي كاملپس هيچ تو. و جهاد به خاطر آن كاري كردند كه ديگر پيامبران نكردند
انـد و بـر سـر     اند و انسانها را به سوي آن دعوت نموده توحيد پيامبران كه در زندگي داشته

بـه همـين خـاطر خداونـد متعـال بـه       . انـد، نيسـت   آنها با امتهاي ديگر جهاد و مبارزه نموده
منـاظره   پيامبرش دستور داده كه در توحيد به پيامبران اقتدا نمايد همان طور كه پس از بيان

ابراهيم با قومش در خصوص بطالن شرك و صحت توحيد و نام بردن پيـامبران از نسـل و   
آنـان  « )90: نعاما(��mÄ��Ã��ÂÁ��À��¿��¾�l:فرمايد فرزندان ابراهيم مي
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تـر از   پـس كامـل  . »كساني بودند كه خدا هدايتشان كرد، پس بـه هـدايت آنـان اقتـدا كـن     
  .»به اقتدا نمودن به آنان دستور داده شده است) ص(توحيد كساني نيست كه رسول خدا

أصـبحنا علـی   «: داد كه موقع فرا رسيدن صبح بگوينـد  به يارانش ياد مي) ص(پيامبر
 نا کانَ مسلماً ومحنيفاً م أبينا إبراهيم لَّةوم ،دحمنا مبِياإلخالص، ودينِ ن اإلسالمِ، وکَلَمة طرةف

و آيين ابـراهيم  ) ص(سالم و كلمه اخالص و دين پيامبرمان محمدبر فطرت ا«: 1»املشرکين
  .»گرا و مطيع بود و از زمره مشركان نبود، صبح كرديم كه حق

اي است كـه از جانـب    ، رسالت و برنامه)ص(آيين ابراهيم، توحيد است و دين محمد
شـهادت   منظور از كلمه اخالص،. خدا آورده و شامل گفتار و كردار و اعتقادات  او است

باشد و منظور از فطرت اسـالم، محبـت و    و گواهي دادن اينكه جز خدا معبودي نيست، مي
شريك و تسليم پروردگار به وسيله پرستش او و ذلت و خواري  پرستش خداي يگانه و بي

باشد كه بندگانش  در برابرش و فرمانبرداري از اوامر و فرامين او و بازگشت به سوي او مي
  .شته استرا بر آنها سر

تـرين   اين همان توحيد خاصه خواص است كه هر كس از آن روي گرداند، از نـادان 

�m��_~��}��|����{���z��y���x�����w��v: فرمايـد  نادانان اسـت؛ خداونـد متعـال مـي    

��r��q���po��n����m��l��k��j��i��h��g��f��e���dc��b��a��`
��u��t��sl )گردانـد   ابـراهيم روي مـي   وچه كسي از آيـين «  )131 - 130: هبقر

جز كسي كه سبك مغزي كند؟ در حالي كـه مـا او را در دنيـا برگزيـديم و او در آخـرت      
: گفـت . سر به فرمان خدا نـه : آنگاه كه پروردگارش به او گفت. مسلماً از شايستگان است

  .»تسليم پروردگار جهانيان شدم

                                                
؛ نسائي در سنن خـود،  292ص 2دارمي در سنن خود، ج 407و  406، ص3احمد در مسند خود، ج -1

؛ و ابن سني به شماره 190-189صص 7ج» تحفة األشراف«؛ مزي در كتاب »عمل اليوم و الليلة«مبحث 
سـند آن صـحيح اسـت و سـيوطي در كتـاب      . انـد  ن ابزي آن را آوردهاز طريق روايت عبدالرحمن ب 33

  .آن را به طبراني نسبت داده است» الجامع الصغير«
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اهـل كـالم    انسان صاحب احساس و عقل تشخيص دهنده، نيـازي بـه طريقـه   
  ندارد

هر كس احساس سالم و عقلي داشته باشد كه به وسيله آن حق و باطل و درست و غلـط را  
از هم تشخيص دهد به طور قطع در استدالل، نيازي بـه اوضـاع و احـوال و اصـطالحات و     

بلكه چه بسا به خاطر طريق آنان در شك و ترديد و شبهاتي بيافتـد  . طريقه اهل كالم ندارد
بب آنها دچار سرگشتگي و گمراهي و شك گردد، زيرا توحيد تنهـا زمـاني سـود    كه به س

و ايـن  . بخشد كه قلب انسان از اين شـك و ترديـدها و شـبهات، سـالم و بـه دور باشـد       مي
  .آيد همان قلب سليمي است كه رستگار نمي شود جز كسي كه با آن نزد خداوند مي

اند كه توحيد خاصه و توحيـد   مودهبدون شك نوع دوم و نوع سومي كه برخي ادعا ن
ايـن راه  . انـد  هـا بـدان گرويـده    انجامـد كـه اغلـب صـوفي     خاصه خواص است، بـه فنـا مـي   

ببين شيخ االسالم ابواسـماعيل انصـاري رحمـه    . شود خطرناكي است كه منجر به اتحاد مي
  :اهللا چه گفته است

من واحد د الواحدما وح  
  إذ کل من وحده جاحد

وند يكتا را يگانه نگردانيده، چون هر كس او را يگانه گردانده، منكـر  هيچ كس خدا«
  .»خداست

  توحيد من ينطق عن نعته
  عارية أبطلها الواحد

اثـر اسـت و خداونـد يكتـا آن را باطـل       توحيد هر كس كه خدا را ستايش نمايد، بـي «
  .   »گرداند مي

  توحيده إياه توحيده
1و نعت من ينعته لَاحد  

                                                
: گويـد  بر ابيات فوق تعليقي نوشـته مـي   518، ص3ج» مدارج السالكين«ابن قيم رحمه اهللا در كتاب  -1

���m���W�����V��U���T:فرمايـد  كه مـي كجا و اين آيه كجا » هيچ كس خداوند يكتا را يگانه نگردانيده«گفته 
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يابد كه خداوند خودش، خـودرا يگانـه    نستن خداوند تنها زماني تحقق مييگانگي دا«
  .»دين است بداند و هر كس او را توصيف و ستايش نمايد، بي

قصد اتحاد نداشته اما لفظ مجمـل   -رحمت خدا بر او باد–هر چند سراينده اين اشعار 
ده و بـه خداونـد   و محتملي را ذكر نموده كه فرد قائل به اتحاد را به سـوي آن جـذب كـر   

اگر او الفاظي دينـي را كـه   . سوگند محكمي ياد كرده كه سراينده اين اشعار نيز با او است
با اين وجود اگر معنا و مفهـومي كـه   . تر بود آورد، بهتر و شايسته اجمالي در آنها نيست مي

مـردم  نمـود و   شد، حتماً شارع آن را گوشزد مـي  پيرامون اشعار فوق است از ما خواسته مي
نمود، زيرا ابالغ پيام و برنامـه روشـنگر بـر     كرد و آن را تبيين مي را به سوي آن دعوت مي

اين توحيد عامـه اسـت، ايـن توحيـد     : فرموده) ص(پس كجا پيامبر. است) ص(عهده پيامبر
خاصه است، وآن يكي توحيد خاصه خاصه است؟ يا كجا چيـزي را فرمـوده كـه نزديـك     

  ر كجا بدان اشاره نموده است؟به اين موضوع باشد؟ يا د
هايي از علماء، و عقل هم در اختيار انسـان اسـت، ايـن كـالم خداونـد متعـال        اين نقل

و ايـن سـخنان انسـانهاي بهتـرين     ) ص(است كه بر پيامبرش نازل كرد، و ايـن سـنت پيـامبر   

                                                                                                                     
_��^��]��\��[��Z�����Y���Xl�������)خدا كه همواره نگهبان عدل « ) 18: آل عمران]و راستي [

گردانند و تنهـا او را   است گواهي مي دهد كه جز او معبودي نيست و فرشتگان و دانشوران او را يگانه مي
مبران و فرستادگانش و پيروان آنان خبـر داده كـه آنـان هـم     همچنين راجع به پيا. دانند والغير معبود مي

اند، همچنـان كـه از    پروردگار را يگانه گردانيده و تنها او را مبعود دانسته و چيزي را شريك او نگردانيده
بلكه حتي خداوند سبحان از . نوح و مؤمنان همراهش و از تمامي فرستادگان و پيروانشان خبر داده است

تگانه و زمين و موجودات ميان آنها خبـر داده كـه همگـي از روي يگانـه دانسـتن خـدا و       نهاي هف آسما
هـيچ يـك از   : پـس آيـا درسـت اسـت گفتـه شـود      . نمايند معرفت وي، خداوند را تسبيح و ستايش مي

انـد وآسـمان و زمـين و چيـزي او را تسـبيح و       فرستادگان و پيامبران و مؤمنان خدار ا يگانه نگردانيـده 
هر كس خداوند را يگانه گرداند، منكـر خـدا   : تر اين است كه گفته شود نموده است؟ سخن باطلستايش ن

و توحيد خداست و در حقيقـت موحـد خـدا نيسـت و توصـيف و سـتايش خداونـد از جانـب تمـامي          
ديني است و هر كس خداوند را توصيف و ستايش نمايـد،   فرستادگان و پيامبران و پيروانشان، الحاد و بي

 .نهايت گرانبها و باارزش است به تمام سخنان ابن قيم در اين باره نگاه كنيد كه بي. ين استد بي
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وجـود  و اين سخنان ائمه بزرگوار است آيا در آنها نـامي از فنـاء   ) ص(ها پس از پيامبر قرن
  دارد؟

  بندي براي توحيد از يكي ازآنان نقل شده است؟ آيا چنين تقسيم

  مذمت و نكوهش غلو و افراط در دين
اين مطالب بر اثر غلـو و افـراط در ديـن كـه شـبيه غلـو خـوارج و بلكـه شـبيه غلـو افـراط            

را خداوند متعال غلو و افراط در ديـن  . باشد، به وجود آمده است  ها در دينشان مي مسيحي
��m��C��B��A:فرمايـد  مورد نكوهش قـرار داده و از آن نهـي نمـوده اسـت؛ مـي     

L��K��J��I���H��G��F��E��D �l)در ديـن  ! اي اهل كتاب«� )171: نساء
��m��B��A:فرمايـد  در جـاي ديگـري مـي   » خود غلو نكنيد و درباره خدا جز حق نگوييد

��Q��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C

S���R����X��W��V��U��Tl )در ! اي اهل كتـاب : بگو«: )77: همائد
روي و غلو نكنيد، و از هوا و هوس  قـومي كـه پـيش از ايـن، هـم       دين خود به ناحق زياده

خود گمراه شدند و هم بسياري را گمراه كردنـد و از ر اه راسـت بـه دور افتادنـد، پيـروي      
يشدّد اُهللا علَيکُم، فَإنَّ من کانَ قَبلَکم شـددوا،  التشددوا فَ«: فرماينـد  مي) ص(پيامبر. »نكنيد

» فَشدد اُهللا عليهم، فَتلک بقاياهم فی الصوامعِ والديارات، رهبانية ابتدعوها ما کَتبناها علَيهم
سخت نگيريد كه در نتيجه خدا بر شما سخت گيـرد؛ زيـرا افـراد پـيش از     «. 1رواه أبوداود

                                                
آن را روايـت كـرده    4904بـه شـماره   » في الحسد«باب » في األدب«ابوداود در سنن خود، مبحث  -1

ه كـه  از طريق روايت سعيد بن عبدالرحمن بن ابـي العميـاء آورد   3694همچنين ابويعلي به شماره . است
كيفيت نماز عمـر بـن    -سهل بن ابي أُمامه به او خبر داد كه او و پدرش نزد انس بن مالك در مدينه رفتند

سند ايـن روايـت قابليـت     »...الُتَشددوا«: فرمود مي) ص(رسول خدا: آنگاه گفت -عبدالعزيز را بيان كرد
  .حسن دانستن را دارد

. را ذكر نموده و نسبت آن را به ضـياء افـزوده اسـت   آن  893، ص2، ج»جامع الكبير«سيوطي در كتاب 
معجـم  «و در  5551بـه شـماره   » المعجـم الكبيـر  «و طبرانـي در   97، ص4بخاري در تـاريخ خـود، ج  
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هـا   اين بقاياي آنان در صـومعه . ت گرفتند در نتيجه خدا هم بر آنان سخت گرفتشما سخ
و كليساهاست، اينهـا تـرك دنيـايي اسـت كـه از خـود سـاختند مـا آن را بـر ايشـان مقـرر            

  .»نكرديم
***  

  .»وال شیَء مثلُه«: قوله
  .»چيزي مانند خدا نيست«: ترجمه

  �����mS��R��Ql: معنای فرموده خداوند متعال
اهل سنت اتفاق نظر دارند كـه چيـزي هماننـد خـدا نـه در ذات، نـه در        :ح عبارتشر

اما لفظ تشبيه در كالم مردم به عنوان لفظـي مجمـل شـده و    . صفات و نه در افعالش نيست
همانند خـدا بـودن در ذات، صـفات و افعـالش مطلبـي      . شود معناي درستي از آن اراده مي

هـاي خداونـد متعـال     برآن داللت دارد كه ويژگـي  است كه قرآن آن را نفي نموده و عقل
در هيچ يك از مخلوقات نيست و هـيچ يـك از مخلوقـات در هـيچ يـك از صـفات خـدا        

، ردي »چيزي همانند او نيسـت « )11: شورى( �mS�R��Q�l: همانند او نيستند

 ��mW��V�����Ulو. كننــد اســت بــر كســاني كــه خــدا را بــه مخلوقــات تشــبيه مــي

، ردي است بر كساني كه صفات خدا را نفـي كـرده و   »و او شنواي بيناست« )11: شورى(
پس هر كس صفات خالق را همانند صفات مخلـوق قـرار دهـد، او    . اند آن را تعطيل نموده

مذموم است و هر كس صـفات مخلـوق را هماننـد صـفات خـالق قـرار        گرا و  مشبه و باطل
  .دهد، چنين فردي همانند نصارا در كفرشان است

نفي كنندگان و تعطيل كنندگان صفات خدا بر اين باورند كه هيج صفتي بـراي خـدا    
پس گفته نمـي شـود خداونـد، قـدرت، علـم و حيـات دارد؛ چـون انسـان         . ثابت نمي شود

حـي  : شـود  الزمه اين قول ايـن اسـت كـه بـه خـدا گفتـه نمـي       . متصف به اين صفات است
                                                                                                                     

در سند ايـن روايـت، عبـداهللا بـن     . اند از طريق روايت سهل بن حنيف آن را آورده 8به شماره » األوسط
  .اند بقيه راويان حديث، ثقهصالح كاتب ليث وجود دارد كه ضعيف است و 
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همچنـين اسـت ديگـر    . هـا را دارد  انسـان ايـن نـام    ، چـون )توانا(و قدير ) دانا(، عليم )زنده(
  .صفات از قبيل كالم و سمع و بصر و رؤيت و امثال آنها

اند كه خدا، موجود و دانا و توانا و زنده است و بـه مخلـوق    آنان با اهل سنت هم رأي
اين تشبيه است و بايـد آن را نفـي   : شود و گفته نمي. موجود زنده داناي توانا: شود گفته مي

اين چيزي است كه قرآن و سنت و عقل صريح بـر آن داللـت دارنـد و هـيچ عـاقلي      . كرد
هـايي نامگـذاري كـرده و برخـي از      مخالف آن نيسـت، چـون خداونـد خـودش را بـا نـام      

هايي را براي صـفاتش انتخـاب    همچنين نام. ها نامگذاري نموده است بندگانش را با آن نام
ي صفات مخلوقاتش انتخاب كرده اسـت امـا ايـن مسـمي     ها را برا نموده و برخي از آن نام
، )توانـا (، قـدير  )دانـا (، علـيم  )زنـده (پس خداوند خودش را حـي . همانند آن مسمي نيست

، سـميع  )بـا حكمـت  (، حكـيم  )شكسـت ناپـذير  (، عزيز )مهرورز(، رحيم )مهربان(رؤوف 
قـدرت  ( ، جبـار  )نندهايمن بخش يا تصديق ك(، مؤمن )فرمانروا(، ملك )بينا(، بصير )شنوا(

ها را به برخي از بندگانش نسبت داده است؛ مـثالً   نام نهاده و اين نام) باكبريا(، متكبر )مدار
. »آورد زنده را از مرده بر مـي « ) 19: و روم 95: نعاما( ��mK��J��I��Hl:فرمايد مي

�m��Õ���Ô��Ó��Òl )پسـري دانـا مـژده دادنـد    ] تولـد [و او را بـه  «) 28: ذاريات« .
m��Ê����É����È��Çl )پس پسري بردبار را بـه او مـژده داديـم   « )101: صافات« .

�m��ª��©����¨l )نسبت به مؤمنان دلسـوز و مهربـان اسـت   «)128 :هتوب« .

�m��Ã���Â��Ál )پس وي را شنوا و بينـا گردانيـديم  « )2: إنسان« .�m��È��Ç

��Él )51: يوســف( »زن عزيــز گفــت«.��m��o��n��ml )و پشــت « )79: كهــف

پـس آيـا كسـي كـه ايمـان      « 18): هسـجد ( �m���~�����¡l. »سرشان پادشـاهي بـود  
ــافر( �m��{��z�����y��x��w��v��u��t������sl» ...دارد ــه «) 35: غ ــن گون اي

و معلوم است كـه زنـده بـودن و دانـا بـودن و      . »نهد خدا بر دل هر متكبر زورگويي مهر مي
. بودن و دانـا بـودن و عزيـز بـودن مخلوقـات نيسـت      عزيز بودن خداوند متعال همانند زنده 
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«��¼��½��¾���m: فرمايـد  خداوند متعـال مـي  . ساير اسماء هم به همين صورت است

��¿l )255: هبقر( » يابنـد  و به چيزي از علم او راه نمـي« .�mg��f�l ) نسـاء :

����mÞ��Ý��Ü����Û��Ú��Ù��Ø��×l. »آن را به علم خويش نازل كـرده اسـت  « )166

�m��w��v��u��t. »نهد مگر بـا علـم او   شود و بار نمي و هيچ زني باردار نمي« )11: طرفا(

��{����z��y��xl )رسان و صـاحب قـدرتي    همانا خداوند، همو روزي«) 58: ذاريات
ــت  ــتوار اس ــلت( �mp��o��n��m��l��k���j��i��h��g�l. »اس ــا « )15: فص آي

  . »ان نيرومندتر است؟اند، آن خدايي كه خلقشان كرده، از ايش ندانسته
استخاره را در همـه كارهـا   ) ص(رسول خدا: از جابر رضي اهللا عنه روايت شده گويد

: فرمـود  آن حضرت مـي . داد اي از قرآن را به ما ياد مي داد همان طور كه سوره به ما ياد مي
اللهم إنـی أَسـتخيرک   : لإذا هم أحدکم بِاألمرِ، فَليرکع رکعتينِ من غَيرِ الفريضة، ثُم ليقُ«

بِعلمک، وأَستقدرک بِقُدرتک، وأَسألَک من فَضلک العظيم، فَإنک تقدر ولَاأَقدر، وتعلَم ولَـا  
  بـةاقعاشی وعلی فی دينی وم يرخ ذا األمرأنَّ ه علَمت إِن کُنت يوبِ، اللهمالغ لَّامع وأنت أَعلَم

فَاقدره لی، ويسره لی، ثُم بارِک لی فيه، وإن کُنت تعلَم  -عاجِلِ أمریِ وآجِله: أوقَالَ -أَمری
فَاصـرِفه   -عاجِلِ أمری وآجِلـه : وقَالَ -أنَّ هذَا األمر شرّ لی فی دينی ومعاشی وعاقبة أمری

هرگـاه  « :2»ويسمی حاجته :قَالَ 1ثُم رضّنی بِه عنی، واصرِفنی عنه، واقدر لی اخلير حيثُ کَانَ،

                                                
در بعضـي از طـرق روايـت ابـن     . آمده، يعني مرا به آن راضـي گـردان   »أرضني«در روايت ديگري  -1

آمده يعني مـرا بـه قضـاي خـود      »رضِّني بقضائكو«» المعجم األوسط«مسعود در نزد طبراني در كتاب 
. »ا بـه تقـدير خـود راضـي گـردان     مر« :»ورضّني بقدرك«: راضي گردان در روايت ابوايوب آمده است

راز اين گفته در اين اسـت كـه   : گويد مي 187ص 11ج» فتح الباري«حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب 
رضا، به معناي آرامش درون به قضا و تقـدير  . دلش وابسته به آن نماند كه در نتيجه خيالش راحت نباشد

  .خداوند است
؛ ترمذي در سـنن خـود بـه    »سنن الكبري«؛ نسائي در 7390و  6382، 1162هاي  بخاري به شماره -2

بـه شـماره   » األدب المفرد«؛ بخاري در 1373؛ ابن ماجه به شماره 1538؛ ابوداود به شماره 480شماره 
  .اند آن را روايت كرده 1016؛ و بغوي به شماره 285، ص10، ج»المصنف«ابن ابي شيبه در  703
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يكي از شما قصد انجام كاري را داشت دو ركعت نماز غيرفرض بخوانـد سـپس در پايـان    
نمايم و به وسيله قدرتت از تو  ي علمت از تو طلب خير مي من به وسيله! خدايا: نماز بگويد

تواني  خواهم، زيرا به راستي تو مي را مي نمايم و لطف و بخشش عظيم تو طلب توانايي مي
! پرودگـارا . ها و امور پنهاني دانم، و تو داننده غيب داني و من نمي توانم، و تو مي و من نمي

بـرايم   -اول و پايان كـارم : يا فرمود -داني كه اين كار در دين و زندگاني و عاقبتم اگر مي
سپس آن را برايم مبارك گـردان و اگـر   گردان  خير است، پس آ ن را برايم مقدر و آسان 

بـرايم شـر    -اول و پايان كـارم : يا فرمود -داني كه اين كار در دين و زندگاني و عاقبتم مي
است، پس آن را از من و مرا از آن دور گردان و خير را هر جا باشد بـرايم مقـدر گـردان،    

  .»خود را نام ببردآنگاه حاجت و نياز :فرمود) ص(پيامبر. سپس مرا بدان راضي گردان
اللهم بِعلمک الغيب، وقُدرتک علی «: خواندنـد  در روايت عمار بن ياسر اين دعا را مي

   إنـی أسـألک يراً لی، اللهمالَوفَاةُ خ توفَّنی إذا کَانيراً لی، وتاةُ خاحلَي تا کَاناخلَلقِ، أحينی م
ألُک کَلَمةَ احلَق فی الغضبِ والرضا، وأسألُک القصد فـی  خشيتک فی الغيبِ والشهادة، وأس

 اء، وأسألُکالقَض عدضی بالر وأسالُک ،عينٍ التنقَطة عوقُر ،نفدعيماً لَاين الغنی والفقَرِ، وأسالُک

                                                                                                                     
 97» المعجـم األوسـط  «و در  10421و  10052، 10012هـاي   رهبه شـما » المعجم الكبير« طبراني در 

آن را از طريق روايت ابن مسعود به طور مرفوع  190، ص1، ج»المعجم الصغير«، و در »مجمع البحرين«
؛ ابـن ابـي   20210عبـدالرزاق بـه شـماره    . آن را صحيح دانسته است 2429آورده و ابن حبان به شماره 

در همين باب احمـد در مسـند   . اند وف بر ابن مسعود آن را روايت كردهبه طور موق 285، ص10شيبه، ج
و » المـوارد «در كتاب  685از طريق ابوايوب روايتي را آورده، و ابن حبان به شماره  423، ص5خود، ج

همچنـين  . اند و ذهبي با آن موافقت نموده است آن را صحيح دانسته 314ص 1ج» المستدرك«حاكم در 
و ابـن عبـاس    روايتي را از طريق ابن عمـر  11477به شماره » المعجم الكبير«اني در در همين باب طبر

در همـين بـاب ابـن حبـان بـه      . آورده است اما در سند آن، عبداهللا بن هانيء، وجود دارد كه متهم اسـت 
روايتـي را از طريـق ابـوهريره آورده     687روايتي را از طريق ابوسعيد خدري، و به شـماره   686شماره 

: در هيچ يك از اين روايات بجز روايت جابر نماز ذكر نشده فقط در روايت ابوايـوب آمـده اسـت   . است
گفتـار و دعايـت را آهسـته بگـو و     «: »اكتم الخطبة و توضأ فأحسن الوضوء، ثم صل ما كتب اهللا بك«

، »زوائـد مجمـع ال «: و نگـا . »وضوي كاملي بگير، سپس نمازي را كه خداوند بر تو فرض نموده، بخـوان 
  .11/184، »فتح الباري«؛ و 2/280-281
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ق إلی لقائک، فی غَيـرِ  برد العيشِ بعد املَوت، وأسألک لَذَّةَ النظرِ إلی وجهِک الکريم والشو
دينهتداةً مواجعلنا ه اإليمان ةا بِزيننيز اللهم ،لَّةضم ةتنوالف ،ةرضاَء مرخـدايا، بـا علـم    « 1»ض

ات بر مخلوقات، اگر حيات و زندگي در اين دنيا بـراي مـن بهتـر     غيبت و قدرت و توانايي
من ترس همـراه  ! خدايا. براي من بهتر است، مرا بميراندار و اگر مرگ  است، مرا زنده نگه

بـا خشـوع از تـو را در پنهــان و آشـكار و سـخن حـق در حالــت خشـم و آرامـي را از تــو         
و . نيازي و نيازمنـدي هميشـه رو بـه درگـاه تـو آورم      خواهم كه در بي از تو مي. خواهم مي

رضايت . خواهم ود از تو ميش اي كه منقطع نمي شود و چشم روشني نعمتي را كه تمام نمي
و لذت نگـاه  . خواهم و خوشنودي پس از قضا، و زندگي دلنشين پس از مرگ را از تو مي

كردن به چهره ارجمندت و اشتياق به ديدارت بدون هيچ مصيبت زيان آور و بالي گمـراه  
زمـره  ما را به زينـت ايمـان مـزين گـردان و مـا را از      ! پرودرگارا. خواهم كننده را از تو مي

  .»هدايت كنندگان هدايت يافته قرار ده

  اثبات صفات براي خدا مستلزم تشبيه و تجسم نيست
را بــراي اهللا متعــال اثبــات ... و  هصــفاتي را از قبيــل علــم، قــدرت، قــو) ص(خــدا و پيــامبر

آنگـاه  «) 54: روم( �m��r��q��p��o��n��ml: فرمايد اند، و خداوند متعال مي نموده

                                                
از طريـق   55-54، ص3، ج»نوع آخر من الدعاء«، باب »في السهو«نسائي در سنن خود، در مبحث  -1

عمـار  : عطاء بن سائب از پدرش به ما خبر داد كه وي گفت: حماد گويد. روايت حماد آن را آورده است
نمـاز  : برخي از حاضرين گفتنـد . مختصر و كوتاه آن را خواند بن ياسر براي ما امامت نماز نمود و خيلي

اما با اين وجود در اين نمـاز دعاهـايي را خوانـدم كـه از      : عمار گفت. را خيلي مختصر و كوتاه خواندي
. حماد، پسر زيد است كه از عطاء حديث شنيده است. اسناد اين روايت صحيح است... رسول خدا شنيدم

. اين روايت را صحيح دانسته و ذهبي هم با آن موافقت نموده است 524، ص1ج ،»المستدرك«حاكم در 
؛ عثمـان  86بـه شـماره   » الرد علي الجهميه«ابن منده در كتاب  425و  129هاي  ابن ابي عاصم به شماره

از طرقـي از   845بـه شـماره   » السـنة «؛ و اللكائي در كتاب 40ص» الرد علي الجهميه«دارمي در كتاب 
و 128هـاي   ؛ و ابن ابي عاصم بـه شـماره  264ص 4احمد در مسند خود، ج. اند را روايت كردهحماد آن 

 .اند از طريق ديگري از عمار آن را آورده 378
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 �m��É��È��Ç��Æ���Ål: در جـاي ديگـري مـي فرمايـد    .»وت بخشـيد پس از ناتواني ق

معلـوم اسـت كـه علـم و قـوت مخلوقـات       . »و او با تعاليم ما بسيار دانا بـود «) 68: يوسف(
واين چيزي است كه همـه عـاقالن   . اند امثال اينها فراوان. همانند علم و قوت خداوند نيست

ات خدا را كه خـود را بـدان موصـوف    پس هر كس صفتي از صف. دانند به طور بديهي مي
نموده از قبيل رضا و خشم، محبت و دشمني و امثال آنهـا را نفـي كنـد و گمـان كنـد كـه       

تـو ارداه  : شـود  اثبات اين صفات براي خدا مستلزم تشبيه و تجسيم است، بـه وي گفتـه مـي   
كنـي در   را براي خـدا اثبـات مـي   ) بينايي(و بصر ) شنوايي(، سمع )تكلم(، كالم )خواست(

پـس راجـع بـه    . كني همانند صفات مخلوقات نيست حالي كه آنچه تو براي خدا اثبات مي
انـد، هماننـد    آنهـارا اثبـات نمـوده   ) ص(صفاتي كه تو آنها را نفي كردي امـا خـدا و پيـامبر   

  1.صفاتي كه براي خدا اثبات نمودي عمل كن، چون اينها با هم فرقي ندارند
راي خدا اثبات نمي كنم، در جـواب بـه وي گفتـه مـي     من هيچ صفتي را ب: اگر گفت

را براي خدا اثبـات  ) توانا(و قدير ) دانا(، عليم )زنده(هاي نيكويي همچون حي  تو نام: شود
هايي دارد اما نام هايي كه بـراي پروردگـار ثابـت     كني در حالي كه انسان هم، چنين نام مي

نيست؛ پس تـو هـم راجـع بـه صـفات خـدا       هايي كه براي انسان ثابت شده،  شده همانند نام
  .هاي خدا عمل كردي، عمل كن همانند آنچه كه در نام

                                                
اينكه آيا وصف رحمت : گويد مي 7، ص1ج» رد المحتار«عالمه فقيه ابن عابدين رحمه اهللا در كتاب  -1

از اعراض نفساني اسـت كـه بـراي خداونـد محـال       براي خدا از روي حقيقت است يا مجاز زيرا رحمت
است در نتيجه غايت آن مدنظر است، در اين زمينه دو قول وجود دارد كه قـول مشـهور آن اسـت كـه از     
روي مجاز است اما قول صحيح و مستدل آن است، كه از روي حقيقت است؛ زيرا رحمتي كه از اعـراض  

براي خداوند هم باشد تـا اينكـه بگـوييم از روي مجـاز      و اوصاف ماست، الزم نيست كه با همين كيفيت
مانند علم و قدرت واراده و ديگر صفات كه از اعراض و اوصاف ماست اما در حق خداوند متعـال  . است

 .كند و كسي نگفته كه اينها به نسبت خداوند مجاز هستند  فرق مي
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هـا   ايـن نـام  : كنم بلكـه مـي گـويم    هاي نيكو را براي خدا اثبات نمي من نام: اگر گفت
هـاي   هايي براي برخي از افعال خداست همـان گونـه كـه افراطـي     مجازي هستند و اينها نام
  !گويند نين ميباطنيه و فلسفه زدگان چ

پس حتماً بايد معتقد باشي كه خداوند، موجود و حق : شود در جواب به وي گفته مي
و قائم به ذاتش است، و جسم هم، موجود و قائم به ذاتش است در حالي كـه جسـم ماننـد    

كـنم، بلكـه وجـود واجـب ر ا انكـار       من چيـزي را اثبـات نمـي   : اگر گفت. خداوند نيست
با عقل صريح معلوم و روشن است كه موجـود يـا   : شود وي گفته ميدر جواب به . كنم مي

ذاتاً واجب است، يا ذاتاً واجب نيست، يا قديم و ازلي است، يا حادث است و بعد از آنكـه  
وجود نداشته به وجود آمده، يا مخلوق است كه به خالق نيازمند است، يا غيرمخلوق است 

  .نياز است غير خود است، و يا از غير خود بي كه به خالق نيازمند نيست، يا نيازمند به
موجودي كه ذاتاً واجب نيست، فقط به وسـيله موجـودي كـه ذاتـاً واجـب اسـت، بـه        

آيد؛ موجودي كه حادث است فقط به وسيله موجودي كه قديم است، به وجود  وجود مي
ود اسـت  آيد؛ موجودي كه نيازمند غير خ آيد؛ مخلوق فقط به وسيله خالق به وجود مي مي

پـس بنـا بـه تقـدير     . آيـد  نياز است، به وجود مي فقط به وسيله موجودي كه از غير خود بي
نياز از غير خـود   نقيضين، وجود موجودي كه ذاتاً واجب است و قديم و ازلي و خالق و بي

  .باشد و غير اين برخالف اين مطلب مي. آيد است، الزم مي
جـودي كـه حـادث اسـت و پـس از آنكـه       به وسيله حواس و به طور بديهي وجود مو

و موجود حادث ذاتاً واجـب نيسـت و قـديم و ازلـي و     . نبوده، به وجود آمده، معلوم است
بنابراين به طور ضروري و بديهي وجـود  . نياز نيست خالق غير خود نيست و از غير خود بي

. لوجـود ا ها واجب الوجود اسـت و ديگـري ممكـن    از آن  يكي: شود دو تا موجود ثابت مي
شـان   يكـي . نياز است و ديگري نيازمند شان بي يكي. شان قديم است و ديگري حادث يكي

  .خالق است و ديگري مخلوق

  منتفي بودن تماثل و همانندي ميان خالق و مخلوق
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بـود   همچنين معلوم است كه اين دو موجود در حقيقت مثل هم نيستند، چون اگر چنين مي
بودند در حـالي كـه يكـي از ايـن دو      ال است مثل هم ميدر آنچه كه واجب و جايز و مح

بودنش واجب است كـه ايـن يكـي ذاتـاً موجـود اسـت و ديگـري قـديمي بـودنش           قديمي
يكي از اين دو موجود خالق است و ديگـري  . واجب نيست كه اين يكي ذاتاً واجب نيست

  .نياز است و ديگري نيازمند شان از غير خود بي يكي. خالق نيست
اين دو موجود مثل هم مي بودند، مستلزم آن مي بود كه هر يك از اينها هم  پس اگر

بودنش واجب نباشد؛ هم ذاتاً موجود باشـد و هـم    قديمي بودنش واجب باشد و هم قديمي
نياز از غير باشـد و هـم نيازمنـد     ذاتاً موجود نباشد؛ هم خالق باشد و هم خالق نباشد؛ هم بي

آيـد؛ بنـابراين معلـوم     شان اجتماع دو ضد الزم مي و همانندي غير، در نتيجه به فرض تماثل
شود كه تماثل و همانندي شان با عقل صريح منتفي اسـت همـان طـور كـه بـا نصـوص        مي

  .منتفي است1شرع
شود كه اين دو موجود از يك جهت با هم متفق هستند و از  پس با اين ادله معلوم مي
مـورد اتفـاق ايـن دو موجـود را نفـي كنـد،       كسي كه جهت . جهت ديگر با هم فرق دارند

تعطيل كننده و قائل به باطل است و كسي كه دو موجود را از هـر لحـاظ مثـل هـم بدانـد،      
زيرا اين دو موجود گرچه در يك جهـت بـا هـم اتفـاق     . تشبيه كننده و قائل به باطل است

را دارد و  دارند، اما خداوند متعال، وجود و علم و قدرت و ديگر صفات مختص بـه خـود  
بنده در هيچ يك از اين صفات با خدا شريك نيست، و بنده هم وجود و علـم و قـدرت و   

هـاي   ديگر صفات مختص به خود را دارد و خداوند متعال منزه است از اينكـه در ويژگـي  
  .بنده، با وي مشاركت داشته باشد

عيت امر به شود نه در واقعيت امر، و چيزي كه در واق مطلق كلي در ذهن ايجاد مي
  :آيد مختص به خود است و چيزي با آن اشتراكي ندارد وجود مي

                                                
صحيح است اما بـا خطـي غيـر از     )با نصوص(با صريح شرع آمده و در پاورقي آمده ) ب(در نسخه  -1

  .خط نويسنده نوشته شده است



  189         هشرح عقيده طحاوي
  

اينكه اين دو موجود در مسماي وجود و علـم و قـدرت بـا هـم اشـتراك دارنـد، ايـن        
شود نـه در واقعيـت امـر، و چيـزي كـه در       اشتراك مطلق كلي است كه در ذهن ايجاد مي

  .با آن اشتراكي ندارد واقعيت امر به وجود آيد مختص به خود است و چيزي
اي كه گمان  اند به گونه اين، مطلبي است كه بسياري از اهل نظر درآن گيج و پريشان

اند اتفاق و اشتراك در مسماي اين صفات، موجب آن است كه وجـودي كـه بـراي     كرده
  .پروردگار است همانند وجودي است كه براي بنده است

اينان از عقل كـار  . اك لفظي با هم دارنداند كه لفظ وجود، اشتر گروهي گمان كرده
همچنان كه گفتـه مـي   . ها عام است و قابل تقسيم كنند، چون اين نام گيرند و ستيزه مي نمي
و مـورد  . شـود  موجود به واجب الوجود و ممكن الوجود، قديم و حادث  تقسيم مـي : شود

اي آن قابل تقسـيم  اما لفظ مشترك چنين نيست و معن. تقسيم ميان اين اقسام مشترك است
مشترك ميان خريدار و سياره مشـتري اسـت كـه معنـايش قابـل      » مشتري«نيست، مثالً لفظ 

شـود، و امثـال ايـن     بـه ايـن و آن گفتـه مـي    » مشتري«لفظ : تقسيم نيست، اما گفته مي شود
  .ها كه هريك در جاي خود توضيح داده شده اند مقاله

هاي عـام و كلـي،    كنند اين نام ن گمان ميريشه خطا و اشتباهشان در اين است كه آنا
مسماي مطلق و كلي شان، عينـاً در ايـن چيـز و آن چيـز ثابـت اسـت در حـالي كـه چنـين          
نيست، چون آنچه در خارج موجود است به عنوان چيزي مطلـق و كلـي موجـود نيسـت و     

قتـي  هـا و  ايـن نـام  . آيد كه معين و مختص به خـود باشـد   تنها زماني در خارج به وجود مي
براي خدا به كار برده شوند، مسمايشان معين و مختص به خداسـت و وقتـي بـراي بنـده بـه      

پس وجـود و حيـات خداونـد، غيـر خـدا      . كار برده شوند، مسمايشان مختص به بنده است
بلكه حتي وجود فالن موجود معين، غيرآن موجود مشـاركتي در  . مشاركتي در آنها ندارد

  الق چطور؟آن ندراد حاال براي وجود خ
  .اين فالن چيز است كه مشاراليه يكي است اما با دو جهت متفاوت: گويي مي

انـد كـه    گردد كه تشـبيه كننـدگان ايـن معنـا را گرفتـه      بدين صورت برايت روشن مي
داننـد و چيزهـاي ديگـري را بـدان      صفات خدا و مخلوقات را از هـر لحـاظ مثـل هـم مـي     
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و تعطيل كنندگان هـم تماثـل و هماننـدي ميـان خـدا و       اند در نيتجه گمراه شده اند، افزوده
انـد در نتيجـه    مخلوقات را از هر جهتي نفي مي كننـد و چيزهـاي ديگـري را بـدان افـزوده     

همچنين برايت روشـن مـي شـود كـه قـرآن حـقّ محـض و مسـلمي را كـه          . اند گمراه شده
ست كه انحرافـي در  و اين حقي ا. دهد كنند، به ما نشان مي هاي سالم آن را درك مي عقل

  .آن نيست
پس نفي كنندگان و تعطيل كنندگان صفات خـدا از ايـن جهـت كـه آفريـدگار را از      

اند امـا از ايـن جهـت كـه      اند، كار خوبي كرده تشبيه نمودن به مخلوقات منزه و مبرا دانسته
معاني و صفات ثابت براي خداوند متعال در واقعيت امـر را نفـي نمـوده انـد، كـاري بـدي       

انـد، كـار    و تشبيه كنندگان از اين جهت كه صـفاتي را بـراي خـدا اثبـات نمـوده     . اند ردهك
انـد، كـار بـدي     اند اما از اين جهت كه آفريدگار را به مخلوقات تشـبيه نمـوده   خوبي كرده

  .اند كرده

اي كه با لفظ از آن تعبير مي شود، به معرفـت و شـناخت عـين آن     فهم معاني
  معاني وابسته است

اي كه با لفظ از آن تعبير مي شـود، درك نمـي كنـد مگـر زمـاني       كه مخاطب، معاني بدان
كه عين آن معاني يا چيزي كه با عـين معـاني تناسـب دارد و ميانشـان در اصـل معنـا، قـدر        

مـثالً  . مشترك و شباهتي هست، بشناسد، و گرنه بدون اين امر تفهيم مخاطبين امكان ندارد
مـثالً  . همراه با آموزش تك تك الفاظ، ايـن امـر الزم اسـت   در آغاز آموزش معاني كالم 

شود، ابتدا تـك تـك الفـاظ بـه او      موقعي كه زبان و بيان به يك كودك آموزش داده مي
شـود؛ مـثالً بـه او     شود و سپس معناي اين الفاظ بـه وي آمـوزش داده مـي    آموزش داده مي

سپس همـراه تـك   . د، ماه وآبشير، نان، مادر، پدر، آسمان، زمين، خورشي: شود گفته مي
شود، در غير ايـن صـورت كـودك معنـاي لفـظ و       تك اين الفاظ، به معناي اينها اشاره مي

. نيـاز نيسـت   هيچ يك از انسانها از آموزش شنيداري بـي . كند مراد گوينده لفظ را فهم نمي
او يـاد  نياز است در حالي كه آدم، پدر بشريت اولين چيزي كه خداوند متعال به  چگونه بي



  191         هشرح عقيده طحاوي
  

و با او سخن گفت و با خطاب وحي چيزهـايي  . ها بود داد، اصول ادله سمعي يعني همه نام
  .را به او ياد داد كه عقل صرف به او ياد نداد

اراده . پس داللت لفظ بر معنا، به واسطه داللت لفظ بر منظور و مراد متكلم مـي باشـد  
د متكلم در وهله اول بـه وسـيله   پس مراد و قص. و قصد و منظور متكلم هم در قلبش است

شود تا اينكـه معلـوم شـود كـه ايـن       لفظ، فهم نمي شود اما معنا و مفهوم بدون لفظ فهم مي
وقتـي مخاطـب ايـن را    . معنايي است كه از آن لفظ اراده شده و مدنظر مـتكلم بـوده اسـت   

اره بـه آن  دانست، سپس براي بار دوم لفظ را شنيد، آن وقت معناي اراده شده را بدون اشـ 
كنـد   هر چند الفاظ از جمله چيزهايي باشد كه انسان در درون آنها را احساس مـي . داند مي

مانند گرسنگي و سيري، تشنگي و سيرابي، غم و شادي، باز انسان در آغاز معنـاي اينهـا را   
كند تا اينكه خودش در درونش آنهـا را احسـاس كنـد وقتـي آنهـا را در درون       درك نمي

شود كـه نـام فـالن حالـت      اين الفاظ به او آموزش داده و به وي فهمانده مي احساس كرد،
  .اين است

اشاره و فهماندن يك مطلب گاهي به گرسنگي يا تشـنگي خـود شـخص اسـت مـثالً      
در اين حـال او لفـظ   . اي گرسنه شدي، تو گرسنه: گويد بيند، به او مي وقتي او را گرسنه مي

كند، و گاهي بـه وسـيله قرائنـي اسـت كـه       ده را درك ميشنود و معنا و منظور گوين را مي
تعيين كننده مراد و منظور هستند؛ مانند نگاه مادر به كودك موقع گرسـنگي كـودك كـه    

اش اسـت يـا از ديگـران     فهمد كه منظورش اين است كه او گرسنه كودك با نگاه مادر مي
  .ادآور شونداند كه گرسنگي كسي را ي شنيده كه آنان با اين نگاه، خواسته

وقتي اين مطلب دانسته شد، پس متكلم وقتي خواست معنايي را بيان كند، اين معنـا از  
يا از مواردي است كه شنونده با احساس و مشاهده يـا بـا عقلـش    ) 1: دو حال خارج نيست

اگر معنا از قسم اول باشـد، در ايـن صـورت    . و يا اين چنين نيست) 2. كند آن را درك مي
به معرفت لغت نياز دارد؛ يعني معاني تك تك الفاظ و معاني تركيب الفاظ را  شنونده تنها

��m��¼��»��º��¹��̧:اگـر پـس از آن بـه وي گفتـه شـد     . بداند ��¶���µ

��Æ���Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿���¾��½l )و « )78: نحـــــل



  هشرح عقيده طحاوي  192
 

 دانستيد، و براي شـما  خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالي كه چيزي نمي
، در اين صورت مخاطب معنـا و مفهـوم   »ها قرار داد تا شكرگزاريد گوش و ديدگان و دل

  .كند اينها را كه با احساسش درك نموده، فهم مي
خواهد به فردي آموزش دهد، اگر از مواردي نباشد كـه   اي كه متكلم مي و اگر معاني

مـواردي اسـت كـه بـا      شنونده با احساس و مشاهده يا به وسيله عقل آن را درك كند و از
حواس باطن و ظاهر قابل درك نيست، در اين صورت حتماً بايد از طريق قياس و تمثيل و 
تشابه و تناسبي كه ميان آن معاني و ميان امور معقولي كه شـنونده آنهـا را مشـاهده نمـوده،     

 تـر باشـد، بيـان،    كه هر چه تمثيل و قيـاس قـوي  . معاني مورد نظر به وي آموزش داده شود
  .تر است  زيباتر و فهم، كامل

كرد كه از پيش شناخته شـده نبـود و در    وقتي چيزهايي را براي ما بيان مي) ص(پيامبر
زبان عربـي لفظـي نبـود كـه بـر عـين آن چيزهـا داللـت كنـد، الفـاظي را مـي آمـوزد كـه              

آن  داد هايي را بـراي آن معـاني قـرار مـي     شان با معاني آن چيزها تناسب داشت و نام معاني
، الصـوم  )زكـات (، الزكـاة  )نمـاز (وقت ميان آنها قدر مشتركي بـود؛ ماننـد الفـاظ الصـالة     

  ).كفر(و الكفر ) ايمان(، اإليمان )روزه(
همچنين وقتي آن حضرت حقايقي را كه مربوط به ايمان به خـدا و روز آخـرت بـود    

نبود كه بـر عـين آن   گفت و مخاطبين از پيش آنها را نمي دانستند و الفاظي  براي ما باز مي
آورد كه معـاني شـان بـا آن حقـايق تناسـب       حقايق داللت كند، آن حضرت الفاظي را مي

و . دانستند قدر مشترك و تناسـبي بـود   داشت و ميان حقايقي غيبي و معاني شهودي كه مي
آورد تا حقيقت اراده شده به وسيله آنها معلـوم شـود،    به همراه آن، اشاره و امثال آن را مي

: گويـد  مـي  1رست مانند تعليم و تربيت كودك، همچنان كه ربيعـه بـن ابـي عبـدالرحمن    د
  . مردم در دامن دانشمندانشان همانند كودكان در دامن پدرانشان هستند

                                                
ربيعـة  : به وي مـي گفتنـد  . او ربيعه بن ابي عبدالرحمن فروخ، ابوعثمان مدني عالم و فقيه مدينه است -1

مالـك و ديگـران از او   . او حلقـه فتـوا داشـت   . الرأي، وي از انس و ابن مسيب كسب علم و دانش نمود
ـ 136وي بـه سـال   . اي از صحابه را ديـده اسـت   ربيعه، عده. اند كسب علم و دانش نموده ق در شـهر  .هـ
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  اند از آنها خبر داده، دو نوع) ص(امور غيبي كه پيامبر
اردي است كه نظيـر  گاهي از مو -1: اند از آنها خبر داده، دو نوع) ص(امور غيبي كه پيامبر

اند، مانند خبردادن به آنها كـه بـاد، قـوم عـاد را نـابود       آن را با حس و عقلشان درك كرده
از جنس خودشان بود و باد هم از جنس بادشان، هر چند بادي كه قوم عـاد  » عاد«كه . كرد

ق شـدن  و مانند غر. اند را نابود كرد شديدتر از بادي بود كه آنان تا آن موقع مشاهده كرده
به همين خاطر در اين گونـه اخبـار   . همچنين ديگر اخبار از امتهاي گذشته. فرعون در دريا

½��¾��������¿���m��À: فرمايـد  براي ما درس عبرتي است همچنان كه خداوند متعال مي

Ã��Â��Á�l )البتـه در سرگذشـت آنهـا بـراي خردمنـدان درس      « )111: يوسف
  .»عبرتي است

ازآنها خبر داده، از اموري اسـت كـه مسـلمانان    ) ص(كه پيامبر و گاهي امور غيبي -2
ا در الفـاظ ايـن امـور         نظير آنها را كه از هر جهت موافق اين امـور باشـد درك نكردنـد امـ
غيبي، چيزهايي وجود داشتند كه از بعضي جهات شبيه الفاظ آنان بود؛ مثالً وقتي راجع بـه  

نان خبر داد، حتماً معنـاي مشـترك و مشـابهي    امور غيبي مربوط به خدا و روز آخرت به آ
شــان يــاد گرفتنــد،  ميــان الفــاظ آن امــور و ميــان الفــاظي كــه در دنيــا از راه حــس و عقــل

  .دانستند مي
خواست آنـان را وا   اش نكرده بودند و مي اگر آن معنايي كه در دنيا بود هنوز مشاهده

ن آن و ميـان امـور غيبـي را    دارد كه به طور كامـل شـاهد آن باشـند تـا قـدر مشـترك ميـا       
كـرد كـه    داد و كـاري را مـي   گرفت و نشانشـان مـي   بفهمند، آنان را بر آن معنا به شاهد مي

دانستند كه شـناخت آنـان نسـبت بـه حقـايق       شبيه آن بود كه در آن صورت شنوندگان مي
ايد پس ب. كنند مشهود تنها راهي است كه به وسيله آن نسبت به امور غيبي شناخت پيدا مي

  .اين درجات شناخته شوند
  .انسان معاني محسوس و مشهود را درك كند -اول 

                                                                                                                     
شـيريني  : مالك در روز وفـاتش گفـت  . وفات يافت) نام شهري است كه سفاح در انبار بنا نمود(هاشميه 
 .6/89، »سير أعالم النبالء«اند؛  جماعت محدثان، روايت وي را آورده. فقه رفت
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  .معاني كلي آنها را درك نمايد -دوم
  .شناساندن الفاظ دالّ بر آن معاني محسوس و عقلي -سوم

پس وقتي از امور غيبي خبر داديم، بايد معـاني  . اين سه درجه بايد در هر خطابي باشد
و ايـن هـم از راه   . آن امور غيبي و ميان حقـايق مشـهود را بشناسـانيم   مشترك و تشابه ميان 

سپس اگر حقايق مشهود مثل امور غيبـي باشـد، نيـازي بـه     . شناساندن امور مشهود مي باشد
وجه افتراق ميان آنها نيست همچنان كه در سرگذشت امتهاي پيشين ذكر شد واگر حقايق 

فتـراق ميـان آنهـا بيـان مـي شـود؛ مـثالً گفتـه         مشهود مثل امور غيبي نباشد، آن وقت وجه ا
و اگـر انتفـاي تماثـل و هماننـدي بـه      . اين امر مثل آن نيست و عباراتي از اين قبيل: شود مي

فرض گرفته شود، خود اضافه در بيان وجه افتراق كافي است، و وجود قدر مشـتركي كـه   
ورت ما امور غيبـي را  بدين ص. شود مدلول و لفظ مشترك است مانع از انتفاي تساوي نمي

كنيم و اگر معناي مشترك ميان امـور غيبـي و حقـايق مشـهود نبـود، هرگـز چنـين         فهم مي
  .شد فهمي حاصل نمي

  .»وال شیء يعجزه«: قوله

  كمال قدرت خداوند متعال و منتفي بودن ناتواني از او
، خداونـد  تواند او را ناتوان گرداند به خاطر كمال قدرت خداوند چيزي نمي :شرح عبارت

همانـا خداونـد بـر هـر چيـز      «  )20: هبقر( �m��j��i�����������������h��g��f��el: فرمايد متعال مي

و خـدا بـر هـر چيـزي قـادر      « )45: كهـف ( �m���é��è��ç���æ��å��ä��ãl. »تواناست
ــت �m��í��ì����ë�����ê��éè��ç���æ��å��ä���ã��â�����á��à�����������ß��Þ. »اســـ

���îl )ها و نه در زمين خـدا را نـاتوان نمـي سـازد،      و هيچ چيز نه در آسمان« )44: فاطر
�m���Î��Í���ÌË�����Ê�����É��ÈÇ��Æ���Å��Ä. »چــرا كــه او دانــاي تواناســت

��Ð��Ïl )ها و زمين را فرا گرفتـه اسـت و    قلمرو علم و قدرتش آسمان« )255 :هبقر
يعنـي بـراي    ��m�����Ê�����Él. »تنگاهداشت آنها بر او دشوار نيست، و او واالي بزرگ اسـ 
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اين نفي به خـاطر ثبـوت كمـال ضـد آن     . سازد او دشوار و سخت نيست و او را ناتوان نمي
اي كه در قرآن و سنت راجع به صفات خدا آمده، بـه خـاطر ثبـوت     همچنين هر نفي. است

: كهـف ( ��m��k��j��i���h��gl:فرمايـد  كمال ضد آن است؛ مثالً خداوند متعال مـي 

در جـاي  . بـه خـاطر كمـال عـدل خداونـد     . »كنـد  پرودرگار تو به احـدي ظلـم نمـي   « ) 49
هـم  «) 3: سـبأ ( �m��_��~��}��|��{��z����y��x��w���vl: فرمايـد  ديگري مي

، كه اين هم به خاطر كمال »ها و نه در زمين، از او پوشيده نيست اي، نه در آسمان وزن ذره
و ما را هيچ ضعف و خسـتگي  «): ٣ ٨:ق()نا من لُغوبوما مس(ي  يا آيه. علم خداوند است

 )255: هبقـر (��m���~��}��|��{�lو آيـه . كه به خاطر كمال قدرت خداست. »نرسيد
. باشـد  ، كه به خاطر كمال حيات و پايـداري خداونـد مـي   »نه چرت مي گيردش نه خواب«

خـاطر كمـال    ، كه به»ديدگان او را در نيابند« )103: أنعام( ��m���W���V��Ulآيه
مگـر  . بزرگي و عظمت و كبريائي خداست و گرنه نفي صرف هيچ مدح و ستايشي نيست

    :بيني كه گفته شاعر نمي
  قُبيلة اليغدرون بذمة

  1وال يظلمون الناس حبة خردل
كنـد و بـه انـدازه دانـه گنـدمي بـه        اي كوچك كه در عهد و پيمان خيانت نمي قبيله« 

  .»كند مردم ظلم نمي

                                                
اي است كـه بـا    بيت فوق از قصيده. نام او قيس بن عمرو بن مالك است. اين بيت از آنِ نجاشي است -1

برخي از اين قصـيده  » أبيات المعاني«ابن سيد در كتاب . آن قصيده قبيله بني عجالن را هجو نموده است
. شـود، فقـط انسـاني فاسـق بـود      گو بود و از بزرگان عرب محسوب مي او شاعري هجو. را آورده است

، »سـمط الآللـي  «؛ و 329، ص»الشعر و الشعراء«: بود و او به حبشه منسوب شد؛ نگا مادرش اهل حبشه
 .890ص
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جا كه نفي خيانت و ظلم را در كالم خود قبل و بعد از اين بيت آورده و آنـان را  از آن
شــود كــه منظــور از آن، ضــعف و  بــه صــورت تصــغير آورده، معلــوم مــي» ُقبيلــه«بــا لفــظ 

  :و گفته شاعر ديگر. شان است نه كمال قدرتشان ناتواني
  لکن قومی وإن کانوا ذوی عدد
  1ليسوا من الشر فی شیء وإن هانا

اما قوم من هر چند تعدادشان زياد است، اما اصالً در شر و بـدي نيسـتند هـر چنـد بـه      «
  .»آنان خيانت شود

از آنجا كه نفي شر و بدي از قومش را كه بر مذمت و نكوهش آنان داللـت دارد، در  
  .باشد شان مي شود كه منظور ضعف و ناتواني كالم خود آورده معلوم مي

فات خدا به طور مفصل و نفي برخي صفات از خدا منهج سلف صالح، اثبات ص
  :به طور مجمل و مختصر مي باشد

آيـد   به همين خاطر در قرآن اثبات صفات به طور مفصل و نفي صفات به طور مجمـل مـي  
ي مذموم اهل كالم، كه آنان نفي صفات را به طور مفصل و اثبات صـفات   برعكس طريقه

خداوند جسم، روح، جثه، عكس، گوشـت، خـون،   : گويند مي. آورند را به طور مجمل مي
شخص، جوهر، عرض، رنگي، باطعم، بودار، داراي حرارت و سردي و رطوبت و خشكي 

كند، سـاكن و   شود، حركت نمي و طول و عرض و عمق نيست؛ وجود او جمع و جدا نمي
شـود؛ داراي ابعـاض و اجـزاء و جـوارح و اعضـا و داراي       حركت نيست، جزءجزء نمي بي

ت نيست؛ راست و چپ و جلو و پشت و باال و زير ندارد؛ زمان و مكان ندارد؛ تمـاس  جها
شود؛ به هيچ صفتي از صـفات مخلـوق    و دوري بر او جايز نيست؛ در هيچ مكاني واقع نمي

                                                
» حماسـة أبـي تمـام   «. با شرح مرزوقي آمده است 30ص 1ج» حماسة أبي تمام«اين بيت در كتاب  -1

رسد مرزوقي شاعري بود كه قصـدش، مـذمت و نكـوهش     به نظر مي. اثر برخي از شعراي بني عنبر است
داشتند،  اگر آنان قصد انتقام مي.بلكه آنان را به ايثار جان و گذشت از جنايتكاران توصيف مي كند نبوده، 

توانستند اين كار را بكنند اما تقوي و ترس از خدا آنان را از ايـن   مسلماً به خاطر تعداد و نيروهايشان مي
  .كار منع كرد
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كه داللت بر حادث بودنشان دارد موصوف نمي شود؛ نامتناهي است؛ به مساحت و رفـتن  
يست؛ نزاده و زاده نشده است؛ مقدار و اندازه بر او شود؛ محدود ن در جهات موصوف نمي

تا آخر گفتاري كه ابوالحسن اشـعري رحمـه اهللا   . يابد و چيزي او را نمي پوشاند احاطه نمي
  1.از معتزله نقل نموده است

كسي كه آشنايي با قرآن و سنت . در اين جمالت، حق و باطل با هم در آميخته است
اين نفي مجرد گذشته از اينكه مـدح و ستايشـي   . كند درك ميداشته باشد اين را به خوبي 

تـو  : گفتـي  ادبي نسبت به خداوند است؛ چون تو اگر به پادشاه مـي  در آن نيست، در آن بي
حقيــر و زبالــه و خاكروبــه و حجامــت كننــده و بافنــده نيســتي، قطعــاً تــو را بــه خــاطر ايــن 

تو زماني مدح كننـده هسـتي   . باشيكرد هر چند در آن صادق  توصيفات تنبيه و تأديب مي
تو همانند هيچ يك از زيردستانت نيستي، تـو  : كه نفي را به طور مجمل بياوري مثالً بگويي

پس اگر نفي را به طور مجمل بيـاوري، ادب را  . تر هستي تر و عظيم از آنان واالتر و بزرگ
  .اي رعايت نموده

                                                
نام او ابوالحسن، علي بن اسماعيل بـن   .آمده است 156-155، صص»مقاالت اإلسالميين«در كتاب  -1

او عالمه، امام متكلمين و صاحب تأليفات سودمندي است كـه نشـان   . ابي بشر اشعري يماني بصري است
ق وفات .هـ324وي به سال . دهنده فراواني علم و درك قوي واستقامت و پايداري در مسيرش مي باشد

: شرح حالش را آورده و آنجا گفتـه اسـت   88، ص15ج ،»سير أعالم النبالء«امام ذهبي در كتاب . يافت
سخني راجع به ابوالحسن اشعري شنيدم كه بسيار از آن خوشم آمد و اين سخن، ثابت و صحيح است كـه  

از ابوحازم عبدوي شنيدم كه گفت از زاهر بن احمـد سرخسـي شـنيدم كـه     : بيهقي آن را نقل نموده است
: گفـت . ام در بغداد نزديك شد، مرا صدا زد، نزدش آمـدم  خانهوقتي مرگ ابوالحسن اشعري در : گفت مي

كننـد، و   كنم، چون همه شان به يك معبود واحد رو مـي  گواه باش كه من احدي از اهل قبله را تكفير نمي
  .اين اختالفات همه شان اختالف در تعابير و الفاظ است و گرنه مقصود و هدفشان يكي است

: گفـت  همچنين استاد ما ابن تيميه در اواخر حيـاتش مـي  .اعتقادي دارم  من هم چنين: ذهبي گويد، گويم
ال يحـافظ علـي   «: فرمودنـد ) ص(پيـامبر : كنـد  بعد اضافه مـي . كنم من احدي از امت اسالم را تكفير نمي

پس هر كس بـا وضـو مراقـب نمازهـا     . كند كسي جز مؤمن بر وضو محافظت نمي« :»الوضوء إال مؤمنٌ
 .»باشد، مسلمان است
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  :ستتعبير نمودن از حق با الفاظ شرعي، روش اهل سنت ا
تعطيـل  . باشـد  سخن گفتن از حق با الفاظ شرعي و الهي، روش اهل سـنت و جماعـت مـي   

گردانند و در معـاني   كنندگان صفات خدا از گفتار شارع راجع به اسماء و صفات روي مي
داننـد   اند، امر محكم و حقي مـي  آن نمي انديشند و معاني و الفاظي را كه خود ابداع نموده

  .آن واجب است كه اعتقاد و باور به
را حقي مي داننـد كـه اعتقـاد و    ) ص(اما اهل حق و سنت و ايمان، گفتار خدا و پيامبر

و چيزي را كه تعطيل كنندگان صفات خدا گفتـه انـد يـا بـه طـور      . باور به آن واجب است
نمايند  گردانند و يا وضعيت آن را به طور تفصيل تبيين و روشن مي اجمالي از آن روي مي

  .كنند كنند و آن را بر قرآن و سنت حاكم  نمي سنت را بر آن حاكم ميو قرآن و 
منظور اين است كه اكثر عقايد تعطيل كنندگان صفات خدا، امور سلبي است و مـدام  

چنين نيست و چنان نيست، و امور اثباتي را بسـيار بـه نـدرت مـي آورنـد؛ مـثالً       : گويند مي
آورنـد، از قـرآن و سـنت و     هـايي را كـه مـي    فيو اكثر ن. خدا قادر و زنده است: گويند مي
انـد، گرفتـه نشـده اسـت؛ چـون خداونـد        هاي عقلي كه اثبات كنندگان صفات پيمـوده  راه

 )11: شـــورى( �m��X��W��V����U���TS����R��Ql: فرمايـــد متعـــال مـــي

در اين آيه، اثباتي وجود دارد كه معناي نفي . »چيزي همانند او نيست و او شنواي بيناست«
شود كه مراد آيه اين است كه خداوند سبحان به صـفات   پس ازآن فهم مي. كند را بيان مي

بنابراين خداونـد متعـال موصـوف    . كمال موصوف است و صفات كمال منحصر به اوست
به صفاتي است كه خود را بدان توصـيف نمـوده و پيـامبرش، او را بـدان توصـيف نمـوده       

صفاتش به ما خبر داده هيچ چيـزي هماننـد خـدا نـه     بر اساس آنچه خداوند راجع به . است
و او صــفاتي دارد كــه احــدي از   . در صــفات، نــه در اســماء و نــه در افعــالش نيســت     

: فرماينـد  در دعـايي مـي  ) ص(هايش ازآن مطلع نيستند همچنان كه پيامبر راستگوي آفريده
»فسن بِه يتمس لَک وبِکُلِّ اسمٍ ه ی أسألُکإن مـداً  اللهأح هلَّمتأو ع ،تابِکفیِ ک هلتأو أنز ،ک

من خلقک أو استأثَرت بِه علمِ الغيبِ عندک، أن تجعلَ القُرآنَ ربيع قَلبِی، ونـور صـدری   
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اي يـا در   من به وسيله هر نامي كه بر خود نهـاده ! خديا«: 1»وجالَء حزنی وذَهاب همی وغَمی
اي، يـا در علـم غيـب نـزد      هايت ياد داده اي، يا آن را به كسي از آفريده نمودهكتابت نازل 

ام و از  خواهم كه قـرآن را بهـار دلـم و روشـنايي سـينه      اي، از تو مي خودت آن را برگزيده
  .»ام، قرار ده بين رفتن غم و غصه و پريشاني

  .فساد و بطالن منهجشان راجع به صفات بعداً بيان مي شود
از جمله نفي مذموم نيست، چـون خداونـد    »وال شیء يعجزه«: وي رحمه اهللاگفته طحا

ــي  ــال مـ ــد متعـ ��m����ë�����ê��éè��ç���æ��å��ä���ã��â��������á��à�����������ß��Þ:فرمايـ

���î��í��ìl )ها و نه در زمين خدا را نـاتوان   و هيچ چيزي نه در آسمان« )44: فاطر
پس خداوند متعال در آخر آيه، دليل منتفـي بـودن   . »تنمي سازد، چرا كه او داناي تواناس

                                                
؛ 246ص 2؛ ابـويعلي ج 342؛ ابن سـني بـه شـماره    452و  391صفحات  1احمد در مسند خود، ج -1

بـه شـماره   » المعجـم الكبيـر  «و طبرانـي در   253ص 10؛ ابن ابي شيبه در مسند خود، ج304، 1بزار، ج
 اند، كه اسناد آن صحيح اسـت و ابـن حبـان بـه شـماره      از طريق روايت ابن مسعود آن را آورده 10352
 10ج» مجمـع الزوائـد  «هيثمـي در  . انـد  آن را صحيح دانسته 509ص 1و حاكم در المستدرك ج 2373

حـافظ ابـن حجـر    . آن را آورده و آن را به احمد و ابويعلي و بزار نسبت داده است 187و 136صفحات 
تمـام  : انـد  آن را حسن دانسـته  274ص» شفاءالعليل«؛ و ابن قيم در »تخريج األذكار«عسقالني در كتاب 

اللهم إنـي عبـدك، ابـن عبـدك، ابـن أمتـك،       : ماأصاب أحداً قطُّ هم و الحزن، فقال«: حديث اين است
ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤُك، أسألك بكل اسم هولـك، سـميت بـه نفسـك، أو     

تجعل القرآن ربيـع  أنزلته في كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
هرگـز  «: »قلبي، ونور صدري، وجالء حزني وذهاب همي إال أذهب اهللا همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحـاً 

ام بـه   من بنده تو پسر بنده و كنيز تو هستم، زمام هستي! خدايا: به احدي غم و اندوه نمي رسد اگر بگويد
بـه وسـيله هـر    . رت راجع به من، عدل اسـت دست توست، حكم تو راجع به من مقدر شده و قضا و تقدي

اي، يـا   هايت يـاد داده  اي، يا آن را به كسي از آفريده اي، يا در كتابت نازل نموده نامي كه براي خود نهاده
ام و از  خواهم كه قرآن را بهار دلم و روشـنايي سـينه   اي، از تو مي در علم غيب نزد خودت آن را برگزيده

ام، قرار ده، مگر اينكه خداوند غم و اندوهش را مي بـرد و بـه جـاي آن     شانيبين رفتن غم و غصه و پري
: آيا آن را ياد نگيـريم؟ فرمودنـد  ! اي رسول خدا: صحابه عرض كردند: راوي گويد. »دهد شادي قرار مي

  .»شنود، بايد آن را ياد بگيرد چرا، هر كس آن را مي«
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چـون عجـز و   . باشـد  عجز و ناتواني را ذكر كرده، كه آن هـم كمـال علـم و قـدرتش مـي     
خواهد مـي باشـد و يـا بـه خـاطر       ناتواني يا به خاطر ضعف از انجام آنچه كه كننده كار مي

اي از وي  وزن ذره اش از آن؛ اما خداونـد متعـال كسـي اسـت كـه هـم       عدم علم و آگاهي
و كمال قدرت و علم خدا عقالً و فطرتاً معلوم است؛ . پنهان نيست و او بر هر چيز تواناست

بنابراين عجز و ناتواني منتفي است، زيرا ميان عجز و قـدرت تضـاد هسـت و بـدين خـاطر      
 خداوند از آن، برتـر و . است كه موجود ناتوان صالحيت معبود بودن و خدا بودن را ندارد

  .منزه است
***  

  »وال إله غيره«: قوله
  .»معبودي جز خدا نيست«: ترجمه

  
  

  :»ال إله إّلا الّله«ي توحيد كلمه
ال إله الّـا اهللا كلمـه توحيـدي اسـت كـه همـه پيـامبران بـه سـوي آن دعـوت            :شرح عبارت

ت اثبات توحيد با اين عبارت به اعتبار نفي و اثبات مقتضي حصر است، چون اثبا. اند كرده
��m�����������Ð��Ï:فرمايـد  به همين خـاطر وقتـي خداونـد مـي    . يابد صرف، احتمال بدان راه مي

Ñ �l)فرمايــد پــس از آن مــي» معبــود شــما يكــي اســت« )163: هبقــر :�m����Ö��������Õ�������Ô������Ó

����Ø��×l )بخـش مهربـان اسـت    جز او معبودي نيسـت كـه هسـتي    « )163: هبقر« ،
فرض كن معبود مـا يكـي   : ه شيطاني به ذهن كسي خطور كند كهچون ممكن است وسوس

جـز  « ��m����Ö��������Õ�������Ô������Ól:است، اما ديگران معبود ديگري دارند؛ از اين رو خداوند فرمود
  .»او معبودي نيست

  :»ال إله إّلا الّله«تقدير خبر در 
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ال إلـه إال  «به تقدير خبر در ها اعتراض كرده كه قائل  بر نحوي  1»المنتخب«نويسنده كتاب 
است، يعني هيچ معبـودي جـز اهللا در هسـتي    » في الوجود«خبر آن، : گويند هستند و مي» اهللا

  .نيست
ايـن تقـدير، نفـي وجـود معبـود اسـت، و       : مي گويد» المنتخب«آنگاه نويسنده كتاب 

عبـارت  تر از نفي وجود است؛ بنـابراين   معلوم است كه در توحيد صرف، نفي ماهيت قوي
  .شود و نياوردن اين تقدير، بهتر است بر ظاهر خود جاري مي

در جـواب وي گفتـه   » ري الظمـĤن «در كتـاب   2ابوعبداهللا محمد بن ابي الفضل مرسي
بنـا بـه قـول    » إلـه «اين سخن كسي است كه زبـان عربـي را نمـي دانـد، چـون كلمـه       : است

باشد و بر اساس هـر دو قـول، حتمـاً     مي» ال«سيبويه، مبتدا و بنا به قول ديگر نحوي ها، اسم 
نياز بودن از تقـدير خبـر گفتـه، سـخن      بايد خبري براي مبتدا باشد و گرنه آنچه راجع به بي

  .اساس است باطل و بي
باشـد،   اگر خبر به تقدير گرفته نشود، آن موقع عبارت، نفي ماهيت مي: اما اينكه گفته

ماهيـت بـدون وجـود    . ن نفـي وجوداسـت  اين گفته بي اساس است؛ زيرا نفي ماهيـت همـا  
ايـن مـذهب اهـل سـنت     . فرقـي نيسـت  » الوجود«و » الماهية«شود؛ بنابراين ميان  تصور نمي

ها برخالف اين را قبول دارند، زيرا آنان ماهيتي عـاري از وجـود را اثبـات     است اما معتزلي

                                                
ملـك  «وي ملقـب بـه   . ل بغداد و شافعي مذهب باشدشايد او، حسن بن صافي بن عبداهللا ابونزار، اه -1

را از » المنتخـب «علما در شرح حالش، . ق وفات يافت.هـ 568به سال . است) ها سلطان نحوي(» النحاة
اين كتاب، كتابي گرانبها است كه در يك جلد نوشته شده : اند اند و گفته جمله تصنيفات وي در نحو آورده

معجـم  «و  173-169صـفحات   4، ج»تهذيب تاريخ ابن عساكر«كتاب او شرح حالي طوالني در . است
  .دارد 305ص 1، ج»إنباه الرواة«و  139-122صفحات  8ج» األدباء

او امام و عالمه متبحر، مفسر و محدث و نحوي، شرف الدين ابوعبداهللا محمد بن عبداهللا بن محمد بـن   -2
راجع بـه تفسـير   » ري الظمĤن«كتابش . باشد ق مي.هـ655ابي الفضل سلمي مرسي اندلسي متوفاي سال 

باشد كه كتابي خيلي بزرگ است و هدفش از نوشتن اين كتاب، ارتباط دادن آيات بـه يكـديگر    قرآن مي
 .آمده است 318-312صفحات  23، ج»سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . است
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نيسـت و  » مبتـدا «و خبـر  » ال«است كه خبر » ال إله«مرفوع و بدل » إال اهللا«عبارت . نمايند مي
   1.دليل آن را ذكر كرده است

                                                
آنچـه  : آورده مي گويد» شرح الطحاوي«شيخ عالمه عبدالعزيز بن باز تعليقي بر اين قسمت از كتاب  -1

و اينكـه  . اند، نظـر خـوبي نيسـت    ها گفته گفته نظر خوبي نيست همچنين آنچه نحوي» المنتخب«صاحب 
مقدر دانسته صحيح نيست، زيرا خدايان مبعود جز اهللا زياد و » في الوجود«شيخ ابوعبداهللا مرسي، خبر را 

مقصود از بيان حق بودن الوهيت خداوند و بطـالن غيـر   » ودفي الوج«و در تقدير خبر با لفظ . موجودند
هـيچ معبـودي در وجـود جـز اهللا     : گـويي  چگونه مـي : تواند بگويد كند، زيرا كسي مي آن تحقق پيدا نمي

انـد خبـر داده، همچنـان كـه      نيست؟ در حالي كه خداوند سبحان از خدايان زيادي كـه مشـركان داشـته   

ــي ــد مـ �mgf����e��d��c��b��h����q��p���o��n��m��l��k��j��i: فرمايـ

rl )و ما به آنها ستم نكرديم، بلكه آنها به خودشان ستم كردند، پس خـداياني كـه بـه    « )101: هود

�m��Ì��Ë: فرمايـد  در جاي ديگري مي. »خواندند هيچ مشكلي را از آنها دور نكردند جاي خدا مي

Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í l�����)اني كه به جـاي خـدا بـراي تقـرب     پس چرا خداي«) 28: حقافا
  .»گرفته بودند، ياريشان نكردند

پس نمي توان از اين اعتراض و بيان عظمت اين كلمه و اينكه اين كلمه، كلمه توحيدي است كـه خـدايان   
مشركان و پرستش آن خدايان به جاي خدا توسط مشركان نجات پيدا كرد مگر بـا تقـدير خبـر غيـر از     

است، زيرا اين كلمه بطـالن تمـامي خـدايان را آشـكار     » حق«اند و آن هم، كلمه  ها گفته آنچه كه نحوي
اي از علما همچون  همچنان كه عده. كند كه خدا و معبود حق، فقط اهللا است و الغير سازد و روشن مي مي

  .اند ابوالعباس ابن تيميه و شاگردش ابن قيم و ديگران رحمهم اهللا بدان اشاره كرده

�m��£��¢������¡�����~��}��|��{��z��y��x: اين رأي، ايـن آيـه اسـت   از جمله داليل 

��¤l  )خوانند باطل است اين از آن روست كه خدا خود حق و آنچه به جاي او مي«  )62: حج... «
ايـن آيـه   . خوانند، باطل است خداوند متعال در اين آيه بيان داشته كه او حق و آنچه مردم به جاي او مي

گيـرد و   رستش شده غير از خدا از بشر و فرشتگان و جن و ساير مخلوقات را در بر مـي تمامي خدايان پ
به همين خـاطر مشـركان ايـن كلمـه را بـه      . گردد كه معبود حقيقي تنها اهللا است بدين صورت روشن مي

ا دانسـتند ايـن كلمـه خدايانشـان ر     شدت مورد انكار قرار داده و از اقرار بدان امتناع ورزيدند، چون مـي 
نمايد؛ زيرا آنان فهميدند كه مراد از اين كلمـه، نفـي الوهيـت حقيقـي از غيـر خداونـد سـبحان         باطل مي

ال إلـه  : قولوا«: گفت وقتي كه به آنان مي) ص(به همين خاطر در جواب پيامبر ما حضرت محمد. باشد مي
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در اينجا منظور ذكر اعراب نيست بلكه منظور، دفع اشكالي است كه در اين زمينه بـر  
هاسـت   ها وارد شده و منظور بيان اين نكته است كه اشكال مذكور از طرف معتزلـي  نحوي

قيد نيست، زيـرا  » في الوجود«: گويند اساس است؛ زيرا اينكه مي كه اين اشكال، باطل و بي
ــد متعــال مــي  ــزي نيســت؛ خداون ��m������~��}��|��{��z��y:فرمايــد عــدم، چي

¡l )و گفتـه  . »و خودت را نيز پيش از اين مـن آفريـدم كـه چيـزي نبـودي     « )9: مريم
اعراب اسم بعـد  » غير«نيست، زيرا كلمه  »إالّ اللّه«همانند عبارت  »غَيره«عبارت : شود نمي

) »إال اهللا«و  »غيـره «يعنـي  (را مي گيرد، از اين رو تقدير خبر در هـر دو عبـارت   » إال«از 
  . به همين خاطر اين اشكال و جوابش در اينجا ذكرنمودم. يكي است

***  
  »قديم بال ابتداٍء، دائم بال انتهاٍء«:قوله

  .»خداوند قديم است و ابتدائي ندارد، هميشگي است و انتهائي ندارد«: ترجمه

  :ان دو صفت قدم و بقابي

او اول و آخـر  « )3: حديـد ( ��m��È��Ç����Æl:فرمايـد  خداوند متعال مي :شرح عبارت
اللهم أنت األول فليس قبلک شیء وأنت اآلخـر فلـيس   «: فرمايد مي) ص(و پيامبر. 1»است

                                                                                                                     
�mg�����f��e���������m��l��k������j��ih: گفتنـد   مي» هيچ معبود حقي جز اهللا نيست: بگوييد« :»إال اهللا

��nl  )آيا او همه خدايان را يك خدا قـرار داده اسـت؟ ايـن واقعـاً چيـز عجيبـي اسـت       « )5: ص!« .

آيا مـا خـدايان خـويش را    «) 36: صافات(  ��m��s����r����q���p��o��nl:گفتند همچنين مي
رود و حـق مطلـوب روشـن     مـي  با اين بيان تمامي اشكال از بـين » براي گفته شاعري ديوانه رها كنيم؟

 .گردد مي

  .ايم واو در چهار نسخه اصلي نيامده و ما از روي نسخه چاپ شده در مكه آن را در اينجا آورده -1
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تو اول هستي پس قبل از تو چيزي نبوده و آخر هستي پـس بعـد از   ! خدايا«: 1»بعدک شیء
  .»نخواهد بود تو چيزي

خدا قديم است و ابتدائي نـدارد، هميشـگي اسـت و    «: بنابراين گفته طحاوي رحمه اهللا
  . باشد اول و آخر مي: هاي خداوند ، همان معناي نام»انتهائي ندارد

علم به ثبوت اين دو وصف در سرشت انسان هست، چون موجودات بايد به ناچار بـه  
نتهي شوند تا تسلسل علل قطع شود؛ زيرا مـا پديـد   موجودي كه ذاتاً واجب الوجود است م

آمدن حيوانات، گياهان، معادن، حوادث جو از قبيل ابـر و بـاران و امثـال آنهـا را مشـاهده      
كنيم و اين حوادث و امثال آنها غيرممكن نيستند، چون غيرممكن به وجود نمي آيـد و   مي

الوجود اسـت، عـدم و نيسـتي را    ذاتاً واجب الوجود نيستند، چون موجودي كه ذاتاً واجب 
انـد؛ پـس عدمشـان،     اند و سپس به وجـود آمـده   ها نبوده پذيرند در حالي كه اين پديده نمي

                                                
ما يقول عند النـوم وأخـذ   «باب » الذكر«در مبحث  2713بخشي از حديثي است كه مسلم به شماره  -1

صـلي  (كـان رسـول اهللا  «: ت كامل حديث اين استعبار. از طريق روايت ابوهريره آورده است» المضجع
اللهم رب السـموات واألرض، ورب العـرش العظـيم،    : يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول) اهللا عليه وسلم

ربّنا ورب كلّ شيء فالق الحب والنوي، ومنزل التوراة واإلنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كـل شـيء   
األول، فليس قبلك شيء، وأنت اآلخرُ، فليس بعدك شـيء، وأنـت الظـاهر،    أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت 

رسـول  «: »فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شـيء، اقـض عنّـا الـدينَ واغننـا مـن الفقـر       
اي پروردگار آسمانها و زمـين  ! خدايا: فرمود كه موقع رفتن به بستر خواب بگوييم به ما امر مي) ص(خدا

و اي نـازل  ! اي شـكافنده دانـه و هسـته   ! ش بزرگ، اي پروردگار ما و پروردگار هر چيزو پروردگار عر
بـرم از شـر هـر چيـزي كـه زمـام        به تو پناه مي)! جدا كننده حق از باطل(كننده تورات و انجيل و فرقان 

تو اول هستي پس قبل از تو چيزي نبوده و آخر هستي پس بعد از تـو  ! خدايا. اش به دست توست هستي
. چيزي نيست، تو پيدا و آشكاري، پس باالي تو چيزي نيست و نهان هستي پس پايين تو چيزي نيسـت 

؛ 1212بـه شـماره   » األدب المفـرد «و بخاري در . »نياز گردان  بدهي ما را پرداخت كن و ما را از فقر، بي
در مبحث  3397ه ؛ ترمذي به شمار»ما يقول عندالنوم«باب » األدب«در مبحث  5051ابوداود به شماره 

مـا يقـول   «باب » الدعاء«در مبحث  3873: ؛ ابن ماجه به شماره»من األدعيه عندالنوم«باب » الدعوات«
اند  آن را آورده» السنن الكبري«؛ و نسائي در 404و 381، صفحات 2؛ احمد در مسند خود، ج»عندالنوم

  .آمده است 9/420چنانچه در التحفه 
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كنـد و   كند و وجودشان غيرممكن بودنشـان را نفـي مـي    واجب الوجود بودنشان را نفي مي
موجودي كه قابل وجود و عدم است، وجودش ذاتي نيسـت همچنـان كـه خداونـد متعـال      

آيا آنها از هيچ خلق « )35: طور( ��m��b��a��`��_��^��]����\��[��Zl:فرمايد مي
آيا از هيچ به وجـود  : فرمايد كه در اين آيه خداوند مي» اند؟ ]خويش[اند يا خود خالق  شده
انـد؟ و معلـوم اسـت كـه چيـزي كـه بـه وجـود آمـده،           اند يا خود را به وجـود آورده  آمده

پس ممكن الوجودي كه ذاتـاً وجـود و عـدمي نـدارد، ذاتـاً       .آورد خودش را به وجود نمي
كنـد و در غيـر ايـن     موجود نيست بلكه اگر چيزي آن را به وجـود آورد، وجـود پيـدا مـي    

صورت معدوم است و هر چيزي كه وجودش به جاي عدمش و عدمش به جاي وجودش 
  1.ممكن است، از خودش وجود و عدمي كه الزم او باشد ندارد

گردد كه در قرآن  هاي متكلمين درست است، به مطالبي بر مي شآنچه از رو
  :ذكر شده است

كننـد، بينديشـد،    اگر انسان در نهايت روش هاي عقلـي كـه متكلمـان و فالسـفه ذكـر مـي      
ترين و مختصرترين عبـارت   هاي عقلي كه با فصيح بيند كه مطالب درست آنها به روش مي

هايي كه قرآن در پيش گرفته، بيـان و تحقيـق    روشدر . گردد اند، بر مي در قرآن ذكر شده
: كاملي وجود دارد كه متكلمان و فالسفه مانند آن را ندارنـد؛ خداونـد متعـال مـي فرمايـد     

m���I��H��G��F��E�����D���C��B��Al )و بـراي تـو هـيچ    « )33: فرقان
  .»آوريم حق و تفسيري نيكوتر برايت مي] پاسخي[آورند مگرآن كه  مثَلي نمي

استدالل به مقدمات خفي و ادله طوالني سودمند نيست، چـون خفـاء   : گوييم و ما نمي
و ظهور از امور نسبي هستند و چه بسا چيزي براي برخي از مردم ظاهر و آشكار باشـد امـا   
براي برخي ديگر مخفي و پنهان باشد و براي انسان در يك وقـت چيـزي آشـكار اسـت و     

  .ستهمان چيز در وقتي ديگر پنهان ا

                                                
 .1/110اثر امام ابن قيم رحمه اهللا،  ،»الصواعق المرسلة«: نگا -1
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به عالوه، مقدمات هـر چنـد خفـي هسـتند امـا برخـي از مـردم آنهـا را مـي پذيرنـد و           
و گـاهي نفـس بـه    . تر و آشكارتر از آنهـا هسـتند   پديرند كه روشن چيزهاي ديگري را نمي

شـود كـه بـه علـم و      علم و شناختي كه از طريق بحث و تأمـل بـه دسـت آورده، شـاد مـي     
بـدون شـك علـم بـه اثبـات      . ارد، شـاد نمـي شـود   شناختي كـه از امـور ظـاهر و آشـكار د    

آفريدگار، و علم به واجب الوجود بودنش امري ضروري و فطـري اسـت هـر چنـد بـراي      
هـاي نظـري    شـود كـه آنهـا را بـه روش     هـايي ايجـاد مـي    برخي از مـردم، شـبهات و شـك   

  .كشاند مي

م اند در حـالي كـه آن جـزو نـا     هاي خدا دانسته را جزو نام» قديم«متكلمان، 
  : هاي زيباي خداوند نيست

هـاي زيبـاي    انـد در حـالي كـه آن جـزو نـام      هاي خـدا دانسـته   را جزو نام» قديم«متكلمان، 
در زبان عربي كه قرآن با آن زبان نازل شده، چيزي اسـت كـه   » قديم«خداوند نيست؛ زيرا 

تـازه،   اين قديم اسـت و بـه چيـزي   : شود متقدم برغيرش باشد؛ مثالً به چيزي قديم گفته مي
و عربها اين اسم را تنها بر چيزي كه متقدم بر غيرش باشـد،  . اين جديد است: شود گفته مي

اند؛ همچنان كـه خـدا    يابد به كار نبرده اند و در موجودي كه عدم بدان راه نمي به كار برده
چون شـاخه  ] به صورت هالل[تا « )39: يس( ��m��Å��Ä���Ã��Â���Ál:فرمايد مي

، چيزي اسـت كـه تـا    »عرجون قديم«. »به حال قبل باز گردد] يك شود وبار[خشك خرما 
ماند، پس وقتي كه چيزي جديد به وجود آيد، بـه چيـز    باقي مي» عرجون دوم«زمان وجود 

«��¼��½��¾���¿����m��À:فرمايـد  و خداوند متعال مـي . شود اولي، قديم گفته مي

��Ã��Â���Ál )انـد خواهنـد    هـدايت نيافتـه  و چون خـود بـه وسـيله آن    « )11: أحقاف
كه در اين آيه، قديم به معناي چيزي اسـت كـه از نظـر    . »اين يك دروغ كهنه است: گفت

¦��§��¨����������©����m:فرمايـد  خداوند متعال در جـاي ديگـري مـي   . زماني متقدم باشد

��̄ ��®��¬���«��ªl )ايـد   پرسـتيده  آيا در آنچـه مـي  «) 76 - 75: شعراء
همچنين قول قـديم  . اقدام مبالغه در قديم است» ما و نياكان گذشته شما؟ايد؟ ش تأمل كرده
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��m��B��A:فرمايد خداوند متعال در آيه ديگري مي. و جديد شافعي از همين معني است

F��E��D��C l������)رود و آنهـا را   روز قيامت پيشاپيش قومش مي« )98: هود
: شود شود، مثالً گفته مي به كار برده مي و فعل آن الزم و متعدي. »...به آتش وارد مي كند

و » آنچه قبالً بود و آنچه تازگي به وجود آمـده، مـرا گرفـت   «: »ما قَدم و ما حدث1أخذني«
اين، مقدم بر اين است و آن، از آن چيزي پيشي «: »هذا قَدم هذا وهو يقدمه«: شود گفته مي

گويند، چون پـا مقـدم بـر سـاير اعضـاي       مي» قَدم«همچنين، در زبان عربي به پا، . »گيرد مي
هاي خداوند متعال در نزد متكلمان مشـهور   در نام» قديم«اما داخل كردن . بدن انسان است

است و بسياري از دانشمندان گذشته و حال از جمله ابـن حـزم ايـن امـر را انكـار كـرده و       
  .دانند هاي خدا نمي را جزو نام» قديم«

اسـتعمال شـود، در آن صـورت هـر چـه بـر       » تقـدم «در خـود  » قديم«بدون شك اگر 
هـاي خـدا،    اما نـام . تر است ها مقدم باشد، آن چيز از غير خود به تقدم مستحق تمامي پديده

كنند كه به وسيله آن مدح و سـتايش   هاي زيبايي هستند كه بر امر مخصوص داللت مي نام
هـا نيسـت، از ايـن     پديده مي شود، و تقدم در لغت، مطلق است و مختص به تقدم بر تمامي

را براي خدا آورده كه اين نـام از  » األول«شريعت اسالم، نام . رو جزو اسماءالحسني نيست
دهـد كـه موجـوداتي كـه پـس از او بـه        زيباتر و بهتر است، چون اين نام نشـان مـي  » قديم«

 كـه چنـان  » قـديم «گردنـد و پيـرو او هسـتند بـرخالف      اند همگي به وي بر مي وجود آمده
  ).هاي زيبا نام(دارد نه اسماء الحسنة ) هاي زيباتر نام(نيست و خداوند متعال اسماءالحسني 

  »اليفنی وال يبيد« :قوله
  .»شود خدا فاني و نابود نمي«: ترجمه

اين عبارت، اقـرار بـه دوام بقـاي خداونـد سـبحان اسـت، همچنـان كـه          :شرح عبارت
ــي ــد م ــن( �m��w��v��u���t��s��r��q��p��o��z��y��xl: فرماي  - 26: رحم

و تنهـا ذات باشـكوه و ارجمنـد    . هرآن كس كه بر روي زمـين اسـت فناپـذير اسـت    « )27

                                                
 .أخذت آمده است) ب(در نسخه  -1
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فنا و نابودي، معنايشـان نزديـك بـه هـم اسـت و اينكـه بـا هـم         . »ماند پروردگارت باقي مي
همچنين عبارت فوق، بيـان كننـده و تأكيـده كننـده عبـارت      . اند براي تأكيد مي باشد آمده

  .باشد مي) هميشگي است و انتهائي ندارد(» م بال انتهادائ«
  »وال يکون إلّا ما يريد: (قوله

  .»آيد مگر آنكه خداوند بخواهد چيزي به وجود نمي«: ترجمه

  :آيد، به خواست پروردگار بوده است هر آنچه در هستي به وجود مي
ن آنـان گمـان   هـا؛ چـو   هـا و معتزلـي   اين عبارت ردي است بـر گفتـه قـدري    :شرح عبارت

اند كه خداوند ايمان را از تمامي انسانها خواسته است و انسان كافر، كفـر را خواسـته    كرده
  .است

اسـاس اسـت؛ زيـرا مخـالف قـرآن و سـنت و عقـل سـليم          شان، باطـل و بـي   اين گفته
اين موضوع همان مسأله مشهور قَدر است و به خواسـت خـدا بعـداً بيشـتر در ايـن      .باشد مي

  .شود مي باره بحث
كردنـد، و بـه گـروه     اند كه قدر را انكـار مـي   ناميده شده» قدريه«ها بدين خاطر  قدري

  .كردند گفتند از آن رو كه به قدر احتجاج و استناد مي مي» جبريه«ديگري 
  

  :فرق ميان اراده و محبت
آن  اما اهل سنت معتقدند كه خدا هر چند گناهان را تقدير نموده اما آن را دوست ندارد و

دانـد و از آن   آيد و آن را ناپسند مي كند، بلكه از آن بدش مي پسندد و بدان امر نمي را نمي
هـر چـه خـدا بخواهـد     : گوينـد  آنـان مـي  . اين، قول همه سـلف صـالح اسـت   . نهي مي كند

به همين خاطر فقهـا اتفـاق نظـر دارنـد بـر اينكـه اگـر        . شود و هر چه نخواهد نمي شود مي
دهـم، اگـر آن كـار را انجـام      ه خدا، إن شاءاهللا فالن كار را انجام ميب: كسي سوگند خورد
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: و اگر بگويد 1.شود هر چند آن كار واجب يا مستحب باشد ندهد، سوگندش شكسته نمي
دهـم، اگـرآن را انجـام ندهـد،      به خدا، اگر خدا دوست داشته باشد، فالن كار را انجام مـي 

  .ر واجب يا مستحب باشدشود در صورتي كه آن كا سوگندش شكسته مي

  :انواع اراده
 -2اراده تكـويني   -1: محققان اهل سنت بر اين باورنـد كـه اراده در قـرآن دو نـوع اسـت     

  .اراده تشريعي
  .ي محبت و رضاست اراده تشريعي، در بردارنده

هاســت و ماننــد ايــن آيــه كــه  اراده تكـويني، مشــيتي اســت كــه شــامل تمــامي پديــده 
ــي ــد م ��m���B��A��O��N��M��L���K��J��IH��G��F��E��D��C:فرماي

U��T���S��R��Q��P�l )پـس هــر كــس را خــدا بخواهــد  « )125: أنعــام
اش را بـراي اسـالم بگشـايد، و هـر كـه را بخواهـد در گمراهـي وانهـد،          هدايت كند، سينه

خداونـد از  . »رود اش را تنگ و تنگ تر گرداند؛ چنان كه گـويي درآسـمان بـاال مـي     سينه
                                                

إن شـاءاهللا فقـد   : من حلف علي يمين، فقـال «: اصل اين مسأله فقهي، حديث مرفوع ابن عمر است كه -1
و در صورت [اگر خدا بخواهد، استثنايي در سوگندش آورده : هر كس سوگند بخورد و بگويد«: »استثني

؛ و نسـائي در سـنن   3262و  3261: هاي ابوداود به شماره. »]شود ر، سوگندش شكسته نميعدم انجام كا
آن را حسن دانسـته و ابـن حبـان بـه      1531اند كه ترمذي به شماره  آن را روايت كرده 25ص 7خود، ج
من حلف فاستثني، «: اين حديث لفظ ديگري بدين صورت دارد. آن را صحيح دانسته است 1183شماره 
توانـد   هر كس سوگند بخورد و استثنا بياورد، اگر خواست مـي «: »ء رجع، وإن شاء ترك غيرحنثفإن شا

گفتـه  . »كند بدون آنكه سـوگندش شكسـته شـود    از سوگندش برگردد و اگر خواست آن كار را ترك مي
شناسد كـه ايـن حـديث را مرفـوع دانسـته باشـد، و ايـوب         جز ايوب سختياني كسي را نمي: ترمذي كه

ني هم مردود است، عبداهللا عمري و موسي به عقبه و كثير بن فرقد و ايوب بن موسي و حسـان بـن   سختيا
آمـده   46، ص10؛ و سنن بيهقـي ج 54، ص11، ج»فتح الباري«همان طور كه در . عطيه با وي هم نظرند

را  مرفوع بودن اين حديث، راجح است چون اگر قائل به موقوف بودن آن باشيم، باز حكم مرفـوع . است
، 8اثـر ابـن قدامـه، ج   » المغنـي «: نگـا . شود دارد، چون امثال چنين حديثي از روي رأي و نظر گفته نمي

 .20-10/19» شرح السنه«و  716-715صص
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ــوح ــان نـ ــي) ع(زبـ ــد مـ ¢��£�������¤��¥�����¦��§��¨��©����m��¯��®��¬���«���ª:فرمايـ

°�l )بـه  [و اگر من بخواهم شما را اندرز دهم، در صـورتي كـه خداونـد    « )34: هود
يـا در  . »بخواهد گمراهتان كند، اندرز من شـما را سـودي نخواهـد بخشـيد    ] سزاي كفرتان

و لـيكن خـدا آنچـه    « )253: هقـر ب( �m��z��y��x��w��vl: جاي ديگري مي فرمايد
  .»]تاآنها در انتخاب راه آزاد باشند[دهد  اراده كند انجام مي

̈��©���m���ª: فرمايـد  اراده ديني و تشريعي مانند اين آيه كه خداوند مـي  ��§

��̄ ���®��¬��«l )خواهــد و ســختي  خــدا بــراي شــما آســاني مــي« )185: هالبقــر
  .»خواهد نمي

�: يدفرما يا در جاي ديگري مي m��¾� � � � � �½� �¼� �»� �º� �¹� � �̧ �¶

� � �Æ� �Å� � �Ä� �Ã� � ÂÁ� �À� �¿��F��E��D��C��B��A

��V��U��TS����R��Q��P��O��N��M��L��K��J��I������H��G
XWl )براي شما بيان كند و ] حكم خويش را[خواهد  خدا مي«) 28 - 26: نساء

يد، و خدا داناي حكيم را به شما ارائه دهد و بر شما ببخشا] صالح[راه و رسم پيشينيان 
خواهند شما  خواهد بر شما ببخشايد، و كساني كه پيرو شهواتند مي است وخدا مي

خدا مي خواهد بر شما آسان گيرد، و آدمي ناتوان . دستخوش انحراف بزرگي شويد

�m��w: در جاي ديگري مي فرمايد. »آفريده شده است � v� � u� � � t� � s� � r

� �~� �}� �|� � � �{� �z� �y� �xl )خواهد براي  خدا نمي«: )6: همائد
. »خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام كند شما دشواري بيافريند، بلكه مي

��:فرمايد همچنين مي m�� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x������w

al )خواهد آلودگي را از شما اهل بيت  جز اين نيست كه خدا مي« ) 33: حزابا
  .»كيزه گرداندبزدايد و شما را كامالً پا
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هاي انسان به كسي كه كارهاي زشـت را   اين اراده هما چيزي است كه در امثال گفته
كنـد كـه خداونـد آن را نمـي      اين فرد كاري را مي: گويند دهد، مي آيد، مثالً مي انجام مي

  .كند پسندد و بدان امر نمي خواهد يا آن را دوست ندارد و آن را نمي
هـر چـه   : گوينـد  آيد، كه مي اي است كه در گفته مسلمانان مي اما اراده تكويني، اراده

  .شود بخواهد مي شود و هر چه نخواهد نمي
كند كاري انجام دهد و ميان اراده وي بـدون آنكـه    فرق ميان اراده كسي كه اراده مي
پس هرگاه كسي خواست كاري انجـام دهـد، ايـن    . كاري انجام دهد، ثابت و روشن است

كارش است و اگر از ديگري خواست كـاري انجـام دهـد، ايـن اراده بـراي      اراده، معلق به 
و هر دو نوع اراده براي مردم معقول است و امر مستلزم اراده دوم يعنـي  . كار ديگري است

  .اراده تشريعي است و مستلزم اراده اول يعني اراده تكويني نيست
خواهـد شـخص امـر     ميپس خداوند متعال هرگاه بندگان را به كاري امر كند، گاهي 

شده را بر كاري كه بدان امر شده ياري دهـد و گـاهي آن را نمـي خواهـد هـر چنـد از او       
  .خواسته كه آن كار را انجام دهد

  :آيا امر مستلزم اراده است
آيا امر مستلزم اراده خدا است يا نـه؟ خداونـد سـبحان بـر زبـان پيـامبرانش علـيهم السـالم         

ان نفع مي رسـاند امـر كـرده و آنـان را از كـاري كـه برايشـان        بندگان را به كاري كه به آن
خواهند كاري بكنند پس خدا هم اراده  ضرر دارد نهي نموده است اما بعضي از بندگان مي

كنــد كــه آن كــار را بكننــد و آنهــا را كننــده آن كــار قــرار دهــد و برخــي از بنــدگان  مــي
  .خواهند كاري را انجام دهند نمي

بندگان و ديگر مخلوقات توسط خدا غير از جهـت امـر كـردن    پس جهت خلق افعال 
خداونـد  . اي كه در آن كار هسـت  بندگان از جانب خداست با توجه به مصلحت و مفسده

سبحان وقتي به فرعون و ابولهب و ديگر كفار امر نمود كه ايمان بياورند، برايشـان تبيـين و   
رساند و به مصلحتشـان اسـت و وقتـي     يروشن نمود كه اگر اين كار را بكنند به آنان نفع م

آنان را به ايمان امر كرده الزم نيست، كه حتماً آنان را بـراي تحقـق ايـن امـر يـاري كنـد،       
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بلكه ممكن است در خلق آن فعل براي آنان و ياري دادنشان بر آن، نوعي مفسده باشـد از  
تـي خلـق   آن جهت كه اين فعل، فعل خداوند اسـت، چـون خـدا فعلـي را بـه خـاطر حكم      

و وقتي فعلي كه بدان امر شده مصلحتي براي شخص مأمور در صورت انجـام آن  . كند مي
دارد الزم نيست كه براي آمر وقتي كه  خودش آن را انجام دهد، يـا شـخص امـر شـده را     

چون جهت خلق فعل كجا و جهت ا مـر كجـا؟ پـس    . كننده آن قرار دهد، مصلحت باشد 
كند و منظورش از آن، خيرخـواهي و بيـان نمـودن چيـزي      يانساني ديگري را امر و نهي م

رساند هر چند با وجـود آن نخواهـد آن فـرد را بـر انجـام آن فعـل        است كه به وي نفع مي
ياري كند، چون هرچه برايم مصلحت باشد كـه ديگـري را امـر كـنم و وي را نصـيحت و      

انجـام آن كـار يـاري    خيرخواهي نمايم، به معناي آن نيست كه مصلحت است من او را بر 
پس جهـت امـر كسـي بـه ديگـري بـه       . دهم، بلكه چه بسا مصلحت من اراده ضد آن باشد

عنوان خيرخواهي غير از جهت انجام آن كـار بـراي خـودش اسـت و وقتـي فـرق در حـق        
  .مخلوقات ممكن است، در حق خداوند به طريق اولي ممكن است

ي را بـه كـاري امـر كنـد، در ايـن      قدريه مثالي را مي آورند و آن اينكه كسـي ديگـر  
تـر باشـد ماننـد      صورت آمر بايد كاري بكند كه شخص مأمور بـه انجـام آن كـار نزديـك    

  .روئي و تهيه پشتي و صندلي و امثال آن گشاده
  
  

  :اين كار دو جهت دارد: شود به آنان گفته مي
اي انجـام  مصلحت امر به آمر برگـردد؛ ماننـد امـر پادشـاهان بـه سربازانشـان بـر        -اول

كاري كه حكومتش را تقويت كند و مانند امر صاحب برده به برده براي انجام كـاري كـه   
به صالح ملكش است، و يا مانند امر انسان به شركاي خود براي انجام كاري كه به صـالح  

  .ملكش است و امثال آن
مر بـه  آمر معتقد است كه به مأمور ياري كند چون برايش مصلحت دارد؛ مانند ا -دوم
كنـد كـه خداونـد او را بـر طاعـت يـاري        و وقتي مأمور را به نيكي و تقوا امر مـي . معروف
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اش  كند و تـا زمـاني كـه انسـان در يـاري بـرادر خـويش باشـد، خداونـد هـم در يـاري            مي
  .باشد مي

كند نه به خاطر نفعي كه بـر   اگر به فرض امر، مأمور را تنها به خاطر مصلحتش امر مي
گردد؛ همانند خيرخواه هدايت كننده، و به فـرض گرفتـه شـده     ر بر آمر بر مياثر فعل مأمو

و اينكـه بـراي   . كه اگر آمر، مأمور را ياري كرده و اين ياري مصـلحتي بـراي آمـر نيسـت    
مأمور مصلحت اما براي آمر ضرر دارد؛ مانند كسي كه از آن طرف شهر آمد و بـه موسـي   

ــت ــص( ��m×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ð��Ï�����Ù��Øl:گفـ : قصـ
سران قوم در مورد كشتن تو به مشورت نشسته اند، پس از شهر خارج شو كـه مـن از   «) 20

امـر كنـد كـه از شـهر     ) ع(اين مصلحت اوست در اينكه بـه موسـي   . »خيرخواهان تو هستم
خارج شود و چنين نيست كه در يـاري دادن مـأمور بـه انجـام آن كـار، مصـلحتي وجـود        

امثـال  . رسـاندند  و را براي انجام آن كار ياري دهد، قومش به او ضرر ميندارد؛ چون اگر ا
  .اين آيه زياد است

از . همانا خدا بندگان را به كاري امر نموده  كـه بـه صالحشـان اسـت    : اگر گفته شود
اين الزم نمي آيد كه بندگان را به كاري كه امر نموده، ياريشان دهد به ويژه از نظر قدريه 

و هرگـاه  . د كسي را براي كاري ياري دهد كه به وسيله آن كننده كـار باشـد  توان خدا نمي
باشد، اين امر در واقعيت امر ثابت است هـر چنـد مـا آن را     علت افعال خداوند حكمت مي

  .دانيم نمي
پس اينكه در واقعيت امر در كاري حكمت خداوندي هست الزم نيست كه در ياري 

بدان امر شـده، حكمـت خداونـدي هـم باشـد؛ بلكـه        دادن به مأمور جهت انجام كاري كه
ممكن است حكمت مقتضي آن باشد كه او را بر انجام آن كار يـاري ندهـد، چـون وقتـي     
به نسبت مخلوق ممكن است كه مقتضاي حكمت و مصلحت چنين باشد كه به كاري امـر  
كند كه در آن مصلحت مشخص امـر شـده وجـود دارد و مقتضـاي حكمـت و مصـلحت       

خص آمر چنين باشد كه شخص امـر شـده را بـر انجـام آن كـا يـاري ندهـد، پـس         براي ش
  .تر است امكان آن به نسبت خالق سزاوارتر و اولي
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منظور اين است كه نسبت مخلوق با حكمت ممكن است كه ديگري را به كاري امـر  
ي كند و او را براي انجام آن كار ياري ندهد، پس امكان آن به نسبت خـالق بـه طريـق اولـ    

پس خدا به هر كس امري كند و او را بر انجام آن كار ياري دهد، خلق و امـر خـدا   . است
به مأمور تعلق گرفته، يعني كاري كه بدان امر شده هم از جهت خلق و هـم از جهـت امـر،    
مراد خدا بوده است و اگر خدا به كسي امري كند و او را بر انجام كـار يـاري ندهـد، تنهـا     

تعلق گرفته و خلـق او بـدان تعلـق نگرفتـه اسـت؛ زيـرا حكمـت مقتضـي         امر خدا به مأمور 
جهت تعلق گرفتن خلق به آن، معدوم و حكمت مقتضي براي خلق ضد آن موجود است، 
و خلق يكي از دو ضد با خلق ديگر منافات دارد، چون مثالً خلق بيماري اي كـه بـه سـبب    

ه و اسـتغفار، و چشـم پوشـي از    آن ذلت و خواري بنده بـراي پروردگـارش، و دعـا و توبـ    
شود و تكبر و خـودبيني و دشـمني از    شود و به سبب آن دلش نرم مي گناهانش حاصل مي

. ها تحقق نمي يابد، منافـات دارد  اي كه با آن اين مصلحت شود، با خلق سالمتي او دور مي
كـه  به همين خاطر خلق ظلم ظالم كه براي  مظلوم حاصل مي شود از جنس باليايي اسـت  

هـا   شود كه اين هم با خلق عدالتي كه بـا آن، ايـن مصـلحت    در صورت بيماري حاصل مي
  .يابد منافات دارد هر چند مصلحت فرد در اين است كه عدالت به خرج دهد تحقق نمي

عقل بشري از معرفت تفصيل حكمت خدا در خلق و امرش، عـاجز و نـاتوان اسـت و    
و بر اساس اين روشها خدا را به مخلوقاتش تشبيه  قدريه به روشهاي باطلي وارد تعليل شده

  .اند گردد اثبات نكرده نمايند و حكمتي را كه به خدا بر مي مي
***  

  »ال تبلغه األوهام، والتدرکه األفهام«: قوله

  .»نمايند ها حقيقت او را درك نمي اوهام بشري به خدا نمي رسند، و فهم«: ترجمه

شناسند اما از درك كنه  ه اسماء و صفاتش ميانسان ها، پروردگارشان را از را
  :اند و حقيقت او ناتوان
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و آنان به او « )110: طه( ��m��»������º���¹����¸l:فرمايد خداوند متعال مي :شرح عبارت
يعني آن چيز را چنـدان  «: »توهمت الشیَء«: آمده است 1»الصحاح«در . »احاطه علمي ندارند

مراد عالمه طحاوي از عبارت فـوق  . »يعني آن چيز را دانستم« :»فَهِمت الشیَء«و » پنداشتم
رسـد و هـيچ علمـي بـه او احاطـه نـدارد،        هيچ وهم و ظن و گماني به خـدا نمـي  : اين است

  .، چيزي است كه اميد به بودنش هست»وهم«: اند بعضي گفته
، چيزي است »فهم«و . رود كه آن چيز بر فالن صفت و كيفيت است يعني گمان مي

داند كه خداوند  كسي نمي. كند آورد و بدان احاطه پيدا مي كه عقل آن را به دست مي
شناسيم، مثالًً  متعال بر چه كيفيتي است جز خود خدا، و ما تنها او را از طريق صفاتش مي

�: نياز است، نزاده و زاده نشده و چيزي همانند او نيست او يكتا و بي m���w� � � v� � u� � t� � s

� �|��{� � zy��x�̈ �§� � � � �¦� �¥��¤� �£� �¢� � ¡�� �~� �} � l)خدا « )255: هبقر
هر . گيردش نه خواب نه چرت مي. زنده و پاينده است. يكتاست و جز او معبودي نيست

�: فرمايد در جاي ديگري مي. »ها و زمين است ازآنِ اوست چه در آسمان m��~� � }

��«�� � � � � �ª� �©��¨��§��¦��¥� � � �¤� � � � �£� � � �¢� � �¡� � ��
°��¯��®¬�����¼���»�� º¹���¸��¶��µ�� �́ �³���²��±

�� �É�� �È�� � � � � �Ç� � � � � �Æ� � ÅÄ�� �Ã��Â� �Á� �À� �¿� � � ¾½l )او « )24 -  23: حشر
خدايي است كه جز او معبودي نيست، فرمانرواي پاك، عاري از هر نقصي، ايمني بخش، 

منزه است خداوند از هر چه شريك . ناپذير، قدرت مدار و باكبرياست نگاهبان، شكست

                                                
، ابونصر اسماعيل بن حماد تركي اُتراري جوهري، »الصحاح«مؤلف كتاب  2054و 5/2005صحاح،  -1

جوهري از لحـاظ ذكـاوت و   : گويد مي» جم البلدانمع«ياقوت حموي در . ق است. هـ393متوفاي سال 
آن قدر خوش خط بود كـه ضـرب   . او در زبان و ادبيات عرب، امام بود. هاي زمان بود زيركي از اعجوبه
سـفر را بـر حضـر تـرجيح     . او با وجود آن، در كالم و اصول صاحب نظر و متبحر بود. المثل همگان بود

بـرد؛   اش را به سـر مـي   كرد و بيشتر در غربت زندگي ق را ديدن ميداد و اطراف كره زمين و همه مناط مي
 .آمده است 80ص 17، ج»السير«شرح حالش در 
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ها و صفات از آنِ اوست،  بخش صورتگر است كه بهترين نام او خداي هستي. او كنند
  .»ناپذير حكيم است ها و زمين است تسبيح او گويند، و او شكست آنچه در آسمان

***  
  »و اليشبه األنام« :قوله

  .»خدا شبيه مردمان نيست«: ترجمه

  :تنزيه خداوند از شباهت با مخلوقات
ارت ردي است بر قول تشبيه كنندگان كه خـالق را بـه مخلـوق تشـبيه     اين عب :شرح عبارت

��m���TS����R��Q:فرمايـد  خـدا مـي  . خداوند از اين تشبيه پاك و برتر است. كنند مي
��X��W��V����Ul )چيــزي هماننــد خــدا نيســت و او شــنواي     « )11: شــورى

  .»بيناست
از جملـه  : گوينـد  مـي  مراد از اين آيه نفي صفات خـدا نيسـت آن گونـه كـه مبتـدعان     

خداونـد شـبيه هـيچ يـك از     «: اين است» الفقه األكبر«سخنان ابوحنيفه رحمه اهللا در كتاب 
تمـام  : گويـد  سپس در ادامه مي. مخلوقاتش نيست و هيچ يك از مخلوقاتش شبيه او نيست

دانـد امـا علمـش هماننـد علـم مـا        خدا مي. باشد صفات خدا برخالف صفات مخلوقات مي
بيند اما رؤيـتش هماننـد رؤيـت مـا      تواند اما قدرتش همانند قدرت ما نيست، مي نيست، مي

  1.»نيست
هر كس خـدا را بـه يكـي از مخلوقـاتش تشـبيه كنـد، كفـر        : گويد مي 2ُنعيم بن حماد

ورزيده، و هر كس يكي از صفاتي كه خداوند خود را بدان موصوف نموده، انكار نمايـد،  
                                                

 .32و  31، 15به شرح علي قاري، صفحات » الفقه األكبر« -1

وي اولـين كسـي بـود كـه كتـاب مسـند در زمينـه        . او نعيم بن حماد خزاعي مروزي ابوعبداهللا است -2
مدتي در عراق و حجاز در . بود) ارث(ترين مردم نسبت به علم فرائض  عالم. نمود آوري احاديث را جمع

شرح حـالش  . ق وفات يافت. هـ228وي به سال . طلب حديث اقامت كرد سپس در مصر سكونت گزيد
نقل  116ص» العلو«اش را ذهبي در كتابش  اين گفته. آمده است 595، ص10، ج»سير أعالم النبالء«در 

 .اش آمده است اين گفته 936: اثر اللكائي به شماره» شرح السنة«ين در كتاب نموده، همچن
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) ص(ه خداوند خود را بدان موصـوف نمـوده يـا پيـامبر    و در صفاتي ك. كفر ورزيده است
  .خدا را بدان موصوف نموده، تشبيهي نيست

هر كس خدا را توصيف كند و صفاتش را به صفات يكـي  : گويد 1اسحاق بن راهويه
  .از مخلوقاتش تشبيه نمايد، به خداوند عظيم كفر ورزيده است

اين است كه آنان بـه خـاطر    عالمت جهمٍ و اصحابش: گويد وي در جاي ديگري مي
بلكـه  » مشـبهه «كننـد كـه اهـل سـنت و جماعـت،       آزمندي و حرصشان بر دروغ ادعـا مـي  

  .هستند» معطّله«
  
  
  

  :عالمت جهميه
عالمت جهميه آن است كـه آنـان اهـل    : اند همچنين بسياري از پيشوايان سلف صالح گفته

ء و صفات خدا را نفي كند، بـه كسـي   نامند؛ زيرا هر كس چيزي از اسما سنت را مشبهه مي
  . گويد نمايد، مشبهه مي را كه آن را اثبات مي

پس كساني همچون زنديقان افراطي، يعني قرامطه و فالسفه كه اسماء خدا را به طـور  
پندارنـد   شود اينان چنين مي گويند به خدا، عالم و قادر گفته نمي نمايند و مي كلي انكار مي

                                                
امـام احمـد   . باشد او اسحاق بن ابراهيم تميمي مروزي، ابويعقوب، دانشمند خراسان در عصر خود مي -1

كسي مانند اسحاق در خراسان در زمينه فقه و دانش سر بلند نكرده، هر چند در بعضي مسـايل  : گويد مي
ما مخالفت مي كرد، چون مردم پيوسته با همديگر مخالفت دارند و اختالف در مسايل فقهـي و علمـي،   با 

حديث و فقه و حفظ و صـداقت و ورع  : خطيب بغدادي راجع به وي مي گويد. ناپذير است امري اجتناب
را بخاري و مسـلم و ترمـذي و ديگـران از وي حـديث     . و زهد و پارسائي در وجود او جمع شده است

، 11، ج»سـير أعـالم النـبالء   «شرح حالش در كتاب . هـ ق وفات يافت238وي به سال . اند روايت كرده
آمـده   937: ، اثر اللكائي به شـماره »شرح السنة«اش در كتاب  اين گفته. آمده است 383-358صفحات 

 .است
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عالم و قادر گويد، مشبهه است؛ زيرا اشتراك در اسم موجـب  اشـتباه   كه هر كس به خدا، 
: و كسي كه اسمي را براي خدا اثبات نمايد و بگويـد . شود و اختالط در معناي آن اسم مي
خداونـد در  : كند كه هر كس بگويد هاي جهميه، گمان مي آن مجاز است همچون افراطي

: كس صفات خـدا را انكـار نمايـد و بگويـد     و هر. حقيقت عالم و قادر است، مشبهه است
خدا علم و قدرت و كالم و محبت و اراده ندارد، به كسي كه صفات خدا را اثبات نمايـد،  

به همين خاطر كتابهاي نفي كننـدگان صـفات خـدا از    . او مشبهه و مجسمه است: گويد مي
ثبـات كننـدگان صـفات    شان پـر از نامگـذاري ا   جهميه و معتزله و رافضه و امثال آنان، همه

گروهـي از مجسـمه وجـود    : گوينـد  آنان در كتابهايشان مـي . خدا به مشبهه و مجسمه است
و . اينان منسوب به مردي به نام مالك بـن انـس هسـتند   . گويند دارند كه به آنان، مالكيه مي

محمـد   اينان هم منسوب به مردي به نـام . گويند گروه ديگري هستند كه به آنان شافعيه مي
حتي مفسران قرآن از ميان نفي كننـدگان صـفات خـدا همچـون     . بن ادريس شافعي هستند

و ديگران، هر كسي را كه صفتي براي خدا اثبات كنـد و قائـل بـه     2و زمخشري 1عبدالجبار
ها، زياد شـده   و اين استعمال نزد متأخرين از اغلب گروه. نامند رؤيت خدا باشد، مشبهه مي

  .بود

  :ل سنت در نفي تشبيهاعتقاد اه

                                                
او در مسـائل  . ق است. هـ415او عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار همداني اسدآبادي، متوفاي سال  -1

. كـرد  فرعي و فقهي خود را به مذهب شافعي و در مسائل  اصولي و اعتقادي به مذهب معتزله منسوب مي
دار  منصب قاضـي القضـات را عهـده   » ري«در شهر . در مباحث اصولي و اعتقادي تصنيفات زيادي دارد

شـرح  . سال داشـت  90طوالني بيش از  اش را به سر برد و عمر وي به بغداد آمد و در آنجا زندگاني. بود
 .آمده است 244، ص17، ج»سير أعالم النبالء«حالش در 

او ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد خوارزمي زمخشـري معتزلـي، صـاحب تأليفـات در تفسـير و       -2
وي به سال . غريب الحديث و علوم عربي است كه بيشترشان چاپ شده و در دسترس همگان قرار دارند

آمـده   156-151، صـفحات  20، ج»سير أعـالم النـبالء  «شرح حالش در كتاب . ـ ق وفات يافته538
  .است
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اما آنچه از نظر دانشمندان مشهورِ اهل سنت، مشهور اسـت، ايـن اسـت كـه آنـان، از نفـي       
تشبيه، نفي صفات مدنظر نداشتند بلكه منظورشان اين است كه خدا در اسـماء و صـفات و   

دانـد   افعالش  شبيه مخلوق نيست همچنان كه سخن ابوحنيفه ذكر شد كه خداوند متعال مي
بينـد امـا    تواند اما قدرتش همانند قدرت ما نيسـت، مـي   علمش همانند علم ما نيست، مي اما

��m���R��Q:فرمايـد  اين معناي فرموده خداست كه مـي . رؤيتش همانند رؤيت ما نيست
��X��W��V�����U���TSl )چيزي همانند خدا نيست و او شـنواي  «) 11: شورى

شابهت خدا با بنـده را نفـي نمـوده و صـفاتي را     كه در اين آيه، خدا همانندي و م. »بيناست
  .براي خوداثبات كرده است

كنـد كـه    آيد كه اين نكته را بيان مـي  بعداً در سخنان عالمه طحاوي، اثبات صفات مي
  .نفي تشبيه مستلزم نفي صفات نيست

انـد و   در علم الهي استدالل به قياس تمثيلي كه اصـل و فـرع در آن مسـاوي   
  :اند، جايز نيست شمولي كه افرادش در آن مساوياستدالل به قياس 

از جمله داليلي كه اين مطلب را روشن مي سازد، اين است كه در علم الهي جـايز نيسـت   
انـد و جـايز نيسـت بـه قيـاس شـمولي كـه         به قياس تمثيلي كه اصـل و فـرع در آن مسـاوي   

اسـت كـه چيـزي    افرادش در آن مساوي اند، استدالل شود؛ زيرا خداوند متعال موجـودي  
همانند او نيست، پس جايز نيست به غير خود تشبيه شود و جايز نيست خدا و غير خدا زيـر  

به همـين خـاطر گروهـي از فالسـفه و     . اند، قرار گيرند يك قضيه كلي كه افرادش مساوي
اند و به وسيله آن به يقين و هـدف مـورد نظـر     متكلمان امثال چنين قياسهائي را به كار برده

بسـت، گرفتــار   انـد بلكـه ادلـه آنــان متنـاقض و متضـادند و پـس از رســيدن بـه بـن         دهنرسـي 
  .اند اساس شان فاسد و بي اند چون مي ديدند كه ادله سرگشتگي و پريشاني شده

  :شود در حق خداوند متعال قياس اولي به كار برده مي
باشـد يـا شـمولي؛    شود خواه اين قيـاس، تمثيلـي    اما در حق خدا قياس اولي به كار برده مي
و بهتـرين  « )60: نحـل (�������mj��i��h l: همچنان كـه خداونـد متعـال مـي فرمايـد     



  هشرح عقيده طحاوي  220
 

مانند اينكه معلوم اسـت كـه هـر كمـالي بـراي ممكـن الوجـود يـا         . »وصف از آنِ خداست
و آن هـم موجـود كـاملي     -موجود حادثي ثابت شود و به هيچ وجه نقصـي در آن نباشـد،  

تـر و   پس واجـب الوجـود و قـديم، بـه آن اولـي     -عدم نيست است كه به هيچ وجه مستلزم
  .تر مي باشد شايسته

هر كمالي كه به هيچ وجه نقصي نداشته باشد، و نوع آن براي مخلـوق مربـوب مـدبر    
ثابت شده باشد، فقط آن را از خالق و پروردگار و مدبرش گرفته است، پس پروردگارش 

كـه در بردارنـده سـلب     -يب و نقصي در درونـش و هر ع. تر مي باشد به آن كمال مستحق
هـا واجـب باشـد، نفـي آن از      اگر نفي آن از يكي از مخلوقـات و پديـده   -اين كمال است

  1.پروردگار به طريق اولي واجب است
هاي نفي كنندگانِ صـفات، بـه    ترين شگفتيها اين است كه بعضي از افراطي از شگفتي

واجـب الوجـود چنـين و    : گوينـد  كنند و مي الل مياين آيه براي نفي صفات يا اسماء استد
فلسفه اصلي اين امر، شبيه بـودن بـه خـدا بـه انـدازه تـوان       : گويند سپس مي. باشد چنان نمي

برخـي از كسـاني كـه    . داننـد  اينان چنين كاري را نهايت حكمت و كمال انساني مي. است
) ص(از پيـامبر . افـق هسـتند  آورند، با آنان در اين خصوص مو اين عبارت را بر سر زبان مي

. »به اخالق خداوند متخلق و آراسته شويد« :2»ختلّقوا بأخالق اهللا«: روايت شده كه فرمودند
كنند پس به گمان آنان بنده بـه چـه چيـزي متخلـق شـود؟       اگر اينان صفات خدا را نفي مي

ش همچنان كه خداوند متعال شبيه هيچ يك از مخلوقاتش نيسـت، هـيچ يـك از مخلوقـات    
ي شـان   لعنت خدا بـر همـه  –اما نصاري و اهل حلول ارواح و اهل اتحاد . هم شبيه او نيست

  .مخالف اين امرند -باد

                                                
 .217-1/215، »مختصر الصواعق المرسلة«: نگا -1

تأييـد  «سـيوطي آن را در كتـاب   . اين روايت در هيچ يك از كتابهاي حديثي، اصل و اساسي نـدارد  -2
 .نسبتش نداده است آورده و به كسي 89، صفحه 1، ج»الحقيقة العلية
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نفي مشابهت مخلوق با خالق مستلزم نفي مشابهت خـالق بـا مخلـوق اسـت؛ بـه همـين       
بسـنده كـرده   . »شـبيه مرمـان نيسـت   «:  »األنـام  1اليشبه«خاطر طحاوي رحمه اهللا به عبارت 

   .است
ي ديگري بر ايـن باورنـد     عده. يعني تمام مخلوقات: گويند مردم، و بعضي مي: واألنام

برخي ديگـر انـام را بـه معنـاي جـن و      . شود كه انام، به هر موجود صاحب روحي گفته مي
و زمـين را  «) 10: رحمـن ( �m���n����m��l��klظـاهر آيـه   . انـد  انس دانسته

گويند به معناي مردمان اسـت، تأييـد مـي     اول كه مي ، بيشتر قول گروه»براي آدميان آفريد
  .نمايد

***  
  »حی اليموت، قيوم الينام« :قوله

  .»خوابد اي است كه نمي ميرد و پاينده اي است كه نمي خدا زنده«: ترجمه

  ):پايداري(بيان دو صفت حيات و قيوميت 

}��|��{��~���m��zy��x���w���v��u��t��s: فرمايـد  خداوند متعال مـي  :شرح عبارت

� �l)نـه چـرت   . زنده و پاينده است. خدا يكتاست و جز او معبودي نيست« )255: هبقر
نفي چرت و خـواب، دليلـي بـر كمـال حيـات و پايـداري خداونـد        . »گيردش نه خواب مي

ــت ــي . اس ــاي ديگــري م ــد در ج ��m��L��K��J��I��������H���G������F����E�����D��C��B��A:فرماي

��N�����Ml ) خداسـت كـه هـيچ معبـودي جـز او      . الف، الم، ميم«) 3 - 1: عمرانآل
: فرمايـد  همچنـين مـي  . »اين كتاب را بـه حـق بـر تـو نـازل كـرد      . نيست و زنده پاينده است

mÁ��À��¿��¾ �l )زنـده  ] خـداي [ها در برابر  و در آن روز چهره« )111: طه
��m��Y���X��W���V���\��[��Z:در جـاي ديگـري فرمـوده   . »پاينده خاضـع شـوند  

                                                
 .آمده است» و ال يشبهه«) ب(در نسخه  -1
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] �l )ميرد تكيـه كـن  و بـه سـتايش او تسـبيح       اي كه نمي و بر آن زنده«) 58: فرقان
ي [او زنـده  «) 65: غـافر ( �m����¦��������¥�����¤��£���¢��¡...l: فرمايـد  همچنـين مـي  . »گوي

إن اهللا الينام، والينبغی لـه  «: فرمايند مي) ص(و پيامبر. »معبودي جز او نيست. است] حقيقي
  1.»خوابد و شايسته او نيست كه بخوابد خدا نمي« :»ينام أن

وقتي طحاوي مشـابهت خـالق بـه مخلـوق را نفـي كـرد، بـه چيـزي كـه ميـان خـدا و            
اندازد اشاره كرد؛ چيزي كه تنها خداوند متعال به آن متصف اسـت   مخلوقاتش جدائي مي

مـي  » ميرد ست كه نمياي ا او زنده«: و مخلوقاتش بدان متصف نيستند، از آن جمله عبارت
باشد؛ زيرا صفت حيات ماندگار فقط مختص به خداوند متعال اسـت و مخلوقـاتش در آن   

  .ميرند سهمي ندارند، چون مخلوقات خدا همگي مي
خوابـد،   اي اسـت كـه نمـي    يكي ديگر از صفات مختص به خدا اين است كه او پاينده

ايـن هـم   . خوابند نين نيستند و ميچون خواب و چرت به خداوند راه ندارد اما مخلوقات چ
اشاره به اين نكته دارد كه منظور از نفي تشبيه، نفي صفات نيست، بلكه خداونـد متعـال بـه    

  .باشد خاطر كمال ذاتش موصوف به صفات كمال مي

                                                
آن را  :»إنّ اهللا ال ينام«: باب قوله عليه السالم» اإليمان«در مبحث  293و  179هاي  مسلم به شماره -1

يخفض القسطَ ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهـار،  «: لفظ كامل حديث اين است. آورده است 
ار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه، ألحرقت سبحات وجهه مـا انتهـي إليـه بصـره مـن      وعمل النه

اعمال شب قبل از اعمال روز و اعمال روز قبل . گرداند آورد و آن را بلند مي ترازو را پايين مي«:  »خلقـه 
وار باري تعالي خواهد حجاب او، نور است  اگر آن را كنار نهد، ان. شود از اعمال شب به سوي او بلند مي

  .»سوخت
، احمـد در  »فيمـا أنكـرت الجهميـة   «، بـاب  »المقدمـة «در مبحـث   196و  195هاي  ابن ماجه به شماره

، »التوحيـد «؛ ابـن خزيمـه در كتـاب    491طيالسي به شـماره   405و 401، 395صفحات  4ج» المسند«
؛ بيهقـي  304ص» الشريعة«؛ آجري در كتاب 266به شماره » صحيح خود«؛ ابن حبان در 20و 19صص

آن را روايـت   91بـه شـماره   » شرح السـنة «؛ و بغوي در 181-180صص» األسماءوالصفات«در كتاب 
 .اند كرده
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اي كـه حيـات فـاني دارد،     اي كه حيـات مانـدگار و ابـدي دارد شـبيه زنـده      پس زنده
سـرگرمي و بازيچـه اسـت و حيـات حقيقـي مربـوط بـه         به همين خاطر حيات دنيا،. نيست

و حيــات «) 64: عنكبــوت(��������mM��L�����K��J��I lسـراي آخــرت اسـت؛   
پس حيات دنيا همانند خـواب اسـت و حيـات آخـرت     . »حقيقي همانا سراي آخرت است

حيـات آخـرت، كامـل اسـت در حـالي كـه مخلـوق        : شـود  البته گفته نمي. همانند بيداري 
اي كه حيات جزو صفات ذاتي او باشـد، كسـي اسـت كـه آن      زنده: گوييم مي است، چون

مانـد كـه    پس آن مخلوق زماني حياتش باقي مـي . حيات دائمي را به مخلوق بخشيده است
خداوند آن را پايدار بگذارد و چنين نيست كه دوام و ماندگاري وصـف الزم  و ذاتـي آن   

سـاير صـفات خـدا هـم     . و ذاتـي اوسـت  باشد، برخالف حيات پروردگار كه وصف الزم 
اي است كه در شأن اوست و صفات مخلوق هم  بنابراين صفات خالق به گونه. چنين است

  .اي است كه در شأن اوست به گونه
در سه سوره قرآن با هـم ذكـر   ) پاينده(و قيوم ) زنده(بدان كه اين دو اسم، يعني حي  
حتـي  . هاي زيباي خداوند اسـت  رگترين ناماين دو اسم از بز. اند همچنان كه ذكر شد شده

هسـتند، چـون ايـن دو اسـم دربردارنـده اثبـات        1اين دو اسم، اسم اعظـم : گويند بعضي مي

                                                
ن في هـاتين اآليتـين   إ«: گفت شنيدم كه مي) ص(از رسول خدا: از اسماء بنت يزيد روايت است گويد -1

: » الم، اهللاُ الَ إَله إال هو الحي القَيوم«و » و الرَّحمنُ الرَّحيموإلهكم إله واحد ال إلَه إّلا ه«: اسم اهللا األعظم
و معبود شما يكي است معبودي جز او نيسـت كـه بخشـنده و    «. در اين دو آيه اسم اعظم خداوند هست(

 ).»خداوند كسي است كه معبودي جز او نيست و او زنده و پاينـده اسـت  . الف،الم، ميم«و » مهربان است
 2؛ دارمي در سنن خود، ج461ص 6؛ احمد در مسند خود، ج272ص 10ج» المصنف«ابن ابي شيبه در 

؛ 64ص 1، ج»مشـكل اآلثـار  «؛ طحـاوي در  3478؛ ترمذي به شماره 1496؛ ابوداود به شماره 450ص
از  1261بـه شـماره   » شـرح السـنة  «؛ و بغـوي در  175-174، صص24، ج»المعجم الكبير«طبراني در 
در . ق از عبيداهللا بن ابي زياد، از شهر بن حوشب از اسماء بنت زيـد آن را روايـت كـرده انـد    چندين طري

اين روايت شاهدي صحيح دارد كـه آن  . عبيداهللا بن ابي زياد و شهر بن حوشب ضعف خفيفي وجود دارد
نسائي در ؛ 1495اين شاهد هم از طريق روايت انس مي باشد كه ابوداود به شماره . را تقويت مي گرداند
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، داللت بر معناي ازلي و ابدي بودن دارد كه لفـظ قـديم   »قيوم«صفت . صفات كامل است
بـه عـالوه   . همچنين صفت قيوم بر واجب الوجـود بـودن داللـت دارد   . بر آن داللت ندارد

اسـت و بنـا بـه اتفـاق     » الـف «قوي تـر از  » واو«است، چون » قيام«تر و رساتر از  ، بليغ»قيوم«
رسـاند، ايـن امـر بـه طـور بـديهي و        مفسران و اهل لغت، قيوم قائم به ذات بودن خدا را مي

 رساند كه برپادارنده غير خود باشـد  اين را مي» قيوم«اما در اينكه آيا . ضروري معلوم است
تر آن است كه بله، قيوم،  و غير به وسيله آن برپا  باشد يا نه؟ دو قول هست كه قول صحيح

دوام و كمال قيامش را مـي  » قيوم«همچنين . اين را مي رساند كه برپادارنده غير خود است
رود و ناپديد هم  پس خداوند سبحان از بين نمي. اي كه در آن هست رساند به خاطر مبالغه

به عبارت ديگر خداوند متعـال ناپديـد   . ون موجود ناپديد قطعاً از بين مي رودنمي شود، چ
شود و نقص به او راه ندارد، بلكه ماندگار و پابرجـا و بـاقي اسـت كـه      و فاني و معدوم نمي

  .پيوسته متصف به  صفات كمال است
آمده مستلزم ساير صفات كمال اسـت و نشـان   » حي«همراه صفت » قيوم«اينكه صفت 

نده بقا و دوام اين صفات و نشان دهنده منتفي بودن نقص و عدم از اين صـفات در ازل  ده
بزرگتـرين آيـه در    �my��x���w���v��u��t��s�lبـه همـين خـاطر آيـه     . باشد و ابد مي

  .قرآن است
  1.به ثبوت رسيده است) ص(همچنان كه اين مطلب در حديث صحيح از پيامبر

                                                                                                                     
» المسـتدرك «؛ و حـاكم در  2382؛ ابن حبان به شماره 3858؛ ابن ماجه به شماره 52ص 3سنن خود ج

  . اند آن را آورده 504-503صص 1ج
فضل سـورة الكهـف و آيـة    «، باب »في صالة المسافرين و قصرها«در مبحث  810مسلم به  شماره  -1

يـا أبـا المنـذر    «: لفظ حديث از اين قرار است. ستاز طريق روايت ابي بن كعب آن را آورده ا» الكرسي
يا أباالمنـذر أتـدري أي   «: قال. اهللا و رسوله أعلم��������:قلت: قال» أتدري أي آيةٍ من كتاب اهللا معك أعظم؟

��������������my��x���w���v��u��t��s l: قلت: قال» آية من كتاب اهللا معك أعظم؟ �� �� �� فضرب في صدري :  قال�
�»لعلم يا أبا المنذرواهللا ليهنك ا«: و قال � �� � �� � �� � دانـي كـدام آيـه قـرآن كـه همـراه داري        آيا مي! اي ابومنذر«:  �
اي «: آن حضـرت دوبـاره فرمـود   . داننـد  خدا و پيامبرش بهتر مـي : ابومنذر گويد، گفتم» تر است؟ بزرگ

���m��u��t��sآيه: ابومنذر گويد، گفتم» تر است؟ داني كدام آيه قرآن كه همراه داري بزرگ آيا مي! ابومنذر
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  :مي باشد» قيوم«و » حي«اسم مدار تمامي اسماء الحسني بر دو 
است و معاني اسماءالحسـني  ) حي و قيوم(بنابراين مدار تمامي اسماءالحسني بر اين دو اسم 

چون هر ضعفي . گردد، چون حيات مستلزم تمامي صفات كمال است به اين دو اسم بر مي
پس از آنجايي كـه حيـات خداونـد    . در صفتي از صفات باشد به خاطر ضعف حيات است

ترين حيات است، از اين رو اثبات آن، مستلزم اثبات هر كمالي است كـه نفـي    تعال كاملم
  .آن با كمال حيات تضاد و تناقض دارد

نيازي و قدرت خداوند است، چون خـدا قـائم بـه ذاتـش      در بردارنده كمال بي» قيوم«
يـر خـود   خـود اسـت كـه غ    و برپادارنده غير. خود ندارد است و به هيچ وجهي نياز به غير

بنابراين، اين دو اسـم، صـفات كامـل را بـه     . ماند مگر اينكه خداوند او را برپا دارد برپا نمي
  .كامل ترين صورت نظم و انتظام بخشيده است

***  
  »خالق بالحاجة، رازق بالمؤونة« :قوله

خدا آفريدگاري است كه در آفرينش خود نيـازي بـه كسـي نـدارد و بـدون      «: ترجمه
  .»رساند ي رزق و روزي ميهيچ سختي و رنج

  :بيان دو صفت خلق و رزق

�m��k��j��i���h��g��f��e��d���c: فرمايـد  خداوند متعال مـي  :شرح عبارت

��{����z��y��x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��ll )ــات  - 56: ذاري
ي از آنـان هـيچ رزقـ   . و جن و انس را نيافريدم مگر بـراي اينكـه مـرا پرسـتش نماينـد     « )58

                                                                                                                     
y��x���w���v l  .حتمـاً  ! اي ابومنذر«: ام زد و فرمود دستي بر سينه) ص(آنگاه پيامبر: ابومنذر گفت
؛ طيالسـي بـه   6001؛ عبـدالرزاق بـه شـماره    142ص 5احمد در مسند خود، ج. »شود علم گوارايت مي

» فـي الصـالة  «ث در مبحـ  1460؛و ابوداود به شماره 304ص 3، ج»المستدرك«؛ حاكم در 550شماره 
اشـاره بـه    2883اند و ترمذي پس از حـديث شـماره    آن را روايت كرده» ما جاء في آية الكرسي«باب 

  . روايت ابي بن كعب راجع به ثواب قرآن نموده است
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رسـان و صـاحب    همانا خداوند، همو روزي. خواهم، و نمي خواهم كه مرا اطعام كنند نمي
ــت  ــتوار اسـ ــدرتي اسـ  �m��¡�������������~���}��|��{z����y��x��w��v��ul. »قـ

. »نيـاز و سـتوده اسـت    شما به خداوند نيازمنديد، و خداسـت كـه بـي   ! اي مردم« )15: فاطر(
mÆ��Å��Ä��Ã �l )نياز اسـت و شـما نيازمنديـد    بي خدا«) 38: محمد« .�m��n

y��x����w��v��u��t���s��r��q��p���o �l)آيا غيـر خـدا   : بگو« )14: نعاما
هـا و زمـين اسـت سرپرسـت خـود گيـرم، در حـالي كـه اوسـت           را كه آفريـدگار آسـمان  

  .»خوراند و خورانده نمي شود مي
: فرمايـد  روايت شده ميدر حديثي قدسي كه از طريق ابوذر رضي اهللا عنه ) ص(پيامبر

مـنکم   1يا عبادی لو أنّ أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا علی أتقی قلب رجل واحد«
مازاد ذلک فی ملکی شيئاً، يا عبادی لو أنّ أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا علی أفجر 

کم قلب رجل واحد منکم، ما نقص ذلک من ملکی شيئاً، يا عبادی لـو أنّ أولکـم وآخـر   
وإنسکم وجنکم قاموا فی صعيد واحد، فسألونی، فأعطيت کل انسان مسألته، ما نقص ذلک 

اگـر اول و  ! اي بنـدگان مـن  «: 2رواه مسلم. »مما عندی إلّا کما ينقص املخيط إذا أُدخل البحر

                                                
 .افتاده است) د(و ) ج(و ) أ(از نسخه خطي » واحد«كلمه  -1

از طريـق روايـت   » تحريم الظلـم «، باب »في البر والصلة واألدب«در مبحث  2577مسلم به شماره  -2
يـا عبـادي إنمـا هـي أعمـالكم      ... «: دنباله حديث در نزد مسلم اين است. ابوذر آن را روايت كرده است

... «: »أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمداهللا، ومن وجد غير ذلك فاليلومنَّ إال نفسـه 
و همـه  [دهم  كنم سپس آنها را به شما پس مي ت كه برايتان شمارش مياين اعمال و كردارتان اس! بندگانم

پس هر كس عمـل خـوبي را يافـت، خـدا را سـپاس      ] اعمال و كردارتان را در نامه اعمال خواهي يافت
همچنـين احمـد در مسـند خـود،     . »گويد و هر كس عمل خوب را نيافت، فقط خودش را سرزنش نمايد

؛ ابن ماجه بـه شـماره   2495؛ ترمذي به شماره 463السي به شماره بدون زيادت مسلم؛ طي 160ص 5ج
اين روايت بنا به شرط : حاكم گويد. اند آن را روايت كرده 241ص 4، ج»المستدرك«؛ و حاكم در 4257

ايـن روايـت   : اما ذهبي گويد. اند بخاري و مسلم صحيح است و آنان، روايت فوق را با اين سياق نياورده
و بيهقـي در   490بـه شـماره   » األدب المفـرد «همچنـين بخـاري در كتـاب    . ده استدر صحيح مسلم آم

خطيب بغـدادي هـم   . اند آن را روايت نموده 93ص 6، ج»السنن«و كتاب  213ص» األسماء و الصفات«
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تان همگي باتقواترين قلب يك شخص را داشتيد، اين امر چيـزي بـه    آخرتان و انس و جن
تـان همگـي فـاجرترين و     اگر اول و آخرتـان و انـس و جـن   ! بندگانم. زوداف ملك من نمي

اگـر  ! بنـدگانم . كاست بدترين قلب يك شخص را داشتيد، اين امر چيزي از ملك من نمي
 ايسـتاديد و نيازهـاي خـود را از مـن     تان همگي در يك جا مي اول و آخرتان و انس و جنّ

كردم، اين امر چيـزي از آنچـه نـزد مـن      ميخواستيد و من هم نياز هر كس را برآورده  مي
كند وقتي كه به دريا انداختـه   كرد مگر مانند آنچه سوزن از آب دريا كم مي است كم نمي

  .»شود
  .يعني بدون سختي و رنج »بالمؤونة«عبارت 

***  
  .»مميت بالخمافة، باعث بالمشقة« :قوله

  .»گرداند را زنده مي) نمردگا(ميراند و بدون سختي و مشقت  بدون ترس مي«: ترجمه

  :ميراندن و زنده گردانيدن
برخالف نظر فالسفه و موافقانشان، مـرگ صـفتي وجـودي اسـت؛ خداونـد       :شرح عبارت

كسـي كـه   «) 2: ملـك ( ��mR����Q���P���O��N��M���L��K l:فرمايد متعال مي
، مرگ و زندگي را آفريد تا شـما را بيازمايـد كـه كـدامتان عملـش نيكـوتر اسـت و عـدم        

إنه يؤتی باملوت يوم القيامة علی صورة کبش «: در حديث آمده اسـت . صفتي وجودي نيست

                                                                                                                     
امـام نـووي رحمـه اهللا در    . قسمتي از روايت مذكور را آورده است 204-203صص 7ج» تاريخش«در 

راويان اسناد مـن بـه   : با اسناد خود اين روايت را به ابوذر متصل نموده و گويد 355ص» األذكار«كتاب 
  .اند ابوذر رضي اهللا عنه همگي اهل دمشق

مـال كـم   « :»نقـص المـال  «آيد، مانند  هم به صورت الزم مي »نَقَـص «لفظ  »كما ينقص المخيط«عبارت 
و مفعول به، حـذف شـده اسـت كـه      و هم به صورت متعدي مانند اينجا كه به صورت متعددي آمده» شد

 .»كند سوزن از آب دريا كم مي« :»ينقص المخيط ماء البحر«: تقدير آن چنين است
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روز قيامت، مرگ در شكل قوچي كبود آورده مي شـود و  «: 1»أملح، فيذبح بين اجلنة والنار
پس مـرگ هـر چنـد عـرض اسـت امـا خداونـد        . »شود آنگاه ميان بهشت و جهنم، ذبح مي

أنه يـأتی  «: گرداند همان طور كه راجع به عمل صالح آمده است متعال عين آن را نابود مي
ن، والعمل القبيح علی أقبح صورةاحلَس ابعمـل صـالح در شـكل    «: 2»صاحبه فی صورة الش

                                                
فـي  «در مبحـث   2849؛ مسلم بـه شـماره   4730؛ بخاري به شماره 9ص 3احمد در مسند خود، ج -1

؛ و ترمـذي بـه شـماره    »النار يدخلهاالجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء«، باب »الجنة وصفة نعيمها وأهلها
از طريق روايت ابوسـعيد خـدري آن   » من سورة مريم«باب » في أبواب تفسير القرآن«در مبحث  3156

يـا أهـل الجنـة ،    : يؤتي بالموت كهيئة كـبش أملـح، فينـادي منـاد    «: لفظ بخاري اين است. را آورده اند
: موت، وكلّهم قد رآه، فيذبح، ثم يقـول نعم، هذا ال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: فيشرئبون وينظرون، فيقول

�m��G������F��E��D��C��B��A :يا أهل الجنة خلود فال موت، ويا أهل النار خلود فال موت، ثم قرأ

��M���L��K��J��I��Hl )شود آنگاه كسي نـدا در   مرگ در شكل قوچي كبود آورده مي« :) 39: مريم
آيـا ايـن را   : نـدا دهنـده مـي گويـد    . كننـد  نگـاه مـي   كشـند و  آنان گردنشان را مي! دهد اي بهشتيان مي
سـپس ندادهنـده مـي    . انـد  همه بهشتيان آن را ديده. آري، اين مرگ است: گويند شناسيد؟ بهشتيان مي مي

اينـك در دوزخ  ! و اي دوزخيان. اينك در بهشت جاودان هستيد و ديگر مرگي نيست! اي بهشتيان: گويد
و آنها را از روز حسرت آنگاه كه كـار از  «: سپس اين آيه را خواند. جاودان هستيد و ديگر مرگي نيست

 2در همين باب احمد در مسند خـود، ج . »آورند كار بگذرد بترسان، در حالي كه آنها غافلند و ايمان نمي
روايتي را از طريق ابوهريره آورده اند  329ص 2؛ و دارمي در سنن خود، ج513و  423، 337صفحات 

) 2850(؛ مسـلم بـه شـماره    6548؛ بخاري به شماره 121و  120، 118ص 2خود، ج و احمد در مسند
روايتـي را از   183ص 8، ج»الحليـة «؛ و ابـونعيم در 13337به شماره » المعجم الكبير«؛ طبراني در )43(

 . اند طريق ابن عمر آورده

صـفحات   4، ج»دالمسـن «معناي قسمتي از روايت براء بن عازب رضي اهللا عنه است كـه احمـد  در    -2
و يأتيـه رجـل حسـن الوجـه،     : قال«: لفظ حديث اين است. آن را روايت نموده است 296و  295، 287

من أنـت؟  : أبشر بالذي يسرَّك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: حسن الثياب، طيب الريح، فيقول
سـيما، خـوش لبـاس و     گويد مردي خوش« :»...أنا عملك الصالح: فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول

ايـن  . گردانـد  مژده باد تو را به چيزي كه تو را خوشحال و مسرور مي: گويد آيد و مي خوشبو نزد وي مي
اي است كه  تو كي هستي؟ كه چهره تو چهره: گويد وي به او مي. روزي است كه به تو وعده داده شده بود

و . سند اين روايت حسن اسـت . »تو هستم من عمل صالح: در جواب مي گويد. آورد  خير و خوبي را مي
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تـرين شـكل پـيش صـاحبش      آيد و عمل بد در زشت جوان خوش سيما پيش صاحبش مي
: 1»لشـاب  الشـاحبِ اللَّـون   أنه يأتی علی صورة ا«:و راجع به قرآن آمـده اسـت  . »آيد مي

                                                                                                                     
مسـند  «ايـن روايـت در   . آن را صـحيح دانسـته اسـت    40و 37صـفحات   1، ج»المسـتدرك «حاكم در 
 .آمده است 752به شماره » الطيالسي

؛ 3781؛ ابن ماجـه بـه شـماره    352و 348صص 5ج» المسند« قسمتي از حديثي است كه احمد در  -1
؛ و 493-492صـص  10؛ ابن ابـي شـيبه در مسـند خـود، ج    451و 450صص 2دارمي در سنن خود، ج

  .اند از طريق روايت بريده آن را آورده 1190بغوي به شماره 
تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة «: لفظ كامل اين حديث در مسند امام احمد اين است

البقـرة وآل عمـران، فإنهمـا الزهـراوان      تعلمـوا سـورة  : ثم مكث ساعة، ثم قال: واليستطيعها البطلة، قال
يظالن صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقَـان مـن طيـر صـواف، وإنّ القـرآن يلقـي       

مـا أعرفُـك،   : تعرفنـي؟ فيقـول   هـل : صاحبه يوم القيامة حتي ينشقّ عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له
أتك في الهواجر، وأسهرت ليلـك، وإن كـل تـاجر وراء تجارتـه،     فيقول أنا صاحبك القرآن، الذي أظم

وإنك اليوم من وراء كُلِّ تجارة، فيعطي الملك بيمينه و الخُلد بشماله، ويوضع علي رأسـه تـاج الـوقر،    
يأخـذ ولـدكما القـرآن، ثـم     : بم كسينا هذه؟ فيقال: ويكسي والداه حلتين اليقوم لهما أهل الدنيا، فيقوالن

سـوره بقـره را   «: »اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو صعود مادام يقرأ هذاً كان أو تـرتيالً : هيقال ل
گرايان نمي توانند  ياد بگيريد، زيرا گرفتن آن، بركت و رها نمودن آن، مايه حسرت و ندامت است و باطل

بقـره و آل عمـران را يـاد     سوره: مدتي مكث نمود آنگاه فرمود) ص(پيامبر: راوي گويد. آن را ياد گيرند
بگيريد، زيرا اين دو سوره همانند دو گلي هستند كه در روز قيامت صاحبشان را در سايه خـويش قـرار   

گسـترانند و   اند كه موقع پرواز بالهاي خـود را مـي   ن دهند گويي اين دو سوره ابر يا دو دسته از پرندگا مي
آيا مـرا  : گويد كند و به او مي ه صاحبش را ديدن ميهمانا قرآن در روز قيامت در شكل مردي رنگ پريد

آن كـه در  . مـن رفيـق تـو، قـرآن هسـتم     : گويـد  مي. تو را نمي شناسم: شناسي؟ وي در جواب گويد مي
داري  شب زنده) براي خواندن من(گردانيدم و باعث شدم كه تو ) خواندن قرآن(هاي شب تو را تشنه  نيمه
آنگـاه در  . اي تجارت خود است و تو  امروز در تجارت خود  سود برده و همانا هر تاجري به دنبال. كني

شود و تاج وقار بر سـرش نهـاده مـي     سمت راستش، بزرگي و درسمت چپش جاودانگي به وي داده مي
پـدر و  . شود، و دو جامه به پدر و مادرش پوشانده مي شود كه در دنيـا خبـري از ايـن دو جامـه نبـود     

به خاطر اينكه فرزنـدت  : شود ها به ما پوشانده شده؟ گفته مي ر چي اين جامهبه خاط: مادرش مي گويند
. ها و اتاقهاي بهشت باال بـرو  بخوان و در پله: شود سپس به صاحب قرآن گفته مي. قرآن را خوانده است
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أـا  «: و راجع به اعمال آمـده اسـت  . »آيد خواندن قرآن در شكل جواني رنگ پريده مي«
معلـوم اسـت كـه اعيـان وزن مـي      . »اعمال در ترازو گذاشته مي شـوند «: 1»توضع فی امليزان
وز راجع به سوره بقره و آل عمـران آمـده اسـت كـه ايـن دو سـوره در ر      . شوند نه اعراض

صاحبشان را «: 2»يظالن صاحبهما کأما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف«قيامت 

                                                                                                                     
در سـند ايـن   . »رود هاي بهشت بـاال مـي   وي تا زماني كه سبك و يا شمرده شمرده مي خواند، از نردبان

  .يت بشير بن مهاجر است كه سندش قابليت حسن دانستن را داردروا
؛ ترمـذي بـه   222-221و  213صفحات  2ج» المسند«قسمتي از حديثي طوالني است كه احمد در  -1

از طريق روايت ابوعبدالرحمن سـعد،   4321؛ و بغوي به شماره 4300؛ ابن ماجه به شماره 2641شماره 
از : در اين روايت، ابوعبدالرحمن حبلي گويـد . حمن حبلي آن را آورده انداز عامر بن يحيي، از ابوعبدالر
إن اهللا عزّ وجل يستخلص رجالً من أمتي «: فرمودند) ص(رسول خدا: گفت عبداهللا بن عمرو شنيدم كه مي

همانـا  «: »...علي رؤوس الخالئق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سـجالً، كـل سـجل مـد البصـر     
آورد و نود و نه دفتر ثبت را  در روز قيامت فردي از امتم را در برابر ديدگان مخلوقات بيرون ميخداوند 

كـل حـديث را    609شـارح در ص . »...گرداند، هر دفتر ثبتي به اندازه برد چشم بزرگ است بر او باز مي
 1ج» ركالمسـتد «و حـاكم در   225ترمذي آن را حسن دانسـته و ابـن حبـان بـه شـماره      . آورده است

 .اند و ذهبي با آن موافقت نموده است آن را صحيح دانسته 525ص

از طريـق   451و 450ص 2و دارمي در سنن خود، ج 352و  348صفحات  5، ج»المسند«احمد در  -2
مسلم به شـماره  . تمام حديث آورده شد  509در حاشيه صفحه . اند روايت بريده آن را با اين لفظ آورده

از طريـق روايـت ابوامامـه    » فضل قراءة سورة البقرة«: باب» المسافرين و قصرها صالة«در مبحث  804
اقـرؤوا القـرآن،   « : فرمود شنيدم كه مي) ص(از رسول خدا: باهل آن را روايت نموده، ابوامامه باهل گويد

يامـة كأنهمـا   البقرة وآل عمران، فإنهمـا تأتيـان يـوم الق   : فإّنه يجيء يوم القيامة شفيعاً، اقرؤوا الزّهراوين
غمامتان أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف ُتحاجان عن أصحابهما، اقرؤوا سورة البقرة، 

قرآن را بخوانيد، زيـرا قـرآن در روز قيامـت بـه     «: »فإن أخذها بركة، وتركها حسرة والتستطيعها البطلةُ
عمران بخوانيد، زيرا ايـن دو سـوره در روز قيامـت    اين دو گل يعني سوره بقره و آل . آيد عنوان شفيع مي

گسـترانند و از اصحابشـان    اند كه موقع پرواز بالهـاي خـود را مـي    به مانند دو ابر يا دو گروه از پرندگان
سوره بقره را بخوانيد، زيرا گفتن آن، بركت و رها كردن آن، مايه حسرت و ندامت است، . كنند حمايت مي

شـرح  «و  5991: اين حديث در مصنف عبدالرزاق به شـماره .  »انند آن را بخوانندگرايان نمي تو و باطل 
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اند كه موقع پرواز بالهاي خـود   دهند گويي ابر يا دو دسته از پرندگان در سايه خود قرار مي
  .»گسترانند را مي

مـال بنـدگان   اع« :1»أنّ أعمال العباد تصعد إلی السماء«: در حديث صحيح آمده است
  .شود در مبحث مردن و زنده شدن، در اين باره بحث مي. »به سوي آسمان باال مي روند

                                                                                                                     
روايتـي را از ابـن عبـاس     11844در همين باب طبراني به شـماره  . آمده است 1193: به شماره» السنة

  .آورده است
اشـد از  غمامة و غياية هر چيزي است كه براي انسان سـايه ب : گويند اهل لغت مي» غيايتان«راجع به لفظ 

منظور اين است كه ثواب ايـن دو سـوره مثـل دو ابـر نـزد اصحابشـان       : علما گويند. قبيل ابر و امثال آن
يعنـي بالهـاي خـود را     »صواف«. باشد مي »فرق«به معناي دو گروه است كه مفرد آن  »فرقان«. آيند مي

 .گسترانند موقع پرواز مي

؛ 340ص 4يت نموده، و احمد در مسند خـود، ج آن را روا 212-211صص 1ج» الموطأ«مالك در  -1
شـرح  «؛ و بغـوي در  196ص 2؛ نسائي در سـنن خـود، ج  770ابوداود به شماره  799بخاري به شماره 

در ايـن روايـت رفاعـه    . از طريق روايت رفاعه بن رافع زرقي آن را آورده اسـت  632، به شماره »السنة
ديم وقتي آن حضرت سرش را از ركوع بلنـد نمـود،   خوان نماز مي) ص(ما روزي پشت سر پيامبر«: گويد

ربنـا ولـك   «: مردي گفت. »شنيد خداوند از كسي كه او را ستايش نمود« :»سمع اهللا لمن حمده«: فرمود
حمـد و سـتايش زيـاد و پـاك و مبـارك مخصـوص       !پروردگـارا « :»الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه

» چه كسي اين عبـارت را گفـت؟  « :»من المـتكلم؟ «: غ شد، فرموداز نماز فار) ص(وقتي پيامبر. »توست
رأيت بضعة وثالثين ملكاً يبتـدرونها أيهـم يكتبهـا    «: فرمود) ص(پيامبر. من آن را گفتم: گوينده ان گفت

و . »كردند كه كـدام يـك، اول آن را بنويسـد    سي و چند فرشته را ديدم كه براي آن پيشدستي مي«: »أولُ
از طريق ديگري از رفاعـه بـا ايـن لفـظ آن را روايـت       773؛ و ابوداود به شماره 404 ترمذي به شماره

سـي و چنـد فرشـته بـراي آن پيشدسـتي      «: »لقد ابتدرها بضعةٌ وثالثون ملكاَ أيهم يصعد بهـا «: اند كرده
 سند اين روايت، قـوي اسـت و ترمـذي آن را حسـن دانسـته     . »كردند كه كدام يك آن را به باال ببرد مي

  .است
واهللا لقد رأيت كالمـك يصـعد فـي    «: اين روايت شاهدي از روايت عبداهللا بن أبي أوفي با اين لفظ دارد

به خدا قسم، ديدم كه سخنت به آسمان باال رفت، تا اينكـه دري بـاز   «: »السماء حتي ُفتح باب فدخل فيه
ايت نمـوده و سـند آن بـا    آن را رو 356و 355صص 4ج» المسند«احمد در . »شد و از آن در داخل شد
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***  
، مل يزدد بکوم شيئاً مل يکن قبلهم من صفته، وکما 1مازال بصفاته قديماً قبل خلقه« :قوله

  .»کان بصفاته أزلياً کذلک اليزال عليها أبدياً
هايش بوده، بـا   مالش، قديم است و قبل از آفريدهخداوند پيوسته با صفات ك«: ترجمه

همان طور كه خداوند بـا صـفاتش ازلـي    . اند بودنشان چيزي از صفات خدا را اضافه نكرده
  .»است به همان صورت هم با صفاتش ابدي مي باشد

  :متصف بودن پروردگار به صفات ازلي و ابدي كمال
كمال اعم از صفات ذاتي و صفات خداوند سبحان پيوسته متصف به صفات  :شرح عبارت

و جايز نيست كه چنين اعتقاد داشت كه خدا متصف به صـفتي شـده پـس    . باشد افعالي مي
از آنكه متصف به آن نبوده است، زيرا صفات خداوند بلندمرتبه، صفات كمال و نبـود آن  
صفات، صفت نقص است و جايز نيست كه كمال بـراي خـدا حاصـل شـده پـس از آنكـه       

اين امر راجع به صفات افعالي و صفات اختيـاري و امثـال   . ه ضد كمال بوده استمتصف ب
، )زنده كـردن (، احياء )صورت بخشي يا هستي بخشي(، تصوير )آفرينش(آن از قبيل خلق 

حـاكم شـدن و   (، اسـتواء )دادن، وسـعت بخشـيدن  (، بسـط  )گـرفتن (، قبض )ميراندن(إماتة 
، رضا )خشم(، غضب )پايين آمدن(، نزول )ردنآو(، مجيء )آوردن(، اتيان )مستولي شدن

او را ) ص(و ديگر صفاتي كه خدا، خود را بدان موصوف نمـوده يـا پيـامبرش   ) خشنودي(
شود  يعني راجع به هيچ كدام از اين صفات گفته نمي. شود بدان موصوف نموده، وارد نمي

هر چنـد مـا   . كه كمال براي اينها حاصل شده پس از آنكه متصف به ضد كمال بوده است
و در ايـن خصـوص راه تأويـل را در پـيش     . كنـيم  كنه و حقيقت اين صفات را درك نمي

گيريم و از هواهاي نفساني پيروي نمي كنيم اما اصـل معنـاي صـفات بـراي مـا معلـوم        نمي

                                                                                                                     
همچنين روايت فوق شاهد ديگري از روايت ابن عمر دارد كه ترمذي بـه  . باشد توجه به شواهد، حسن مي

 .اين روايت از اين طريق حسن صحيح غريب است: آن را آورده و گويد 3592شماره 

 .آمده است »خلقهم«، )ب(در نسخه خطي  -1
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 �m��b��a��`��_lاست همچنان كه امام مالك رضي اهللا عنـه وقتـي راجـع بـه آيـه      

اسـتواء  : ار گرفت كه استوا چگونه اسـت؟ در جـواب گفـت   مورد سؤال قر)1 54: عرافا(
و هر چند اين حالتها در زمـاني ايجـاد مـي شـود و در     . 2معلوم است و كيفيت آن، مجهول

إن ربی قـد  «: شود؛ همان طور كه در حديث شفاعت آمده اسـت  زمان ديگري ايجاد نمي
همانـا پروردگـارم در ايـن    « :3»غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله

شود كه پيش از آن، چنـان خشـمگين نشـده و پـس از آن      خشمگين مي) روز قيامت(روز 
زيرا اين حـاالت بـا ايـن اعتبـار، غيـرممكن اسـت و       . »شود هم، هرگز چنان خشمگين نمي

مگـر نمـي بينـي    . انـد  اند، بـه وجـود آمـده    شود كه اين حاالت پس از آنكه نبوده گفته نمي
كـالم  : شـود  ه امروز سخني گفته و ديروز هم نيروي سخن گفتن داشته، گفته نميكسي ك

و اگر به خاطر داليلي همچون كودكي و اللي قادر بـه سـخن   . براي وي حادث شده است
پـس كسـي   . كالم برايش حادث شده است: شود گفتن نباشد و بعداً سخن گويد، گفته مي

گويند به اين معنـي   به وي متكلم بالقوه ميصداست و مشكل تكلم ندارد،  كه ساكت و بي
. گوينـد  و موقع سخن گفتن به وي متكلم بالفعل مي. تواند سخن گويد كه اگر بخواهد مي

اي كه مشغول نوشتن است، نويسنده بالفعل است و در حالتي كه مشـغول   همچنين نويسنده
  .شود نوشتن نيست، از نويسندگي خارج نمي

  :رآن و سنت، نفي و اثبات آن وارد نشده استحكم الفاظي مجمل كه در ق

                                                
  .»سپس بر عرش استيال يافت« -1
بقيه آن، چنين است و ايمان به آن واجب، . لف به اين قسمت از جواب امام مالك اكتفا نموده استمؤ -2

  .و سؤال از آن، بدعت است
، 2؛ احمـد در مسـند خـود، ج   194: ؛ مسلم به شـماره 4712و  3361، 3340: هاي بخاري به شماره -3

؛  811: بـه شـماره   379ص 2، ج»السـنة «ابن ابي عاصم در  2434: ؛ ترمذي به شماره 436و  435ص
از طريـق روايـت    171ص 1؛ و ابوعوانـه در مسـند خـود، ج   243-242صص» التوحيد«ابن خزيمه در 

 .اند ابوهريره رضي اهللا عنه آن را آورده
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پيش آمدن حوادث و حاالت مختلف براي پروردگار كه در علم مذموم كالم، نفـي شـده   
و در قرآن و سنت، نفي و اثبات آن وارد نشـده و در آن اجمـال هسـت؛ اگـر منظـور ايـن       

يـا وصـف    باشد كه چيزي از مخلوقات به وجود آمده، در ذات پاك خداوند جايز نيست،
و اگـر منظـور از   . آيد، اين نفي، نفي صحيح است اي كه قبالً نبوده براي خدا پيش نمي تازه

دهـد   خواهد، انجام نمي آن، نفي صفات اختياري باشد به اين معني كه خدا آنچه را كه مي
شـود، و   گويد و خشمگين و خوشنود نمي و هر وقت خواست، به خواست خود سخن نمي

، إتيـان  )حـاكم شـدن و مسـتولي شـدن    (، اسـتواء  )پـايين آمـدن  (بيـل نـزول   به اوصافي از ق
آن گونه كه اليق جالل و عظمت خداست، متصـف نمـي شـود ايـن نفـي، نفـي       ) آوردن(

  .باطل و مردود است
كننـد   اهل كالم، به طور مطلق پيش آمدن حوادث و حاالت را براي خداوند نفي مـي 

شود با اين گمان كه وي از خداوند بلندمرتبه  مي در نتيجه فرد اهل سنت تسليم گوينده آن
وقتي اهل كالم، اين نفي . چيزهايي را نفي كرده كه اليق جالل و عظمت پروردگار نيست

را به فرد اهل سنت قبوالند، آن وقت وي را ملزم به نفي صفات اختياري و صـفات افعـالي   
فـرد اهـل سـنت تسـليم ايـن       در اينجا. نمايد خداوند كه مالزم و جزءالينفك خداست، مي

  .خواست، تسليم او نمي شد نفي مجمل شده و گرنه اگر از اهل كالم توضيح و تفصيل مي
در خصوص مسأله صفات هم، اين سؤال وجـود دارد كـه آيـا صـفات زائـد بـر ذات       

  .هم مجمل است» غير«مجمل است و لفظ » صفت«است يا خير؟ لفظ 
در شأن خدا نيست و گاهي چيـزي از آن اراده  شود كه  گاهي چيزي از آنها اراده مي

  .شود كه جدائي آن از پروردگار جايز است مي
به همين خاطر پيشوايان اهل سـنت رحمهـم اهللا راجـع بـه صـفات و كـالم خـدا نمـي         
گفتند كه صفات خدا، غير خداست يا صفات خدا غيـر خـدا نيسـت، چـون آوردن اثبـات      

 آن صـفات، غيرخداسـت و آوردن نفـي گـاهي     آورد كه گاهي اين تصور را به وجود مي
» غيـر «آورد كه آن صفات، عـين ذات خداسـت، چـون در لفـظ      اين تصور را به وجود مي

كـه در  . شـود  آورده مـي » غير«اجمال وجود دارد پس تنها در صورت بيان و تفصيل، لفظ 
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ه از آن صورت اگر منظور از غير اين باشد كه ذاتي مجرد و قائم بـه خـود وجـود دارد كـ    
صفات زائد بر خود، جداست، اين امر، صحيح نيست و اگر منظور آن باشـد كـه صـفات،    

شود كه بـا آنچـه از معنـاي صـفت فهـم       ي آن چيزي فهم ميزائد بر ذاتي است كه از معنا
شود، فرق دارد، اين امر، درست است؛ اما در خارج، ذاتي وجـود نـدارد كـه مجـرد و      مي

متصف بـه صـفات كمـال و ثابـت بـراي آن، از آن صـفات       جدا از صفات باشد بلكه ذات 
كنـد امـا در    اين تنها ذهن است كه ذات و صفتي جدا از هـم را فـرض مـي   . جدا نمي شود

خارج ذات غيرموصوف يا ذاتي مجرد از صفات وجود نـدارد؛ چـون ايـن محـال اسـت و      
شود هـر   اگر هيچ صفتي جز صفت وجود نباشد، معلوم است كه وجود از موجود جدا نمي

چند ذهن يك ذات و يك وجود را فرض كند و تصور نمايد كه اين يكي تنهاسـت و آن  
  .يكي تنها، اما در خارج اين دو از همديگر جدا نيستند

ايـن  . صفت نه عين موصوف است و نـه غيـر موصـوف   : برخي از متكلمان مي گويند
هن به تنهايي آن را گفته، معنايي صحيح دارد و آن، اينكه صفت عين ذات موصوفي كه ذ

كند، نيست بلكه غير آن است و از طرف ديگر، غير موصـوف هـم نيسـت بلكـه      تصور مي
  .موصوف به صفاتش يك چيز است و متعدد نيست

صفات غير ذات است و ميـان  : گويد قول درست آن است كه ميان گفته كسي كه مي
وم مبنـي بـر اينكـه    چـون گفتـه د  . اش كه صفات خدا، غيـر خداسـت، فـرق نهـاد     اين گفته

شـود   صفات خدا غير خداست، باطل است؛ زيرا در مسماي اهللا، صفات اهللا هـم داخـل مـي   
برخالف مسماي ذات اهللا كه صفات اهللا در آن داخل نمي شود؛ زيرا مقصود آن است كـه  

بـه  . اش اسـت  صفات، زائد بر ذات است و خداوند متعال، آن ذات متصف به صفات ذاتي
، زيـرا  »الزال و صـفاته «: و نگفته» الزال بصفاته«: طحاوي رحمه اهللا گفتههمين خاطر شيخ 

اش با جهميـه   همچنين امام احمد رضي اهللا عنه در مناظره. عطف نشان دهنده مغايرت است
: خدا و علمش، خدا و قدرتش، خـدا و نـورش، بلكـه مـي گـوييم     : گوييم نمي: گفته است

و خداوند متعال يك الـه و معبـود حقيقـي    . نورشخدا با عملش، خدا با قدرتش و خدا با  
  .است
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برم به خدا، به ذات پاكي كه متصف به صفات ثابـت كمـال پـاك     پناه مي: اگر گفتي
  .اي كه به هيچ وجه قابل انفصال و جدائي نيست، پناه برده

اي  برم به عزت خدا، به صفتي از صفات خداوند متعال پناه بـرده   پناه مي: و اگر گفتي 
  .اي ه غير خدا پناه نبردهو ب

در اصـل معنـايش تنهـا بـه صـورت      » ذات«شود، چون  فهم مي» ذات«اين معنا از لفظ 
، )صـاحب قـدرت  (، ذات قـدرة  )داراي وجود(يعني ذات وجود . شود مضاف استعمال مي

. و ديگر صـفات ) داراي كرم(، ذات كرم )داراي علم(، ذات علم )صاحب عزت(ذات عزّ 
اين اصل معنـاي ايـن كلمـه    . است» ذو« تثنيه » ذات«. »صاحب فالن«عني ي» ذات فالن«پس 
  .بود

  : انفصال صفات از ذات به هيچ وجه قابل تصور نيست
پس معلوم شد كه انفصال صفات از ذات به هيچ وجه قابـل تصـور نيسـت هـر چنـد ذهـن       

م ممكن است ذاتي مجرد و جدا از صفات را فرض كند همان طور كـه چيـز محـالي را هـ    
پناه «: 1»أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شرما أجد وأُحاذر«: اند فرموده) ص(و پيامبر. كند فرض مي

  .»كنم و بدان توجه دارم برم به عزت و قدرت خدا از شرآنچه احساس مي مي
                                                

» استحباب وضع يده علي موضع األلم مع الـدعاء «باب » في السالم«در بحث  2202مسلم به شماره  -1
: در اين روايـت ابـن شـهاب گويـد    . از ابن شهاب، آن را روايت كرده استاز طريق ابن وهب، از يونس، 

نافع بن جبير از عثمان بن ابي العاص ثقفي به من خبر داده كه عثمان بن ابي العاص ثقفي از شـدت دردي  
رسـول  . شـكايت بـرده اسـت   ) ص(در بدنش كه از زمان مسلمان شدنش احساس كرده به پـيش پيـامبر  

: بسم اهللا ثالثـاً وقـل سـبع مـرات    : ضع يدك علي الذي تأّلم من جسدك، وقل« :به وي فرمود) ص(خدا
اي از بدنت  كه درد دارد، قرار ده و سـه   دستت را روي نقطه«: »رأعوذ باهللا وقدرته من شرما أجد وأحاذ

بـرم بـه عـزت و قـدرت خـدا از شـر آنچـه          پناه مي: بگو و هفت مرتبه اين دعا را بخوان» بسم اهللا«بار 
التعوذ «باب » في العين«در مبحث  942ص 2ج» الموطأ«مالك در . »كنم و بدان توجه دارم ساس مياح

: همچنـين ابـوداود بـه شـماره    . روايـت نمـوده اسـت    »وأحاذر«آن را بدون عبارت » والرقية في المرض
 از طريـق  1416: ؛ و بغوي به شـماره 217ص 4، ج»المسند«؛ احمد در 2080: ؛ ترمذي به شماره3891

ابن وهب، از يزيد بن خصيفه روايت كرده كه عمرو بن عبداهللا بن كعب سلمي بـه وي گفتـه كـه نـافع بـن      
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: 1»أعوذ بکلمات اهللا التامات من شر ما خلق«: فرماينـد  آن حضرت در جاي ديگري مي
و آن حضـرت بـه   . »ت و صفات كامل خدا از شر آنچـه آفريـده اسـت   برم به كلما پناه مي«

                                                                                                                     
آمـد در  ) ص(جبير از عثمان بن ابي اعاص به وي خبر داده كه عثمان بن ابي العـاص نـزد رسـول خـدا     

سـحه  ام«: بـه وي فرمـود  ) ص(رسـول خـدا  . حالي كه دردي داشت كه نزديك بود او را هـالك گردانـد  
با دست راستت هفت بـار محـل درد   «: »أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد: بيمينك سبع مرات، وقل

عثمـان بـن ابـي    . »كـنم  برم به عزت و قدرت خدا از شر آنجه كه احساس مي پناه مي: را مسح كن و بگو
ام و ديگران را بـه   خانواده از اين رو هميشه. اين دعا را خواندم، خداوند دردم را از بين برد: العاص گويد

از طريق زهير بن محمـد،   3522ابن ماجه هم به شماره . كردم خواندن اين دعا موقع احساس درد امر مي
اجعـل يـدك اليمنـي    «: آن را آورده كه آن حضرت به عثمان بن ابي العاص فرمـود ... از يزيد بن خصيفه

دسـت راسـتت را روي   «: »ما أجد وأحاذر سبع مراتبسم اهللا أعوذ بعزةّ اهللا وقدرته من شر : عليه، وقل
برم به عزت و قـدرت خـدا از شـر     به نام خدا پناه مي: محل درد قرار ده و هفت مرتبه اين دعا را بخوان

اين دعا را خوانـدم و خداونـد بـه    : عثمان بن ابي العاص گويد. »كنم و بدان توجه دارم آنچه احساس مي
  .سبب آن مرا شفا داد

از چندين طريـق از يزيـد بـن     8356و  8342، 8341، 8340هاي  به شماره» المعجم الكبير«ر طبراني د
آن را صحيح دانسته و ذهبي هم  343ص 1ج» المستدرك«كه حاكم در . خصيفه آن را روايت كرده است

  .با آن موافقت نموده است
د بن خصـيفه، از عمـرو   از دو طريق از يزي 941؛ و طيالسي به شماره 390ص 6احمد در مسند خود، ج

در اين روايت آمده كه عبـداهللا بـن كعـب گويـد كـه      . اند بن عبداهللا بن كعب، از پدرش آن را روايت كرده
اين حديث را مالك بن انس از يزيد بن خصـيفه، از عمـرو   : گويد طيالسي مي:... چنان فرمود) ص(پيامبر

 . ز عثمان بن ابي العاص آن را روايت كرده استبن عبداهللا بن كعب بن مالك، از نافع بن جبير بن مطعم ا

؛ احمـد  289ص 2؛ دارمي در سنن خود، ج2798؛ مسلم به شماره 978ص 2ج» المؤطأ«مالك در  -1
عمـل اليـوم و   «؛ نسـائي در كتـاب   3437؛ ترمذي بـه شـماره   409و  377صفحات  6در مسند خود، ج

هـاي   ، بـه شـماره  24، ج»المعجـم الكبيـر  «ني در ؛ طبرا3547؛ ابن ماجه به شماره 560به شماره » الليلة
از  1347؛ و بغـوي بـه شـماره    89، ص»أفعال العباد«؛ بخاري در كتاب 607و  606، 605، 604، 603

در ايـن روايـت خولـه    . اند چندين طريق از سعد بن مالك، از خولة بنت حكيم سليمه آن را روايت كرده
ات مـن     : من نزل منزالً، ثم قال«: فرمود شنيدم كه مي) ص(از رسول خدا: گويد أعـوذ بكلمـات اهللا الّتامـ

: هر كس در جايي اقامت گزيد سـپس بگويـد  «: »شرما خلق، لم يضره شيء حتي يرتحل من منزله ذلك
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اللهم إنـی أعـوذ برضـاک مـن     «: فرماينـد  مي) ص(همچنين پيامبر. برد غير خدا پناه نمي
من از خشم تو به رضاي ! پروردگارا«: 1»من عقوبتک، وأعوذ بک منک سخطک، ومبعافاتک

                                                                                                                     
رسـاند تـا    ، چيزي به او زيـان نمـي  »برم به كلمات و صفات كامل خدا از شر آنچه آفريده است پناه مي«

  .»كند موقعي كه از آنجا كوچ مي
؛ ابن ماجـه بـه شـماره    951ص 2، ج»المؤطأ«؛ مالك در3898؛ ابوداود به شماره 2709مسلم به شماره 

؛ اللكـائي بـه شـماره    3600؛ ترمذي به شـماره  290و 275، صفحات 2؛ احمد در مسند خود، ج3518
ابـن   ؛ و90، ص»خلق أفعال العباد«؛ بخاري در كتاب 92، ص»الرد علي الجهميه«؛ دارمي در كتاب 339

در اين روايت ابوهريره . اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 418ص 10، ج»المصنف«ابي شيبه در 
از عقربـي كـه   ) از درد(آنچـه  ) اگر بدانيد! (اي رسول خدا: آمد و گفت) ص(مردي نزد رسول خدا: گويد

ات مـن   أعوذ بك: أما لو قلت حين أمسيت«: آن حضرت فرمود. مرا ديشب نيش زد، ديدم لمات اهللا الّتامـ
برم به كلمات و صفات كامل خدا از شر آنچـه    پناه مي: گفتي اگر موقع شب مي«: »شرّ ما خلق لم تضرّك

 .»آفريده، به تو زياني نمي رساند

از  3841؛ و ابن ماجه بـه شـماره   486؛ مسلم به شماره 191ص 10، ج»المصنف«ابن ابي شيبه، در  -1
داهللا بن عمر، از محمد بن يحيي بن حبان، از اعـرج، از ابـوهريره، از عايشـه آن را    طريق ابواسامه، از عبي

را در بستر خواب گم كردم، او را يـافتم  ) ص(شبي رسول اهللا: در اين روايت عايشه گويد. اند روايت كرده
اللهـم أعـوذ برضـاك مـن     «: فرمـود  دستم به كف پاهايش برخورد كرد و او در حال سـجده بـود و مـي   

خطك، و بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أُحصي ثنـاء عليـك أنـت كمـا أثنيـت علـي       س
از خشم تو به رضاي تو، و از عقوبت و مجازات تو به گذشـتت و از تـو بـه تـو پنـاه      ! خدايا« : »نفسك

ه شـماره  ابوداود ب.  »اي ستايش و تمجيد تو را به جاي آورم توانم آن گونه كه خود را ستوده نمي. برم مي
از دو  103-102صـص  1؛ و نسائي در سنن خـود، ج 201و 8صفحات  6؛ احمد در مسند خود، ج879

؛ ترمـذي بـه شـماره    214ص 1ج» المؤطـأ «و مالك در . اند طريق از عبيداهللا بن عمر آن را روايت كرده
انـد   ا آوردهاز يحيي بن سعيد، از محمد بن ابراهيم بن حارث تيمـي آن ر  1366؛ و بغوي به شماره 3493

كـه او بـا امـام    : گويـد  مـي  2/37ابن عبدالبر بنا به نقل زرقاني از وي، : ... كه در اين روايت عايشه گفت
اين روايـت از طريـق روايـت اعـرج از ابـوهريره از      . مالك در مرسل دانستن اين روايت، هم رأي است

جـامع  «خصـوص بـه كتـاب    در ايـن  . عايشه، و از طريق روايت عروه از عايشه مسـند و متصـل اسـت   
؛ ترمذي به شـماره  1427همچنين ابوداود به شماره . مراجعه كنيد 321-320اثر عالئي، صص» التحصيل

 1ج» المسـند «؛ احمـد در  1179؛ ابن ماجه به شماره 249و 248صص3؛ نسائي در سنن خود، ج3566
اند كه در ايـن   ن را آوردهو ابن ابي شيبه از طريق روايت علي رضي اهللا عنه آ 150و  118، 96صفحات 
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آن حضـرت در جـاي   . »بـرم  پنـاه مـي   تو، از عقوبت و مجازات تو به گذشتت و از تو به تو
بـريم بـه عظمـت تـو از      پنـاه مـي  « :1»ونعوذ بعظمتک أن نغتال من حتتنا«: انـد  ديگري فرموده

أعوذ بنور وجهک الذی أشرقت «: فرمايند مي) ص(باز پيامبر. »اينكه از زيرمان فريب خوريم
  .  »اند راني شدهها براي آن نو برم به نور رويت كه تاريكي پناه مي«: 2»له الظلمات

                                                                                                                     
اللهـم إنـي أعـوذ برضـاك مـن      «: در پايان نماز وِترش مـي فرمـود  ) ص(رسول خدا: روايت علي گويد

سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منـك، ال أُحصـي ثنـاء عليـك أنـت كمـا أثنيـت علـي         
. بـرم  تو به تو پناه مي من از خشمت به رضايت، از عقوبت و مجازاتت به گذشتت، و از! خدايا« :»نفسك

سـند ايـن روايـت قـوي     . »اي، ستايش و تمجيد تو را به جاي آورم توانم آن گونه كه خود را ستوده نمي
 . است

؛ احمـد در  3871؛ ابن ماجه بـه شـماره   282ص 8؛ نسائي در سنن خود، ج5074ابوداود به شماره  -1
؛ طبرانـي در  1200و  698هـاي   شـماره ، بـه  »األدب المفـرد «؛ بخاري در كتاب 125ص 2، ج»المسند«
از طريق روايـت ابـن    138ص» األسماءوالصفات«؛ و بيهقي در كتاب 13297به شماره » المعجم الكبير«

هرگز اين دعاها را موقع شب و صبح ) ص(رسول خدا: در اين روايت ابن عمر گويد. اند عمر آن را آورده
ة في الدنيا واآلخرة، اللهم إّني أسألك العفو والعافيـة فـي   اللهم إني أسألك العفو والعافي«: كرد ترك نمي

ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفـي  
مـن گذشـت و   ! پروردگارا« :»وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

من گذشت و سالمتي در ديـن و دنيـا و خـانواده و    ! خداوندا. را از تو مي خواهمسالمتي در دنيا و آخر 
مـرا از  ! پروردگارا. هاي مرا از بين ببر عورتهاي مرا بپوشان و ترس و بيم! خدايا. خواهم مالم را از تو مي

ز زيرم فريب برم به عظمت تو از اينكه ا و پناه مي. جلو و پشتم و از راست و چپم و از بااليم محفوظ دار
 1، ج»المسـتدرك «؛ و حـاكم در  2356اسناد اين روايت صحيح است و ابن حبـان بـه شـماره    . »خورم

  .اند و ذهبي هم با آن موافقت كرده است آن را صحيح دانسته 518و  517ص
بدون سند آن  81و  80صص 1؛ و ابن جرير در تاريخ خود، ج420ص 1ابن هشام در سيره خود، ج -2

  .از طريق روايت عبداهللا بن جعفر آن را آورده است» المعجم الكبير«طبراني در . دان را آورده
در اسناد اين روايـت، اسـحاق وجـود دارد كـه مـدلِّس      : گويد مي 35ص 6، ج»مجمع الزوائد«هيثمي در 

از طريق محمد بن اسـحاق از   2124ص 6اين روايت در كامل ابن عدي ج. اند است و بقيه راويانش، ثقه
و سيوطي در مسند عبداهللا بن جعفـر از كتـاب   . بن عروه، از پدرش، از عبداهللا بن جعفر، آمده است هشام
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  آيا اسم عين مسمي است يا غيرمسمي است؟
غيرمسمي است، بسياري از  1ي متكلمان كه آيا اسم عين مسمي است يا ي اين گفته در باره

  .دانند اند و مفهوم درست آن را نمي مردم دچار اشتباه شده
بـر  شـود، و گـاهي منظـور از آن لفظـي اسـت كـه        گاهي از اسم مسماي آن اراده مـي 

خداوند چنان فرمود، يا خداوند شـنيد از كسـي كـه    : پس اگر گفتي. كند مسمي داللت مي
: او را ستود، و امثال اينها، در اين عبارت منظور از لفظ اهللا، خود مسمي است، و اگر گفتي

هاي خداوند متعال است  اهللا، اسمي عربي است و رحمن، اسمي عربي است و رحمن از نام
در اينجا براي مسمي است و نبايد گفت براي غيرمسمي است، چون در لفـظ  و امثال اينها، 

اجمال وجود دارد؛ اگر منظـور از مغـايرت ايـن باشـد كـه لفـظ غيـرِ معناسـت، ايـن          » غير«
هايي  درست است و اگر منظور آن باشد كه خداوند متعال بوده و اسمي نداشته تا اينكه نام

هـايي را بـراي او اختيـار     هـايش از جانـب خـود، نـام     هبراي خود آفريده، يا تا اينكه آفريـد 
  3.باشد در خصوص اسماءاهللا مي 2كردند، اين امر از بزرگترين گمراهي و  الحاد

پيوسـته بـا صـفاتش،    «: »مازال بصفاته قديماً قبل خلقه«شيخ طحاوي رحمه اهللا باعبارت 
، نظر معتزله و جهميـه  تا آخر كالمش» هايش وجود داشته است قديم بوده و قبل از آفريده

خداوند متعـال قـادر بـر    : گويند و موافقانشان از اهل تشيع را رد نموده است؛ چون آنان مي
فعل و كالم شده پس از آنكه قادر بر آن نبوده است، چون فعل و كالم ممكـن شـده پـس    

علـي بـن    .تغيير يافتنـد   و اين صفات از امتناع ذاتي به امكان ذاتي. از آنكه ممتنع بوده است

                                                                                                                     
همچنـين آن را در  . آن را آورده، و آن را به ابن عساكر هم نسبت داده است 435ص 2ج» الجامع الكبير«
 .آن را به طبراني نسبت داده است» السنة«آورده و در كتاب  379ص 1ج» الجامع«

  .آمده است» و» «أو«به جاي ) ب(در نسخه خطي  -1
و چـاپ مكـه، الحـاد آمـده     ) د(و ) ج(آمده اما در نسخه خطـي  » اتحاد«) ب(و ) أ(در نسخه خطي  -2

 .است

-6/185، »الفتـاوي «: شيخ االسالم ابن تيميه راجع به اين مسأله به تفصيل سخن رانـده اسـت؛ نگـا    -3
212. 
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فعل بـراي خـدا ممكـن شـده پـس از آنكـه از او       : گويند و اشعري و موافقانشان مي 1كُّلاب
اما كالم از نظر ايشان، زير مشيت و قدرت داخـل نمـي شـود بلكـه چيـز      . ممتنع بوده است

  .واحدي است و الزمه ذات خداوند مي باشد

ندارند، ممتنع  ادعاي جهميه مبني بر اينكه چيزهاي حادثي كه ابتدا و مبدئي
  :و غيرممكن است

اصل اين سخن از جهميه است، چون آنان معتقدند كه دوام چيزهاي حادث ممتنع است و 
بايد چيزهاي حادث مبدئي داشته باشند، چون چيزهاي حادثي كـه ابتـدا و مبـدئي ندارنـد،     

و  پس ممتنع است كه خداوند عزّ وجل پيوسته با مشيت و خواست خود فاعل. ممتنع است
متكلم باشد، بلكه حتي ممتنع است كه قادر بر فعل و كالم باشـد، چـون قـدرت بـر امـري      

  .ممتنع، ممتنع است
اساس است، چون بر ممتنـع بـودن حـدوث عـالم داللـت دارد در       اين رأي باطل و بي

و حادث وقتي پس از آنكه نبوده، به وجود آمده، حتماً بايـد  . حالي كه عالم، حادث است
و امكان هم وقت محدودي ندارد، و هـيچ وقـت و زمـاني نيسـت مگـر اينكـه       ممكن باشد 

بنابراين فعل و جواز و صحت آن، مبدأ و آغازي ندارد كه بدان . امكان در آن وجود دارد
از اين رو الزم . پس واجب است كه فعل پيوسته ممكن و جايز و صحيح باشد. منتهي شود

در نتيجه الزم مي آيد كه چيزهـاي  . ر بر آن باشدآيد كه پروردگار پيوسته و هميشه قاد مي
  .نهايت است، جايز باشند نه ممتنع حادثي كه مبدأ و آغازشان بي

كنـيم كـه چيزهـاي حـادثي كـه مبـدأ و        گويند مـا قبـول نمـي    جهميه و موافقانشان مي
چيزهاي حادثي كه مبدأ و آغـازي ندارنـد بـه    : آغازي ندارند، ممكن هستند اما مي گوييم

ي كه مسبوق به عدم باشند، ممكن است زيرا از نظر ما چيزهاي حـادث، غيـرممكن و   شرط

                                                
او رئيس متكلمان بصره در زمـان خـود   . ق به بعد است.هـ240، متوفاي او عبداهللا بن سعيد بن كالب -1

و شـيخ  . انـد  شهرستاني و اشعري و ابن طاهر بغدادي وي را از متكلمان اهل سنت بـه شـمار آورده  . بود
 11، ج»سـير أعـالم النـبالء   «شـرح حـالش در   . االسالم ابن تيميه برخي از نظراتش را نقل نموده اسـت 

 .ستآمده ا 176-174صص
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بنـابراين قـديم   . ممتنع است كه نوعشان قديم باشد بلكه واجب است نوعشان حادث باشـد 
اما حادث شدن عين چيزي در يك وقت واجـب نيسـت، پـس    . بودن نوعشان، ممتنع است

شرطي كه مسبوق به عدم باشند، ممكن اسـت   چيزهاي حادثي كه مبدأ و آغازي ندارند به
  .  برخالف جنس امور حادث كه ممكن نيستند

جـنس  : گـوييم  گوييد، اما مي به فرض شما اين را مي: شود در جواب به آنان گفته مي
امور حادثي كه ابتدا و آغازي دارند از نظر شما ممكن است، در نتيجه از نظـر شـما جـنس    

نبوده، ممكن شده و ايـن امكـان وقـت معينـي دارد، بلكـه       امور حادث پس از آنكه ممكن
هيچ وقت و زماني نيست مگر اينكه امكـان قبـل از آن وجـود داشـته اسـت؛ بنـابراين دوام       

آيد وگرنه دگرگوني جنس از امتناع به امكان بـدون آنكـه چيـزي حـادث      امكان الزم مي
س حـدوث، يـا جـنس    و معلوم است كه دگرگـوني حقيقـت جـن   . آيد شده باشد، الزم مي

امور حادث، يا جنس فعل، يا جنس احداث، يا عباراتي مشابه اينها از امتناع بـه امكـان، آن   
و ايـن عقـالً   . را ممكن و جايز گردانيده پس از آنكه بدون سبب تجدد ممتنـع بـوده اسـت   

  .باشد ممتنع و غيرممكن مي
اتي اسـت، چـون از نظـر    بر عالوه، اين امر، دگرگوني جنس از امتناع ذاتي به امكان ذ

آنان ذات جنس امور حادث پس از آنكه ممتنع بوده، ممكن شده است، و اين دگرگـوني  
و تغيير اختصاص به وقت معيني ندارد، چون هيچ وقت و زماني نيست مگـر اينكـه امكـان    

آيد كه ايـن دگرگـوني و تغييـر هميشـه ممكـن       پس الزم مي. قبل از آن وجود داشته است
و اگر قـرار باشـد كـه    . آيد كه ممتنع هم هميشه ممكن بوده است تيجه الزم ميبوده و در ن

آنان . تر است ممتنع باشد، گفته آنان ممتنع» هر چيز حادثي هميشه ممكن بوده«گفته ما كه 
انـد بيشـتر خـود را     اند به نسبت آنچـه كـه از آن فـرار نمـوده     در آنچه به سويش فرار كرده

ن بودن چيز حادث معقول است و معقول است كه اين امكـان،  اند؛ چون ممك گرفتار كرده
هميشگي است، اما ممكن بودن چيز ممتنع، ذاتاً ممتنع است، پس چگونه اسـت اگـر گفتـه    

ايـن قضـيه در جـاي خـود بـه طـور مفصـل و        . امكان اين ممتنـع هميشـه وجـود دارد   : شود
  . مشروح آمده است
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  :عِ امور حادثاقوال اهل نظر راجع به ممكن بودن دوام نو
آيا دوام نوع امور حادث در گذشته و آينـده ممكـن اسـت يـا خيـر؟ يـا فقـط در        : خالصه

  آينده يا فقط در گذشته ممكن است؟
. در اين خصوص، اهل نظر از ميان مسلمانان و غيرمسلمانان سـه قـول معروفـي دارنـد    

. مكـن نيسـت  ترين قول اين است كه دوام نوع امور حـادث در گذشـته و آينـده، م    ضعيف
  .مي باشد 1اين قول، رأي جهم بن صفوان و ابوهذيل عالّف

قول دوم، اين است كه دوام نوع امـور حـادث در آينـده ممكـن اسـت و در گذشـته       
  .ها از ميان فقها و ديگران اين رأي را دارند بيشتر متكلمان و موافقان آن. ممكن نيست

ائمـه  . شته و آينده ممكـن اسـت  قول سوم، اين است كه دوام نوع امور حادث در گذ
و هيچ كس نگفتـه كـه   . اين مسأله از مسائل مهم و بزرگ است 2.حديث اين رأي را دارند

  .دوام امور حادث در گذشته ممكن است و در آينده ممكن نيست
بدون شك جمهور دانشمندان تمامي فرَق و مذاهب بر اين باورند كه هر چيـز غيـر از   

ايـن قـول قـول پيـامبران و     . آنكه نبوده، به وجود آمـده اسـت  خدا، مخلوق است و پس از 
  .باشد پيروانشان از مسلمانان و يهود و نصارا و ديگران مي

ممتنع و  -كه هميشه همراهش باشد -فطرتاً معلوم است كه بودن مفعول همراه فاعلش
و همان طور كه تسلسل امـور حـادث در آينـده مـانع آن نيسـت كـه خداونـد        . محال است

عال آخر و پاياني است كه پس از او چيزي نيست،  به همان صورت تسلسل امور حادث مت
در گذشته مانع آن نيست كه خداوند متعال اول و آغازي است كه پيش از او چيزي نبـوده  

                                                
او از بزرگتـرين  . هاي كوفه و بصره اسـت  او ابوهذيل محمد بن ابي هذيل عالف، شيخ و بزرگ معتزلي-1

بنا بـه نقـل ابـن     –او . هاي آنان است دانشمندان معتزله و صاحب مقاالتي در مذهب و مجالس و مناظره
. اد بـه كـار مـي بـرد    در جدل و آوردن حجت و برهان قوي و ماهر بوده و ادله و براهين را زي -خلكان

و وزير ابن ابـي داود  . سالطين سه گانه عباسي، مأمون و معتصم و واثق احترام زيادي برايش قائل بودند
سـير أعـالم   «شرح حـالش در كتـاب   . ق وفات يافت. هـ226يا  225وي به سال . از شاگردان وي بود

  .آمده است 543-542صص 10، ج»النبالء
 .كه قرآن و سنت و اجماع سلف صالح آن را تأييد مي كنداين قول، قول درستي است  -2
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كنـد؛   كند و هرگاه بخواهد تكلم مي است؛ چون خدا پيوسته و هميشه هر آنچه بخواهد مي
 )40: آل عمـران ( ��m��z��y��x��w��v��u���tl:دفرمايـ  خداوند بلند مرتبـه مـي  

 �m��{��z��y��x��w��vl. »كنـد  خواهد مـي  چنين است كه خدا هر چه مي: گفت«

£�����¤��¥���¦��§��¨���m. »دهـد  و ليكن خدا آنچه اراده كند انجام مـي « ) 253: ةبقر(

��ª����©l )كنـد  صاحب ارجمند عـرش، آنچـه بخواهـد مـي    «)16 - 15: بروج« .m���Å

�������Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É������È��Ç��Æ
Õ�l�)هفـت  ] مركـب و [و اگر هرچه درخت در زمين است قلم بود و دريـا  « )27: لقمان

كلمـات خـدا پايـان نمـي     ] تـا كلمـات خـدا را بنويسـند    [آمـد،   درياي ديگر به مدد آن مي
�m���È��Ç��������Æ���������Å��������Ä��Ã�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É. »پـــــذيرفت

��Õ��Ôl )كلمــات پروردگــارم مركــب ] ثبــت[اگــر دريــا بــراي : بگــو« )109: كهــف
شد پيش از آنكه كلمات پروردگارم تمام شود، هـر چنـد    شك دريا تمام مي گشت، بي مي

  .»درياي ديگري نيز كمك بياوريم
در ايـن  . فعـل خـدا كمـال و ممكـن الوجـود اسـت      آنچه قطعي است، اين اسـت كـه   

صورت وقتي نوع امور حادث دائمي و هميشگي اسـت، پـس تقـدم و پيشـي خـدا بـر هـر        
اي كه در اجراي هستي چيزي نيست كه به هيچ وجه مقارن  موجودي ممكن است به گونه

  .و همراه خدا باشد
دوام فعل نيـز،   دوام فعل هم جزو كمال است؛ زيرا وقتي فعل، صفت كمال است پس

  .دوام كمال مي باشد
تسلسل، لفظي مجمـل اسـت كـه نفـي و اثبـات آن در قـرآن و سـنت        : گويند علما مي

تسلسـل  ) 1: شـود  و تسلسل به سه دسـته تقسـيم مـي   . نيامده تا مراعات لفظ آن واجب باشد
  .تسلسل ممكن) 3تسلسل ممتنع ) 2واجب 
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يعنـي  . ذاتـاً محـال و ممتنـع اسـت     تسلسل ممتنع، مانند تسلسل در چيزهـاي مـؤثر كـه   
اش گرفتـه باشـد و پايـاني     چيزهايي كه مؤثر هستند و هر يك تأثيرش را از چيز مؤثر قبلـي 

  .نداشته باشند
مانند دوام افعال خداونـد  . تسلسل واجب آن است كه عقل و شرع بر آن داللت كنند

عمت ديگـري را برايشـان بـه    و اينكه هر وقت نعمتي براي بهشتيان تمام شود، ن. متعال تا ابد
  .شوند آورد و نعمتهاي او هرگز تمام نمي وجود مي

يعني هر فعل خـدا،  . همچنين تسلسل در افعال خدا از جانب ازل، تسلسل واجب است
اين نوع تسلسل در كالم خداوند هم واجـب اسـت، چـون او    . مسبوق به فعل ديگري است

در وقـت خاصـي بـراي خـدا حـادث       هر وقت بخواهد پيوسته متكلم است و صفت كـالم 
همچنين افعال خداوند كه الزمه حياتش هسـتند، تسلسـل آنهـا واجـب اسـت؛      . نشده است

كار است، و فرق ميان زنده و مرده در انجام كار است؛ زنده كـار را   اي كننده زيرا هر زنده
سـلف  به همـين خـاطر برخـي از    . آيد دهد ولي مرده هيچ كاري از دستش بر نمي انجام مي

كـار   اي، كننـده  هر زنده: مي گويد1و عثمان بن سعيد. كار است زنده، كننده: اند صالح گفته
است و پروردگار ما هرگز در زماني از زمانها از صفات كمـالش همچـون كـالم و اراده و    

  .كار نبوده است فعل، معطل و بي
ده و قـادر و  باشد؛ زيرا خدا هميشـه زنـ   هاي خدا مي تسلسل ممكن، تسلسل در آفريده

پـس بـه   . بـوده و هسـت   -كه اينها الزمه هاي ذات پروردگار اسـت  -اراده كننده و متكلم
و اگر كـاري بكنـد، ايـن    . سبب وجوب اين صفات براي خدا، فعل براي خدا ممكن است

آيد كـه خلـق و آفـرينش     از اين الزم نمي. تر از آن است كه كاري نكند صفت فعل كامل
                                                

او امام و عالمه و حافظ و ناقد، ابوسعيد عثمان بن سعيد دارمي سيسـتاني، صـاحب مسـند بـزرگ و      -1
او به دنبال حـديث سراسـر جهـان را    . ق والدت يافت. هـ200كمي  قبل از سال . تأليفات متعددي است

بن معين و احمد بن حنبل و ديگران را مالقات نموده و علـم حـديث را   پيموده و علي بن مديني و يحيي 
او بر اهل زمانش برتري يافته و انساني ناطق بود و در مناظره بصيرت و آگـاهي  . از آنان ياد گرفته است

شـرح  . هـ ق وفات يافت280وي به سال . اند خاصي داشت و افراد زيادي از وي حديث را روايت نموده
 .آمده است 326-319صص 13، ج»ر أعالم النبالءسي«حالش در 
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ون خداوند سبحان بـر هـر مخلـوقي از مخلوقـاتش تقـدم دارد و      هميشه همراه خداست، چ
پس هر مخلوقي، اول و آغازي دارد ولي آفريـدگار  . هيچ مخلوقي قبل از خدا نبوده است

پس تنها خدا خالق است و هر چيز غير از خدا مخلوق است و پـس از  . اول و آغازي ندارد
  .آنكه نبوده، به وجود آمده است

كند و به بطالن آن حكـم   قولي غير از اين، صريح عقل آن را رد ميهر : اند علما گفته
بـوده و  ) انجـام كـار  (و هر كس اعتراف كند كه خداونـد هميشـه قـادر بـر فعـل      . نمايد مي

: فعل هميشه ممكن بوده، يا بگويـد : يا بگويد: هست، يكي از اين دو چيز را بايد قبول كند
تناقض آشكاري بـا هـم دارنـد؛ چـون گمـان      فعل هميشه واقع بوده است، وگرنه سخنانش 

است و فعل هـم ذاتـاً محـال و ممتنـع     )  انجام كار(كرده كه پروردگار هميشه قادر بر فعل 
است، اگر خداوند اراده آن را بكند وجود آن ممكن نيست، بلكه فرض كـردن اراده خـدا   

همـديگر را  اين سخناني است كه . در نزدش محال است در حالي كه براي او مقدور است
  .كنند نقض مي

منظور آن است كه آنچه شـرع و عقـل بـر آن داللـت دارد، ايـن اسـت كـه غيرخـدا         
  .حادث است و پس از آنكه نبوده به وجود آمده است

اما اينكه خداوند متعال ابتدا فعلي نداشته و بعداً فعل از او صورت گرفته، ايـن امـر در   
ايد، بلكـه هـم شـرع و هـم عقـل، بـر ضـد آن        شرع و عقل دليلي نيست كه آن را اثبات نم

  .داللت دارند
و ديگر اهل نظر بر تسلسل در گذشته ايراد وارد كـرده و   1»ارشاد خود«در 1ابوالمعالي

دهم مگر اينكه بعد  درهمي را به تو نمي: اند كه اگر تو بگويي علت آن را چنين ذكر كرده

                                                
او عبدالملك بن عبداهللا بن يوسف بن محمد جويني نيشابوري شافعي مذهب معروف به امام الحرمين  -1

يكي از امامان و پيشوايان برجسته است كه همگي بر امامت و پيشوايي وي و كثرت تأليفـات و تبحـر و   
  .ر دارندمهارتش در اصول و فروع دين اتفاق نظ

صفحه  -كه از آخرين تأليفاتش است -»العقيدة النظامية«او در كتاب . ق وفات يافت.هـ478وي به سال 
آنچه را كه خداوند . به صراحت اظهار مي دارد كه در صفات خدا، مذهب و منهج سلف صالح را دارد 23
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دهـم   درهمي را به تو نمي: اگر بگويي اما. دهم، اين ممكن است از آن درهمي را به تو مي
  .تا اينكه قبل ازآن درهمي را به تو بدهم، اين محال و ممتنع است

درهمـي  : اين تمثيل و مقايسه، صحيح نيست بلكه مقايسه صحيح آن است كه بگويي 
ام؛ يعنـي فعـل ماضـي را قبـل از      ام مگر اينكه قبل  از آن درهمي را به تو داده را به تو نداده

ل ماضي قرار دهي همان طور كه در مثال قبلي، فعل مضارع را پس از فعل مضارع قـرار  فع
  .دادي

دهم تـا اينكـه قبـل از آن درهمـي را بـه تـو        درهمي را به تو نمي: اما اگر كسي بگويد
بدهم، اين نفي براي آينده اسـت تـا اينكـه در آينـده حاصـل شـود و قبـل از آن هـم دادن         

ايـن  . در اينجا آينده را نفي كرده تا اينكه آينده بـه وجـود آيـد   . درهم صورت گرفته باشد
اي باشـد، چـون    گذشته را نفي نكرده تا اينكه قبـل از آن گذشـته  . امر، ممتنع و محال است

و آينـده آن  . و دادن چيزي در آينده، ابتدا و آغازش از دهنـده اسـت  . اين امر ممكن است
نهايـت در   ياني ندارد قبل از آن نيست، چون بياست كه آغاز و پاياني دارد و چيزي كه پا

  2.متناهي ممتنع است
***  

  .»وال بإحداثه البرِية استفاد اسم البارِی» اخلَالق«لَيس منذُ خلَق اخلَلق استفَاد اسم « :قوله
و بـا  » خالق«خداوند از زماني كه آفرينش و هستي را به وجود آورده از اسم «: ترجمه

  .»استفاده ننموده است» باري«آوردن مخلوقات از اسم  به وجود

  :بيان دو صفت خالق و باري
ظاهر كالم شيخ طحاوي رحمه اهللا اين است كه او تسلسـل امـور حـادث در     :شرح عبارت

و در سـخنانش عبــاراتي وجـود دارد كـه نشــان    . گذشـته را ممنـوع و محـال دانســته اسـت    
                                                                                                                     

شـبيه و تعطيـل آن را اثبـات    متعال براي خودش اثبات نموده يا پيامبرش براي او اثبات نمـوده، بـدون ت  
 .آمده است 468ص 18ج» سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . كند مي

 .27و  26صفحات  -1

  .190-9/177، »درءتعارض العقل والنقل«: نگا -2
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و آن هـم ايـن   . را ممنـوع و محـال ندانسـته اسـت    دهد او تسلسل امور حادث در آينده  مي
انـد   بهشـت و دوزخ، مخلـوق  « :»واجلنة والنار خملوقتان التفنيان أبداً والتبيدان«: عبارت است

اين رأي، مذهب جمهور دانشمندان است همچنـان كـه   . »كه هرگز فاني و نابود نمي شوند
در گذشـته و آينـده را    و در فاسد بودن گفتـه كسـاني كـه تسلسـل امـور حـادث      . ذكر شد

باشد و او قائـل بـه    اند، شكي نيست  كه اين قول جهم و پيروانش مي ممنوع و محال دانسته
  .شود فاني بودن بهشت و دوزخ بوده است كه إن شاء اهللا بعداً راجع به آن بحث مي

اما راجع به گفته كساني كه قائل به جايز بودن امور حادثي هستند كه ابتـدا و مبـدئي    
ندارند و گفته كساني كه قائل به جايز بودن امور حادثي هستند كه پاياني ندارند، اظهر آن 

شـوند، صـحيح اسـت؛ چـون خداونـد       است كه قول كساني كه ميان اين دو فرق قائـل مـي  
پس خداوند هميشـه  . هاي حيات است سبحان هميشه زنده بوده و هست و فعل هم از الزمه

همچنان كه خودرا بدان موصوف نموده، آنجا كه . باشد ند، ميفاعل و كننده آنچه اراده ك
ــي ــد م ــروج( ��m��ª����©��¨��§��¦���¥��¤�����£l:فرماي ــاحب « )16 - 15: ب ــدا ص خ

  .»كند آنچه بخواهد مي. ارجمند عرش است

̈��©����m: معاني استنباط شده از آيه ��§l   
  :كند آيه فوق بر چند چيز داللت مي

  .آفريند  به اراده و خواست خود ميخداوند متعال  -اول
خداوند هميشه و پيوسـته ايـن صـفت را دارد؛ زيـرا ايـن آيـه در سـياق مـدح و          -دوم

ستايش خـودش آمـده و اينكـه ايـن صـفات از كمـال خداونـد اسـت و جـايز نيسـت كـه            
�:خداونـد بلنـد مرتبـه فرمـوده اسـت     . پروردگار در زماني از زمانها داراي اين كمال نباشـد 

m��S��[��Z��Y��XW��V����U��Tl )آفرينـد   پس آيا آنكـه مـي  « )17: نحل
و از آنجايي كه فعل و آفـرينش  . »شويد؟ آفريند؟ چرا متوجه نمي مانند كسي است كه نمي

  .از صفات كمال پرودگار است، پس از آنكه نبوده به وجود نيامده است
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موصـول و عـام   » مـا «دهـد؛ چـون لفـظ     وقتي خد ا چيزي را بخواهد،  انجام مي -سوم
اش  اين امر راجع بـه اراده . دهد است؛ يعني خدا هر چه را كه بخواهد انجام دهد، انجام مي

اش كه متعلق به فعل بنـدگان اسـت،    باشد، اما راجع به اراده كه متعلق به فعل خود است مي
بـر  اگر فعل بنده را اراده كند و خـود نخواهـد كـه بنـده را     : وضعيت به گونه ديگري است

آيد، و اگر  انجام آن كار ياري دهد و او را فاعل و كننده كار قرار دهد، فعل به وجود نمي
فعل بنده را اراده كند و خود بخواهد بنده را فاعل و كننده كار قرار دهـد، فعـل بـه وجـود     

اي است كه بر قدريه و جبريه پنهان مانده و به خـاطر غفلـت از آن    اين  همان نكته. آيد   مي
ميان اراده و خواست خدا كه بنـده كـاري بكنـد و    . اند مسأله قدر به خطار و بيراهه رفته در

راجع به مسأله قـدر  . ميان اراده و خواست خدا كه بنده را فاعل كاري بگرداند، فرق هست
  .در جاي خود بحث خواهد شد

د، فعل و اراده خدا، مالزم همديگرند؛ يعني هر چـه خـدا بخواهـد انجـام دهـ      -چهارم
اما مخلوق اين چنين نيست، چـون  . را كرده است و هر چه را انجام داده، آن. دهد انجام مي

دهـد كـه آن را    دهـد و گـاهي كـاري را انجـام مـي      خواهد امـا انجـام نمـي    او چيزي را مي
  .پس جز خداوند يكتا، كننده هر چه بخواهد وجود ندارد. نخواسته است

اسب افعال و اينكـه هـر فعلـي اراده خـاص خـود را      هاي متعدد به تن اثبات اراده -پنجم
پس در شأن خداوند سبحان است كه به طور مداوم و . دارد، اين مطلب فطرتاً معقول است

  .كند و هر چه را بخواهد مي كند هميشه اراده مي
پـس  . هر چه درست باشد كه اراده خدا بدان متعلق شود، انجام آن جايز است -ششم

كه هر شب به آسمان دنيا پايين آيد و روز قيامت براي داوري بيايد و  وقتي خدا اراده كند
خودش را به بندگانش نشان دهد و هر طور بخواهد در انظار آنان آشـكار شـود و آنـان را    
مورد خطاب قرار دهد و براي آنـان بخنـدد و ديگـر كارهـايي كـه خداونـد سـبحان اراده        

و تنهـا  . كنـد  نيست، چون خدا هرچه بخواهد مـي كند، انجام آنها بر خدا ممتنع و محال  مي
پس هر وقت فرد راستگو . صحت آنها بر خبر دادن فرد راستگو راجع به آنها متوقف است
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همچنـين اسـت محـو نـابودي هـر چـه       . راجع به آنها خبر داد، تصديق آنهـا واجـب اسـت   
  .بخواهد و اثبات هر چه بخواهد، او تعالي هر روز دست به كاري است

شدن به اينكه امور حادث، اول و ابتدائي دارند، تعطيل و نبودن كـار قبـل از آن،   قائل 
آيد كه خداوند بلندمرتبه اول فاعل نبـوده   همچنين از آن الزم مي. آيد از اين گفته الزم مي

  .و بعداً فاعل گشته است
آيـد، چـون هـر چيـز غيرخـدا، حـادث و        البته از اين امر، قديم بودن جهان الزم نمـي 

و جـز عـدم و نيازمنـدي از    . مكن الوجود است و بـه وسـيله خـدا بـه وجـود آمـده اسـت       م
خودش چيزي ندارد، و فقر و نيازمندي وصف ذاتـي و الزم هـر موجـود غيـر خداسـت و      

نيـازي وصـف ذاتـي و الزم     نيـاز اسـت و بـي    و ذاتاً بـي  1خداوند متعال، ذاتاً واجب الوجود
  .خداوند سبحان است

اش آفريده شـده اسـت يـا     اينكه آيا عالم از ماده: عالم دو قول دارند علما راجع به اين
  خير؟

  اختالف نظر علما راجع به اينكه اول اين عالم چه بوده است؟
: فرمايـد  خداونـد متعـال مـي   . علما راجع به اينكه اول اين عالم چه بوده، اختالف نظر دارند

�m_��^���]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��Tl )ــود : هـ

  .»...ها و زمين را در شش روز آفريد و عرش او بر آب بود و اوست كسي كه آسمان« )7
: انـد كـه وي گويـد    بخاري و ديگران از عمران به حصين رضي اهللا عنه روايت كـرده 

ايم تا در ديـن آگـاه شـويم و راجـع بـه       پيش تو آمده: گفتند) ص(مردم يمن به رسول خدا
خداوند «: »کانَ اهللا ولَم يکُن شیٌء قبله«: ن حضرت فرمودآ. اول اين جهان از تو سؤال كنيم

: 2»ومل يکَن شیٌء معـه «: در روايت ديگري آمده اسـت . »بوده و چيزي قبل از او نبوده است
                                                

به جاي واجب الوجود، واجب الوجوب آمده و در نسخه خطـي  ) د(و) ج(و ) أ(در نسخه هاي خطي  -1
  .الوجود آمده استو چاپ مكه، واجب ) ب(
» التوحيـد «؛ ابـن خزيمـه در   3191و شماره  »و لم يكن شيء قبله«با لفظ  7418بخاري به شماره  -2

هـاي   شـماره  18، ج»المعجـم الكبيـر  «؛ طبراني در 14ص» الرد علي الجهميه«؛ دارمي در كتاب 376ص
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چيـزي غيـر از او   «: آمـده، يعنـي   »غيره«در روايـت ديگـر   . »و چيزي همراه او نبوده است«
وکان عرشه علی املاء وکتب فی الذکر کلّ «: ينـد فرما همچنين آن حضرت مي. »نبوده است

واألرض یء، وخلق السمواتو عرش خدا بر آب بود و در لوح المحفوظ هـر چيـزي   «: »ش
مثَّ خلق السـموات  «: در لفظ ديگري آمده است. »ها را آفريد ها و زمين را نوشت و آسمان

ها و زمين را آفريد سپس آسمان«: »واألرض«.  
يعني در لوح المحفوظ نوشت؛ همچنان كـه خداونـد متعـال    » فی الذّکر کتب«عبارت 

و همانا در زبور پـس  « )105: أنبياء( ��m���r��q��p�������o��n��m��ll:فرمايد مي
نام نهاده همان گونه كـه  » ذكر«شود،  آنچه در لوح المحفوظ نوشته مي. »از تورات نوشتيم

  .ويندگ مي» كتاب«شود،  آنچه در كتاب نوشته مي
  : علما راجع به حديث فوق الذكر دو قول دارند

خبـر داده كـه خداونـد    ) ص(منظور اين است كـه پيـامبر  : گويند اي مي عده -قول اول
تنها خودش موجود بوده و هميشه به همان صورت پابرجا و موجود بوده، سپس شـروع بـه   

بـه عـدم    پس جنس و عين موجـودات و امـور حـادث، مسـبوق    . آفرينش موجودات نمود
و خداوند فاعل شده پـس از آنكـه از ازل   . بوده، و جنس زمان حادث است اما نه در زمان

  .تا موقع شروع به فعل و آفرينش، چيزي را انجام نداده و فعل هم ممكن نبوده است
از مبدأ آفرينش اين جهان كـه خداونـد در   ) ص(منظور اين است كه پيامبر -قول دوم

بر عرش استيال يافت، خبر داده است همان طور كـه قـرآن در   شش مرحله آفريده و سپس 
و در صحيح مسلم از عبداهللا بن عمـر رضـي اهللا عنهمـا از    . چندين جا از آن خبر داده است

قَدر اُهللا تعالی مقادير اخللق قبل أن يخلق «: روايت شده كه آن حضرت فرمودنـد ) ص(پيامبر

                                                                                                                     
تحفـة  «همچنـان كـه در    ،»السنن الكبـري «از كتاب » في التفسير«؛ نسائي در مبحث 500و  498، 497

 4، ج»المسـند «، و احمـد در  »كـان اهللا و لـم يكـن شـيء غيـره     «آمده با لفـظ   182ص 8، ج»األشراف
  .اند آن را آورده »كان اهللا عزوجل و لم يكن شيء غيره«با لفظ  432و 431ص

و لـم  «كه مؤلف آورده در هيچ يك از كتابهاي حديثي نيامده فقط روايـت   »و لم يكن شيء معه«روايت 
  .15/109، »عمدة القاري«؛ و 6/289، »فتح الباري«: نگا. آمده كه به همان معني است »يكن شيء غيره
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هـاي   خداونـد متعـال انـدازه   «: 1»کان عرشه علی املاءالسموات واألرض خبمسين ألف سنة، و
ها و زمين تعيين نمود و عرش او بر آب  آفرينش را پنجاه هزار سال قبل از آفرينش آسمان

هاي جهان در شش مرحله پنجـاه   خبر داده كه تعيين اندازه) ص(در اين حديث پيامبر. »بود
  .خدا بر آب بودباشد و آن موقع عرش  هزار سال قبل از آفرينش آن مي

  :قول دوم، صحيح است به چند دليل
ايم تا راجع به اول اين  آمده« :»جئنا لنسألک عن أول هذا األمر«سخن مردم يمن  -اول

در اينجـا  » امـر «و . ، اشاره به چيز حاضر و موجود و قابل مشاهده اسـت »جهان از تو بپرسيم
) ص(پيـامبر . ر خود آن را پديـد آورد است؛ يعني چيزي كه خداوند به ام» مأمور«به معناي 

هم راجع به ابتداي اين عالم هستي پاسخ آنهـا را داد و راجـع بـه جـنس مخلوقـات چيـزي       
هـا و   سؤال نكردند، و راجع به آفرينش آسمان) ص(چون آنان در اين باره از پيامبر. نگفت

ش عـرش بـه   زمين در حالي كه عرش خدا بر آب بود، به آنان خبـر داد و راجـع بـه آفـرين    
  .ها و زمين آفريده شده بود آنان خبر نداد در حالي كه عرش قبل از آفرينش آسمان

خداونـد بـوده و   «: »کان اهللا ومل يکن شیء قبله«: انـد  فرموده) ص(بر عالوه از اين پيامبر
در روايـت ديگـري   . آمده است 2»معه«و در روايت ديگري . »قبل از او چيزي نبوده است

                                                
كتب اهللا مقـادير الخالئـق قبـل أن يخلـق السـموات      «با لفظ  2653مسلم در صحيح خود به شماره  -1

بـا لفـظ    374ص »األسماء والصفات«؛ و بيهقي در »وعرشه علي الماء: واألرض بخمسين ألف سنة، قال
فرغ اهللا عزوجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السـموات  «و همچنين با لفظ  »قدر اهللا المقادير«

 2احمـد در مسـند خـود، ج   . آن را روايت كرده انـد  »بخمسين ألف سنة –وعرشه علي الماء  -واألرض
  . اند آن را روايت كرده 2156و ترمذي به شماره  ؛»وعرشه علي الماء«آن را بدون عبارت  169ص

هاي جهان را تمام كرد نه اينكه مشغول آن بـوده و از آن   يعني خلق اندازه »فرغ«عبارت : گويد بيهقي مي
كند و امر او اين است كه چيـزي را بخواهـد و بـه     فارغ شد، چون هيچ چيز خداوند متعال را مشغول نمي

 .شود شو، فوراً مي: آن بگويد

امـا شـيخ االسـالم ابـن     . يك از كتابهاي حديثي وارد نشده همچنان كه قبالً ذكر شد اين لفظ در هيچ -2
به اشـتباه   175ص 2، ج»مجموعة الرسائل والمسائل«تيميه در رساله خود در شرح اين حديث در ضمن 
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در يـك مجلـس، حـديث فـوق را فرمـوده، پـس معلـوم        ) ص(پيـامبر . تآمده اسـ  »غيره«
شود كه آن حضرت يكي از اين الفاظ را فرموده و دو لفظ ديگر به معنـا روايـت شـده     مي

مسـلم از   1در غير اين حديث از آن حضرت ثابت شده است؛ در صحيح »قبل«لفظ . است
ضـرت در دعـاي خـويش مـي     روايت شده كـه آن ح ) ص(ابوهريره رضي اهللا عنه از پيامبر

تو اول هستي پـس قبـل از تـو چيـزي     ! خدايا«: 2»اللهم أنت األول فليس قبلک شیء«: فرمود
  .»نبوده است

يكي از دو لفظ آخر حديث قبلي در كتابهاي حـديثي ثابـت نشـده، بـه همـين خـاطر       
 روايـت » قبـل «آن را بـا لفـظ    5و ابـن اثيـر   4و بغـوي  3بسياري از محدثين همچـون حميـدي  

وقتي چنين است، در اين لفظ نامي از ابتدا و آغاز امـور حـادث و اول مخلوقـات    . كنند مي
  .به ميان نيامده است

                                                                                                                     
» مـدارج السـالكين  «شاگردش ابن قيم هم در كتـاب  . اين حديث در صحيح بخاري آمده است: گويد مي
  .ز اين اشتباه پيروي كرده و گفته كه در صحيح بخاري آمده استا 391ص 3ج
  .آمده است» حديث«، » صحيح«به جاي ) ب(در نسخه خطي  -1
  .تخريج اين حديث گذشت -2

او امام و حافظ و فقيه، شيخ حرم، ابوبكر عبداهللا بن زبير بن عيسي قريشي اسدي حميدي اهـل مكـه    -3
 10ج» سـير أعـالم النـبالء   «شـرح حـالش در كتـاب    . ق است هـ219، متوفاي سال »المسند«صاحب 

 .آمده است 212: شماره

او شيخ، امام و عالمه و رهبر و حافظ شيخ االسالم احياگر سنت ابومحمـد حسـين بـن مسـعود بـن       -4
محمد بغوي شافعي مذهب و مفسر، صاحب تأليفات مفيدي در زمينه تفسير و حديث و فقه، متوفاي سال 

 .آمده است 258: شماره 19ج» سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . باشد هـ ق مي 516

او عالمه و دانشمند متبحر و بليغ، مجدالدين ابوسعادات مبارك بـن محمـد جـزري سـپس موصـلي       -5
كـه احاديـث كتابهـاي ششـگانه     . باشد مي» جامع األصول في أحاديث الرسول«وي صاحب كتاب . است

امام مالـك آورده  » المؤطا«ه در آن آمده كه البته به جاي سنن ابن ماجه، كتاب حديثي بجز سنن ابن ماج
 252: شـماره  21ج» سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . هـ ق وفات يافت606وي به سال . است

 .آمده است
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» غيـره «أو » معـه «أو » کان اهللا ومل يکن شیٌء قبله«: فرمايند همچنين آن حضرت مي
او خداوند بوده و قبـل از او يـا همـراه    «: »وکان عرشه علی املاء، وکتب فی الذکر کلّ شیء«

  .»يا غير از او چيزي نبوده، و عرش او بر آب بود، و در لوح المحفوظ هر چيزي را نوشت
آسـمان و  «: »خلق السـموات واألرض «خبر داده و » واو«آن حضرت از اين سه چيز با 

شـود كـه منظـور     سپس روشن مـي . هم روايت شده است» ثم«و » واو«و با » زمين را آفريد
ها و زمين و موجودات ميان آنها كه  جع به آغاز آفرينش آسماناين بوده كه را) ص(پيامبر

در شش مرحله آفريده شدند، به آنها خبر دهد و منظورش ايـن نبـوده كـه راجـع بـه آغـاز       
نها  و آسما. آفرينش موجوداتي كه خداوند قبل از آسمانها و زمين آفريده به آنها خبر دهد

ها و زمـين را   دارد و موجودات قبل از آسمان و زمين را آفريده كه بر آفرينش آنها داللت
  .آورده كه بر بودن و وجود آنها داللت دارد و آغاز آفرينش آنها را ذكر نكرده است

بر عالوه وقتي اين حديث با چندين لفظ وارد شده، بدون دليل بـه هـيچ يـك از ايـن     
بـر ديگـر الفـاظ    وقتي يكي از الفاظ مـذكور بـه خـاطر دليلـي     . شود الفاظ جزم و يقين نمي

معناي ديگـري را مـدنظر   ) ص(ترجيح يافت، آن وقت هر كس يقين حاصل كند كه پيامبر
داشته، به طور قطع راه خطا را پيموده است و در قرآن و سنت دليلي كـه بـر معنـاي ديگـر     

پس اثبات اين معنا با اين گمان كه معنـاي حـديث همـان اسـت،     . داللت كند، نيامده است
به تنهايي وارد نشده بلكه با الفاظ ديگري  »کان اهللا وال شیء معه«ثالً روايت م. جايز نيست
شود كه معناي حديث اين است كـه آن حضـرت ايـن خبـر را      پس گمان نمي. آمده است

  .ها و زمين را آفريد داده كه خداوند متعال هميشه دست از كار كشيده بود تا اينكه آسمان
 -أو معـه، أو غيـره   -کان اهللا ومل يکن شیء قبله«): ص(گذشته از اين، فرموده پيامبر

، درست نيست كه معناي حديث اين باشـد كـه خداونـد متعـال تنهـا      »وکان عرشه علی املاء
وکان عرشه علی «خودش موجود بوده و همراه او اصالً مخلوقي نبوده است، زيراً عبـارت  

يـا جملـه حاليـه    ) »علـي المـاء   وكان عرشه«يعني (كند؛ چون اين عبارت  آن را رد مي »املاء
است و يا جمله معطوفه، و بر اساس هر دو تقدير، عرش خداونـد درآن وقـت،  مخلـوق و    



  255         هشرح عقيده طحاوي
  

چيـزي از ايـن جهـانِ مشـهود،     : پس معلوم شد كه منظور حديث اين است كه. موجود بود
  1.نبود

***  
  .»وقله معنی الربوبية وال مربوب، ومعنی اخلالقِ وال خملُ« :قوله

خداوند متعال قبل ازآنكـه مربـوبي باشـد، رب بـود و قبـل ازآنكـه مخلـوقي        «: ترجمه
  .»باشد، خالق بود

بود قبل از آنكه مربوبي موجود باشد و » رب«خداوند متعال متصف به « :شرح عبارت
  .بود قبل از آنكه مخلوقي موجود باشد» خالق«متصف به 

له معنی الربوبية ومعنـی  «: طحـاوي گفتـه  : گويند برخي از شارحين عقيده طحاوي مي
آورد   كسي است كه چيزي را از عدم به وجـود مـي  » خالق«چون » الخالقيه«و نگفته » اخلالق

، حفـظ  »فرمـانروايي (ملـك  : معاني زيادي دارد از جملـه » رب«و معناي ديگري ندارد، اما 
و نمو دادن يا به تـدريج  پرورش كردن و رشد (و تربيت ) اداره كردن(، تدبير )نگه داشتن(

پـس ناچـاراً لفظـي را آورده كـه همـه ايـن معـاني را شـامل         ). چيزي را به كمـال رسـاندن  
  .است» ربوبيت«شود، و آن هم لفظ  مي

  .باشد هم مي» تقدير«به معناي » خلق«در اين گفته اشكالي وارد است، چون 
***  

حق هذا اإلسم قَبلَ إحيائهِمِ، کذلک اسـتحق  وملا أنه محيی املَوتی بعد ما أحيا، است« :قوله
  .»اسم اخلَالقِ قَبلَ إنشائهِم

انـد،   همان طور كه زنده كننده مردگان است پـس از آنكـه آنـان زنـده بـوده     «: ترجمه
يعني مستحق اين اسم قبل از زنده نمودن آنهـا بـوده، بـه همـان صـورت قبـل از بـه وجـود         

  .»بوده است» خالق«آوردن موجودات، مستحق اسم 
» محيـي المـوتي  «خداوند سبحان قبل از زنده نمودن مردگان متصف به  :شرح عبارت

» خـالق «اسـت، همچنـين قبـل از آفـرينش موجـودات متصـف بـه        ) زنده كننـده مردگـان  (

                                                
 .مراجعه كنيد 243-210صفحات  18، ج»اويالفت«به كتاب  -1
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همچنان كه قـبالً نظـر    -ها و موافقانشان را رد نمايد تا رأي و نظر معتزلي. است) آفريدگار(
، و اين مطلب بيان شد كه خداونـد پيوسـته و هميشـه    -ن خصوص نقل كرديمآنها را در اي

  .كند هر چه را بخواهد مي
***  

ذلک بأنه علی کُلِّّ شیٍء قدير وکُلُّ شیٍء إليه فَقير وکُلُّ أمرٍ علَيه يسير اليحتـاج  «: قوله
صيرالب السميع یٌء وهوش هثلکَم یٍء لَيسإلی ش«.  

اين بدان خاطر است كه خدا بر هر چيزي تواناست، و هر چيـز نيازمنـد خـدا    «: هترجم
چيزي همانند او نيسـت و او  . هر كاري بر خدا آسان است و خدا به چيزي نياز ندارد. است

  .»شنواي بيناست
اي است به ثبوت صفات خدا در ازل قبل از آفـرينش   عبارت فوق اشاره :شرح عبارت

  .آيد ه كل و شموليت كل در مسأله كالم ميسخن راجع ب. موجودات

  :متعلقات قدرت و رد نظر معتزله

و خـدا بـر هـر    «) 284: هبقر( �me��d�����c��b��alمعتزله معناي فهم شده از آيـه  
خداوند بـر هـر چيـزي كـه بـرايش مقـدور       : گويند را تحريف كرده و مي» چيزي تواناست

  .خدا بر خودافعال بندگان قادر نيست ها و از نظر معتزلي. باشد، قادر و تواناست
آيا خدا بر مثل افعال بندگان قـادر اسـت يـا خيـر؟     : آنان با همديگر اختالف دارند كه

خدا به هـر چيـزي   : گويند، همانند آن است كه گفته شود اگر معناي آيه چنان باشد كه مي
ديگـر عبـاراتي   آفرينـد، و   داند، عالم است، آفريدگار هر چيزي است كه آن را مـي  كه مي

ها صفت كمال قدرت خدا بر هـر چيـز را    از اين رو معتزلي. كه هيچ فايده و سودي ندارند
  .اند سلب كرده

اما از نظر اهل سنت، خداوند بر هر چيزي تواناست و هر چيز ممكنـي زيـر ايـن قـرار     
  .گيرد مي
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و هـم   و چيزي كه ذاتاً محال است مانند اينكه چيزي در آنِ واحد هـم موجـود باشـد   
ناميـده  » شـيء «شود و به اتفاق عقالء  معدوم، اين امر حقيقتي ندارد و وجود آن تصور نمي

  .يا مانند آفرينش خود يا از بين بردن مثل خود و ديگر امور محال. شود نمي
اين اصل، همانا ايمان به ربوبيت عام و كامل خداوند است؛ زيرا ايمان ندارد به اينكـه  

ي است مگر كسي كه ايمان آورده باشد كه خدا بر آن چيزها قادر خدا پروردگار هر چيز
است و به ربوبيت خدا و كمال ربوبيتش ايمان ندارد مگر كسي كه ايمان آورده باشـد كـه   

  .خدا بر هر چيزي قادر و تواناست

  :نيست» شيء«چيز ممكني كه معدوم است، در خارج 
اسـت يـا   » شيء«ظر دارند كه آيا آن، علما راجع به چيز ممكني كه معدوم است، اختالف ن

نيست ولي خداونـد هـر چيـزي را    » شيء«خير؟ قول درست آن است كه معدوم در خارج 
نمايـد و گـاهي    آيد و آن را مقدور مـي  داند كه به وجود مي قبل از آنكه به وجود آيد، مي

 �m��K��J���I��H��Gl:دهـد؛ ماننـد آيـه    كند و از آن خبر مـي  آن را ذكر مي

پس آنچه كـه هنـوز بـه وجـود نيامـده و      . »همانا زلزله قيامت واقعه بزرگي است« )1 :حج(
نيسـت  » شـيء «است امـا در خـارج   » شيء«معدوم است، در علم و لوح المحفوظ و قرآن، 

ــال مــي      ــه خداونــد متع ــان طــور ك ــد هم ¼����½��¾�����¿���m���Ä��Ã��Â��Á��À: فرماي

�Æ��Ål )ا اراده كند، تنها ايـن اسـت كـه بـه     فرمان او هرگاه چيزي ر«) 82: يس
�m��}��|��{��z��y: فرمايـد  در جـاي ديگـري مـي   . »شود باش، پس مي: آن بگويد

��¡������~l )؛ يعنـي  »و خودت را پيش از اين آفريديم كه چيزي نبـودي « )9: مريم
¬����m:فرمايـد  باز خداوند مي. در خارج، چيزي نبودي هر چند در علم خداوند، چيزي بود

¯��®�����¹��¸��¶��µ�� �́�³��²��±��°l )مگر نه ايـن اسـت كـه    «) 1: انسان
  .»مدت زماني بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكري نبود؟
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تشبيه كنندگان صفات خـدا  (ردي است بر مَشبهه « �mS���R��Q �lعبارت
ردي اسـت بـر    )11: شـورى ( �m��W��V�����Ulو عبـارت ) به صـفات مخلوقـات  

پس خداوند سبحان متصف به صفات كمال است و ). كنندگان صفات خداتعطيل (معطِّله 
پس مخلوق هر چنـد شـنوا و بيناسـت، امـا شـنوايي و      . در اين صفات، مثل و مانندي ندارد

آيـد،   از اثبـات صـفات، تشـبيه الزم نمـي    . اش همانند شنوايي و بينايي خداوند نيست بينايي
ست و صفات خـالق آن چنـان اسـت كـه     چون صفات مخلوق آن چنان است كه اليق او ا

  .اليق او است
ــارف    ــوده و ع ــف نم ــدان متص ــود را ب ــدا خ ــه خ ــفاتي را ك ــه   ص ــات ب ــرين مخلوق ت

پروردگارش و به اينكه چه چيزهائي براي خدا واجب است و چه چيزهايي بـر او ممتنـع و   
ت بر ترين و تواناترين مخلوقا ترين مخلوقات به امت خود و فصيح محال است، و خيرخواه

بيان، خدا را بدان متصف نموده، نفي مكن؛ چون اگر چيزي از آن صفات را نفي كني، بـه  
  .نازل شده كفر ورزيده اي) ص(آنچه بر محمد

و هرگاه خدا را به صفاتي كـه خـود را بـدان متصـف نمـوده متصـف كنـي، او را بـه         
بـه مخلوقـاتش   اي، چون چيزي همانند او نيسـت و هرگـاه خـدا را     مخلوقاتش تشبيه نكرده

هـر  : گويـد  ُنعيم بن حماد خُزاعي، استاد بخـاري مـي  . اي تشبيه كردي، به خدا كفر ورزيده
كس خدا را به مخلوقاتش تشبيه كند، كفر ورزيده و هر كس صفاتي را كه خـدا خـود را   

اثبات صفاتي كه خداوند خود را بـدان  . بدان متصف نموده، انكار نمايد كفر ورزيده است
بعـداً سـخن طحـاوي    . خدا را بدان متصف نموده،تشبيه نيست)  ص(يا پيامبر متصف نموده
هركس از نفـي  « :»ومن لَم يتوق النفی والتشبيه، زلَّ ولَم يصبِ التنزيه«: آيد كه رحمه اهللا مي

خود را دور نگه نـدارد، منحـرف   ) صفات خدا به صفات مخلوقات(و تشبيه ) صفات خدا(
  .»به جاي نياورده است) دا راخ(شده و تنزيه 

  :دربردارنده اثبات كمال براي خداوند يكتاست) بهترين وصف(مثل اعلي 



  259         هشرح عقيده طحاوي
  

�:فرمايـد  خداوند متعال خود را متصف نموده بـه اينكـه بهتـرين وصـف از آنِ اوسـت، مـي      
mj��i��h��gf��e��d���c��b��a �l)صفت زشـت بـراي   «) 60: نحل

در جـاي  . »نـد و بهتـرين وصـف از آنِ خداسـت    آور كساني است كه به آخرت ايمان نمي
ــي  ــري مـ ــد ديگـ  �m��q��p���o���n��ml���k��j��i��h��gl: فرمايـ

هـا و زمـين، و اوسـت شكسـت ناپـذير       و براي اوست صـفت برتـر در آسـمان   « )27: روم(
هـا و سـلب    هـا و نقـص   كـه دربردارنـده عيـب    -پس خداوند سبحان صفت زشت. »حكيم

كـه   –بت پرستان قرار داده و اظهار داشـته كـه صـفت برتـر     براي مشركان و  -كمال است
  .براي خداوند يكتا مي باشد -دربردارنده اثبات همه كمال است

پس هر كس صفات كمال را از خداوند متعال سلب نمايد، صفت زشت را براي خدا 
قرار داده و صفت برتري كه خود را بدان متصف نموده و كمال مطلق است و در بردارنده 

صـفت برتـري كـه هـر چـه در موصـوف بيشـتر و        . باشـد  مور وجودي و معاني ثبوتي مـي ا
  . تر و برتر است تر باشد، موصوف به سبب آن صفت برتر از غيرخود، كامل كامل

تـر اسـت، صـفت برتـر از آنِ اوسـت و       از آنجايي كه صفات پروردگار بيشتر و كامل
بلكـه محـال اسـت كـه دو موجـود در      تر است،  خداوند از تمام ماسواي خود بدان مستحق

صفت برتر مشترك باشند، زيرا آن دو موجود اگر از تمامي جهات مثل هـم باشـند، يكـي    
شان بر ديگري برتري ندارد و اگر از تمامي جهات مثل هم نباشند، پس متصف بـه صـفت   
برتر تنها يكي از آن دو موجود است؛ بنابراين محال است كه براي كسي كـه صـفت برتـر    

  1.ز آنِ اوست، مثل و مانندي باشدا

  ):صفت برتر(اختالف عبارات و اقوال مفسران راجع به مثل اعلي 
مختلف است و از ميـان اقوالشـان،   ) صفت برتر(عبارات و اقوال مفسران راجع به مثل اعلي 

مثل اعلي در بردارنده، صفت برتر علم و آگـاهي جهانيـان از آن، وجـود    : گويند برخي مي

                                                
  .214-1/213، »مختصر الصواعق المرسلة«: نگا -1



  هشرح عقيده طحاوي  260
 

خبر از آن و نام بردن آن، و عبارت پروردگار به واسطه علم و معرفـت موجـود    علمي آن،
  .باشد در دلهاي عبادتگذاران و ذكر كنندگان خدا مي

  :پس در اينجا چهار چيز وجود دارد
و اين معناي گفتـه  . ثبوت صفات برتر براي خدا، خواه بندگان آن را بدانند يا نه -اول

  .اند صفت برتر تفسير كرده كساني است كه مثل اعلي را به
و ايـن معنـاي گفتـه دانشـمندان گذشـته و      . 1وجود مثل اعلي در علم و وجـدان  -دوم

مثل اعلي عبارت اسـت از معرفـت و يـاد    :  اند حال است كه مثل اعلي را چنين تفسير كرده
خدا، محبت و تعظيم و بزرگداشـت خـدا، تـرس از خـدا و اميـد بـه خـدا، توكـل بـر او و          

و . به سوي اوست كه در دلهاي عبادتگذاران و ذكر كننـدگان خـدا وجـود دارد   بازگشت 
اين مثل اعاليي كه در دلهاي عبادتگذاران و ذكر كنندگان خدا وجـود دارد، غيرخـدا بـه    
هيچ وجه در آن شريك خدا نيست بلكه آنچه در دلهاي آنان است اختصاص به خدا دارد 

و اين معناي گفته برخـي از مفسـران اسـت    . همچنان كه ذات خدا تنها مختص به خداست
آنچـه در  : ايـن اسـت كـه    �m��ml���k��j��i��h��glمعنـاي  : كه مـي گوينـد  

پرسـتند   دارند و وي را مـي  كنند و او را دوست مي آسمانها و زمين است، خدا را تعظيم مي
ي كننـد و برخـ   شوند و برخـي از او نافرمـاني مـي    هر چند برخي براي خدا شريك قائل مي

كننـد،   پس موجودات روي كره زمـين خـدا را تعظـيم مـي    . صفات خدا را انكار مي نمايند
پندارند، خاضع عظمت خداينـد و بـراي عـزت و كبريـائي خـدا فروتنـي        وي را بزرگ مي

��m��[��Z��Y��XW���V��U��T��S:فرمايـد  خداونـد بلنـد مرتبـه مـي    . كنند مي

��\l )ن اسـت ازآنِ اوسـت، همـه فرمـانبردار     هـا و زمـي   و هر كه در آسـمان « )26: روم
  .»اويند

ذكر صفات خدا، خبر از آن، و منـزه داشـتن صـفات خـدا از عيـب و نقـص و        -سوم
  .همانندي

                                                
  .آمده است» و تصور«عبارت  215ص 1، ج»مختصر الصواعق المرسلة«در كتاب  -1
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محبت و يگانه دانستن متصف به صفت برتر و اخالص براي او توكل بر او و  -چهارم
و اخـالص  تـر باشـد، ايـن محبـت      هر چه ايمان به صفات خدا كامـل . بازگشت به سوي او

  .تر است قوي
  .زنند اقوال علماي گذشته همگي بر اين چهار معني دور مي

و  )27: روم( �m��i��h��glتر از كسي است كه ميان آيه  پس چه كسي گمراه

�m��Q، تعارض ايجـاد مـي كنـد؟ و بـه آيـه      )11: شورى(��mS��R��Q �lآيه
S��R �l  بينـد كـه    را نمـي  كنـد و دنبالـه آيـه    براي نفي صفات خدا استدالل مـي

از  -حتي اين گمراهي برخـي از آنـان  )  11: شورى( ��m��W��V�����Ul:فرمايد مي
به اين كشانده كه به مأمون پيشنهاد كنـد كـه روي پـرده     -قاضي 1جمله احمد بن ابي دواد

يعني كالم خـدا را تحريـف كـرده تـا     . »ليس کمثله شیء وهو العزيز احلکيم«: كعبه بنويسد
  . به اينكه شنوا و بيناست را نفي كنداتصاف خدا 

دوست داشـتم از قـرآن آيـه    : گويد همچنين گمراه ديگري به نام جهم بن صفوان مي
از خداوند عظيم و شنوا و بينا مسألت مي نماييم كه بـا  . را پاك كنم )مث استوی علی العرش(

  !.دارد لطف و كرم خود در حيات دنيا و آخرت ما را بر قول ثابت، ثابت قدم نگه

  :»كمثله«بيان صورتهاي اعراب 
  :صورتهاي متعدد وجود دارد »کمثله«راجع به اعراب 

                                                
در نسخه مصـنف رحمـه اهللا دؤاد بـا همـزه     : عين اين عبارت آمده است) ب(در حاشيه نسخه خطي  -1

فـرج  ابن ابي دواد، ابوعبداهللا احمد بـن  . بيايد» دواد«آمده و درست آن است كه همزه نباشد و به صورت 
وي . او شـاعري بـزرگ و فصـيح و بليـغ بـود     . بن حريز ايادي، قاضي بزرگ، منادي خلق قـرآن اسـت  

در هنگام پيري بـه فلـج مبـتال شـد،     . ها و فضائل زيادي داشت بخشش و سخاوت و ادب وافر و بزرگي
حـالش   شرح. هـ ق وفات يافت240وي سرانجام به سال . متوكل با وي مخالفت كرد و او را بركنار نمود

 .آمده است 171-169صفحات  11، ج »سير أعالم النبالء«در كتاب 
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اوس بـن  . اضـافه شـده اسـت    »کمثله«صله است و براي تأكيد به كلمـه  » كاف« -اول
  :گويد مي1حجر

  ليس کمثل الفتی زهير
  خلق يوازيه فی الفضائل

هـا بـه پـاي او     ر فضـائل و بزرگـواري  كسي مانند جوان دلير، زهير وجود ندارد كه د«
  .»برسد
  : گويد ديگري مي 

  2ما إن کمثلهم فی الناس من بشر
  .»در ميان مردمان، كسي همانند آنان وجود ندارد«

  
  :گويد ديگري مي

  4کمثل جذوع النخيل 3و قتلی

                                                
و وائل بـن حجـر بـه    » جيم«و » حاء«اوس بن حجرَ به فتح : آمده است) ب(و ) أ(در حاشيه نسخه  -1

سـروده و آن را   510ص 7ج» البحر المحيط«اين بيت را ابوحيان در كتاب . »جيم«و سكون » حاء«ضم 
 139ص» الجني الـداني «نسبت داده، اما اين شعر در ديوان وي وجود ندارد و در كتاب به اوس بن حجر 

 .به كسي نسبت داده نشده است

  :مصراع اول اين بيت شعر اين است -2
  سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم

  .»شان نگاه كني سعد بن زيد وقتي به فضل و بزرگي«
به  510ص 7ج» البحر المحيط«؛ و 138، ص»الدانيالجني «؛ 25/9، »تفسير الطبري«اين شعر در كتاب 

 .كسي نسبت داده نشده است

 .تغيير يافته است اما درست آن است كه در اينجا آمده است »و مثلي«هاي خطي به  در اصل نسخه -3

  :بيت كامل اين است -4
  و قتلي كمثل جذوع النخي          ل تغشاهم مسبل منهمر

  .»گيرند درختان خرما، باران ريزان آنان را در بر ميهاي  و گشتگان  همانند ساقه«



  263         هشرح عقيده طحاوي
  

  .»هاي درختان خرما و گشتگان همانند ساقه«
ي باشـد، ايـن صـورت، قـوي و     مـ » شـيء «اسـت واسـم لـيس    » لـيس «خبر » مثله«پس 

داند و موقعي كه بدان خطـاب شـود    نيكوست كه قوم عرب در زبان خود معناي آن را مي
همچنين از قوم عرب، آمده كه اضـافه شـدن كـاف بـراي تأكيـد اسـت       . از او پنهان نيست

  :گويند همچنان كه برخي از آنان مي
  1وصاليات کَکَما يؤثفَين

                                                                                                                     
؛ 16/8؛ تفسير قرطبي 25/9» تفسير الطبري«، 29اين بيت از آنِ اوس بن حجر است كه در ديوانش، ص

بـه معنـاي   » جـذع «جذوع جمع . آمده است 510ص 7، ج»البحر المحيط«؛ و 138، ص»الجني الداني«
 .ران استهم به معناي با» مسبل«ساقه خرما، و 

  :پيش از آن اين ابيات آمده است. اين شعر از آنِ خطام بن نصر مجاشعي است -1
  حي ديار الحي بين الشّهبين 

  و طلحة الدوم و قدتعفَّين                         
  .»اند كه ناپديد شده» سدر«زنده ديار زنده ميان دو كوه كه باالي آن برف است و شكوفه درخت كنار «

  لم يبق من آي بها ُتحلَّين
  غيرحطامِ و رماد كنفين                              

  . »اي ازآنها كه بدان آراسته شود، باقي نماند ها و خاكسترها دو طرف آنجا هيچ نشانه غير از ريزه«
  

  و غير ُنؤِيٍ و حجاجي ُنؤيين   
                    دجاذلٍ أو و دين  و غير و  

  . »و غير از گودال و خطوط دو گودال، و غير آن باقي نمانده است«
  و صاليات ككما يؤثَفين

  .»هاي ديگ گويي موقع گذاشتن ديگ روي آنها بر حالت خود بودند و پايه«
 1؛ سـيبويه، ج 340، ص»االقتضـاب «؛ 368ص 2، ج»الخصائص«؛ 39، ص»مجالس ثعلب«اين شعر در 

؛ 27، ص»الصـاحبي «؛ 42ص 8اثر ابن يعـيش، ج » شرح المفصل«؛ 331ص 2و ج 203و  13صفحات 
، »المقتضـب «؛ 160؛ ص»المؤتلف و المختلـف «؛ 273ص 4و ج 353ص 2و ج 367ص 1، ج»الخزانة«
» الصـحاح «؛ 592ص 4، ج»شـواهد العينـي  «؛ 351اثر جـواليقي، ص » شرح أدب الكاتب«؛ 97ص 2ج
الجنـي  «؛ 9ص 25، ج»تفسـير الطبـري  «؛ 8ص 16، ج»بـي تفسير القرط«، اثر ثفي؛ »التاج«و » اللسان«و
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  .»قع گذاشتن ديگ روي آنها بر حالت خود بودندهاي ديگ گويي مو و پايه«
  :گويد ديگري مي

  1فأصبحت مثل کعصف مأکولٍ

                                                                                                                     
، اثـر  »شـرح شـواهد الشـافيه   «؛ و 139ص 4، اثـر بغـدادي، ج  »شرح شـواهدالمغني «؛ 139، ص»الداني

 »وتـد «به معناي  »ود« .به معناي ناحيه و جانب است »كنف«تثنيه  »كنفين«. آمده است 59بغدادي، ص
هـاي ديـگ    يعنـي پايـه   »اثـافي «، »صاليات«منظور از . يعني نصب شده »جاذل«. يعني ميخ چوبي است

  .اند است، زيرا با آتش سوزانده شده تا اينكه سياه شده
 »مـا «لفـظ  . هم سنگهايي است كه ديگ روي آنها گذاشته مي شود »اثفيه«. آاست »اثفيه«جمع  »اثافي«

مي براي تأكيـد  كاف اولي، حرف جر و كاف دو. ماي مصدري يا ماي موصولي است »ككمـا «در عبارت 
 »يـؤثفين «راجـع بـه وزن   . يعني گويي موقع گذاشتن ديگ روي سنگها، بر حالت خود بودنـد . آن است

است كه همزه آن، زائد است و درست آن  »يؤفعلن«وزن آن، : اي مي گويند عده. علما اختالف نظر دارند
بـر ايـن   . اصل خود آمده اسـت اما به خاطر ضرورت و ناچاري بر  »يكرم«مانند  »يثفين«: بود كه بگويد
آن را ترجيح داده، چون در » شرح تصريف المازني«باشد و ابن جني در  مي »ُفعلية« »أثفيه«اساس وزن 

 .آن ضرورتي نيست

آمـده كـه    402ص 2اثـر عينـي، ج  » شرح الشـواهد «؛ و 55ص 1، ج»سيرة ابن هشام«اين شعر در  -1
  :ازآن، اين است ابيات قبل. سراينده آن رؤبة بن عجاج مي باشد

  ومسهم ما مس أصحاب الفيل
  ولعبت بهم طيرٌ أبابيل               

  .»ور شدند و پرندگان دسته دسته به آنان حمله. آنچه بر اصحاب فيل آمد، بر سر آنان آمد«
  ترميهم   حجارةً  من   سجيل

  فصيروا مثل كعصف مأكول                              
  .»دهند، پس آنها همچون كاه جويده شده، گشتند هايي از گل سفت شده آنها را هدف قرار مي با سنگ«

، گلي است كـه بـه وسـيله    »سجيل«. اصحاب فيل، ابرهه بن صباح أشرم، پادشاه يمن و همراهانش است
بـه   كـه در اصـل  . به كسر همزه و تشديد باء است» إبالة«جمع » أبابيل«. آتش به سنگ تبديل شده است

انـد، بـه آن تشـبيه     اي از پرندگان از آن جهت كه به همديگر چسـبيده  مجموعه. معناي پاكت بزرگ است
زراعتي است كـه  » عصف«. اي از پرندگان است و مفرد ندارد مجموعه» أبابيل«: گويند بعضي مي. اند شده
؛ 203ص 1ج» الكتـاب «در شـواهد سـيبويه در   » كعصـف «بـه جـاي كلمـه    . اش خورده شده است دانه
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  .»پس مانند كاه جويده شده، گرديد«
ايـن   »ليس کهو شـیءٌ «: يعني در اصل چنين بـوده اسـت  . زائد است» مثل«لفظ  -دوم

راي اسم است و قائل شـدن بـه زائـد بـودن حـرف بـ      » مثل«قول، خيلي ضعيف است، چون 
  .تر از قائل شدن به زائد بودن اسم است تأكيد، بهتر و اولي

اصالً هيچ  كلمـه زائـدي وجـود نـدارد، بلكـه ايـن ماننـد قـول عربهاسـت كـه            -سوم
تو آن كـار را نمـي   : ؛ يعني»مانند تو چنين كاري نمي كند« :»مثلک اليفعل کذا«: گويند مي

و راجـع بـه معنـاي مبالغـه در ايـن آيـه       . براي مبالغه آورده شده است» مثل«كه كلمه . كني
اگر مثل و مانندي هم فرض شـود، ماننـد خـدا نيسـت،     «: اند كه معناي آيه چنين است گفته

حاال كه مثل و مانندي براي خدا نيست، وضعيت چگونه است؟ بعضي ديگر، غير از آن را 
  1.»اند، اما قول راجح و اظهر، قول اول است گفته

***  
  »خلَلق بِعلمهخلَق ا«: قوله

                                                                                                                     
ــداني«؛ 214-213ص 4، ج»الكشــاف« ــي ال ــي«؛ 139ص» الجن  2ج» الصــبان«؛ 180ص 1، ج»المغن

  .آمده است» عصف«، »اللسان«؛ و 25ص

عـرب مـي    ����mS����R��Q �l:مـي گويـد   510ص 7ج» البحر المحيط«ابوحيان در كتاب  -1
ن فـرد مخاطـب اسـت؛ گـويي     ، كه منظورشا»كند مانند تو چنين كاري نمي« :»مثلك اليفعل كذا«: گويد

و ايـن بـراي   . انـد  وقتي وصفي را از مانند شخصي نفي كنند، در حقيقت آن را از آن شخص هم نفي كرده
آيـه در ايـن   «: ابيـات مـذكور را آورد و سـپس گفـت    » ..مبالغه است و مانند اين آيه، اين اشـعار اسـت  

و . كنند، آمـده اسـت   ز اطالق ميخصوص بر اساس روشهاي كالم عرب كه مثل چيزي را بر خود آن چي
  :زائد است و براي تأكيد آمده مانند كاف در اشعار زير» مثل«اند كه آنچه طبري و ديگران گفته

  فأصبحت مثل كعصف مأكول
  .»مانند كاه جويده شده، گرديد«

  و صاليات ككما يؤثفين
  .»دهاي ديگ كه گويي موقع گذاشتن  ديگ روي آنها بر همان حالت هستن و پايه«

آيد برخالف كاف، چـون حـرف    ها به صورت زائد نمي اسم است و اسم» مثل«سخن درستي نيست، زيرا 
 .»است و براي زائد بودن، صحيح است
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  .»مخلوقات را پديد آورد در حالي كه نسبت به آنها علم داشت«: ترجمه

  :آفرينش مخلوقات توسط خدا در حالي كه خدا نسبت به آنها علم داشت
هـم  » قَدر«به معناي » َخَلقَ«و . يعني به وجود آورد، پديد آورد، آفريد» َخَلقَ« :شرح عبارت

. اسـت » مخلـوق «مصدر است و در اينجا بـه معنـاي   » الخلق«. كردگيري  آمده، يعني اندازه
مخلوقـات را پديـد آورد در حـالي كـه     : حال است و محالً منصوب؛ يعنـي » بعلمه«عبارت 

�m�����R��Q���P��O��N��M���L: فرمايـد  خداونـد متعـال مـي   . نسبت به آنها علـم داشـت  

��Sl )ل آنكه او باريك بـين آگـاه   داند؟ حا آيا كسي كه آفريده است نمي« )14: ملك

¾��¿���m�����È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À: فرمايـد  در جاي ديگـري مـي  . »است

��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É

���ß��Þ����������Ý��Ü��Û��H��G��F��E��D��C��B��Al )59: انعـــام - 

دانـد، و هرچـه در خشـكي و     را نمـي كسـي جـز او آن   . و كليدهاي غيب نزد اوست«) 60
اي در  افتد مگر آنكـه بـدان آگـاه اسـت، و هـيچ دانـه       درياست مي داند، و هيچ برگي نمي

و . اسـت ] درج[هاي زمين و هيچ َتر و خشكي نيست مگر اينكـه در كتـابي روشـن     تاريكي
» ...انـد د ايد مي گيرد و آنچه در روز كرده برمي] در خواب[اوست كه روح شما را شبانگاه 

  .ها در اين آيات، ردي است بر معتزلي
كـه در  » الحيـدة «رفيق و همنشين امام شافعي رحمه اهللا در كتاب 1امام عبدالعزيز مكي

اش با بشر مريسي نزد مأمون موقعي كه درباره علم خدا از او پرسيد، نقل كـرده،   آن مناظره

                                                
او عبدالعزيز بن يحيي بن عبدالعزيز كتاني مكي از اصحاب و رفيقان امام شافعي است كه علـم و فقـه    -1

« اش ملقـب بـه    او بخاطر زشت روئي. رگي او اعتراف دارنداست، و به فضل و بز را از امام شافعي گرفته
اش صـورت   در زمان مأمون به بغداد رفت و ميان او و بشر مريسي راجـع بـه قـرآن منـاظره    . بود» غول

كه در قضـيه خلـق قـرآن ردي اسـت بـر       -»الحيدة« كتاب . ق وفات يافت.هـ240وي به سال . گرفت
نقل كرده اما نسبت اين كتاب به امام عبدالعزيز مكـي بـه صـحت     كتابي است كه شارح از وي -ها معتزلي
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امام عبدالعزيز سـؤال دربـاره   . »تخدا نادان نيس«: »اليجهل«: گويم بشر گفت، مي: گويد مي
: كرد  تا بشر مريسي به علـم خـدا اقـرار نمايـد امـا بشـر مـي گفـت         صفت علم را تكرار مي

امـام عبـدالعزيز   . كرد كه خداوند عالم اسـت  ، و اعتراف نمي»خدا نادان نيست«: »اليجهل«
ان نيسـت،  اين اسـتوانه نـاد  ]: اگر بگويم[در نفي جهل، مدح و ستايشي نيست، چون : گفت

و خداوند متعال، پيامبران و فرشتگان و مؤمنان را بـه علـم   ] علم براي آن اثبات نشده است[
پس هر كس علم را اثبات نمايد، جهـل را هـم نفـي كـرده امـا هـر       . ستوده نه به نفي جهل

كس جهل را نفي كند، علم را اثبات نكرده است و بر بندگان واجـب اسـت كـه آنچـه را     
بات نموده، اثبات نمايند، و آنچه را كه نفي كرده، نفـي كننـد و از آنچـه    كه خداي خود اث

  1.خدا از آن دست برداشته، دست بردارند
محـال اسـت خداونـد در صـورت     : دليل عقلي بر علم خداوند متعـال ايـن اسـت كـه     

جهل، مخلوقات را بـه وجـود آورد و چـون بـه وجـود آوردن مخلوقـات بـه وسـيله اراده         
اده هم مستلزم تصور چيز اراده شده است و تصور چيـز اراده شـده هـم،    خودش است و ار

علم به چيز اراده شده اسـت، پـس بـه وجـود آورن اشـياء مسـتلزم اراده اسـت و اراده هـم         
و چون در آفريـده هـا   . مستلزم علم است، پس به وجود آوردن اشياء مستلزم علم مي باشد

آن است فاعل اينها نسبت بـه آنهـا علـم     كاري و نظم خاصي وجود دارد كه مستلزم محكم
چـون از ميـان   . داشته؛ زيرا كار محكم و منظم محال اسـت كـه از غيـر عـالم صـادر شـود      

و ممتنع و محـال  . ها، موجوداتي هستند كه عالم باشند و علم هم صفت كمال است آفريده
  : براي اثبات علم خدا دو راه وجود دارد. است كه خالق، عالم نباشد

                                                                                                                     
ميـزان  «بـه  . نرسيده و بنا به گفته امام ذهبي و شاگردش سبكي، ثابت نشده كه اين كتاب از آنِ وي باشد

  .مراجعه كنيد 145ص 2اثر سبكي، ج« طبقات الشافعي«؛ و 639ص 2، ج»االعتدال
شيخ االسالم . كند شود و عدول مي وقتي كه از آن منحرف مي :حاد عن الشي يحيد. مصدر است» الحيدة«

عباراتي از اين كتاب را نقل كرده و بر آن حاشـيه نوشـته   » درءتعارض العقل و النقل«ابن تيميه در كتاب 
 .6/115و  291-290، 288، 281، 273-270، 266، 263-261، 252-2/245: نگا. است

 .باشد آنچه ميان دو كروشه اشت، از محقق مي. صليبابا تحقيق جميل  56و  55الحيدة، صص -1
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دانيم كه خالق كامل تر از مخلـوق و   ما به طور بديهي و ضروري مي: گفته شود -اول
و به طور بديهي و ضروري مي دانيم كه اگر ما دو چيز را . تر از ممكن است واجب، كامل

. شان، عالم و ديگري غيرعالم، باشد، عالم كامل تر از غيرعـالم اسـت   فرض كنيم كه يكي
تـر از او باشـد و ايـن ممتنـع و      آمد كه ممكن، كامل  زم ميبود، ال پس اگر خالق، عالم نمي

  .محال است
هر علمـي در امـور ممكنـي كـه همگـي مخلـوق هسـتند، از جانـب         : گفته شود -دوم

بهره باشد بلكـه او بـه    خداست و محال است كه فاعل و به وجود آورنده كمال، از علم بي
باشـد، كـه خـدا و     ونـد متعـال مـي   و صـفت برتـر از آنِ خدا  . تـر اسـت   علم از همه مسـتحق 

مخلوقات نه در قياس تمثيلي و نه در قياس شمولي با هم يكسـان و برابـر نيسـتند بلكـه هـر      
تـر اسـت و هـر نقصـي كـه       كمالي كه براي مخلوق ثابت شده، خالق به آن كمال مسـتحق 

  .مخلوق از آن منزه شده، خالق به طريق اولي از آن منزه است
***  

  »لَهم أقداراً و قَدر« :قوله
  .»هاي معيني در نظر گرفت خدا براي مخلوقات، اندازه«: ترجمه

: فرقان( ��m���Ã���Â����Á�����À��¿��¾l:فرمايد خداوند متعال مي: شرح عبارت

�m��á��à�����ß��Þ. »اي براي آن تدبير نموده اسـت  ه و هر چيزي را آفريد و حد و انداز« )2

���ã��������âl )ايـم  همانا ما هر چيزي را بـه انـدازه آفريـده   « )49: قمر« .�m��¥��¤��£��¢

��§��¦l )و فرمان خدا همواره سنجيده و حساب شده است« )38: احزاب« .�m��t

��{���z���y��x��w��v����ul )همـان كـه آفريـد و سـامان داد، و آن     «) 3 - 2: اعلى
  .»كه تقدير كرد و هدايت نمود

آمـده كـه آن   ) ص(عمـرو رضـي اهللا عنهمـا از پيـامبر     و در صحيح مسلم از عبداهللا بن
قَدر اهللا مقادير اخللقِ قَبلَ أن يخلُق السموات واألرض خبمسين ألف سنة، «: حضـرت فرمودنـد  
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خداونـد پنجـاه هـزار سـال قبـل ازآفـرينش آسـمان هـا و زمـين،          «: 1»عرشه علی املاِء وکانَ
  .»دهاي مخلوقات را تعيين نمو اندازه

***  
  »وضرب لَهم آجاالً« :قوله

  .»و براي مخلوقات مدتهاي معيني قرار داد«: ترجمه

  :اند و اسباب آنها مختلف است مدتهاي معين مخلوقات، مقدر و مشخص شده
اي  خداوند سبحان مدتهاي معين مخلوقات را مقدر و مشخص نمود به گونـه  :شرح عبارت

ي از آن تأخير كنند و نه پيشي گيرند؛ خداونـد متعـال   كه هر وقت اجلشان سرآمد، نه ساعت
ــد مــي ̄��°�����m:فرماي ��®��¬«��ª��©��̈ ��§���¦l )ــونس ــي «) 49: ي وقت

  .»اجلشان سرآمد، نه ساعتي از آن تأخير كنند و نه پيشي گيرند
 �mk��������j��i���h����g��f��e��d����c��b�l: فرمايد در جاي ديگري مي

دار  هيچ نفسي جز به اذن خدا نخواهد مرد، كه اين سرنوشـتي مـدت  و « )145: آل عمران(
  .»و معين است

ام حبيبـه همسـر   «: و در صحيح مسلم از عبـداهللا بـن مسـعود روايـت شـده كـه گفـت       
شوهرم، رسول خدا و پـدرم، ابوسـفيان و بـرادرم، معاويـه را     ! پروردگارا:گفت) ص(پيامبر

قـد سـألت اهللا   «: فرمـود ) ص(آنگاه پيامبر: ويدعبداهللا بن مسعود گ. براي من باقي بگذار
، ولن يؤخر شيئاً عن 2آلجالٍ مضروبة، وأيامٍ معدودة، وأرزاقٍ مقسومة، لن يعجلَ شيئاً قبل حلّه

حلّه، ولو کنت سألت اهللا أن يعيذک من عذابٍ فی النار وعذابٍ فـی القـرب، کـان خيـراً     

                                                
  .تخريج آن گذشت -1
وجـوب آن و زمـان   «حّلـه، يعنـي   . فتح حاء و كسر حاء: اند گذاري كرده آن را به دو صورت حركت -2

  .حلّ األجل يحلُّ حّلاً وحّلاً: شود گفته مي» آن
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ي را خواسـتي كـه انـدازه و مهلـت آن قـبالً مقـدر شـده، چـون         از خداوند چيز«: 1»وأفضلَ
. انـد  معدود و رزق و روزهـا تقسـيم شـده   ] عمر انسان[زمانهاي مرگ تعيين شده، روزهاي 

انـدازد و چيـزي را از وقـت معيـنش بـه تـأخير        خداوند چيزي را قبل از وقتش به پيش نمي
دوزخ و عذاب قبـر پنـاه دهـد، بهتـر     خواستي كه تو را از عذاب  اگر از خدا مي. اندازد نمي
  .»بود

خداوند متعـال  . پس كسي كه به قتل رسيده، در مدت معين و سرآمد خود مرده است
دانسته و تقدير و تعيين نموده كه اين شـخص بـه سـبب بيمـاري، آن يكـي بـه سـبب قتـل،         

. ..ديگري به سبب ويران شدن خانه، فالني به سبب سوختن و فالني به سبب غـرق شـدن و  
خداوند سبحان مرگ و زندگي را آفريده و سبب مرگ و زندگي را هم آفريـده  . ميرد مي

  .است
از نظر معتزله، كسي كه به قتل رسيده، اجلش بـر او قطعـي شـده و اگـر بـه قتـل نمـي        

اسـاس   ايـن بـاور، باطـل و بـي    . كرد پس او دو اجـل دارد  رسيد، تا زمان اجلش زندگي مي
ه خدا نسبت داده شود كه او اجـل و مـدت معينـي را بـراي     است؛ چون سزاوار نيست كه ب

ماند، يا بـه خـدا نسـبت داده     داند كه او تا زمان اجلش زنده نمي آن شخص قرار داده و مي
دهـد، ماننـد كسـي كـه كـاري       شود كه او اجل فالن شخص را يكـي از دو چيـز قـرار مـي    

ديه بر قاتل به سبب آنكـه   خبر است، يا مانند وجوب قصاص و كند و از عواقب كار بي مي
بر اين اساس معنـاي فرمـوده   . مرتكب كار حرامي شده و اقدام به سبب حرامي نموده است

صله رحـم بـر عمـر    «: 2»صلةُ الرحم تزيد فی العمر«: فرمايد شود كه مي معلوم مي) ص(پيامبر
                                                

زاق وغيرها التزيد وال تنقص عما سـبق بـه   بيان أن اآلجال واألر«باب » في القدر«مسلم در مبحث  -1
، »مسند احمد بن حنبـل «اين حديث در .است  آن  را روايت كرده 33و  32، 2663هاي  ، به شماره»القدر

؛ و 263و  262هـاي   اثر ابن ابي عاصم، شـماره » السنة«؛ 466و  445، 433، 413،  390صفحات  1ج
 .تآمده اس 191-190صص 10، ج»مصنف ابن ابي شيبه«

از طريق نصر بن حمـاد، از عاصـم بـن عمـرو بجلـي، از       100: شهاب قضاعي در مسند خود شماره -2
ر،    «: عاصم بن بهدله، از ابووائل، از ابن مسعود به طور مرفوع روايت كرده كه مـصلة الرحم تزيـد فـي الع

، خشـم  كنـد و صـدقه نهـاني    صله رحم عمـر انسـان را زيـاد مـي    «: »وصدقة السر تطفيء غضب الرب
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نصر بن حماد خيلي ضعيف است و ابويعلي در مسند خود آن گونه كـه  . »گرداند پروردگار را خاموش مي

آمده، از طريق روايت انس بن مالـك آن را آورده اسـت كـه لفـظ آن      151ص  8ج» مجمع الزوائد«در 
رحم دو چيزي هسـتند   همانا صدقه و صله«: »إنَّ الصدقة وصلة الرحم يزيد اهللا بهما العمرَ«: چنين است

در سند اين حديث، صـالح بـن بشـير بـن وداع مـري      . »دهد كه خداوند به سبب آنها عمر را افزايش مي
إنـه مـن أعطـي    «: در همين باب، حديثي از عايشه به طورمرفوع روايت شده كه. هست كه ضعيف است

لخلق، وحسن الجوار يعمرانِ حظه من الرفق، فقد أعطي حظه من خيرالدنيا واآلخرة، وصلة الرحم وحسن ا
هر كس بهره خود از مـدارا و نرمـي را بدهـد، بهـره اش از خيـر دنيـا و       «: »الديار ويزيدان في األعمار

و صله رحم و خوش اخالقي و خوش همسايگي سـرزمين را آبـاد مـي گرداننـد و     . آخرت را داده است
ا روايت كرده و اسناد آن، صـحيح  آن ر 159ص 6احمد در مسند خود، ج. »شوند باعث افزايش عمر مي

راويـان ايـن حـديث    : گويـد  مي 415، ص10، ج»فتح الباري«حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب . است
از علـي روايتـي را بـا ايـن لفـظ       160ص 4، ج»المستدرك«؛ و حاكم در 1879و بزار به شماره . اند ثقه

ه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتـق اهللا وليصـل   من سره أن يمد له في عمره،  يوسع له في رزق«: آورده اند
هر كس دوست دارد كه عمرش طوالني شود و رزق و روزي اش زياد شـود و بـدي از او دور   «: »رحمه

 8ج» المجمـع «هيثمـي در . »شود، پس بايد تقواي خـدا را پيشـه كنـد و صـله رحـم را بـه جـاي آورد       
راويان : گويد هم نسبت داده و مي» جم األوسطالمع«آن را آورده و آن را به طبراني در  153-152صص

 1880و بـزار بـه شـماره    . و عاصم به ضمره هم ثقـه اسـت  . اند بزار بجز عاصم بن ضمره، راويان صحيح
: في التوراة مكتـوب «: فرمود) ص(رسول خدا: روايتي را در همين باب از ابن عباس آورده كه وي گويد

هـر كـس دوسـت    : در تورات نوشته شـده «: »رزقه، فليصل رحمه من أحب أن يزاد في عمره، ويزاد في
حاكم . »اش طوالني شود، پس صله رحم را به جاي آورد دارد كه به عمرش افزوده شود و رزق و روزي

آن را صحيح دانسته و ذهبي هم با آن مواقت نموده است بـا وجـودي كـه     160ص 4ج» المستدرك«در 
 279ص 5و احمـد در مسـند خـود ج   . آن هست كه ضعيف اسـت  سعيد بن بشير ازدي در سلسله اسناد

: »من سرّه النساء في األجل والزيدة في الرزق، فليصل رحمه«: روايتي را از ثوبان با اين لفظ آورده است
اش زياد شود، پس صله رحم را بـه جـاي    هر كس دوست دارد كه مرگش به عقب افتد و رزق و روزي«

؛ ابوداود بـه شـماره   2557؛ مسلم به شماره 5986و  2067شماره هاي  در هيمن باب بخاري به. »آورد
؛ 56شـماره  » األدب المفـرد «؛ بخاري در 266و  247، 156صفحات  3؛ احمد در مسند خود، ج1693

: انـد  روايتي را از انس با ايـن لفـظ آورده   3429؛ و بغوي به شماره 439و  438هاي  ابن حبان به شماره
هـر كـس دوسـت دارد كـه رزق و     «: »رزقه، و ينسأ له في أثره فليصل رحمـه  من أحب أن يبسط في«

  .» اش زياد شود و مرگش به عقب افتد، پس صله رحم را به جاي آورد روزي
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ن شـخص  و خدا مقدر كرده كه اي. ؛ يعني صله رحم سبب طول عمر است»افزايد انسان مي
آورد، پس به اين سبب تا اين موقع زنـدگي مـي كنـد، و اگـر آن      صله رحم را به جاي مي

رد   امـا خداونـد ايـن سـبب را مقـدر      . سبب نمي بود به اين مدت نمي رسيد و زودتر مـي مـ
آورد، پس تـا   همچنين مقدر نموده كه فالن شخص صله رحم را به جاي نمي. نموده است

  .كند فالن وقت زندگي مي

  :دعاي مشروع و آثار آن
آيا از تأثير صله رحـم در افـزايش و كـاهش عمـر، تـأثير دعـا در آن الزم       : اگر گفته شود

  آيد يا خير؟ مي
به ام حبيبـه رضـي اهللا عنهـا    ) ص(خير الزم نمي آيد؛ زيرا پيامبر: در جواب مي گوييم

  .ذكر شد تا آخر حديث كه قبالً »...قد سألت اهللا تعالی آلجالٍ مضروبة«: فرمود
پس معلوم شد كه عمر انسان، مقدر شده اسـت و دعـا بـراي تغييـر آن مشـروع نشـده       

مگـر  . برخالف نجات از عذاب آخرت، كـه دعـا بـراي آن مشـروع گرديـده اسـت      . است
بيني كه دعا براي تغيير عمر وقتي كه منفعـت اخـروي را در بـر دارد مشـروع گرديـده       نمي

) ص(طريق روايت عمار بن ياسر رضي اهللا عنه از پيامبر همچنان كه در دعائي كه نسائي از
اللهم بعلمک الغيب، وقدرتک علی اخللق أحيِنی ما «: آورده، آمده كه آن حضرت فرمودنـد 

                                                                                                                     
؛ 1979؛ ترمـذي بـه شـماره    57به شـماره  » األدب المفرد«، و 5985بخاري در صحيح خود، به شماره 

از طريق روايت ابـوهريره بـه طـور مرفـوع      3430ه ؛ و بغوي به شمار374ص 2احمد در مسند خود، ج
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبـة فـي األهـل، مثـراة فـي      «: اند كه آورده

از خويشاوندانتان چيزي را ياد بگيريد كه به سبب آن صـله رحـم را بـه جـاي     «: »لمال، منسأة في األثر
. شـود  و دوستي در خانواده، افزايش مال و به عقب افتادن مرگ مـي آوريد، زيرا صله رحم باعث محبت 

آن را صـحيح دانسـته و ذهبـي هـم بـا آن       161ص 4ج» المستدرك«اسناد آن، حسن است و حاكم در 
  .موافقت نموده است
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بـه  ! پروردگـارا «: تـا آخـر دعـا   »  1...کانت احلياةُ خيراً لی، وتوفَّنی إذا کانت الوفاةُ خيراً لی
دار مـادام كـه حيـات بـراي مـن       مخلوقات مرا زنده نگه ات بر خاطر علم غيب تو و توانائي

  .»...بهتر است و مرا بميران اگر وفات براي من بهتر است
) ص(حديثي كه حاكم در مسـتدرك خـود از طريـق ثوبـان رضـي اهللا عنـه از پيـامبر       

ال «: فرمايند مي) ص(در اين روايت آن حضرت . كند روايت كرده، اين مطلب را تأييد مي
در2ي  هصـيببالذَّنب ي زقالر حرمجل لير، وإنّ الرر إلّا البمعاء، وال يزيد فی العإلّا الد ر3»القَد :

و انسـان بـه   . كند مگر نيكـي  كند مگر دعا و چيزي عمر را زياد نمي چيزي قدر را رد نمي«
  .»شود واسطه گناهي كه مرتكب شده از افزايش رزق و روزي محروم مي

كنند نذر سبب دفـع بـال و حصـول     فوق ردي است بر كساني كه گمان ميدر حديث 
به ثبـوت رسـيده كـه آن حضـرت از نـذر نهـي       ) ص(از پيامبر» صحيحين«در . نعمت است

                                                
آن را آورده و قـبالً   55و  54صـص  3قسمتي از حديث صحيحي است كه نسائي در سـنن خـود، ج   -1

 .تمام حديث ذكر شد

  .آمده است »اليراد«، )ب(در نسخه خطي  -2
؛ حــاكم در 1090: ، ابــن حبــان بــه شــماره282و  280، 277صــفحات  5ج» المســند«احمــد در  -3
 4، ج»مشـكل اآلثـار  «؛ طحـاوي در  4022و  90: هاي ؛ ابن ماجه به شماره493ص 1، ج»المستدرك«

-441ص 10ي شيبه در مصـنف خـود، ج  ؛ ابن اب1442: ، به شماره»المعجم الكبير«؛ طبراني در 169ص
در سند اين حديث، راوي ناشـناس يـا انقطـاعي    . اند آن  را روايت كرده 3418: ؛ و بغوي به شماره442

 4، ج»مشـكل اآلثـار  «؛ طحـاوي در  2193: وجود دارد اما روايت سلمان فارسي كه ترمذي به شـماره 
اند، شاهدي براي حديث فوق بجـز   ش كردهروايت 6128: ، به شماره»المعجم الكبير«؛ طبراني در 169ص

  .باشد مي» إن الرجل ليحرم الرّزقَ بالذنب يصيبهو«عبارت 
بنـابراين حـديث فـوق بـه     . در سند اين روايت، ابومودود فضه وجود دارد كه مقداري نرمي در او هست

  .سبب روايت سلمان فارسي، حسن است
داوند متعال وقتي اراده كرد كه روح را بيافرينـد، اجلـش   احتمال دارد كه خ: طحاوي رحمه اهللا، مي گويد

را در صورتي كه نيكوكار باشد، چنين و چنان و اگر نيكوكار نباشد، چنين و چنان قـرار دهـد كـه فـرق     
شود و اگـر دعـا در آن نباشـد، فـالن مصـيبت       و اگر دعا در آن باشد، فالن مصيبت از او دفع مي. دارند

  .شود دامنگيرش مي
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نـذر هـيچ خيـري را    «: 1»نه ال يأتی خبيرٍ وإنما يستخرج به من البخيـل إ«: كردنـد و فرمودنـد  
  .»شود يل خارج ميآورد تنها به سبب آن، چيزي از دست بخ نمي

بدان كه دعا تنها در برخي چيزهـا مشـروع و سـودمند اسـت و در برخـي ديگـر هـيچ        
به همين خاطر خدا، كساني را كه در دعا از حد فراتـر مـي رونـد، دوسـت     . اي ندارد فايده
و امام احمـد رحمـه اهللا ناپسـند مـي دانسـت كـه بـرايش دعـاي طـول عمـر شـود و            . ندارد

  .ست كه مقدر شده استاين چيزي ا: گفت مي

و «: )11: فاطر(�����mê��é���è��ç��æ��å��ä���ã��â���á��à lاما راجع به آيه
شود، مگر آنكه در كتابي  هيچ كهن سالي عمر طوالني نمي كند و يا از عمرش كاسته نمي

                                                
؛ و مسلم 6693و  6692، 6608: هاي ؛ بخاري به شماره86و  61صفحات  2، ج»المسند«د در احم -1

. اند و لفـظ حـديث فـوق از آنِ مسـلم اسـت      از طريق روايت ابن عمر آن را آورده) 4( 1639: به شماره
: ؛ طيالسـي بـه شـماره   16ص 7؛ نسائي در سنن خود، ج3287: همچنين ابوداود در سنن خود به شماره

؛ دارمـي در سـنن   363و 362ص 1، ج»مشكل اآلثـار «؛ طحاوي در 2122: ؛ ابن ماجه به شماره1865
و  بيهقي در سنن  304ص 4ج» المستدرك«؛ حاكم در 314؛ ابن ابي عاصم به شماره 185ص 2خود، ج
  .اند آن را آورده 77ص 10خود، ج

؛  بخـاري بـه شـماره    16ص 7؛ نسائي در سنن خود، ج301و  235صفحات  2ج» المسند«و احمد در 
اند كه لفـظ آن   از طريق روايت ابوهريره آن را آورده) 7( 1640:؛ و مسلم به شماره6694و  6609هاي 

إن النذر ال يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن اهللا قدره، ولكـن النـذر يوافـق القـدر، فيخـرج      «: چنين است
نذر چيزي را كه خداونـد مقـدر نكـرده بـه      همانا«: »بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج

آيـد   رساند اما نذر موافق قدر است، پس به سبب نذر چيزهايي از دست انسان بخيل بيرون مي انسان نمي
: روايت نمـوده آمـده اسـت   ) ص(در روايت ديگري كه ابوهريره از پيامبر. »خواست بيرون آيد كه او نمي

اي  نذر نكنيد، چون نذر بهـره «: »شيئاً، وإّنما يستخرج به من البخيلالتنذروا فإن النذر اليغني من القدر «
ابـوداود در سـنن خـود، بـه شـماره      . »آيد از قدر ندارد و تنها به سبب آن از انسان بخيل چيزي بيرن مي

؛ 932: ، بـه شـماره  »منتقي ابن الجـارود «؛ ابن جارود در 112: ؛ حميدي در مسند خود، به شماره3288
؛ حـاكم  364ص 1، ج»مشكل اآلثـار «؛ طحاوي در 1538: ؛ ترمذي به شماره2123شماره  ابن ماجه به

 312: هـاي  ؛  و ابن ابي عاصم به شماره77ص 10؛ بيهقي در سنن خود، ج304ص 4ج» المستدرك«در 
 .اند آن را آورده 313و 
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وجــود دارد، بعضــي  �m��ç��ælراجــع بــه ضــميري كــه در عبــارت. »اســت] مســطور[
نزد مـن درهمـي   «: »عندی درهم ونصفه«: گويند گفته عربهاست كه مياين همانند : اند گفته

از : پس معنايش چنين است. يعني نصف درهم ديگري نزدم هست. »و نصف درهم هست
  1.شود سال ديگري كاسته نمي عمر كهن

̈��©�m��®��¬��«��ª: ي  تأويل و تفسير آيه ��§��¦��¥l  
هـايي اسـت كـه در دسـت      در صـحيفه منظـور، افـزايش و كـاهش    : گويند برخي ديگر مي

̈��©�m��¬��«��ªفرشتگان قـرار دارنـد، و آيـه    ��§��¦��¥���¤��£��¢��¡

��®l )و بـراي هـر امـري موعـدي    [اي  براي هر زمـاني نوشـته  «: )39 - 38: رعد [
كنـد و اصـل كتـاب     تثبيت مي] آنچه را خواهد[كند و  است، خدا آنچه را خواهد محو مي

هـايي اسـت كـه در اختيـار      مي شود كه محو و اثبـات از صـحيفه  ، بر اين حمل »نزد اوست
لـوح    ��m��®��¬��«lدر عبـارت » ¬��®���«و منظور از . فرشتگان است

                                                
: يعنـي  ��m�ã��â�����á��à��lآيـه : آمده اسـت  480ص 6اثر ابن جوزي، ج» زاد المسير«در كتاب  -1

كه ضمير بـه  » هاء«راجع به ضمير  ��m��ç��æ��å��älو در عبارت. شود عمر هيچ كس طوالني نمي
اين ضمير كنايه از عمر ديگري است كـه در ايـن    -قـول اول : اضافه شده دو قول وجود دارد» عمر«لفظ 

ـ  . »شود و از عمر ديگري كاسته نمي«: صورت معناي آيه چنين است ت عـوفي از ابـن   اين معنـا در رواي
عباس آمده و مجاهد هم قائل به آن است، و ابن جرير طبري آن را اختيار كرده و حافظ ابن كثيـر از وي  

از آن، ضمير كنايه شده گويي همان شخص اول است؛ زيرا لفـظ دوم اگـر   : فراء گويد. پيروي نموده است
. »شـود  سالي كاسـته نمـي   عمر هيچ كهنو از « : مانند آن است كه بگويد. باشد ظاهر شود همانند اول مي

؛ »من يك درهم و نصـف درهـم دارم  «: »عندي درهم ونصفه«: گويند هاست كه مي يعني مانند كالم عرب
گـردد،   كه قبالً ذكر شده بر مي »معمر«اين ضمير به لفظ  -قول دوم. يعني نصف درهم ديگري نزدم هست

شبي از عمر اين كهن سال نمـي گـذرد مگـر آنكـه      هيچ روز يا«كه در اين صورت معناي آيه اين است 
عمرش اين قدر سال اسـت سـپس   : در اول كتاب نوشته شده: گويد سعيد بن جبير مي. »نوشته شده است

اين معنـا  . يك روز، دو روز، سه روز از عمرش گذشته تا اينكه عمرش تمام شود: پايين كتاب نوشته شده
 .»و عكرمه و ابومالك قائل به آن هستنددر روايت ابن جبير از ابن عباس آمده، 
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���m �£��¢��¡�lو سياق آيه بر اين وجـه داللـت دارد، و آن آيـه   . باشد محفوظ مي

̈��©��m:سپس فرموده» اي است براي هر زماني نوشته«: ��§��¦��¥ l������)39 :رعد( 
يعنـي از آن نوشـته   . »كنـد  تثبيت مـي ] آنچه را خواهد[كند و  خدا آنچه را خواهد محو مي«

يعنـي لـوح   » و اصل كتاب نزد اوست« ��m��®��¬��«l:و. كند محو يا ثبيت مي
  .محفوظ نزد اوست

كنـد وآن را نسـخ    خداوند آنچه بخواهد از شريعتها محو مـي : عده ديگري مي گويند
سياق آيه بر اين قـول نسـبت   . كند كند وآن را نسخ نمي بخواهد تثبيت مينمايد و آنچه  مي

��m��¡���~���}��|��{��z��y��x�������w��vبه قول اول بيشتر داللت مي كند، و آن آيه

���¤��£��¢l )اي بيـاورد و جـز بـه     و هيچ پيامبري را نرسد كـه معجـزه  «) :38: رعد
خداوند متعال خبـر  . »است] اي هر امري موعديو بر[اذن خدا، و براي هر زماني نوشته اي 

آورد از جانـب   آورد بلكه آنچه مـي  داده كه پيامبر آيات و معجزاتي را از جانب خود نمي
��m©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡ �l:فرمايد سپس در دنباله مي. خداست

آنچـه   خـدا . اسـت ] و براي هر امري موعدي[اي  براي هر زماني نوشته«:  )39 - 38: رعد(
يعني شريعتهاي آسماني زمان و . »كند تثبيت مي] آنچه را خواهد[كند و  را خواهد محو مي

پس خـدا آنچـه را خواهـد از    . نهايتي دارند سپس به وسيله شريعت ديگري نسخ مي شوند
  .كند كند و آنچه را خواهد تثبيت مي شريعتهاي آسماني هنگام به سرآمدن زمان نسخ مي

  .ديگري هم وجود دارد در اين آيه اقوال
***  

  .»ومل يخف علَيه شیٌء قَبلَ أن يخلُقَهم، وعلم ما هم عاملُونَ قَبلَ أن يخلُقهم« :قوله
چيزي از موجودات قبل از اينكه خدا آنها را بيافريند، بر خدا پوشيده نيسـت  «: ترجمه

  .»ندكن و قبل از اينكه آنها را بيافريند، دانسته كه چه كار مي

  :شمول و فراگيري علم خدا
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دانـد چيـزي كـه نبـوده      شود و مـي  داند چه بوده و چه مي خداوند سبحان مي :شرح عبارت
 )28: انعام( �m����O��N��M��L��K��Jl: : فرمايد اگر باشد چگونه است؛ همچنان كه مي

. »گردنـد  شك به همان چه از آن نهي شده بودند، بـاز مـي   و اگر هم بازگردانده شوند، بي«
شوند، امـا خبـر داده كـه اگـر بازگردانـده شـوند،        داند كه آنان بازگردانده نمي هر چند مي

همچنـان كـه در جـاي ديگـري     . گردند شك به همان چه از آن نهي شده بودند، باز مي بي

ــي ــد مـ ̈��©���m��ª: فرمايـ ��§��¦��¥���¤£��¢���¡�����~��}l 

كرد، و اگـر هـم    سراغ داشت ايشان را شنوا مي و اگر خداوند خيري در آنها«) 23: انفال(
هـا   در اين آيه ردي است بر رافضي. »شنواشان كرده بود با حالت اعراض پشت مي كردند

خـدا چيـزي را قبـل از آنكـه آن را بيافرينـد و بـه وجـود آورد،        : هـا كـه معتقدنـد    و قدري
  .شود رباره آن بحث مياين مسأله از فروعات قضيه قدر است كه بعداً بيشتر د. داند نمي

***  
  .»و أمرهم بِطَاعته، و نهاهم عن معصيته«: قوله

اش نهـي   و مخلوقات را بـه اطاعـت از خـدا امـر كـرده و آنهـا را از نافرمـاني       «: ترجمه
  .»نموده است

طحاوي رحمه اهللا پس از ذكر آفرينش و قدر، امر و نهي را ذكر كـرده   :شرح عبارت
اين نكته است كه خداوند متعـال مخلوقـات را بـراي عبـادت خـود آفريـده       و اين اشاره به 

) 56: ذاريات( ��m��i���h��g��f��e��d���cl:فرمايد  همچنان كه مي. است
: فرمايـد  در جاي ديگري مي. »و جن و انس را نيافريدم مگر براي اينكه مرا پرستش نمايند«

�mR����Q���P���O��N��M���L��K �l)ن كه مرگ و زنـدگي را  هما« )2: ملك
  .»آفريد تا شما را بيازمايد كه كدامتان به عمل نيكوتراست

***  
  

وکُلَّ شیٍء يجری بِتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفُذ، ال مشيئةَ للعباد إلّا ما شاَء لَهم، «: قوله
  .»فَما شاَء لَهم کانَ، وما لَم يشأ لَم يکُن
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  :شود و هر چه نخواهد نمي شود مي هر چه خدا خواهد،

��m��r�����q��p��o��nm��l��k���j��i��h:فرمايـد  خداوند متعال مي :شرح عبارت

���t��sl )كند و مشيت خدا  هر چيزي به تقدير و مشيت خدا حركت مي«) 30: الدهر
بندگان مشـيت و خواسـتي ندارنـد مگـر آنچـه خداونـد       . جاري است] در همه موجودات[

شـود، و هـر چـه نخواهـد،      ا خواسته، پس هـر چـه خـدا بـراي آنهـا بخواهـد، مـي       براي آنه
  .»شود نمي

�m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl )خواهيـد   و شما نمـي «  )29: تكوير

�m��G��F����E���D��C��B. »مگــر آن كــه خــدا، پروردگــار جهانيــان بخواهــد

�T��S��R������Q��P���������O��N��M��L�����K��J���I���H�l )ــام ــا «: )111: انع و اگــر م
آمدنـد، و همـه    فرستاديم، و مردگان با آنان به سخن مـي  فرشتگان را به سوي آنها مي] همه

آورنـد، مگـر اينكـه خـدا      آوريم، باز هم ايمان نمـي  چيز را فوج فوج در برابرشان گرد مي

اسـت  خو و اگـر پروردگـار تـو مـي    « )112: انعام(�mm��l��k��j���i �l: » ...بخواهـد 
و «:)99: يــونس(�m_���^��]��\��[��Z��Y��X��W �l. »كردنــدچنــين نمــي

] بـه اجبـار  [انـد همـه آنهـا يكسـره      خواست، قطعاً كساني كه در زمين اگر پروردگار تو مي
�m��N��M��L���K��J��IH��G��F��E��D��C���B��A. »آوردنـد  ايمان مي

U��T���S��R��Q��P��O l )بخواهـد   پس هر كس كه«:)125: انعام�
اش را بـراي اسـالم بگشـايد، و هـر كـه را بخواهـد در گمراهـي وانهـد،          هدايت كند، سينه

خداونـد بلنـد   . »تر گرداند؛ چنان كه گويي در آسمان باال مي رود اش را تنگ و تنگ سينه

¢��£�������¤��¥�����¦����m:فرمايد آنگاه كه بـه قـومش گفـت    مي) ع(مرتبه از زبان نوح 

���ª��©��¨��§°��¯��®��¬����������« �l)و اگـر مـن بخـواهم شـما را انـدرز      «: )34: هود
بخواهد گمراهتان كند، اندرز مـن شـما را   ] به سزاي كفرتان[ دهم، در صورتي كه خداوند

�m��j��i��h��g���f��e��d: فرمايـد  در جاي ديگـري مـي  . »سودي نخواهد بخشيد
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��n��m��l��kl )گـذارد، و هـر    راه مي واهد بيخدا  هر كه را بخ«:  )39: انعام
دهنـد هـر چـه     و ديگر داليلـي كـه نشـان مـي    . »دهد كه را بخواهد بر راه راست قرارش مي

خواهـد در ملـك    چگونه چيزي كه خدا نمي. شود شود و هر چه نخواهد، نمي بخواهد، مي
تـر و كـافرتر از كسـي اسـت كــه      چـه كسـي گمـراه   ! آيـد  اش بـه وجـود مـي    و فرمـانروايي 

رد خداوند ايمان را از كافر خواسته و كافر هم كفر را خواسته، پس خواسـت كـافر   پندا مي
  .بسيار برتر و واالتر است: گويند خدا از آنچه مي! بر خواست خدا غلبه يافت

  :اشکاالت و شبهات وارده بر سه آيه و پاسخ به آا
  :كند آيات زير بر اين قضيه اشكال وارد مي: اگر گفته شود

- �m��P��O��X��W��V��U��T��S���R�����Ql )148: انعـــــــــام(: 

  .»آورديم اگر خدا مي خواست، نه ما و نه پدران ما شرك نمي: مشركان خواهند گفت«

- �m��P��O�����N��M��L���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��A

U��T��S���R��Q�l)خواسـت، چيـزي    اگـر خـدا مـي   : و مشركان گفتند«: )35: نحل
  .»...پرستيديم نميغير از او را 

- �m��Â��Á����À��¿��¾��½¼��»��º��¹��̧ ���¶µ��´��³��²��±��°l 

آنان به اين . پرستيديم خواست، آنها را نمي اگر خداي رحمان مي: و گفتند«:)20: زخرف(
  .»گويند علم ندارند و جز دروغ نمي] سخن[

آنان شرك را  در اين آيات، خداوند مشركان را مورد مذمت و نكوهش قرار داده، و
همچنين خدا، ابليس را مذمت كرده و او گمراهي خـود  . اند به خواست خدا، مرتكب شده

: حجـر ( �m{��z��y��x��w����v��ul: را به خدا نسبت داده، آنگاه كه گفت

در روي زمـين حتمـاً   ] باطـل را [به سبب آنكه مرا گمراه كردي، من هـم  ! پروردگارا« )39
  .»آرايم برايشان مي

  :شان از قرار زير است اسخ به اين شبهات، جوابهائي داده شده كه بهتريندر پ
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خداونـد اعتقـاد و باورشـان را رد كـرده، چـون آنـان بـه مشـيت و خواسـت خـدا            -1
اگـر خـدا از   : گفتند پسندد و مي  استدالل كردند كه خداوند از آن راضي است و آن را مي

پـس مشـيت خـدا را    . خواسـت  ت، آن را نميدانس آمد و آن را ناپسند و بد مي آن بدش مي
اسـاس   دليل رضايت خدا براي آن كار قرار دادند، خدا هم آن باور را رد نمود و آن را بي

  .دانست
خدا اعتقـاد و باورشـان مبنـي براينكـه مشـيت و خواسـت خـدا، دليلـي بـراي امـر            -2

  1.اساس دانست خداوند به آن است، رد نمود وآن را بي
                                                

آنچه در اين خصوص منتفي است، مشيت تشريعي خدا مي باشد، چـون خداونـد سـبحان بـر زبـان       -1
يعني از روي تقدير آنـان شـرك    –و راجع به مشيت . پيامبران و فرستادگانش آنان را از شرك نهي نمود

خداوند متعال آتش دوزخ و اهل آن از شـياطين   آنان هيچ حجت و دليلي در آن ندارند، چون -ورزيدند
پسندد و در اين خصوص حجت و دليل رسا و سـخنان   و كافران را آفريده و او كفر را براي بندگانش نمي

  .قاطع را ارائه نموده است
اي اسـت كـه بايـد     اينجا نكته« : گويد مي 48-47، صص»شفاء العليل«عالمه ابن قيم رحمه اهللا در كتاب 

وجه كرد و اشكاالت و ايرادات زيادي كه براي كساني كه در اين زمينه علم وآگاهي ندارند، پـيش  بدان ت
نكته اين است كه آفرينش و فرمان از آنِ خداسـت و  . رود آيد، در صورت شناخت آن نكته از بين مي مي

خـدا متعلـق    مشيت و خواست. امر تشريعي و ديني) 2. امر تكويني و تقديري) 1: امر خدا دو نوع است
همچنين مشيت و خواست خدا متعلق به چيزهايي است كه خـدا دوسـتش   . به خلق و امر تكويني اوست

گيرد همان طور كه ابليس را آفريـده   همه اينها زير مشيت و خواست خدا قرار مي. دارد يا دوستش ندارد
در حـالي كـه از آنهـا بـدش      آيد و شياطين و كفار و افعال ناپسند را آفريده در حالي كه از وي بدش مي

اما محبت و رضـا و خوشـنودي خـدا    . گيرد بنابراين، مشيت خداوند سبحان همه آنها را در بر مي. آيد مي
پـس هـر چـه از آن باشـد،     . متعلق به امر ديني و تشريعي است كه بر زبان پيامبرانش تشريع نموده است

حبوب و خوشايند است و به مشيت و خواست محبت و مشيت خدا به آن تعلق بسته و براي پروردگار، م
و هر چه از آن نباشد، محبت و امـر  . خدا واقع شده، مانند طاعت و عبادت فرشتگان و پيامبران و مؤمنان

تشريعي خدا به آن تعلق بسته ولي مشيت و خواست خدا به آن تعلق نبسته است و هر چه از كفر و فسق 
ـ   ت خـدا بـه آن تعلـق بسـته ولـي محبـت و رضـا و امـر         و معصيت در آن يافت شود، مشـيت و خواس

و هر چه از كفر و فسـق و معصـيت در آن يافـت نشـود، مشـيت و      . اش به آن تعلق نبسته است تشريعي
و . ديني و تشـريعي » محبت«تكويني است و لفظ » مشيت«پس لفظ . محبت خدا به آن تعلق نبسته است
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بـه سـبب مخالفـت بـا شـريعت و امـر او كـه پيـامبرانش از طـرف او           خدا آنـان را  -3
آنان مشـيت عـام   . اند و در كتابهاي آسماني آمده، از انجام اين كار نهي كرده است آورده

خدا را دستاويز شرك و كارهاي ناپسند خود قـرار داده و مشـيت را از روي توحيـد ذكـر     
. خدا و دفع كننده شريعت خدا ذكـر كردنـد  نكردند، بلكه به خاطر مخالفت با امر و فرمان 

مانند اعمال زنديقان و جاهالن، كه وقتي به كاري امر شوند يا از كـاري نهـي شـوند، فـوراً     
دزدي در مقابل عمر رضي اهللا عنه به تقدير اسـتدالل كـرد   . كنند به تقدير خدا استدالل مي

من هـم دسـتت   : گفتحضرت عمر هم . اين تقدير خدا بوده كه من دزدي كردم: و گفت
كنـد آنجـا كـه     اين آيه، ايـن مطلـب را تأييـد مـي    . كنم را به خاطر قضا و قدر خدا قطع مي

�m����b��a��̀: فرمايد مي ����_��^l )پيشينيان آنها نيز همـين  « )148: انعام
. پس معلوم شد كه منظور و مقصود آنـان، تكـذيب اسـت و الغيـر    . »گونه تكذيب كردند

  !نند كه خدا آن را تقدير كرده، آيا از غيب اطالعي دارند؟دا آنان از كجا مي

  :داستان حجت آوردن آدم براي موسي و بيان معناي آن
پس راجع به استدالل آدم بـه تقـدير در مقابـل موسـي عليهمـا السـالم چـه        : اگر گفته شود

ل آيا مرا به خاطر كاري كه خداوند چهل سال قبـ : گوييد آنگاه كه آدم به موسي گفت مي
داد كـه آدم    گـواهي ) ص(كني؟ و پيامبر از آفرينش من، براي من مقدر نمود، سرزنش مي

  1.به وسيله اين حجت بر موسي غلبه يافت

                                                                                                                     
اراده ديني كـه   -دوم. اراده تكويني، كه همان مشيت است -اول: شود به دو قسمت تقسيم مي» اراده«لفظ 

و » ال يحـب الَفسـاد  «و آيـه  » ال يرضي لعباده الكُفرو«وقتي اين را دانستي، پس آيه . همان محبت است
با نصوص قدر و مشيت عام كه دال بر وقوع آن كار بـا مشـيت و قضـا و قـدر     » ال يريد بُكم العسرَ«آيه 

صفحات  8، ج»الفتاوي«به كتاب . دارد، جون محبت فرق دارد و امر با خلق فرق داردخداست، تناقض ن
  . مراجعه كنيد 200-197و  188، 131، 58-61
» المؤطـأ «؛ مالـك در  2652؛ مسلم به شماره 7515و  6614، 4736، 3409هاي  بخاري به شماره -1
؛ 398و  268، 264، 248 صـفحات  2؛ احمد در مسند خـود، ج 1115؛ حميدي به شماره 898ص  2ج

هـاي   ؛ ابن ابي عاصم به شـماره 2134؛ ترمذي به شماره 80؛ ابن ماجه به شماره 4701ابوداود به شماره 
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ما اين حديث را قبول داريم و گوش بـه فرمـان آن هسـتيم،    : در جواب گفته مي شود
يـانش  كنـيم و راو  به صحت و ثبوت رسيده است و آن را رد نمي) ص(چون از رسول خدا

  .كنيم اند و آن را تأويل نمي اين كار را كرده» قدريه«كنيم آن گونه كه  را تكذيب نمي
اما صحيح آن است كه آدم به قضا و قدر براي گناه استدالل نكرد، چون او نسبت بـه  

تر بود بلكـه حتـي تـك تـك فرزنـدانش از مؤمنـان بـه قـدر          پروردگارش و گناهش آگاه
نسـبت بـه پـدرش و گنـاه او     ) ع(ن كار، باطـل اسـت و موسـي    كنند، چون اي استدالل نمي

اش را  را به خاطر گناهي كه از آن توبه كرده و خداونـد توبـه  ) ع(تر بود از اينكه آدم  آگاه
بلكـه مالمـت تنهـا بـه خـاطر آن      . پذيرفته و او را برگزيده و هدايتش كرده، سرزنش نمايد

هم فقط براي آن مصـيبت  ) ع(پس آدم. دمصيبتي بود كه فرزندانش را از بهشت بيرون كر
شـود نـه    به قدر استدالل كرد نه براي خود گناه، چون موقع مصايب بـه قـدر اسـتدالل مـي    

  .موقع معايب
پـس هـر بـال و    . اين توجيه، بهترين معنايي است كه براي حديث مـذكور شـده اسـت   

ضي اسـت و در آن  مصيبتي كه تقدير شده، بايد تسليم آن شد، چون خداوند كامالً بدان را
اما راجع به گناهان بايد گفت كـه بنـده نبايـد گنـاه كنـد و اگـر گنـاه        . حكمتي نهفته است

پـس او در ايـن حـال از معايـب و گناهـان توبـه       . كرد، بايد طلب بخشش نمايد و توبه كند
}��|��{���m: فرمايـد  نمايد؛ خداوند متعال مـي  كند و بر مصايب و بالها صبر مي  مي

�̀ ��_���~���al )پس صبر كن كـه وعـده خـدا حـق اسـت، و      « ) 55: غافر
«��¼��½��¾���m: فرمايـد  در جـاي ديگـري مـي   . »...براي گناهت آمرزش بخـواه 

                                                                                                                     
ــه در 145و  140، 139 ــن خزيم ــد«؛ اب » الشــريعة«؛ آجــري در 109و  56، 54، 9صــفحات » التوحي
و ابـوداود  . انـد  ه آن را آوردهاز طريق روايت ابوهرير 1034و  1033هاي  ؛ و اللكائي به شماره181ص

؛ و 180؛ آجـري ص 144-143صـص » التوحيد«؛ ابن خزيمه در 2146؛ بزار به شماره 4702به شماره 
  .اند از طريق روايت عمر آن را آورده 137ابن ابي عاصم به شماره 
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Á�����À��¿ �l)و اگر اسـتقامت و پارسـائي كنيـد، نيرنـگ     «1)120: آل عمران
  .»رساند  آنها هيچ زياني به شما نمي

، او »به سبب آنكه مرا گمـراه كـردي  ! پروردگارا« :»رب بِما أغويتنی«: اما گفته ابليس
تنها به خاطر استداللش به قدر براي گناهش مذمت شـده نـه بـه خـاطر اعتـراف بـه قـدر و        

¢��£�������¤��¥�����¦���m: را شنيدي كه به قـومش گفـت  ) ع(آيا سخن نوح . اثبات آن

��¶��µ�� �́�³��²���±°��¯��®��¬�����«���ª��©��¨��§l )ــود و « )34: ه
بخواهـد  ] بـه سـزاي كفرتـان   [اگر من بخواهم شما را اندرز دهم، در صورتي كـه خداونـد   

گمراهتان كند، اندرز من شما را سودي نخواهد بخشيد، او پروردگار شماست و بـه سـوي   
  :شاعر چه خوب گفته است. »شويد او بازگردانده مي

  فما شئت کان وإن مل أشأ
  وماشئت إن مل تشأ مل يکن

و هر چه بخواهم در صورتي كه تو . شود هر چند من هم نخواهم ه بخواهي ميهر چ«
  .»شود نخواهي، نمي

به قدر نگاه كردم، متحير و گـيج شـدم، سـپس    : نقل است كه گفت 2از وهب بن منّبه
ترين مردمان از قضـا و قـدر،    دوباره به آن نگاه كردم، متحير و گيج شدم، و ديدم كه آگاه

ترين مردمان نسبت بـه قـدر و قضـا، از     كشند و جاهل يشتر از آن دست مياز همه مردمان ب
  .گويند همه مردمان بيشتر درباره آن سخن مي

                                                
  .324-319و  8/108، »الفتاوي«: نگاه -1
ن كامل بن سيج بن ذي كبار، اهل صنعاء يمن، بـرادر  او امام و عالمه اخباري قصصي، وهب بن منبه ب -2

ق در زمان خالفت عثمان والدت يافت و به جاهاي متعددي سـفر  . هـ34او در سال . همام بن منبه است
او روايتهاي مسـند را خيلـي كـم نقـل     . كرد و از چندين نفر از صحابه و تابعين علم و دانش را اخذ نمود

ـ 110وي به سـال  . هاي اهل كتاب است ئيليات و صحيفهكرده و فراواني علمش در اسرا ق و بنـا بـه   . هـ
صـفحات   4، ج»سـير أعـالم النـبالء   «شرح حالش در كتاب . ق وفات يافت. هـ113گفته بعضي به سال 

  .آمده است 544-557
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  .  »يهدی من يشاُء، ويعصم ويعافی فضالَ، ويضلُّ من يشاُء، ويخذُلُ ويبتلی عدالً« :قوله
ضـل خـود او را   كنـد و از روي لطـف و ف   هر كس را كه بخواهد هدايت مي«: ترجمه

دهد، و هر كـس را كـه بخواهـد     كند و از رنج و بيماري عافيتش مي حمايت و محفوظ مي
كنـد و بـه رنـج و بيمـاري گرفتـارش       كند و از روي عدل او را خوار و ذليل مـي  گمراه مي

  .»سازد مي

  :مسأله هدايت و گمراهي
تـر بـراي    هتر و شايسـته ها كه معتقدند كار ب عبارت فوق ردي است بر معتزلي :شرح عبارت

  .اين عبارت، همان مسأله هدايت و گمراهي است. بنده بر خدا واجب است
هدايت از جانب خداست، بدين صورت كه خداوند راه راست : معتزلي ها مي گويند

كند، ولي گمراهي از جانب خود شـخص اسـت، چـون گمـراه ناميـدن بنـده بـا         را بيان مي
گمراه است، موقع خلـق گمراهـي در درون بنـده بـه وسـيله      حكم خداوند بر بنده به اينكه 

افعال بندگان، مخلوق خودشـان  : اين رأي بر اساس اصل فاسدشان است كه. خودش است
�mh��g��f��e�������d��c��b��a��`��_ �l: دليل نظر ما، ايـن آيـه اسـت   . است

دايت كنـي،  هـ ] به اجبار[تواني  در حقيقت تو هر كه را دوست داري نمي« 1)56: قصص(
بـود،   و اگـر هـدايت، بيـان راه مـي    . »كند ليكن خداست كه هر كس را بخواهد هدايت مي

چون آن حضرت راه را بـراي همـه اعـم از    . بود صحيح نمي) ص(اين نفي هدايت از پيامبر
همچنـين آيـات زيـر،    . كساني كه دوستشان داشته و كساني كه دوستشان نداشته بيان نمود

  .كند نظر ما را تأييد مي

�m��W��V������U��T��S��Rl ) خواسـتيم، بـه هـر     و اگـر مـي  « )13: هسـجد
  .»...داديم هدايتش را مي] از روي جبر[كسي 

                                                
اثبات نمـوده، نشـان دادن خيـر و حـق اسـت و      ) ص(هدايتي كه خداوند براي پيامبر: گويند يعلما م -1

نفي كرده، ياري دادن براي طي راه راست و توفيـق انسـان جهـت پيمـودن راه     ) ص(ي كه از پيامبرهدايت
  .باشد كه اين نوع، خاص خداوند سبحان است وآن را به احدي غير از خود نبخشيده است راست مي
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�m¬��«���ª��©��¨��§��¦ �l)كنـد   خدا هر كه را بخواهد گمراه مـي «) 31: مدثر
  .»كند و هر كه را بخواهد هدايت مي

كه بيان راه راست عام است و هـر   -اگر هدايت از طرف خدا، بيان راه راست مي بود
همچنـين ايـن آيـات،    . مقيد كردن آن به مشيت خدا صحيح نبـود  -گيرد كسي را در بر مي

: صـافات ( �m��d��c��b���a��`��_l: فرمايد دليل نظر ما هستند، آنجا كه مي

. »بـودم ] در آتش[ترديد من نيز از احضار شدگان  و اگر رحمت پروردگارم نبود، بي« )57
�mh����m��l��k��j��il )ــام ــي  « )39: انع ــد ب ــه را بخواه ــر ك ــدا ه راه  خ
  .»دهد گذارد و هر كه را بخواهد بر راه راست قرارش مي مي

***  
  .»وکُلُّهم يتقَلَّبونَ فی مشيئته، بين فَضله وعدله« :قوله

  .»شوند و همه مخلوقات ميان فضل و عدل خدا در مشيت او دگرگون مي«: ترجمه
��m����W��V��U:فرمايـد  مخلوقات چنان هستند كه خداوند متعال مـي  :شرح عبارت

[���Z������Y����X �l)اوسـت كـه شـما را آفريـد، كـه برخـي از شـما        « ) 2: تغابن
پس خدا هر كه را به ايمـان هـدايت كنـد، از روي فضـل و لطـف      . »كافرند و برخي مؤمن

ردانـد، از روي عـدل خـود اسـت و شـكر      خود است و شكر براي او، و هر كه را گمراه گ
اين مطلب بعداً به اميد خدا بيشتر مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، چـون شـيخ   . براي او

طحاوي رحمه اهللا بحث درباره قضا و قدر را در يك جا نياورده بلكه در جاهاي متعـددي  
ررسـي قـرار   از آن سخن گفته، بنابراين به ترتيب و هر يك در جاي خود مـورد بحـث و ب  

  .گيرند مي
***  

  .»وهو متعالٍ عن األضداد واألنداد« :قوله
  .»خدا از مخالف و همتا و شريك، واال و برتر است«: ترجمه
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پس خداوند سبحان هيچ مخـالف و  . ضد، يعني مخالف و ند يعني مانند :شرح عبارت
و همتـا و ماننـدي   . شود شود و هر چه نخواهد، نمي معارضي ندارد بلكه هر چه خواهد، مي

و « )4: اخـالص ( �m���S��R��Q��P��O��Nl: فرمايـد  ندارد، همچنان كه مي
اهللا به نفـي مخـالف و همتـا بـراي      استاد طحاوي رحمه. »هيچ كس همتا و همگون او نيست

پندارند انسان، فعل و كـار خـود    ها را رد كند كه مي خدا اشاره  كرده تا رأي و نظر معتزلي
  .دكن را خلق مي

***  
  .»ال راد لقَضائه، والمعقّب لحکمه، والغَالب لأمرِه« :قوله

گردانـد و چيـزي حكـم خـدا را بـه عقـب        هيچ چيز قضـاي خـدا را بـر نمـي    «: ترجمه
  .»يابد اندازد و چيزي بر امر خدا غلبه نمي نمي

تـأخير   گردانـد و چيـزي حكـم خـدا را بـه      چيزي قضاي خدا را بر نمـي  :شرح عبارت
  .شود، بلكه او، خداي يكتا و چيره است اندازد و چيزي بر امر خدا غالب نمي نمي

***  
  .»آمنا بِذلک کُلِّه، وأيقَنا أنَّ کُالً من عنده« :قوله

  .»به همه آنها ايمان داريم و يقين داريم كه هر چيزي از جانب اوست«: ترجمه
يقن «از . ايقان، به معناي استقرار اسـت . شود ث ميراجع به ايمان بعداً بح :شرح عبارت

تنـوين بـدل از   » كـالً «تنـوين لفـظ   . آمده وقتي آب در حوض استقرار يابد» املاُء فی احلوض
يعنـي هـر   . هر موجودي و حادثي از جانب خداسـت : اضافه است كه تقدير آن چنين است

إن شـاء اهللا ايـن   . گيـرد  مـي موجودي تحت قضا و قدر و اراده و مشيت و تكوين خدا قرار 
  .گيرد مطلب در جاي خود مورد بحث قرار مي

***  
  .»وإن محمداً عبده املُصطفی ونبِيه املُجتبی، ورسولُه املُرتضی« :قوله

  .»همانا محمد، بنده برگزيده خدا، و پيامبر و فرستاده برگزيده اوست«: ترجمه
  .ء، معاني نزديك به همي دارنداصطفاء و اجتباء و ارتضا :شرح عبارت
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  :كمال مخلوق در تحقق بخشيدن عبوديتش براي خداوند متعال است
  .بدان كه كمال مخلوق در تحقق بخشيدن عبوديتش براي خداوند متعال است

شـود و درجـاتش بـاال     هر چه بنده بيشتر عبوديتش را به جاي آورد، كمالش بيشتر مي
شود و خـروج از   به صورتي از عبوديت خارج مي هر كس گمان كند كه مخلوق. رود مي

تـرين مردمـان اسـت، چـون خداونـد       تـرين و گمـراه   تـر اسـت، او از نـادان    عبوديت، كامل
 ��m��[��Z��Y��X���WV��UT��S��R��Ql:فرمايـــد بلندمرتبـــه مـــي

فرشـتگان و  [خداي رحمان فرزند گرفته است، منزه اسـت او، بلكـه   : و گفتند« )26: انبياء(
خداونـد،  . و ديگـر آيـاتي كـه در ايـن زمينـه وارد شـده اسـت       . »بندگاني ارجمندند] ءاوليا

پيـامبرش را در بزرگتـرين مقامـات بـه اسـم بنـده از او يـاد كـرده، مـثالً در حادثـه معــراج           
منزه است آن كـه بنـده خـويش را    « )1: اسراء( ��m��D��C��B��Al:فرمايد مي

و اينكـه  « )19: جـن ( ��mp����u���t��s��r��ql:فرمايـد  در جاي ديگري مـي . »سير داد

�m��l: فرمايـد  همچنين مـي . »..برخاست تا او را بخواند] پيامبر به عبادت[چون بنده خدا 

���q��p��o��n���ml )به بنده خود آنچه بايـد وحـي   ] توسط جبرئيل[پس « )10: نجم

�m���»��º��¹��¸��¶��µ��́: فرماينـد  باز مـي . »كند، وحي كرد ��³l ) 23: هبقـر( 

بـه خـاطر اينهـا بـود كـه      . »...ايـم شـك داريـد    و اگر در آنچه بر بنده خويش نـازل كـرده  «
بـه همـين خـاطر    . در دنيا و آخرت استحقاق مقدم بودن بـر مردمـان پيـدا كـرد    ) ص(پيامبر

در روز قيامــت مــوقعي كــه پــس از پيــامبران علــيهم الســالم از وي  ) عليــه الســالم(عيســي
اذهبوا إلی محمد؛ عبد غُفر لَه ماتقَدم من ذَنبِه وما «: فرمايد مي درخواست شفاعت مي كنند،

رأخاش بخشـوده شـده اسـت    اي كه گناهان گذشـته و آينـده   پيش محمد برويد، بنده«: 1»ت« .
   1.آن درجه بزرگ را به خاطر عبوديت كاملش براي خداوند به دست آورد) ص(پيامبر

                                                
و  7410، 6565، 4476: هـاي  قسمتي از حديثي طوالني درباره شفاعت است كه بخاري بـه شـماره   -1

؛ 248-247و  244، 116صفحات  3؛ احمد در مسند خود، ج322و  193: هاي ؛ مسلم به شماره7516
« همان گونـه كـه در   » سنن الكبري«از كتاب » في التفسير«؛ نسائي در مبحث 2010: طيالسي به شماره
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اسـت،   »إنّ اهللا واحد الشريک لَه«: به كسر همزه عطف بر عبارت» اًإنَّ محمد«: عبارت
  .»نقولُ فی توحيد اهللا«جمله : چون هر دو عبارت معمول قول است؛ يعني

  :دالئل نبوت پيامبران، زياد و متنوع است
روش مشهور در نزد متكلمان و اهل نظر، اثبات نبوت پيامبران بـه وسـيله معجـزات اسـت،     

دانند و آن را به روشـهاي   اري از آنان نبوت پيامبران را جز به وسيله معجزات نميليكن بسي
و بسياري از آنان كارهاي خـارق العـاده از غيرپيـامبران را انكـار     . اند اي اثبات نموده آشفته

  .اند كرده، حتي كرامت اولياء و سحر و امثال آنها را انكار كرده
ثبات نبوت پيامبران است اما دليل اين امـر  بدون شك معجزات، دليل صحيحي براي ا
اي است كه راسـتگوترين راسـتگويان يـا     تنها منحصر به معجزات نيست، چون نبوت قضيه

كنـد   كنند، و كسي اين دو ادعا را با هم قـاطي نمـي   دروغگوترين دروغگويان ادعايش مي
و صـداقت يـا دروغ    كنـد  بلكه قرائن حاالتشان آنهـا را معرفـي مـي   . ترين نادانان مگر نادان

  .كند آنان را آشكار مي
تشخيص دادن راستگو از دروغگو در غير از ادعاي نبوت، راههاي زيادي دارد، حاال 

  :حسان رضي اهللا عنه چه خوب سروده است! در ادعاي نبوت چگونه بايد باشد؟
  لو مل يکُن فيه آيات مبينةٌ
  2کانت بديهته تأتيک بِاخلربِ

                                                                                                                     
 1؛ ابن ابي شيبه در مصنف خـود، ج 4312: آمده است؛ ابن ماجه به شماره 307ص 1ج» تحفة األشراف

؛ ابـن ابـي   974و  866، 865، 864، 863، 861: هاي ، به شماره»االيمان«؛ ابن منده در مبحث 450ص
 249، 248، 247، صـفحات  »التوحيد«؛ و ابن خزيمه در 816و  808، 805، 804: هاي عاصم به شماره

  .اند از طريق روايت انس بن مالك آن را آورده 253و 
  .ن، اثر شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا مراجعه كنيدو پس از آ 80ص» العبودية«به كتاب  -1
 1، ج»البيان و التبيين«اين شعر در . آن را به حسان نسبت داده است 10-9، صص»الكامل«مبرد در  -2

به كسي نسبت داده نشده اسـت   224ص 1، ج»عيون األخبار«؛ و 187ص 1ج» الروض األنف«؛ 15ص
  .آن را به عبداهللا بن رواحه نسبت داده است 4667: ارهبه شم» اإلصابة«و ابن حجر در كتاب 
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ــامبر اگــر در نبــو« معجــزات روشــنگري هــم نبــود، شخصــيت و حــاالت  ) ص(ت پي
  .»گوياي ادعايش بود) ص(پيامبر

هيچ دروغگويي ادعاي پيامبري نكرده مگـر اينكـه جهـل و دروغ و فجـور و بـدي و      
شيطان بر او، برايش آشكار شده و كسي كه كمتـرين تشخيصـي داشـته باشـد      1چيره شدن

ــه اطــالع مــردم برســاند و اوامــر و  كنــد؛ چــون پيــامبر بايــد  آن را درك مــي حقــايقي را ب
كـه صـداقت و   [دستوراتي را بـه آنـان ابـالغ نمايـد و حتمـاً بايـد كارهـايي را انجـام دهـد          

اما دروغگو در خود چيزهايي كـه بـدان   . 2]اش به وسيله آنها محرز و مسّلم شود راستگويي
چيزهـايي هسـت كـه     كنـد،  دهد و در خود كارهـائي كـه مـي    امر مي كند و از آن خبر مي

شـود امـا راسـتگو بـرعكس در      اش از جهات متعددي به وسيله آنها معلوم مـي  دروغگويي
كنـد،    كـه مـي   دهد و در خود كارهائي  كند و از آن خبر مي خود چيزهايي كه بدان امر مي

بلكـه دو  . شـود  چيزهايي هست كه صداقتش از جهات متعددي به وسـيله آنهـا معلـوم مـي    
كنند كه يكي از اين دو نفر، راستگو و ديگـري، دروغگوسـت    مطلبي مي نفري كه ادعاي

شود هـر چنـد پـس از مـدتي هـم باشـد،        حتماً راستگوئي اين و دروغگوئي آن آشكار مي

                                                
 ��m�����Ì��Ë��Êl:در قـرآن آمـده اسـت   . آمده وقتي بر او چيـره شـود   »استحوذ عليه«از  -1

در خبر عايشه كـه  . شود كسي است كه چيره مي» احوذي«. »...شيطان بر آنها چيره شده«) :19: مجادلة(
بنا به قاعـده  . نظير و منحصر بود به خدا قسم رفتارش بي: مده استكند آ عمر رضي اهللا عنه را توصيف مي

وقتي عين الفعل باشـد و حركـت فتحـه داشـته     » واو«شود، چون   گفته مي» استحاذ«، »استحوذ«به جاي 
. كنـد  دهد و آن را به الف تبديل مـي  باشد و حرف ماقبلش ساكن باشد، عرب، حركتش را به ماقبلش مي

اين چيز از آنچه كـه قـبالً بـر آن بـود، محـال      « :»استحال هذاالشيء عما كان عليه«: شان مانند اين گفته
: »اسـتنار فـالن بنـوراهللا   «: يا مانند عباراتي از قبيـل . آمده است» حال يحول«از » استحال«لفظ . »است

بـه  « :»اسـتعاذ بـاهللا  «: يا ماننـد . آمده است» نور«از » استنار«، كه »فالني از نور خدا روشنائي برگرفت«
بـر اصـل خـود بـدون     » اسـتحوذ «در اينجا لفظ . آمده است» عاذ يعوذ«از » استعاذ«لفظ . »خدا پناه برد

 .از اين قبيل است» استجوب«و » استصوب«، »استروح«اعالل آمده است كه كلماتي از قبيل 

، »لصـحيح الجـواب ا «: نگـا . هاي خطي نيامده و تنها در نسخه چاپ مكه آمده اسـت  در اصل نسخه -2
4/314. 
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ــه در      ــان ك ــت؛ همچن ــدي اس ــور و ب ــتلزم فج ــي و دروغ مس ــتلزم نيك ــداقت مس ــون ص چ
بالصدق؛ فإن الصـدق  عليکُم «: آمده كه آن حضـرت فرمودنـد  ) ص(از پيامبر» صحيحين«

حتی ] ويتحری الصدق[البر يهدی إلی اجلنة، و اليزالُ الرجلُ يصدق ] إنّ[يهدی إلی البر، و 
يکتب عند اِهللا صديقاً، إياکم والکَذب فَإنَّ الکَذب يهدی إلی الفُجور، وإنَّ الفُجور يهدی إلی 

راسـتگويي را  «: 1»الکَذب حتی يکتب عنداِهللا کَـذّاباً  حریالنار، واليزالُ الرجل يکذب ويت
بـه  ) انسـان را (كنـد و نيكـي هـم     به نيكي هدايت مـي ] انسان را[پيشه كنيد، زيرا راستگويي 

كند، تـا   گويد و راستگويي را پيشه مي و شخصي پيوسته راست مي. كند بهشت هدايت مي
و زنهـار از دروغ،  . شـود  قلمـداد مـي  ) راسـتگو  بسـيار (كه نزد خداوند به عنوان صـديق   اين

بـه  ) انسـان را (كشاند و بـدي و فجـور هـم     به سوي بدي و فجور مي) انسان را(چون دروغ 
كنـد تـا    گويد و دروغگويي را پيشه مـي  كشاند و شخصي هميشه دروغ مي سوي دوزخ مي

همـين خـاطر    بـه . »شـود  قلمـداد مـي  ) بسـيار دروغگـو  (» كـذّاب «كه نزد خدا به عنـوان   اين
�m��¢��¡��������~���}��|��{��z��y��x��w��v��u: خداونـــد متعـــال فرمـــوده

��±��°��¯��®��¬��«���������������ª��©��¨���§��������¦��¥����¤��£
��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³����²l )آيــا شــما را « )226 - 221: شــعراء

پـرداز گناهكـار نـازل     شـوند؟ بـر هـر دروغ    خبر دهم كه شـياطين بـر چـه كسـي نـازل مـي      
                                                

، بـه شـماره   »األدب المفـرد «؛ بخـاري در  4989؛ ابوداود به شماره )195) (2607(مسلم به شماره  -1
، 430، 424، 410، 405، 393، 384صـفحات   1ج» المسـند «؛ احمد در 1971؛ ترمذي به شماره 386
ود، بـه  ؛ و ابـن حبـان در صـحيح خـ    591-590صـص  8؛ ابن ابي شيبه در مصنف خود، ج439و  432

آنچه ميان دو كروشـه اسـت،   . اند از طريق روايت ابن مسعود آن را آورده 274و  273، 272هاي  شماره
آمـده و   6094روايت فوق در صحيح بخاري به طور مختصر به شـماره  . در صحيح ابن حبان آمده است

رجـل ليكـذب حتـي    إن الصدق يهدي إلي البر وإن البر يهدي إلـي الجنـة، وإن ال  «: لفظ آن چنين است
كند و نيكي هم بـه سـوي بهشـت     همانا صدق و راستي به سوي نيكي هدايت مي«: »يكتب عنداهللا كذّاباً

مي شود و همانـا دروغ بـه   ) بسيار راستگو(گويد تا اينكه صديق  و همانا انسان راست مي. كند هدايت مي
كند و همانا انسـان دروغ   ت ميكند و فجور و بدي هم به سوي دوزخ هداي سوي فجور و بدي هدايت مي

 .شود قلمداد مي) بسيار دروغگو(مي گويد تا اينكه نزد خدا به عنوان كذّاب 
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و شـاعران را  . كنند و بيشترشان دروغگوينـد  را القا مي] خود[شياطين مسموعات . شوند مي
سـرگردانند؟  ] از انكار خيالي[اي كه آنان در هر وادي  آيا نديده. كنند گمراهان پيروي مي

  .»دهند و آنان چيزهايي مي گويند كه انجام نمي
دهنـد كـه    ي اوقات چيزهايي را از غيب خبر ميگويان گرچه بعض پس كاهنان و غيب

دهد خبرهـايي كـه    پيوندد، اما همراه آنان دروغ و بدي هست كه نشان مي بعدا به وقوع مي
به ابن صياد ) ص(به همين خاطر پيامبر. آورند از جانب فرشته نبوده و آنان پيامبر نيستند مي

به ) ص(پيامبر. دود: او گفت. »ام پنهان كرده چيزي را برايت«: »قَد خبأت لَک خبيئاً«: فرمود
؛ يعنـي تـو كـاهن    »اي گم شو، از قدر خود نگذشـته «: 1»اخسأ، فَلَن تعدو قدرک«: او فرمود

عـرش را  : و گفـت . 2آينـد  راستگو و دروغگو پيش من مي: گفت) ص(او به پيامبر . هستي
د كـه شـاعران را گمراهـان    و آن همانا عرش شيطان اسـت و بيـان نمـو    3.بينم روي آب مي

                                                
؛ مسلم بـه  958: شماره» األدب المفرد«، و در 6618و  6173، 3055، 1354بخاري به شماره هاي -1

و  148صـص  2ج» دالمسن«؛ احمد در 2250: ؛ ترمذي به شماره4329؛ ابوداود به شماره 2930: شماره
در همـين بـاب   . اند از طريق روايت ابن عمر آن را آورده 1040: به شماره» اإليمان«؛و ابن منده در 149

از طريـق روايـت    97-96صـص  4، ج»مشكل اآلثـار «؛ طحاوي در 368ص 3احمد در مسند خود، ج
ا در همـين بـاب نقـل    از ابوذر روايتي ر 148ص 5همچنين احمد در مسند خود، ج. اند جابر آن را آورده

مشـكل  «روايتي را در همين موضوع از ابن عباس؛ و طحاوي در  6172بخاري هم به شماره . كرده است
  .اند روايتي را در همين رابطه از ابوسعيد خدري نقل كرده 103ص 4ج» اآلثار

 .دان از طريق روايت ابن عمر آن را آورده 2930؛ و مسلم به شماره 6273بخاري به شماره  -2

از طريق روايت ابوسـعيد خـدري آن را آورده كـه ابوسـعيد خـدري در ايـن        2925مسلم به شماره  -3
و ابوبكر و عمر در برخي از راههاي مدينه با ابـن صـياد برخـورد كردنـد،     ) ص(رسول خدا: روايت گويد
اده  خـدا  دهـي كـه مـن فرسـت     آيا گواهي مـي « :»أتشهد أني رسول اهللا«: به او فرمود) ص(آنگاه پيامبر

: فرمـود ) ص(دهي كه مـن فرسـتاده خـدا هسـتم؟ رسـول اهللا      آيا گواهي مي: ابن صياد هم گفت» هستم؟
» بيني؟ چه مي. به خدا و فرشتگان و كتابهاي خدا ايمان آوردم« :»آمنت باهللا ومالئكته وكتبه، ما تري؟«

 :»...إبليس علـي البحـر  تري عرش « : فرمود) ص(رسول خدا. بينم عرش را روي آب مي: ابن صياد گفت
  .آن را روايت كرده است 2248: ترمذي به شماره. »...بيني عرش ابليس را روي دريا مي«
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كنـد هـر چنـد     كسي است كه از هواهاي نفساني خود پيـروي مـي  » غاوي«. كنند پيروي مي
  .سرانجام اين كار برايش ضرر دارد

و صداقت و وفا و مطابقت قولش بـا عملـش را بشناسـد، بـه     ) ص(پس هر كس پيامبر
  .داند كه او شاعر و كاهن نيست طور يقين مي

حتي در ميان مدعيان . دهند وعي راستگو را از دروغگو تشخيص ميمردم با داليل متن
مانند ادعاي كشاورزي و بافندگي و نويسندگي، يا علـم  (ها و علوم مختلف  صنايع و حرفه

  .توانند راستگو را از دروغگو باز شناسند مي) نحو و طب و فقه و امثال آنها

روري و بديهي حاصل آيد كه با آن علم ض گاهي قرائني همراه خبر واحد مي
  :شود مي

بايد بدانها متصف باشد و ايـن  ) ص(ها و اعمالي است كه يك پيامبر نبوت مشتمل بر دانش
پس چگونه در اين زمينه راستگو و . باشد ها و اعمال مي ها و اعمال، بزرگترين دانش دانش

يـا خبـري   بدون شك محققين بر اين باورند كه خبر واحد ! شوند؟ دروغگو با هم قاطي مي
انـد گـاهي قرائنـي همـراهش اسـت كـه بـا آن علـم          كه دو يا سه نفـر آن را روايـت كـرده   

شود همچنان كه كسي، رضايت و دوستي و دشمني و شـادي و غـم و    ضروري حاصل مي
شود اينها را  شود و گاهي نمي اش نمايان مي ديگر حاالتي كه در درونش است و در چهره

��m��B���A:فرمايــد ؛ همچنـان كــه خداونــد متعـال مــي  كنــد بـر ســر زبـان آورد، درك مــي  

E��D���C l�����)و اگر خواستيم، قطعاً آنها را بـه تـو نشـان    «) :30: محمد�
ولَتعرفَنهم فـی  «: سپس مي فرمايد. »داديم و در نتيجه ايشان را به سيمايشان مي شناختي مي

] بـه راحتـي  [كالمشـان  ] زهـر  و[و البتـه تـو آنهـا را در لحـن     « )30 :محمـد (» القَـولِ 1لَحنِ
                                                

فهمـد، مـثالً گفتـه     كنايه سخن گفتن كه غيرمخاطـب تـو كسـي آن را نمـي     -اول: لحن دو معنا دارد -1
سخن را فهميدم پس من دانـا  «: »نَلحنت فأنا الحن، وألحنته الكالم، َفلحنَه، أي فهمه فهو الحـ «: شود مي

خطـا در   -دوم. »به سخن هستم و سخن را به او فهماندم و او آن را فهم كرد پس او دانا به سـخن اسـت  
از روي خطـا، حركـت   « :»إذا لم يعرب فهم لحنٌ: َلحنَ بالكسر«: شود مثالً گفته مي. اعراب و قرائت كالم

حـافظ  . مراد آيه فوق، معناي اول اسـت . »اعراب آن كلمه استكسره را به آن داد پس او خطا كننده  در 
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كنـد مگـر اينكـه     هيچ كـس چيـزي را در درونـش پنهـان نمـي     : كه1گفته شده. »شناسي مي
  .كند اش و لغزشهاي زبانش آشكار مي خداوند آن را بر روي چهره

  :شود  صدق خبردهنده به وسيله قرائني كه همراهش است، معلوم مي
ه همراهش است، معلوم مي شود پس در وقتي صدق و دروغ خبردهنده به وسيله قرائني ك

مورد كسي كه مدعي است كه فرستاده خداسـت، وضـعيت چگونـه بايـد باشـد؟ چگونـه       
شـوند؟   صدق و راستي اين يكي از دروغ آن يكي پنهان است و از همديگر مشـخص نمـي  

  شود؟ و چگونه در اين زمينه و به وسيله دالئلي راستگو از دروغگو مسخص نمي
راسـتگو و  ) ص(دانسـت كـه پيـامبر    وقتي خديجـه رضـي اهللا عنهـا مـي    به همين خاطر 

إنی قَدخشيت علی «: وقتي وحي بر او نازل شد به خديجه گفـت ) ص(نيكوكار است، پيامبر
، إنک لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل ]أبداً[اهللا 3کالّ واِهللا ال يخزيک: ، فقالت2نفسی

                                                                                                                     
يعنـي آنچـه از سخنانشـان    » و لَتعرفَنَّهم في َلحنِ القَـولِ «: گويد مي 304ص 7ابن كثير در تفسير خود، ج

قصد و نيت متكلم از هر گروهـي باشـد   . شان است شود و نشان دهنده مقاصد و نيتهاي دروني آشكار مي
همچنان كـه  . و اين معنا، مراد لحن القول مذكور در آيه است. شود مفاد سخنش فهم مي به وسيله معاني و

ما أسرّ أحد إّلا أبـداها اهللا علـي صـفحات وجهـه و     «: گويد اميرمؤمنان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه مي
اش  چهـره  كند مگر آنكه خداوند آن را بر روي هيچ كس چيزي را در درونش پنهان نمي«: »فلتات لسانه

  .»گرداند هاي زبانش آشكار مي يا لغزش
  .باشد در حاشيه قبلي ذكر شد كه گوينده اين سخن، عثمان بن عفان رضي اهللا عنه مي -1
 »نفسـي «است، » صحيحين«آمده اما آنچه در  »عقلـي «، »نفسي«هاي خطي، به جاي  در اصل نسخه -2

  .باشد مي
در روايتـي از مسـلم   . مده كه خزي يعني خـواري و رسـوائي  به ضم ياء و با خاء نقطه دار از خزي آ -3

و آن روايت ابـوذر در صـحيح بخـاري    . با حاء بي نقطه و نون از حزن آمده است »يحزنك«: آمده است
او را غمگـين و  « :»حزَنـه وأحزنَـه  «گفتـه شـده   . بر اين اساس فتح ياء و ضم آن جـايز اسـت  . هم است

 .اند هاي هفتگانه آمده ند و در قرائتا هر دو لغت، فصيح. »ناراحت كرد
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وتکِسب ،يفقری الض1الکلَّ، وت ،املعدوم علی نوائب احلق از ايـن حـاالتم  [مـن  « :2»وتعين [
هرگز، به خدا قسم، خداوند هرگز تو را خوار : خديجه گفت. نوعي ترس و نگراني داشتم

گـو هسـتي، يتـيم را     آوري، راسـت  سازد، چون تو صـله رحـم را بـه جـاي مـي      و رسوا نمي
دهـي كـه    و چيزهايي را به مردم مـي كني،  كني، ميهمان را به گرمي پذيرايي مي نوازش مي

يابند و در حوادث خير و شر روزگار و گير و دارهاي زندگي ديگـران را  نزد ديگران نمي
دانست كه دروغ  از دروغ عمدي نترسيد، چون از ته دلش مي )ص(پيامبر  .»كني ياري مي

خديجه هـم   .گويد، بلكه تنها بدين خاطر ترسيد كه اتفاق بدي برايش پيش آمده باشد نمي
چـون تمـامي اخـالق و خصـلتهاي     . كنـد  مطالبي را اظهار كرد كه اين پيشامد بد را نفي مي

بود و در سراسر وجود مباركش مي درخشيد و از سـنت خـدا   ) ص(نيكو در سرشت پيامبر

                                                
متعدي اسـت و  » كسب«. يابند دهي كه آن را پيش ديگران نمي به مردمان چيزي مي: به فتح تاء يعني -1

و هم دو مفعـولي اسـت،   » مال را به دست آوردم«: »كسبت المال«معمول آن هم يك مفعول است مانند 
در . »ر خودم مال را به دست آوردم و اين مـال از اوسـت  از غي« : »كسبت غيري المال، وهذا منه«مانند 

يعنـي مـال معـدوم را بـه غيـر خـود       . آمـده اسـت   »أكسـب «به ضم تاء از  »ُتكسب«روايت كُشميهني، 
چيزهـاي  «: يا به ايـن معناسـت  . كه موصوف را حذف كرده و صفت را به جايش آورده است. بخشي مي

مـال را  «: يا به اين معناست. »دهي كه آنها را نزد ديگران نمي يابند گرانبها و مكارم اخالق را به مردم مي
؛ 1/51العينـي،  : نگا. »اند پس آن را مي بخشي آوري كه غير تو از به دست آوردن آن ناتوان  به دست مي

  .1/175و القسطالني، 
: شـماره ؛ و مسـلم بـه   6982و  4953، 3: هـاي  قسمتي از حديثي طوالني است كه بخاري به شماره -2

صـفحات   6همچنين احمد در مسند خـود، ج . اند از طريق روايت عايشه رضي اهللا عنها آن را آورده 160
، ترمـذي بـه شـماره    33؛ ابن حبان به شـماره  9719، به شماره »المصنف«ابن ابي شيبه در  232و  153

  .اند دهآن را روايت كر 195-194صص 1و ابن سعد در طبقات خود، ج 251ص 30؛ طبري، ج3636
خديجـه در سـوگندش مبنـي    : گويـد  مـي  24ص 1، ج»فتح الباري«حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب 

به اخالق و خصلتهاي نيكو ) ص(كند به امري استقرائي و اتصاف پيامبر براينكه خدا هرگز او را خوار نمي
انگان و يا بـه وسـيله   و واال استدالل كرد؛ زيرا نيكي كردن يا در حق خويشاوندان است و يا در حق بيگ

مستقل است و يـا مسـتقل نيسـت؛ همـه اينهـا در       -جسم است و يا به وسيله مال، و يا بر كسي است كه
  .كرد، جمع شده است) ص(توصيفي كه خديجه براي پيامبر
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ثابت شده كه هر كس بر اخالق و خصلتهاي واال سرشته باشـد و ايـن خصـلتها در سراسـر     
الق و خصلتهاي زشت بـه دور باشـد، خـدا او را خـوار و رسـوا      وجودش بدرخشد و از اخ

  .سازد نمي
موقعي كه جوياي حال مسلمانان شد و از آنان خواست كه قـرآن را   1همچنين نجاشي

إنّ هذا والذی جاء به موسـی  «: برايش بخوانند و آنان هم قرآن را برايش خواندنـد، گفـت  
واحدة دان  اني كـه موسـي آورده از يـك چـراغ    اين سـخنان و سـخن  « :2»ليخرج من مشکاة

  .»شوند خارج مي
آنچه را كه ديده بـود بـه او خبـر داد و    ) ص(موقعي كه پيامبر 3همچنين ورقه بن نوفل

از ! عمـوي مـن  «: نوشت، خديجه به او گفـت  ورقه نصراني شده بود و انجيل را به عربي مي
. را كه ديده بود بـه او خبـر داد  آنچه ) ص(آنگاه پيامبر: گويد ات بشنو كه چه مي برادرزاده

  4.»آمد اين همان جبرئيلي است كه پيش موسي هم مي: ورقه گفت

                                                
؛ و احمـد در  337-334صـفحات   1، ج»السـيرة «قسمتي از حديثي طوالني است كه ابن هشـام در   -1
از طريــق روايــت ام ســلمه همســر  292-290صــفحات  5؛ و ج203-201صــفحات  1ج» المســند«

 . اسناد آن قوي است. اند ه آن را آورد) ص(پيامبر

احمـد آن را روايـت   : آن را آورده و گفتـه اسـت   27و  24صفحات  6ج» مجمع الزوائد«هيثمي در  -2
يعنـي قـرآن و   » ة واحدةليخرج من مشكا«عبارت . كرده و راويانش غير از ابن اسحاق راويان صحيح اند

  .مشكاة، به معناي چراغ دادن است. انجيل هر دو كالم خدا و يك چيز واحد هستند
) ص(او ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزي بن قصي قريشـي اسـدي، عمـوزاده خديجـه زن پيـامبر      -3

. ي نوشـت آمد و در طلب دين به نقاط مختلـف جهـان رفـت و كتابهـائ     او از عبادت بتها بدش مي. است
او را : گفـت  كرد، ورقـه بـه خديجـه مـي     از او سؤال مي) ص(خديجه رضي اهللا عنها راجع به قضيه پيامبر

در حديث آغاز وحي كـه شـارع   . اند بينم جر پيامبر اين امت كه موسي وعيسي مژده آمدن او را داده نمي
اقرار كرد به همـين  )  ص(ت پيامبركند بر اينكه ورقه به نبو آن را آورده، مطالبي وجود دارد كه داللت مي

بـه  . انـد  خاطر طبري و بغوي و ابن قانع و ابن سكن و ديگران، ورقه را از جمله صحابه بـه شـمار آورده  
 .مراجعه كنيد 635-633صفحات  3اثر ابن حجر، ج» اإلصابة«شرح حالش در 

 .قسمتي از حديثي است كه تخريج آن قبالً گذشت -4
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اي بـرايش نوشـت و او را بـه اسـالم      نامه) ص(همچنين هرقل پادشاه روم، وقتي پيامبر
دعوت كرد، او عربهائي را كه آنجـا بودنـد صـدا زد، و ابوسـفيان هـم همـراه جمـاعتي از        

از آنان پرس و جـو  ) ص(هرقل راجع به احوال پيامبر. شام آمده بودقريش براي تجارت به 
را جويا شد و به ديگران امر كرد كه اگر ابوسـفيان در  ) ص(كرد، از ابوسفيان احوال پيامبر

آنان هم با سكوت خودشان سخنان ابوسـفيان را  . اين باره دروغ بگويد، او را تكذيب كنند
  .تأييد نمودند

خيـر، هرقـل   : در ميان آباء و اجدادش، پادشاهي بوده است؟ گفتندآيا : از آنان پرسيد
  .خير: آيا كسي قبل از او اين سخن را گفته است؟ گفتند: گفت
  .بله: آيا او ميان شما صاحب نسب است؟ گفتند: از آنان پرسيد 

آيا پـيش از اينكـه ايـن سـخنان را بگويـد، شـما او را مـتهم بـه دروغ         : از ايشان پرسيد
  .ايم خير، هرگز دروغي را از وي نديده و نشنيده: ؟ گفتندكرديد مي

آيا افراد ضعيف و نـاتوان بـه دنبـال او هسـتند يـا بزرگـان و افـراد        : از آنان سؤال كرد
  .اند بانفوذ؟ اظهار داشتند كه افراد ضعيف و ناتوان از او تبيعت كرده

  .شوند شوند يا كم؟ گفتند كه اضافه مي آيا پيروانش اضافه مي: پرسيد
آيا يكي از آنان پس از آنكه آن دين را پذيرفت، از روي خشـم از ديـنش بـر    : پرسيد

  .خير: گردد؟ گفتند مي
  .بله: آيا با محمد پيكار كرديد؟ گفتند: از ايشان سؤال كرد

اي او بـر مـا    دفعه: سؤال كرد، در جواب گفتند) ص(راجع به جنگ ميان آنان و پيامبر
  .يافتيم ر ما بر او غلبه مييافت و دفعه ديگ غلبه مي

  .كند كند؟ اظهار داشتند كه او خيانت نمي آيا او خيانت مي: از آنان پرسيد
كنـد كـه تنهـا خـدا را      بـه مـا امـر مـي    : كند؟ گفتند شما را به چه چيزي امر مي: پرسيد

پرسـتيدند مـا را نهـي     و از آنچـه پـدرانمان مـي   . بپرستيم و چيزي را شريك خـدا نگـردانيم  
  1.كند و ما را به  نماز و راستگويي و پاكدامني و به جاي آوردن صله رحم امر مي. دكن مي

                                                
  .آمده است» يرتد«ح مسلم در صحيح بخاري و صحي -1
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سپس هرقل داليـل ايـن سـؤاالت را برايشـان بيـان      . اين سؤالات بيشتر از ده سؤال بود
  :كرد گفت

: گفـتم . خيـر : از شما پرسيدم كه آيا در ميان پدرانش پادشاهي بوده است؟ شما گفتيد
اين شخصي است كه به دنبال پادشـاهي  : گفتم پادشاهي بود، قطعاً مي اگر در ميان پدرانش

  .پدرش است
: از شما سؤال كردم كه آيا كسي پيش از او اين سخن را گفته اسـت؟ جـواب داديـد   

اين شخصي اسـت  : گفتم اگر كسي پيش از او اين سخن را مي گفت، قطعاً مي: گفتم. خير
  .نموده استكه به آنچه پيش از او گفته شده، اقتدا 

آيا پـيش از اينكـه ايـن سـخنان را بگويـد، شـما او را مـتهم بـه دروغ         : از شما پرسيدم
دانستم كه او دروغ گفتن در ميان مردمان را رها نكـرده تـا   : خير، گفتم: كرديد؟ گفتيد مي

  .برود و به زبان خدا دروغ ببندد
د  يـا بزرگـان و افـراد    كننـ  آيا افراد ضعيف و نـاتوان از او پيـروي مـي   : از شما پرسيدم

كـه پيـروان پيـامبران از    . كننـد  بانفوذ؟ جواب داديد، افراد ضعيف و ناتوان از او پيروي مـي 
  .اند ابتداي رسالتشان افراد ضعيف و ناتوان

اضـافه  : شـوند يـا كـم؟ گفتيـد     پرسيدم كه آيا پيروانش اضـافه مـي  : سپس هرقل افزود
  .شود يايمان چنين است تا اينكه تمام م. شوند مي

آيـا كسـي از آنـان پـس از آنكـه آن ديـن را پـذيرفت، از روي        : از شما سؤال كـردم 
ايمان چنين است وقتي خوشي آن بـا دلهـا   . خير: گردد؟ گفتيد ناخوشنودي از دينش بر مي

  .شود آيد و از آن ناخوشنود نمي شود، كسي از آن بدش نمي آميخته مي
ي و حق است، چون دروغ و باطل حتمـاً در  هاي صدق و راست اينها از بزرگترين نشانه

انـد، از آن پشـيمان شـده و بـر      شوند، در نتيجه افـرادي كـه بـدان گرويـده     نهايت برمال مي
. كننـد  انـد، از داخـل شـدن بـه آن نهـي مـي       و كساني را كه هنوز بدان نگرويده. گردند مي

  .شود دروغ تنها مدت كمي رواج دارد و سپس  برمال مي
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اي او بر ما غلبه يافـت   دفعه: جنگ ميان شما و او چگونه است؟ گفتيد: از شما پرسيدم
پيامبران و فرستادگان خـدا چنـين هسـتند كـه ابتـدا شكسـت       . اي ما بر او غلبه يافتيم و دفعه

شـوند ولـي سـرانجام از آنِ آنـان      خورند و شكنجه و اذيت و آزار زيادي را متحمل مي مي
  . است

:هرقل گفت
فرسـتادگان  . خيـر : كند؟ گفتيد دم كه آيا او خيانت مياز شما سؤال كر ١

  2.كنند خدا چنان هستند كه خيانت نمي
شـان   هرقل با توجه به شناختي كه از عادت و روش پيامبران و سـنت خداونـد دربـاره   

آزمايـد، و اينكـه پيـامبران     دهد و گاهي آنان را مـي  داشت كه گاهي خدا آنان را ياري مي
هـاي پيـامبران و فرسـتادگان خداسـت و      ، دانسـت كـه اينهـا نشـانه    كننـد  هرگز خيانت نمي

دانست كه سنت خدا درباره پيامبران و مؤمنان اين است كـه آنـان را بـه خوشـي و سـختي      
آزمايــد، تــا بــه درجــه شــكر و صــبر نائــل آينــد، همچنــان كــه در حــديث صــحيح از   مــي

 3يقضی اُهللا للمؤمن قضـاءً والذی نفسی بيده، ال«: آمده كه آن حضرت فرمودند) ص(پيامبر
إال للمؤمن، إن أصابته سراُء، شکر، فکان خيراً لـه، وإن  4إال کان خيراً له، و ليس ذلک ألحد

                                                
 .افتاده است) ب(اين كلمه از نسخه  -1

، 2681، 51، 7: هـاي  بخاري اين حديث را هم به طور طوالني و هم بـه طـور مختصـر بـه شـماره      -2
 1ج» المســـند« ؛ واحمـــد در 7541و  7196، 6260، 5980، 4553، 3174، 2978، 2941، 2804

شارح در الفاظ آن تصرف كرده و مطالبي را . اند اس، آوردهاز طريق روايت ابن عب 273و  262صفحات 
مـتن ايـن   . پس و پيش انداخته و آن را به معنا روايت كرده و سخناني از خـودش را در آن آورده اسـت  

 .روايت از منابع حديثي بايد گرفت

 .آمده است» من قضاء«) ب(در نسخه  -3

» المسند«احمد در . بن سنان رومي آورده است آن را از طريق روايت صهيب 2999مسلم به شماره  -4
از « :»...عجبت من أمر المؤمن إن أمره كلـه لـه خيـر   «: آن را با اين لفظ روايت كرده است 332ص 4ج

آيد، برايش خير  كار انسان مؤمن در شگفتم، چون همه اتفاقات و پيشامدها و بالهايي كه برايش پيش مي
عجبت من قضـاء  «: آن را با اين لفظ روايت كرده است 15ص 6ج» دالمسن«همچنين احمد در   .»...است

از قضـا و تقـدير خـدا بـراي مـؤمن در شـگفتم، چـون همـه         « :»...اهللا للمؤمن، إنّ أمرِ المؤمن ُكلُّه خيرٌ
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سوگند به كسي كه جانم در اختيـار اوسـت، خداونـد    « :»أصابته ضراُء، صرب، فکان خيراً له
اسـت و ايـن خيـر     براي انسان مؤمن چيزي را مقدر نكرده مگر آنكه آن چيز بـرايش خيـر  

گويـد، و   فقط براي مؤمن است؛ اگر امر خوشايندي برايش پيش آيد، خـدا را سـپاس مـي   
كند، و ايـن بـرايش    اين برايش خير است و اگر امر ناخوشايندي برايش پيش آيد، صبر مي

  .»خير است
خداوند متعال راجع به غلبه دشمن بر مؤمنان در روز احد ، در قرآن بيان داشته كه در 

 ��m��¥����¤�����£��¢��¡�����~��}��|���{l:فرمايد آن حكمت بوده مي

. »و سست نگرديد و غمگين نشويد، كه اگر مؤمن باشيد، شـما برتريـد  «) 139: آل عمران(

�m�����|����{��z��y��x��w��v��u��t��s��r��q: فرمايد در جاي ديگري مي

��}l )داشـتند همـين كـه گفتنـد ايمـان      آيـا مـردم پن  . الف، الم، ميم« ) 2- 1: عنكبوت
و ديگـر آيـات و   » گيرنـد؟   شوند و مورد آزمـايش قـرار نمـي    آورديم به حال خود رها مي

هـا  را حيـران    هـايش و حكمـت او كـه عقـل     احاديث دال بر سنت خـدا در مـورد آفريـده   
  .كنند مي

                                                                                                                     
بينـا رسـول اهللا   «: با اين لفظ روايتش كـرده اسـت   16ص 6و در مسند خود ج. »...كارهايش خير است
يـا رسـول   : قالوا«: »أال تسألوني مم أضحك؟«: قاعد مع أصحابه إذ ضحك، فقال صلي اهللا عليه وسلم

عجبت ألمرالمؤمن إن أمرَه ُكله خير، إن أصابه ما يحـب، يحمـداهللا وكـان لـه     «: ومم تضحك؟ قال! اهللا
حالي كـه   در«: »خير، وإن أصابه ما يكره فصبر، كان له خير، وليس كُلُّ أحد أمره كله له خير إال المؤمن

» خنـدم؟  پرسيد كه چـر ا مـي   آيا از من نمي«: فرمود. همراه يارانش نشسته بود ناگهان خنديد) ص(پيامبر
از كـار مـؤمن تعجـب كـردم،     «: فرمود) ص(خندي؟ پيامبر چرا مي! اي رسول خدا: صحابه عرض كردند

ويد و اين بـرايش  گ اگر چيز خوشايندي برايش پيش آيد، خدا را سپاس مي. چون همه كارش خير است
كسـي نيسـت   . كند، و اين برايش خير است و اگر چيز ناخوشايندي برايش پيش آيد، صبر مي. خير است

 1در همـين بـاب احمـد در مسـند خـود، ج     . سند آن صحيح است. »كه همه كارش خير باشد جز مؤمن
تحفـة  «در  ، بـر اسـاس آنچـه كـه    »عمـل اليـوم و الليلـة   «؛ نسائي در كتاب 182و 177، 173صفحات 
آن را از طريـق روايـت    1540، به شـماره  »شرح السنة«آمده؛ و بغوي در كتاب  307ص 3ج» األشراف

 .اند سعد بن ابي وقاص آورده
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ا را كند؟ اظهار داشتيد كه م از شما سؤال كردم كه شما را به چي امر مي: هرقل گفت
كند كه تنها خـدا را بپرسـتيم و چيـزي را شـريك او نگـردانيم و شـما را بـه نمـاز و          امر مي

كنـد و شـما را از    زكات و صدق و راستي و پاكدامني و به جاي آوردن صله رحم امر مـي 
  .كند، و اين صفت و خصوصيت پيامبر است پرستيدند، نهي مي آنچه پدرانتان مي

كردم كـه ايـن پيـامبر از ميـان      شود، ليكن گمان نمي ث ميدانستم كه پيامبري مبعو مي
و اگـر پادشـاه   . و دوست داشتم كه به او بپيوندم و خالصانه مطيع اوامـرش باشـم  . شما باشد

گـويي درسـت باشـد، او پادشـاهي را از      و اگر آنچه مي. رفتم بودم، قطعاً به سويش مي نمي
  .من خواهد گرفت

تـرين   رب بود كه آن موقـع كـافر بـود و سرسـخت    مخاطب اين گفته، ابوسفيان بن ح
  .بود) ص(توز پيامبر دشمن و كينه

قضيه پسر ابي كبشـه  : موقع برگشتن از آنجا به رفيقانم گفتم: ابوسفيان بن حرب گفت
دانست، و پيوسته يقين دارم كه قضيه  بزرگ شد، چون پادشاهي بني اصفر او را بزرگ مي

گيرد، تـا اينكـه خداونـد مـرا داخـل اسـالم        را در بر ميپيامبر آشكار خواهد شد و همه جا 
  1.آيد خواهد كرد و من از آن بدم مي

شـود،   آنچه بايد دانسته شود اين است كه مجموعه چيزهايي كه در قلب حاصـل مـي  
ي چيزهـايي كـه بـراي     شود بلكه حتي مجموعه گاهي برخي از اين چيزها از قلب جدا نمي

ري، تشنگي، شكر و شادي ممكن اسـت همـه آنهـا همزمـان     آيد از قبيل سي انسان پيش مي
  .پيش نيايد، ليكن تنها برخي از آنها پيش آيد

علم به خبري از اخبار هم چنين است؛ زيرا خبر واحد نوعي ظن را براي قلب حاصـل  
شـود تـا اينكـه ايـن      كند تا به علم منتهي مـي  كند پس خبر واحد ديگر آن را تقويت مي مي

  .شود، داليل بر صدق و راستي و دروغ و امثال آنها نيز چنين است مي علم زياد و قوي

                                                
)  ص(منظـور از پسـر ابـي كبشـه، پيـامبر     . اين عبارت، دنباله حديث ابن عباس است كه قبالً ذكر شد -1

و عربها عادت داشتند كه موقعي كه شأن كسي را كم است ) ص(است، چون ابوكبشه يكي از اجداد پيامبر
 .دادند گرفتند، او را به جدي گمنام نسبت مي مي
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هـاي دالّ بـر كرامـت و احترامـي كـه در حـق        به عالوه خداوند سـبحان آثـار و نشـانه   
پيامبران و مؤمنان كرده، و عقوبت و سزايي كه در حق تكذيب كننـدگان پيـامبران كـرده،    

وقتـي  . يانش را در جهان باقي گذاشته استطوفان و غرق نمودن فرعون و سپاه1مانند تواتر
خداوند متعال داستان پيامبران را يكي يكي در سـوره شـعرا آورده ماننـد داسـتان موسـي و      

�m��sr��q��p��o: فرمايـد   ابراهيم و نوح و پيامبران پس از آنان، در آخر هـر داسـتاني مـي   

��~���}������|���{��z��y��x��w������v��u��tl )ــعراء ــلماً «: )68 – 67: ش مس
و قطعـا پروردگـار تـو شكسـت     . عبرتي بود، ولي بيشترشـان مـؤمن نبودنـد   ) واقعه(در اين 

  .»ناپذير مهربان است
فرستاده خداسـت و كسـاني از   : خالصه، علم به اينكه در زمين كسي هست كه بگويد

ان را وي تبعيت كرده و كساني با وي مخالفت كرده اند، و اينكه خداوند پيـامبران و مؤمنـ  
از آنِ پيامبران و مؤمنان قرار داده و دشمنانشان را مجازات نمـوده،   ياري كرده و سرانجام،

  .از آشكارترين و روشن تريم علوم است
و نقل اخبار اين امور، آشكارتر و واضح تر از نقل اخبار امتهاي گذشـته از پادشـاهان   

و  3و افالطـون  2قراطو سـ 1و بطليمـوس 3و جـالينوس  2فارس و علماي طب همچـون بقـراط  

                                                
 .آمده است »كثبوت«و در نسخه چاپ مكه  »كتوات«، »كتواتر«در چهار نسخه اصلي، به جاي -1

سـال زنـدگي   95أبقراط، وي يكـي از مشـهورترين پزشـكان متقـدم اسـت،     : بقراط بعضي مي گويند -2
او معتقد بود كـه  .علم طب را از پدر و پدربزرگش ياد گرفت و در آن تبحر و مهارت خاصي پيدا كرد.ردك

بايد همه مردم علم طب را ياد بگيرند و دستيابي آن را براي هر كس كـه در او اسـتعداد بود،آسـان مـي     
ن بـن اسـحاق در   و حنـي » مختار الحكم«مبشر بن فاتك در كتابش .نمود تا اينكه اين علم منقرض نشود

بـه كتـاب   . قبل از مـيالد وفـات يافـت    375بقراط به سال.از وي سخن گفته اند» نوادرالفالسفه«كتابش 
  .مراجعه كنيد 24ص » عيون األنباءفي األطباء«
 88.مـيالدي والدت يافـت   130به سال .جالينوس پس از بقراط از مشهورترين پزشكان يوناني است-3

در اين نشست ها براي مردم سخنراني مي » روما«لمي داشت كه در شهر او نشست هاي ع.سال عمر كرد
  .وي در علم طب و حكمت،تأليفات زيادي دارد.كرد
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امروزه ما وقتي از طريق تواتر از احوال پيـامبران و دوسـتان و   . و پيروانش مي باشد 4ارسطو
دشمنانشان مطلع شويم، به طور يقين مي دانـيم كـه آنـان بـه چنـد دليـل راسـتگو و برحـق         

  :اند  بوده
وائي از آنان به امتهاي خود خبر دادند كه پيـروزي از آنِ ايشـان و شكسـت و رسـ     -1

  .آن دشمنانشان خواهد بود و عاقبت و فرجام نيك از آن مؤمنان است

                                                                                                                     
در قرن دوم پس از مـيالد بـه   .او دانشمند مشهور صاحب مجسطي در علم هيأت و اخترشناسي است-1

همت گماشت، يحيي بن خالد بـن  اولين كسي كه به تفسير كتابش و برگرداندن آن به زبان عربي . دنيا آمد
  .95ص »تاريخ الحكماء«:نگا.برمك بود

شغل مجسمه سازي را از پدرش آموخـت  . قبل از ميالد متولد شد 470در حدود سال » أثينا«وي در -2
سـپس  .و مدت زمان كمي در اين حرفه مشغول به كار بـود .و پس از مدتي شغل پدرش را به عهده گرفت

او از ميان رشته هاي فلسفه، الهيات و اخالقيـات را  . ه مطالعه فلسفه روي آورداين شغل را ترك كرد و ب
او سران و بزرگـان زمـان خـود را از    . انتخاب كرد و به زهد و رياضت نفس و تهذيب اخالق روي آورد

پس همـه مـردم بـه او حملـه     . عبادت بتها نهي مي كرد و داليل و براهين متعددي را براي آنان مي آورد
،اثـر  »الملـل والنحـل  «:نگـا . د و پادشاه وقت را به كشتن او كه هفتاد سـال داشـت، مجبـور كردنـد    كردن

 .84-83صص 2شهرستاني، ج 

قبل از ميالد به دنيا آمد و بـه سـال    427به سال .افالطون از مشهورترين فيلسوفان يونان قديم است -3
تمايـل پيـدا كـرد و حيـاتش را وقـف      او سقراط را شناخت و به فلسـفه  .قبل از ميالد وفات يافت 347

افالطون همـراه اسـتادش ، سـقراط    . سقراط، او را به عنوان شاگرد اولش اختيار كرد. آموختن فلسفه كرد
وقتي كه سقراط به قتل رسيد، جانشين او شد و بر صندليش نشست و مردم را تعليم مي . هشت سال ماند

 2، اثـر شهرسـتاني، ج   »الملـل والنحـل   «:ي دارد؛ نگـا تأليفـات زيـاد  . داد و آنان را وعظ و پند مي داد
 .95-88صفحات 

بـه سـال   . ارسطو از مشهورترين فيلسوفات يونان قديم، معلم اول و حكيم مطلق از نظر يوناني ها بود-4
او در خدمت افالطون درس خواند و . قبل از ميالد وفات يافت 322قبل از ميالد والدت و به سال  384

يوناني هـا او را بـه معلـم    . ق و آداب او شد و در حدود بيست سال همراه و مالزم او بودمتخلق به اخال
اول ملقب نمودند چون او تعاليم منطق را وضع نمود و آنها را از حالت بالقوه بـه حالـت بالفعـل درآورد؛    

 .137-119صفحات  2،اثر شهرستاني ، ج»الملل و النحل «:نگا
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وقتـي  . نصرت و ياري كه خداوند در حق آنان كرد و دشمنانشان را نابود سـاخت  -2
علت اين نابودي و هالك همچون غرق فرعون و غرق قوم نوح و ديگر احوالشـان دانسـته   

 .ا معلوم مي شودشود، صدق و راستي پيامبران و فرستادگان خد

هر كس از شريعت ها و رسالت هاي پيـامبران و زندگيشـان اطـالع داشـته باشـد،       -3
برايش روشن مي گردد كه آنان عالم ترين انسانها هستند و چنين علم و دانشي براي دروغ 

انـد از   برايش روشن مي گردد كه آنچـه پيـامبران آورده   و. گويان نادان حاصل نمي شود
مصلحت و هدايت و خير و راهنمائي انسانها به سوي آنچه برايشان سودمند قبيل رحمت و 

است و منع آنها از آنچه برايشان زيان آور است، نشان مي دهد كـه چنـين امـوري تنهـا از     
انسان دلسوز و نيكوكار و صادقي كه نهايت خير و منفعت براي مردم مـي خواهـد، صـادر    

  .شود مي
از جمله معجزات و تفصيل آنها در اينجا نمي ) ص(ذكر دالئل نبوت حضرت محمد 

و  1برخـي از علمـا همچـون بيهقـي     .گنجد و بايد در جاي ديگـري مـورد بحـث قـرار داد    
  .ديگران تأليفاتي را به اين موضوع اختصاص داده اند

  
  
  

  :، عيب گرفتن از خداست)ص(انكار رسالت محمد

                                                
وي صـاحب  . يخ خراسان، ابوبكر احمد بن حسين بن علـي بيهقـي اسـت   او امام و حافظ و عالمه، ش-1

. ق وفـات يافـت  .ه458بيهقي به سـال  . تصنيفات و تأليفاتي است كه قبالً به رشته تحرير در نيامده بودند
با تحقيق سيد صقر چاپ شد و سپس همه كتاب در هفت جلد با تحقيـق  » دالئل النبوة«جزء اول كتابش 

 86شـماره   18ج » سـير أعـالم النـبالء   «شرح حالش در كتاب . لعجي به چاپ رسيددكتر عبد المعطي ق
 . آمده است
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. نسبت دادن ظلم و ناداني به اوست، عيب گرفتن از پروردگار و )ص(انكار رسالت پيامبر 
، انكار پروردگار )ص(بلكه حتي انكار رسالت پيامبر . خداوند از آن خيلي برتر و واالست

  .به طور كلي است
از نظـر آنـان، پيـامبر راسـتگويي نباشـد بلكـه       ) ص(توضيح مطلب اينكه وقتي محمـد 

ه بـه خـدا افتـرا زنـد و     ايـن زمينـه فـراهم بـود كـ     ) ص(پادشاه ستمگري باشد، براي پيـامبر  
شايعات دروغ را به خدا نسبت دهد و اين كار ادامه دهد تا اينكه به ميل خـود چيزهـايي را   
حالل يا حرام كند و اموري را واجب گرداند و آيين و برنامه هايي را تشـريع كنـد و همـه    

به قتـل رسـاند    ملتها را نابود گرداند و گردن همه را بزند و پيروان پيامبر كه اهل حق اند را
و زنانشان را اسير كند و اموال و سرزمينهايشان را به غارت برد و اين كارها بـرايش تحقـق   
. يابد تا اينكه زمين را فتح كند و همه آنها را به فرمان خدا به او براي انجام آنها نسبت دهد

به خدا افتـرا  و خداوند متعال او را مي ديد كه با اهل حق چه مي كند و او بيست و سه سال 
مي بندد با وجود همه اينها خدا او را نصرت و ياري و سربلند كـرد و اسـباب پيـروزي كـه     

با وجود اين همه خدا دعاهـاي او را اجابـت و   . خارج از عادت بشر است برايش مهيا نمود
 حاال همه اينها از نظر آنان، نهايـت . دشمنان را نابود مي گرداند و نامش را بلند مي گرداند

دروغ و افترا و ستم است، چون ظالم تر از كسي نيسـت كـه بـه خـدا دروغ ببنـدد و آيـين       
پيامبرانش را باطل و تحريـف گردانـد و دوسـتان خـدا را بـه قتـل رسـاند و پيـروزي او بـر          
دوستان خدا و پيروان حق ادامه يابد و خداوند متعال او را بر اين كـار تأييـد كنـد و دسـت     

اگـر چنـين اسـت،    : آيد كه بگوينـد  الزم مي. ان قلبش را قطع نكندراستش را نگيرد و شري
اي ندارد، چـون اگـر تـدبير كننـده توانـا و بـا حكمتـي         پس جهان آفريدگار و تدبير كننده

داشت، دو دست چنان كسي را مي گرفـت و بـه شـدت بـا او برخـورد مـي كـرد و آن را        
شأن فرمانروايـان نيسـت، حـاال در    چون غير اين كار در . عبرتي براي صالحان قرار مي داد

  شأن فرمانرواي فرمانروايان و بهترين حاكمان چطور؟
را بلند گردانيد، دعوت و پيامش را آشـكار  ) ص(بدون شك خداوند متعال نام پيامبر 

كرد، و در حضور همه انسانها در ساير نقاط گواهي نبوت براي او داد، و مـا ايـن را انكـار    
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دروغ گويان در جهان برخاستند و نوعي اقتدار و شوكت برايشان  نمي كنيم كه بسياري از
حاصل شده، اما اقتدار و حكومتش تا آخر نبوده و مدت زيادي طول نكشيده كه خداونـد  
پيامبران و پيروان آنان را بر اين دروغ گويـان مسـلط و چيـره كـرده و آنـان را ريشـه كـن        

كافران آن را مـي  . ميشه بوده و هستاين سنت خداست كه از قبل سپري شده و ه. كردند
��m��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î:دانند؛ خداوند متعـال مـي فرمايـد   

���Ü���Û��Ú��Ùl )شـاعري اسـت كـه مـا     : آيا مي گوينـد « ):31 – 30: الطور
منتظـر باشـيد كـه مـن نيـز بـا شـما از        : براي وي منتظر مرگ و حـوادث روزگـاريم؟ بگـو   

او را نمي بيني كه مي گويد كه كمال و حكمت و قدرت خـدا ابـا مـي     پس آيا .»منتظرانم
كند از اينكه كسي را تأييد نمايد كه شـايعات دروغ را بـه او نسـبت مـي دهـد، بلكـه خـدا        
حتماً بايد چنين فردي را مايه عبرت براي بندگانش قرار دهد همان طور كه سنت خـدا در  

ت دادنـد، چنـين بـوده اسـت؛ خداونـد      خصوص كساني كه شايعات دروغ را به خـدا نسـب  
 :)24: الشـورى ( �m���on��m����l��k��j��i��hg���f��e����d��c��bl:متعال مي فرمايد

در اينجـا  . »آيا مي گويند بر خدا دروغ بسته؟ پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهـر مـي نهـد   «
اينكـه   سپس خدا خبر جازم و غير معلقي را مي دهـد مبنـي بـر   . جواب شرط تمام مي شود

���m��C��B��A:باطل را محـو و حـق را تثبيـت و اسـتوار مـي گردانـد و مـي فرمايـد        

��J��I���H��G��F��E��Dl )و خدا چنان كه سـزاوار  « :)9: األنعام
. »خدا بر هـيچ بشـري چيـزي نـازل نكـرده اسـت      : منزلت اوست نشناختند، آنگاه كه گفتند

الت پيـامبران را نفـي كنـد، خـدا را     خداوند سبحان در اين آيه خبر داده كه هـر كـس رسـ   
  .چنان كه سزاوار منزلت اوست، نشناخته است

  :فرق ميان نبي و رسول
هر كـس كـه خـدا    : علما ميان نبي و رسول فرق هائي گذاشته اند كه بهترين شان اين است

خبر و پيامي به او دهد و وي را امر كند كه بـه ديگـران ابـالغ نمايـد، چنـين كسـي نبـي و        
ت، و اگر به او امر نكند كه اين پيام را بـه ديگـران ابـالغ نمايـد، او نبـي اسـت و       رسول اس
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پس رسول اخص از نبي است، يعني هر رسـولي نبـي اسـت امـا هـر نبـي اي       . رسول نيست
نبوت جزئي از رسالت مي باشـد،  . اما رسالت از جهت خودش، عام تر است. رسول نيست

د بر خالف رسل، كه پيامبران و غير پيـامبران  چون رسالت شامل نبوت و غير نبوت مي شو
بنابراين رسـالت از جهـت خـودش اعـم و از     . را در بر نمي گيرد بلكه قضيه برعكس است

  .1جهت اهل رسالت اخص است

                                                
نبي كسي است كه خـدا خبـري   : معتقد است كه  255ص » النبوات«شيخ االسالم ابن تيميه در كتاب -1

ـ  . را به او مي دهد و او هم خبر خدا را به ديگران مي رساند ه نبـي  اگر خداوند با وجود آن، فرمـاني را ب
اما اگر اين مـأمور  . رساند كه رسالت خدا را به مخالفان امر خدا تبليغ كند، در اين صورت او رسول است

خدا به شريعت پيش از خود عمل مي كرد و به سوي كسي فرستاده نشده كه رسالت خدا را بـه او تبليـغ   

��m��y��x�����~��}��|��{��z:خداوند متعال مي فرمايد. كند،چنين كسي نبي است و رسول نيست
���f��e��d��c���b������a�������`��_l )پيش از تو نيـز هـيچ رسـول و پيـامبري را     « ) :52: الحج
شـيطان در  ] و طرحي براي اهداف رسـالت خـود مـي ريخـت    [نفرستاديم جز اينكه هر گاه آرزو مي كرد

ذكـر  را ) ندفرسـتا (ا ارسـال  دتر ابدرا  m�����_�����~��}��|lعبارت . »...مي كرد ]شبهه[طرح او القاي 
كرده تا هر دو را در برگيرد و يكي از اين دو را رسول ناميده، چون اين فرد همان رسول مطلقي است كه 

و . خدا او را مأمور به تبليغ رسالتش به سوي كساني كه با خدا مخالفت ورزيدند، نموده است مانند نـوح 
. سولي بوده كه به سوي انسانهاي كره زمين مبعوث شـد در حديث صحيح به ثبوت رسيده كه نوح اولين ر

ابـن  . پس از او پيامبراني از قبيل شيث و ادريس عليهم السالم بوده اند و پيش از اينان، آدم، پيـامبر بـود  
پس وحـي  . ميان آدم و نوح ده قرن فاصله بوده كه همه انسانهاي اين ده قرن مسلمان بودند: عباس گويد

ن پيامبران مي آمد كه چكار بكنند و مؤمناني را كه نزدشان بود به خـاطر اينكـه بـه    از جانب خدا براي آ
همچنان كه اهل يك شـريعت، پيـام   . آنان ايمان آورده بودند، امر كنند كه به وحي و برنامه خدا عمل كنند

اسـرائيل بـه    همچنين انبياي بني. ها و دستوراتي كه علما از رسوالن به آنان ابالغ مي كنند، مي پذيرفتند
شريعت تورات امر مي كردند و گاهي در حادثه معيني به برخي از آنان وحي خاصي مي آمد، امـا آنـان   
در دين تورات همچون دانشمندي بودند كه خداوند در قضيه اي معنايي را به او مي فهماند كـه بـا قـرآن    

آن نـزاع داشـتند، بـه سـليمان     مطابقت دارد؛ همچنان كه خداوند حكم قضيه اي كه سـليمان و داوود در  
پس پيامبران كساني اند كه خدا خبر و پيامي را به آنان مي دهد آنان هم اوامـر و نـواهي و پيـام    . فهماند

و آنان اوامر و پيام خدا را كه خدا به ايشان خبـر داده،بـه كسـاني كـه     . خدا را به اطالع مردم مي رسانند
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از بزرگتـرين نعمتهـاي خـدا بـراي مخلوقـاتش      ) ص(فرستادن رسوالن به ويژه محمـد 
��m»��º��¹��̧:اســت؛همچنان كــه مــي فرمايــد    ��¶��µ��´��������¿��¾��½��¼

��Ë��Ê��É����������È��Ç��Æ������Å��Ä��Ã��Â��Á��À

���Î��Í��Ìl�)به راستي خدا بر مؤمنان منت نهـاد آن گـاه كـه در    «:)164: آل عمران
ميانشان پيامبري از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و آنان را تزكيه نمايـد  

الي كـه بـي ترديـد از پـيش در گمراهـي آشـكاري       و كتاب و حكمتشـان بيـاموزد، در حـ   

                                                                                                                     
دليل بـر   �m��_�����~��}��|��{��z��y��xlس عبارت پ. بدانان ايمان آورده اند، خبر مي دهند

بـه طـور مطلـق رسـول      ، از طرف خدا فرستاده شده تا پيام او را به مردم برساند و نبي،اين است كه نبي
ناميده نمي شود، چون او به سوي قومي فرستاده نشده كه او را نمي شناسند بلكـه مؤمنـان را بـه پيـام و     

بـه همـين   . دارند، امر مي كرد همانند دانشمند كه او هم اين كـار را مـي كنـد    برنامه اي كه از آن شناخت
شـرط نيسـت كـه    . »علما وارثين پيامبران انند«:» العلماء ورثة األنبيـاء «:فرموده است) ص(خاطر پيامبر 

و و داود . رسول شريعت و آيين تازه اي بياورد، چون يوسف، رسول بود در حالي كه بر آيين ابراهيم بود
خداوند متعال راجع به مؤمن  آل فرعون مـي  . سليمان، رسول بودند در حالي كه بر شريعت تورات بودند

�:فرمايـــد ��mM��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��AN����S��R��Q��P��O

X��W��V���U��TY�l )و همانا يوسف پيش از اين براي شما،داليل آشـكار آورد،  « :)34: غافر
خـدا بعـد از او   : چه برايتان آورد همواره در شك بوديد؛ تا زماني كه از دنيا رفـت، گفتيـد  ولي شما از آن

���m:و در جاي ديگـر مـي فرمايـد   . »هرگز فرستاده اي مبعوث نخواهد كرد �� ��G��F�������E����D���C�����B

K��J��I��HL�����U��T��S���R��Q��P��O��N��M
X��W��VY����b���a��`��_��^��]��\��[��Z���f��e��d��c

gh����m��l���k��j��il )همانا ما به تو وحـي كـرديم، همـان    «:)164 – 163: النساء
طور كه به نـوح و پيـامبران پـس از او وحـي نمـوديم، بـه ابـراهيم و اسـماعيل و اسـحاق و يعقـوب و           

. داديـم وحـي فرسـتاديم،و داود را زبـور    ] نيز[و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان ] او[نوادگان
پيامبراني كه سرگذشت آنها را پيش تر با تو گفته ايم و پيامبراني كه حكايتشان را با تو نگفته ايم؛ و خـدا  

  .»با موسي به طرز خاصي سخن گفت
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: األنبيـاء ( ���m��e�������d��c���������b��a��`l:در جاي ديگري مي فرمايـد . »بودند

  .»و ما تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم« :) 107
***  

  .»وأنه خاتم األنبياِء«:قوله
  .»محمد خاتم پيامبران است«:ترجمه

  ):ص(محمد ختم نبوت به وسيله

 ���m�����Ë���ÅÄ��Ã��Â��Á���Àl:خداونـد بلنـد مرتبـه مـي فرمايـد      :شرح عبارت

: مـي فرماينـد  ) ص(و پيـامبر  . »و ليكن فرستاده خدا و خاتم پيامبران است«:)40: األحزاب(
»رِِکه وتنيانب ثَلُ األنبياِء کَمثَلِِ قَصرٍٍٍ أُحِسنثَلی و م1م  ،ةلَبِِن عوضم نهونَ مبعجتظَّارُِ يُالن بِِه فَطَاف

،ةاللَّبِِن لکت عوضم دتدا سأن ا، فَکُنتواهعيبُِون سال ي ،ةاللَّبِِن لکت عوضإلَّا م ،هنائسنِِ بن حم 
بـه خـوبي بنـا    مَثل من و پيامبران به كاخي مـي مانـد كـه    «:2»ختم بی البنيانُ، وختم بِِی الرسلُ

                                                
 .آمده است» واو«بدون » ترك « )ب(در نسخهء -1

» تـاريخ دمشـق  « و در هيچ يك از آنها نيامده، بلكه تنها در» صحيحين«اين لفظي كه شارح آورده در-2
اثـر سـيوطي آمـده    » الجـامع الكبيـر  «اثر ابن عساكر از طريق روايت ابوهريره آمده است همچنان كه در

از طريق روايت ابوهريره به طـور موفـوع آورده    2286؛ و مسلم به شماره3535و بخاري به شماره.است
جمله إال موضوع لبنة مـن زاويـة،   مثلي و مثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا،فأحسنه و أ«:اند كه 

فأنـا اللبنـة و أنـا خـاتم     : هال وضعت هـذه اللبنـة، قـال   : فجعل الناس يطوفون به،و يعجبون له، ويقولون
مَثل من و پيامبران پيش از من به مردي مي ماند كه خانه اي را بنا كـرده و آن را بجـز جـاي    « :»النبيين

پس مردم شروع به طواف و ديدن آن مي نماينـد و از  . است آجري از يك زاويه خوب بنا كرده و آراسته
. اي كاش ايـن آجـر هـم در جـايش گذاشـته مـي شـد       :آن متعجب و شگفت زده مي شوند و مي گويند

 398، 312، 256صـفحات  2ج» المسند«احمد در.»من آن آجر و خاتم پيامبران هستم:فرمود) ص(پيامبر
؛و نسـائي در  3621، 3620، 3619بغوي به شماره هاي ؛ 1037؛ حميدي در مسند خود به شماره 412،

آمـده، آن را   430ص 9،ج»تحفـة األشـراف  «همان گونه كـه در  » السنن الكبري«از» في التفسير«مبحث 
؛احمد 1785؛ طيالسي به شماره 2287؛ مسلم به شماره 3534در همين باب بخاري به شماره . آورده اند

و ترمذي . از جابر بن عبداهللا روايتي را آورده اند 2862ماره ؛ و ترمذي به ش361ص 3در مسند خود ،ج
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آنگاه مردم به ديدن آن مـي آينـد و از   . خشتي از آن خالي شده است/ شده و جاي آجري
زيبائي و خوبي بناي آن بجز جاي آن آجر شگفت زده مي شوند و غيـر از جـاي آن آجـر    

پس من جاي آن آجر را پر كردم و ساختمان بـه  . از ديگر قسمتهاي كاخ عيب نمي گيرند
  .»فت و فرستادگان و پيامبران با آمدن من خاتمه يافتندوسيله من پايان يا

أنا حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحی، يمحواهللا بی الکفر، : إن لی أمساًء« :در جاي ديگر فرمـود 
بین عدهالذی ليس ب وأنا العاقب، والعاقب ،یمعلی قد الذی يحشر الناس همانـا  «: 1»أنا احلاشر

هستم كه خدا به وسـيله مـن كفـر    ) محوكننده(ن محمد، احمد، ماحي م: من نام هايي دارم
هستم، كسي كه مردم به روي پاهايش حشـر مـي   ) حشر كننده(من حاشر . را محو مي كند

  .»هستم، كسي كه پس از او پيامبري نيست) پايان دهنده(شوند و من عاقب 
إنه سيکونُ من و«: فرمودنـد ) ص(در صحيح مسلم از ثوبان روايت شده كه رسول خدا

از ميـان امـت مـن    «:2»اُمتی کذابونَ ثالثُون، کُلُّهم يزعم أنه نبی، أنا خاتم النبيين، الَ نبی بعدی
مـن خـاتم   .سي نفر كذّاب و دروغگو پيدا مي شوند كه همشان گمان مي كنند كه پيامبرند

  .»پيامبرانم و پس از من پيامبري نيست

                                                                                                                     
همچنين مسلم بـه  . روايتي از ابي بن كعب آورده اند 137ص  5؛ و احمد در مسند خود،ج2613به شماره

 .روايتي از ابوسعيد خدري نقل كرده است 2286شماره 

؛دارمي در سننن 2842شماره؛ ترمذي به 2354؛ مسلم به شماره 4896و3532بخاري به شماره هاي -1
؛ 84و81صـفحات   4،ج»المسـند «؛ احمد در 1004ص 2،ج»الموطأ«؛ مالك در 318و317ص 2خود،ج

» مشـكل اآلثـار  «؛ طحـاوي در 359، بـه شـماره  »الشـمائل «؛ ترمذي در كتـاب  555حميدي به شماره 
ت جبيـر  از طريق رواي 942؛و طيالسي به شماره 457ص11؛ ابن ابي شيبه در مصنف خود ،ج50ص2ج

 .اند  بن مطعم آن را نقل كرده

 2889اين قسمت از حديث در صحيح مسلم وارد نشده، هر چند اصل حديث نـزد مسـلم بـه شـماره    -2
الفــتن و «،در ابتــداي مبحــث 4252بلكــه ايــن قســمت از حــديث را ابــوداود بــه شــماره. آمــده اســت

روايت كـرده انـد و سـند     289ص 2ج» الحلية«؛ و ابونعيم در 278ص 5،ج»المسند«؛احمد در »المالحم
  .آن، صحيح است
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فُضلت علـی األنبيـاء   «: فرمودنـد ) ص(لم آمده است كه رسول خـدا در صحيح مس
أعطيت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، وأُحلت لی الغنائم، وجعلت لی األرض طهوراً : بست

بـا شـش چيـز بـر پيـامبران برتـري       «: 1»کافةً، وختم بی النبييون ومسجداً، وأُرسلت إلی اخللق
وسيله رعب و وحشت ياري شده ام، غنـائم بـرايم    جوامع سخنان به من داده شده، به: يافتم

حالل شده، زمين بـرايم پـاك و بـه عنـوان جـاي سـجده قـرار داده شـده، بـه سـوي همـه            
  .»مخلوقات فرستاده شده ام، و پيامبران به وسيله من خاتمه يافتند

***  
  .»وإمام األتقياء«:قوله 

  .»و پيشواي پرهيزگاران«:ترجمه 
ت كه به او اقتدا مي شود ؛ يعنـي ديگـران بـه او اقتـدا مـي      امام كسي اس :شرح عبارت

تنها براي اقتدا كردن به او مبعوث شده است؛ زيرا خداوند متعـال مـي   ) ص(و پيامبر. نمايند
اگـر خـدا را   :بگـو « :)31: آل عمران (���m��e���d��c���b��a��������`��_��^l:فرمايد

) ص(هـر كـس از پيـامبر   . »...تان بـدارد دوست داريد از من پيروي كنيد تا خـدا نيـز دوسـت   
  .پيروي كند و به او اقتدا نمايد، از زمره پرهيزگاران است

***  
  .»وسيد املرسلين«:قوله

  .»و سرور فرستادگان« :ترجمه
أنا سيد ولَد آدم يوم القيامة، وأولُ من ينشق عنـه  «:مي فرمايد)ص(پيامبر:شرح عبارت 

وأو ،فعالقَربشلُ مافع وأوَمن سرور و بزرگ فرزنـدان آدم در روز قيامـت هسـتم و    «:2»لُ ش

                                                
؛احمـد در مسـند   1553:و ترمذي بـه شـماره  .آمده است 523: اين حديث در صحيح مسلم به شماره-1

 .از طريق روايت ابوهريره آن را آورده اند 3617؛ و بغوي به شماره 412و411صص  2خود، ج

؛ ابـن ابـي شـيبه    540ص 2در مسند خود، ج؛احمد 4673: ؛ ابوداود به شماره2278: مسلم به شماره -2
 3625: ؛ و بغوي به شـماره 256-255، صص »التوحيد«؛ ابن خزيمه در 477ص  11در مصنف خود ،ج

 .از طريق روايت ابوهريره رضي اهللا عنه آن را آورده اند
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در . مسـلم آن را روايـت كـرده اسـت    . »اولين كسي هستم كه شفاعتش پذيرفتـه مـي شـود   
من سرور مردمـان در روز  «: 1»أنا سيد الناسِِ يوم القيامة«: ابتداي حديث شفاعت آمده است

لم و ترمذي از واثلة بن اسقع رضي اهللا عنه روايـت كـرده انـد كـه واثلـه      مس. »قيامت هستم
إنَّ اهللا اصطَفی کنانة من ولَد امساعيلَ واصطَفی قُريشاً من کَنانة، «: فرمودنـد )ص(پيامبر: گفت

ن همانا خداونـد، كنانـه را از ميـا   «: 2»واصطَفی من قُريشٍ بنی هاشمٍٍ، واصطَفَانی منَ بنی هاشمٍ
فرزندان اسماعيل برگزيد، و قريش را از ميان كنانه برگزيد، و از ميان قريش،بني هاشـم را  

  .»برگزيد و مرا از ميان بني هاشم برگزيد

   :جواز برتري دادن ميان پيامبران مگر زماني كه از روي تعصب باشد
وارد مـي   با اين مطلب تعارض دارد و اشكال بـه آن ) ص(اين فرموده پيامبر:اگر گفته شود

ال تفضلُونی علی موسی، فَإن الناس يصعقون يوم القيامة، فـأکون  «: كند آنجا كه مي فرمايـد 
هل أفاق قَبلی أو کانَ ممن استثنی : أولَ من يفيق، فَأجِد موسی باطشاً بساقِِ العرشِِ، فَالأدری

بيهوش مي شوند و مـن اولـين   مرا بر موسي برتري ندهيد، چون مردم در روز قيامت «: 3»اهللا
سپس موسي را مي بينم كه محكـم پايـه عـرش گرفتـه و     . كسي هستم كه به هوش مي آيم

آيا او پيش از من به هوش آمده يا از كسـاني اسـت كـه خـدا استثنايشـان كـرده       : نمي دانم
                                                

؛ احمـد در  2436: ؛ ترمذي بـه شـماره  194: ؛ مسلم به شماره4712و 3340:بخاري به شماره هاي -1
؛ نسـائي در  247-244صفحات  11؛ ابن ابي شيبه در مصنف خود، ج436-435صص  2ند خود، جمس

، »التوحيـد «آمده؛ ابن خزيمـه در  451ص 10،ج»تحفة األشراف«آن گونه كه در » السنن الكبري«مبحث 
 4332؛ و بغوي به شماره 882و881،880،879: به شماره هاي» اإليمان«؛ ابن منده در 243-242صص

  .روايت ابوهريره آن را آورده اند از طريق
؛ بغـوي بـه شـماره    107ص4؛ احمد در مسند خـود،ج 3612؛ ترمذي به شماره2276مسلم به شماره -2

  .آن را روايت كرده اند 64ص13،ج»تاريخ خود«؛ و خطيب در 3613
؛ ابـوداود بـه   2373و160؛ مسلم به شـماره 7428و6518،6517،3408،2411بخاري به شماره هاي -3

از طريق روايـت ابـوهريره آن را بـا ايـن لفـظ روايـت كـرده        : 4302؛ و بغوي به شماره 4671: هشمار
آن را  264ص2و احمد در مسند خـود ،ج . »مرا بر موسي ترجيح ندهيد«: »التخيروني علي موسي«:اند

 .»مرا از موسي برتر ندانيد«: »ال تخيروني عن موسي« :با اين لفظ روايت كرده است
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پس اين حـديث بـا حـديث    . روايت كرده اند» صحيحين«بخاري و مسلم آن را در . »است
»يولَا فخرأنا س آدم لَدو مـن سـرور فرزنـدان آدم هسـتم و هـيچ افتخـاري نمـي كـنم        «:1»د «

حديث فوق سبب خاصـي دارد، چـون يـك نفـر     : چگونه جمع مي شود؟ جواب اين است
يك نفر مسـلمان  . نه سوگند به كسي كه موسي را بر تمام انسانها برگزيد: يهودي گفته بود

! ميـان ماسـت  ) ص(مي گويي در حالي كه رسـول خـدا    آيا اين را: سيلي به او زد و گفت
همين حديث را ) ص(پيامبر. آن يهودي آمد و از مسلماني كه او را سيلي زد شكايت نمود

فرمود؛ چون اگر برتري دادن از روي تعصب و هواي نفـس باشـد، نكوهيـده اسـت، بلكـه      
ونـد فخـر را   حتي خود جهاد اگر از روي تعصب و حميت باشد، نكوهيده است چون خدا

و به تحقيـق  «:) 55: اإلسراء (���m�����¢¡�����~��}��|��{��zl:حرام نموده و مي فرمايد

��m����C��B:در جـاي ديگـري مـي فرمايـد    .»بعضي از انبياء را بر بعضـي برتـري بخشـيدم   

����QP��O��N���ML�������K��J��I��HG��F��E��Dl) ــرة ــن «:) 253: البقـ ايـ
از آنان كسي بود كه خدا با او سـخن  . ان را بر پاره اي برتري داديمپيامبران، پاره اي از ايش

پس معلوم شد كه برتـري دادنِ مـذموم تنهـا    . »ارزاني داشت] بلند[گفت و بعضي درجات 
ال «و روايـت  . برتري دادن از روي فخر و تعصب يا از روي كم دانستن شأن مفضول است

حمل مي شود البته اگر ثابت باشد، چـون ايـن روايـت     هم بر اين نكته» 2تفَضلوا بين األنبياء

                                                
از طريق روايـت   4308؛ و ابن ماجه به شماره3618؛ ترمذي به شماره 2ص3سند خود،جاحمد در م -1

از  طريـق   296و295،282،281صـفحات  1و احمد در مسـند خـود،ج  . ابوسعيد خدري آن را آورده اند
در سند اين دو روايت علي بن زيد بن جدعان هست كه ضـعيف  . روايت ابن عباس آن را نقل كرده است

از طريق روايـت انـس    144ص 3احمد در مسند خود،ج. دارد كه آن را قوي مي كند است،ليكن شاهدي
از طريـق روايـت    2127و ابن حبـان بـه شـماره    . بن مالك آن را روايت كرده و سند آن ، صحيح است

أنـا  «روايت ابوهريره با لفظ . عبداهللا بن سالم آن را آورده است و سند آن با توجه به شواهد، حسن است
 .كه مسلم روايتش كرده، قبالً ذكر شد» د آدم يوم القيامةسيد ول

از طريق روايت ابوهريره آن را ذكـر كـرده   )159)(2373: (؛و مسلم به شماره3414بخاري به شماره -2
؛ احمـد در   2374؛ مسـلم بـه شـماره     7427و6917،6916،4638،2412و بخاري به شماره هاي . اند
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در خود حديث موسي روايت شده و در صحيح بخـاري و كتابهـاي حـديثي ديگـر آمـده      
در اين روايـت علتـي وجـود دارد بـرخالف حـديث      :است ليكن برخي از علما مي گويند 

ب ديگري بعضي از علما جوا. موسي ، كه به اتفاق علما صحيح است و علتي در آن نيست
ال «و حـديث  » التفَضلُونی علـی موسـی  «حديث :براي اين اشكال آورده اند و آن ، اينكه 

نهي از برتري دادن خاص است؛يعني بعضي معين از پيامبران بر بعضـي  » تفَضلُوا بين األنبياء
ايـن، برتـري    كـه » أنا سيد ولَد آدم ولَا فَخر«معين برتري داده نمي شود بر خـالف حـديث   

اين مانند آن است كه گفته شود فالني فاضـل تـرين   . دادن عام است و از آن منع نمي شود
مردم اين شهر است اين جمله بر هيچ يك از افراد شهر سـخت نيسـت بـرخالف اينكـه بـه      

گذشـته از ايـن طحـاوي رحمـه اهللا را     . فالني از تو برتر است: يكي از افراد شهر گفته شود
   1.اين جواب را در رفع اشكال مذكور داده است» شرح معاني اآلثار«در كتاب  ديده ام كه

                                                                                                                     
؛ و طحاوي 526ص11؛ ابن ابي شيبه در مصنف خود، ج4668: ره؛ ابوداود به شما33ص3مسند خود، ج

 :»التخيروا بـين األنبيـاء  «از طريق روايت ابوسعيد خدري آن را با لفظ  452ص1، ج»مشكل اآلثار«در 
 .آورده اند» ميان پيامبران، ترجيح قائل نشويد«

علما راجع به : آمده است 446ص 6، ج»فتح الباري«در. 316-315صص  4،ج»شرح معاني اآلثار«-1
پيامبر تنها از اين كار نهي كرده براي كسي كه بـه  : از برتري دادن ميان پيامبران مي گويند) ص(نهي پيامبر

رأي و نظر خود و بدون دليل ميان پيامبران برتري قائل است نه كسي كه از روي دليـل ايـن كـار را مـي     
برتري ميان پيامبران است به گونه اي كه منجـر  يا در خصوص كسي از اين كار نهي كرده كه قائل به . كند

يا منظور ايـن اسـت و   . به كم دانستن شأن مفضول مي شود يا منجر به خصومت و نزاع و كشمكش شود
ميان پيامبران به تمامي انواع فضيلت ها برتري قائل نشويم به گونه اي كه هيچ فضيلتي براي مفضول رها 

او برتر از مؤذن است،اين جمله مستلزم نقص فضـيلت مـؤذن بـه    :گويمپس مثالً اگر راجع به امام ب.نشود
نهي از برتري دادن ميان پيامبران تنها بـه نسـبت خـود    :برخي ديگر از علما مي گويند. نسبت اذان نيست

له   «:نبوت است؛ همچنان كه خداوند متعال مي فرمايد سـن ر مـ د ينَ أحـميـان هـيچ يـك از    « :ِ»َلا نَُفرّقُ ب
�:و از برتري دادن برخي از آنان بر برخي ديگر نهي كـرده، زيـرا مـي فرمايـد    .»ران او فرق نمي نهيمپيامب

mG��F��E��D��C��BH��l )اين پيامبران، پـاره اي از ايشـان را بـر پـاره اي     « ):253: البقرة
رباره مجادله احاديث وارده راجع به نهي از ترجيح ميان پيامبران، تنها د: حليمي مي گويد» .برتري داديم

و ستيز اهل كتاب، و برتري دادن برخي از پيامبران بر برخي ديگر از روي غلبه كردن بر طرف ديگـر در  
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مرا بـر يـونس   «:» ال تفَضلُونی علی يونس«:فرمودند) ص(اما آنچه روايت شده كه پيامبر
و برخي از مشايخ گفته اند كه اين حديث را بـراي مـردم تفسـير نمـي كننـد      » برتري ندهيد

ن داده شود پس وقتي مال را به آنان بدهند  آن را اين گونه تفسير تااينكه مال زيادي به آنا
هماننـد   -در حـالي كـه در شـكم مـاهي اسـت     -مي كنند كه قرب و نزديكي يونس به خدا

و اين تفسـير را تفسـير عظيمـي بـه شـمار      . قرب و نزديكي من به خدا در شب معراج است
ه لفـظ و معنـاي كـالم خـدا و كـالم      اين امر نشان دهنده جهل و نـاداني شـان بـ   . آورده اند

است؛ چون هيچ يك از صاحبان كتابهاي معتبر حديثي كـه بتـوان بـدان اعتمـاد     )ص(پيامبر
ال «:كرد اين روايت را با اين لفظ روايت نكرده اند و لفظي كه در صحيح است، اين اسـت 

ي هـيچ بنـده اي كـه    سـزاوار نيسـت بـرا   «: 1»أنا خير مِن يونس بن متـی : ينبغی لعبد أن يقول
إنی خيـر  : من قال«: در روايتي ديگر آمده اسـت . »من برتر از يونس بن متّي هستم: بگويد

ی، فقد کَذََََََببن مت سن يونمن برتـر از يـونس بـن متّـي هسـتم، دروغ      : هر كس بگويد«: »م
يسـت كـه   براي هـيچ كسـي سـزاوار ن   : يعني. اين لفظ بر عموم داللت مي كند. »گفته است

در اين روايـت نهـي وجـود نـدارد كـه مسـلمانان       . خودش را بر يونس بن متّي برتري دهد

                                                                                                                     
نيكي است، چون غلبه كردن بر طرف ديگر در نيكي اگر ميان اهل دو دين باشد، هيچ امنيتي وجود ندارد 

امـا اگـر تـرجيح ميـان پيـامبران      . شود كه يكي از آنان، ديگري را خوار بداند در نتيجه منجر به كفر مي
  .مستند به دليل و رجحان باشد، مشمول نهي نمي شود

آن را از طريـق روايـت    2376: ؛ و مسـلم بـه شـماره   3431و3416،3415بخاري به شماره هـاي   -1
؛ ابوداود به شماره 2377: ؛ مسلم به شماره4630و3413: و بخاري به شماره هاي. ابوهريره نقل كرده اند

؛ احمد در مسند خـود،  12753: ، به شماره»المعجم الكبير«؛ طبراني در 2650؛ طيالسي به شماره 4669
همچنـين بخـاري بـه شـماره هـاي      .از طريق روايت ابن عباس آن را آورده اند 254و242صفحات  1ج

ن مّتي أنا خير من يونس ب:من قال«:از طريق روايت ابوهريره آن را با اين لفظ آورده است 4805و4604
همچنـين بخـاري بـه    .»من برتر از يونس بن مّتي هستم، دروغ گفتـه اسـت  : هر كس بگويد«:»فقد كذب

ال يقـولن  «:از طريق روايت ابن مسعود آن را با اين لفـظ آورده اسـت   4804و4603،3412شماره هاي 
  .»ستممن برتر از يونس بن مّتي ه:هيچ يك از شما نگويد«:» إني خير من يونس بن مّتي: أحدكم
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زيرا خداوند متعال از يونس خبـر داده كـه مـاهي او     1.را بر يونس برتري دهند) ص(محمد
و مي . را بلعيد و حال آن كه مالمت شده بود؛ يعني كاري كرد كه مالمت و سرزنش شود

ــد �m��`���_��~��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a:فرمايـــ

��u��t��s��r�������q��p��o�����nl )ــاء ــاهي  «:)87: األنبي ــاحب م و ص
پنداشت كه ما هرگـز  . برفت] از ميان مردم خود[، آنگاه كه خشمگين ]ياد كن[را ) يونس(

 پـس درون تـاريكي هـا نـدا در داد كـه     ] كـه مـاهي او را بلعيـد،   [بر او تنگ نمـي گيـريم،   
بـه درون بعضـي از   . »به راستي كه من از ستمكاران بـودم . منزّهي تو. معبودي جز تو نيست

مردم خطور مي كند كه او كامل تر از يونس اسـت و مسـتحق ايـن مالمـت نيسـت، چـون       
هر كس اين پندار را داشـته باشـد، دروغ گفتـه    . كاري نكرده كه به خاطر آن مالمت شود

���m����o�����n��m��l:ان خــدا گفتــه يــونس را مــي گويــداســت؛ چــون هــر بنــده اي از بنــدگ

��u��t��s��r�������q��pl) ــاء ــو نيســت «: )87: األنبي ــودي جــز ت . معب
همچنان كه اول و آخر پيامبران ايـن جملـه   .»به راستي كه من از ستمكاران بودم. منزّهي تو

  .را گفته اند

�m���G���F��E��D��C��B���J��I��H:اول پيامبران، آدم اسـت كـه گفـت   

��M��L���Kl )ما بر خويشتن ستم كرديم، و اگر بـر مـا   !پروردگارا« :)23: األعراف
  .»نبخشايي و به ما رحم نكني، بي شك از زيانكاران خواهيم شد

اسـت كـه در حـديث صـحيح،     ) ص(و آخر و أفضل و خاتم و سرور پيامبران، محمد
وجهـت  «: ان پـس از عبـارت  حديث استفتاح از طريق روايت علي بن ابي طالـب و ديگـر  

اللَّهم أنت املَلِک الَ إله إالَّ أنت، أنت ربی وأنا عبدک، ظَلَمت «: تا آخرش مـي گويـد  » وجهی

                                                
منظـور از فرمـوده   : ترجيح داده كـه  451ص  6، ج»فتح الباري«حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب  -1
به خاطر روايت عبداهللا بن جعفر كه طبرانـي بـا   . است) ص(پيامبر» إني خير من يونس: ال يقولن أحدكم«

 .»...ر نيست كه بگويدبراي هيچ پيامبري سزاوا«: »...ال ينبغي لنبي أن يقول«: اين لفظ روايتش كرده
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 إلَّا أنـت وبالذُّن رغفميعاً، الَ يوبی جرلی ذُنبِِذَنبی، فاغف رفتفسی، واعتتـا آخـر حـديث    1»ن :
به خـود  . تو پروردگار مني و من بنده توام. ي معبودي جز تو نيستتو فرمانروا هست! خدايا«

ستم كرده ام و به گناهم اعتراف مي كنم، پس همه گناهانم را بر من ببخشاي، كه جـز تـو   
  .»كسي گناهان را نمي بخشايد

ــي  ــين موس ــت) ع(همچن ���m�������c�����b������a��`_�����~��}������|��{��z������y��x:گف

��e��dl )پـس  ! من بر خويشتن ستم كردم، مرا بـبخش ! پروردگارا« :)16: لقصصا
) ع(همچنـين وقتـي راجـع بـه يـونس      . »از او درگذشت كه او آمرزنده مهربان است] خدا[

ــد ــه شـ ــم(���m�����u�����t��s��r��q�����p���ol:گفتـ ــم  « ):48: القلـ ــر حكـ ــس بـ پـ
پـس پيـامبر مـا از پيـروي     . »...مباش] يونس[پروردگارت شكيبايي كن و مانند همراه ماهي 

كردن از يونس نهي شده و به پيروي كردن از پيامبران اولوالعزم امـر شـده آنجـا كـه بـه او      

پس صبر كـن همـان   «: )35: األحقاف( ���m����Â��Á��À��¿���¾�����½��¼l:گفته شد
مـن برتـر از يـونس    : ممكن است كسـي بگويـد  . »...گونه كه پيامبران اولوالعزم صبر كردند

حال آنكه افضل حق ندارد كه بر كسي كه از او پايين تر است، فخر بفروشد، حـاال  . هستم
و . اگر افضل نباشد چگونه است؛ چون خدا هيچ خودپسند فخر فروشـي را دوسـت نـدارد   

أُوحی إلی أن تواضعوا، «: روايت شده كه آن حضرت فرمود) ص(در صحيح مسلم از پيامبر
أح رفخی ال يتحدلی أحع دبغی أحولَا ي ،دلی أحع بـه مـن وحـي شـده كـه تواضـع و       «: 2»د

                                                
؛ نسـائي  760: ؛ ابوداود به شـماره 3419و3418،3417: ؛ ترمذي به شماره هاي771:مسلم به شماره -1

 152: ؛ و طيالسي به شـماره 95و94صص 1؛ احمد در مسند خود، ج130-129صص 2در سنن خود، ج
  .آن را روايت كرده اند

؛ بخـاري در  4179: ؛ ابن ماجـه بـه شـماره   4895 :؛ ابوداود به شماره)64)(2865: (مسلم به شماره -2
» الحليلـة «؛ و ابـونعيم در  1000:شماره 17، ج»المعجم الكبير«؛ طبراني در 428: شماره» األدب المفرد«
، »األدب المفـرد «و بخـاري در  . از طريق روايت عياض بن حمار مجاشعي آن را آورده انـد  17ص 2ج

و سـند آن،  . از طريق روايت انس بن مالك آن را آورده انـد  4214: ؛ و ابن ماجه به شماره426: شماره
  .حسن است
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. »فروتني كنيد تا هيچ كس بر ديگري فخر نفروشدو هيچ كس بر ديگـري سركشـي نكنـد   
پس خداوند متعال نهي كرده از اينكه بر عمـوم مؤمنـان فخـر شـود، حـاال بـر يـك پيـامبر         

أنا خير من يونس : لَا ينبغی لعبد أن يقولَ«: فرمـود ) ص(به همين خاطر پيـامبر ! گرامي چطور
پس . »من برتر از يونس بن متّي هستم: براي هيچ بنده اي سزاوار نيست كه بگويد«:»بنِ متی

  .اين، نهي عام براي هر كسي است كه خود را بر يونس برتر بداند و بر او فخر كند
، اگر فرض شود كـه او افضـل   »متَی، فَقَد کَذََََََََََب إنی خير من يونس بن: من قال«حديث

است، اين سخن، ناقص تر مي شود و گوينده آن دروغگوست و اين را هيچ پيامبر گرامي 
هـر كـس ايـن را بگويـد،     : يعنـي . بلكه اين تقدير مطلق براي هـر كسـي اسـت   . نمي گويد

§���������m:كه خدا مـي فرمايـد   دروغگوست هر چند يك پيامبر آن را نمي گفت؛ همان گونه

���ª��©��¨l )اگر شرك ورزي مسلّماً عمل تـو تبـاه مـي شـود    «: )65: الزمر...« .
از شرك ورزيدن معصوم بود، ليكن وعـده و وعيـد بـراي بيـان انـدازه      ) ص(هر چند پيامبر

  .هاي اعمال است
ممكن نيسـت   خبر داده كه او سرور فرزندان آدم است؛ زيرا براي ما) ص(همانا پيامبر

پيامبري نيست كـه  ) ص(، چون پس از محمد )ص(كه آن را بدانيم جز از طريق خبر پيامبر
در نزد خدا را به ما خبر دهد همان گونـه كـه او فضـائل و    ) ص(منزلت و قدر واالي پيامبر

بـه  ! درود و سالم خدا بر همه شـان بـاد  . بزرگي هاي پيامبران پيش از خود را به ما خبر داد
، همچنـان كـه در   »و در اين هيچ فخري نيسـت «: »وال فخر«:خاطر به دنبال آن فرمودهمين 

مقـام كسـي   : آيا كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، مي گويـد . روايتي آمده است
كه شبانه به سوي پروردگارش برده شده، و او مقرّب و بزرگـوار و گرامـي اسـت، هماننـد     

كسـي كـه مقـرب    ! داخته شده، و او مالمت شده استمقام كسي است كه به شكم ماهي ان
و گرامي شده است كجا و كسي كه آزموده و ادب شده است كجا؟ آن يكـي در نهايـت   

با اين استدالل به اين معنـاي  . قرب و نزديكي است و اين يكي در نهايت ادب كردن است
لّ بـر نفـي علـو و    و آيا اين دليل كه دا. نگفته، نگاه كن) ص(تحريف شده لفظي كه پيامبر

برتري خداوند متعال بر مخلوقاتش است در برابر ادله صحيح و صريح و قطعي كه دالّ بـر  
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و بيشـتر از هـزار دليـل انـد، مقاومـت مـي        علو و برتري خداوند متعال بر مخلوقاتش است
بـه ايـن مطلـب اشـاره     » حميطٌ بکُلّ شیء وفوقَه«: كند؟ همان گونه كه در كنار گفته طحاوي

  .شودمي 
***  

  .»و حبيب رب العالَمين« :قوله
  .»و دوست پروردگار جهانيان است«: ترجمه

  :ثبوت خليل بودن براي پيامبرِ ما
باالترين مراتب محبت كه خليل بـودن اسـت، ثابـت شـده     ) ص(براي پيامبر  :شرح عبارت 

خذَنی خليلًا کَما إنَّ اَهللا ات«: است؛ همچنان كه از آن حضرت به صحت رسيده كه فرمودنـد 
همانا خدا مرا خليل و دوست صميمي خود قرار داد همان گونـه كـه   «:1»اتخذَ إبراهيم خليالً

ولوکُنت متخِذاً «: در جاي ديگري فرمود. »ابراهيم را خليل و دوست صميمي خود قرار داد
ص نليالً، ولکابکر خأب خذتليالً، التن أهلِِ األرضِِ خمحنِِمليلُ الرکُم خباگـر از ميـان   « : 2»اح

                                                
از طريق  532: به شماره» النهي عن بناء المساجد علي القبور«، باب »في المساجد«مسلم در مبحث  -1

پـنج روز پـيش از وفـاتش    ) ص(از پيامبر: در اين روايت جندب گويد. روايت جندب آن را آورده است
إّني أبرأ إلي اهللا أن يكونَ لي منكم خليلٌ، فإن اهللا تعالي قـد اتخـذني خلـيالً كمـا     «: دشنيدم كه مي فرمو

اتخذ إبراهيم خليالً، ولو كنت متخذاً من أُمتي خليالً، ال تخذت أبـابكر خلـيالً ،أال وإن مـن كـان قـبلكم      
: »أنهـاكم عـن دلـك    كانوا يتخدونَ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد إني

من به سوي خدا اعالم بيزاري مي كنم از اينكه از ميان شما خليل و دوستي صميمي داشته باشم، چـون  «
خداوند متعال مرا خليل و دوست صميمي خود قرار داد همان گونه كه ابراهيم را خليل و دوست صميمي 

ختيار مي كردم، قطعاً ابـوبكر را خليـل و   و اگر من از ميان امتم، خليل و دوستي صميمي ا. خود قرار داد
هان آگاه باشيد كه امتهاي پيش از شما، قبر پيامبران و صالحانشـان را  .دوست صميمي خود بر مي گزيدم

هان آگاه باشيد قبرها را مسجد قرار ندهيد، چون من شما را از آن نهـي مـي   . به عنوان مسجد قرار دادند
  .وجود دارد 1686: اثر طبراني به شماره »المعجم الكبير«اين حديث در. »كنم

و مسـلم بـه   . با همـين لفـظ وجـود دارد    473ص 11اثر ابن ابي شيبه، ج» المصنف«اين حديث در  -2
: از طريق روايت ابن مسعود آن را با اين لفظ روايت كرده انـد  3656: ؛ و ترمذي به شماره2383: شماره
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اهل زمين  خليل و دوستي صميمي اختيار مـي كـردم، قطعـاً ابـوبكر را بـه عنـوان خليـل و        
. »اما رفيق شما خليل و دوست صميمي خداي رحمان است. دوست صميمي بر مي گزيدم

كسـاني كـه   اين دو حديث در كتابهاي صحيح حديثي آمده است و اين دو حـديث گفتـه   
خليل بودن براي ابراهيم و محبت و دوستي بـراي محمـد اسـت، پـس ابـراهيم،      : مي گويند
. است، را باطل مـي كنـد  )دوست خدا(و محمد حبيب اهللا ) دوست صميمي خدا(خليل اهللا 

: 1»ِانی أبرأ إلی کُلّ خليلٍٍِ مِـن خلَّتـه  «: آمده كه آن حضرت فرمودند» صحيح«همچنين در 
  .»هر خليلي از خليل بودنش اعالم بيزاري مي كنممن به «

��m��Y��X:محبت براي غير پيامبر هم ثابت شده است؛ خداونـد بلنـد مرتبـه مـي فرمايـد     

��\��[��Zl�)و خدا نيكوكاران را دوست دارد«: )134: آل عمران«��m����»��º

��¾��½��¼l�)پـس خـدا پرهيزگـاران را دوسـت دارد    «: )76: آل عمران«.��mª��©����«

                                                                                                                     
اگـر  «: »ليالً، التَّخذت ابن أبي قحافة َخليالً، ولكنَّ صاحبُكم َخليلُ اهللاولوكُنت متَّخِذاً من أهلِِ األرضِِ َخ«

از ميان مردمان روي زمين خليل و دوست صميمي اختيار مي كردم، قطعـاً پسـر ابوقحافـه را بـه عنـوان      
ابـن ماجـه بـه    . »خليل و دوست صميمي بر مي گزيدم؛ اما رفيق شما خليل و دوست صـميمي خداسـت  

؛ و 3867: ؛ بغـوي بـه شـماره   433و  409،389،377صـفحات  1؛ احمد در مسـند خـود ،ج  93: هشمار
در همـين  . آن را روايت كرده انـد  10457و10107،10106به شماره هاي » المعجم الكبير «طبراني در 

ن أمتـي  ولوُكنت متَّخِذاً م«: روايتي را از ابن عباس  با اين لفظ آورده است 3656باب بخاري به شماره 
اگر من از ميان امتم خليل و دوست صميمي اختيار مـي  «: » خَليالً التَّخذت أبابكرٍٍ، ولكنَّ أخي وصاحبي

كردم، قطعاً ابوبكر را به عنوان خليل و دوست صميمي خود بر مي گزيدم؛اما او برادر و رفيـق مـن اسـت    
همچنـين  .»ما برادري دينـي برتـر اسـت   ا...«:»ولكن أخوة اإلسالم أفضل«: در روايتي ديگر آمده است.»

: روايتي را از ابوسعيد خـدري بـا ايـن لفـظ آورده انـد      2382؛و مسلم به شماره 3654بخاري به شماره 
اگر من غيـر از  «. »ولو كنت متخذاً خليالً غير ربي، التخذت أبابكر خليالً، ولكنّ أخوة اإلسالم ومودته«

صميمي خود اختيار مـي كـردم، قطعـاً ابـوبكر را خليـل و       پروردگارم كسي را به عنوان خليل و دوست
 .»برادري و دوستي ديني است] رابطه ما[دوست صميمي خود اختيار مي كردم،اما 

 .صفحه قبل مراجعه كنيد 2به حاشيه شماره  -1
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���±�����°���¯��®��¬l )ــرة ــدگان و    « : )222: البق ــه كنن ــدا توب ــا خ همان
  .»پاكيزگان را دوست دارد

پس گفته كسـاني كـه خليـل بـودن را خـاص ابـراهيم و محبـت و دوسـتي را خـاص          
دانستند باطل شد؛ بلكه خليل بودن خاص ابراهيم و محمد است و محبت عـام  ) ص(محمد
اهللا عنه كه ترمـذي روايـتش كـرده و در آن ايـن عبـارت      و حديث ابن عباس رضي . است

همانـا ابـراهيم خليـل و    «: 1»إنَّ إبراهيم خليلُ اهللا، أال وأنا حبيـب اِهللا وال فَخـر  «: آمده است
هيچ فخـري  ] در اين[آگاه باشيد كه من هم دوست خدا هستم و .دوست صميمي خداست

  2.ثابت نشده است» نيست
  :مراتب حمبت

  :ي داردمحبت مراتب
  .عالقه؛ عالقه وابستگي قلب به محبوب است-اول
  .اراده؛ اراده تمايل قلب به محبوب و طلب كردن وي است-دوم
؛ عبارت است از سرازير شدن قلب بـه سـوي محبـوب،    )شوق زياد، سوز(صبابه -سوم

به گونه اي كه صاحبش نمي تواند آن را كنترل كند؛ همانند سـرازير شـدن آب در زمـين    
  .ازيرسر

غريم . ؛ عبارت است از حب و دوستي مالزم قلب)شيفتگي و دلدادگي(غرام -چهارم

¿����m:از اين جملـه اسـت آيـه   . هم از آن آمده، چون بدهكاري مالزم اوست) بدهكار(

��Ã���Â������Á��Àl) عذابش سخت و دائمي است«: )65: الفرقان«.  

                                                
از  26ص 1؛و دارمـي در سـنن خـود،ج   3620قسمتي از حديثي طوالني است كه ترمذي به شـماره   -1

در سند اين حديث، زمعه بـن صـالح و سـلمه بـن وهـرام      .بن عباس آن را روايت كرده اندطريق روايت ا
  .اين حديث غريب است: به همين خاطر ترمذي گفته است. وجود دارند كه هر دو ضعيف اند

 .49-47صفحات » روضة المحبين«: نگا -2
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��m����F:عـال مـي فرمايـد   خداونـد مت . مودت؛ يعني محبت و دوستي خالص-پنجم

��J��I��H���Gl) به زودي خداي رحمان بـراي آنهـا محبـت و دوسـتي     « :)96: مريم
  .»قرار خواهد داد] در دل ها[خالص 

  .؛ عبارت است از رسيدن محبت به پرده دل)عشق سوزان(شغف  -ششم
عشق؛ عبارت است از دوستي خيلي زياد كه از آن بر صاحبش تـرس مـي رود،   -هفتم

خداوند متعـال بـه آن موصـوف نمـي شـود و بنـده هـم در محبـت پروردگـارش بـدان           اما 
راجـع بـه   . موصوف نمي شود هر چند برخي از علما عشق را به طور مطلق به كار مي برنـد 

علت آن عدم توقيف اسـت و برخـي   : سبب منع، اختالف نظر وجود دارد؛ بعضي گفته اند
منع به كار بردن عشق براي خدا يـا بنـدگان خـدا،    شايد دليل . ديگر، غير از آن را گفته اند

  1.اين باشد كه عشق محبتي است همراه شهوت
  .به معناي بندگي و اسارت است 2تَتيم -هشتم

  .3بندگي -م
  .خلة؛ عبارت است از محبتي كه روح و قلب محب را سوراخ كرده است -دهم

امـا ايـن   . را ذكر كرده انـد بعضي از علما راجع به مراتب محبت، ترتيب هاي ديگري 
  .ترتيب، ترتيب خوبي است و خوبي آن با تأمل در معاني اش معلوم مي شود

                                                
 .27،ص»روضةالمحبين«:نگا -1

تيمه «: اصل آن از اين گفته عرب آمده است. ي بنده خداوتيم اهللا ،يعن: در صحاح جوهري آمده است -2
بم «هر گاه كسي خود را بنده و ذليـل كسـي بكنـد،او    . »دوستي او را بنده خود كرده است«: »الحمتـي «
 .است

: گفتـه مـي شـود   . تعبد، نهايت حب و ذلت است: مي گويد 52ص» روضة المحبين«ابن قيم در كتاب -3
همچنين است محب كه حـب و دوسـتي او را   . ب و دوستي او را ذليل و خوار كرد، يعني ح»عبده الحب«

و خداونـد سـبحان كسـي را    . اين مرتبه براي احدي غير از خداوند متعال نيست. ذليل و خوار كرده است
كه در عبادتش شرك ورزيده، نمي بخشد و هر گناه ديگري غير از شرك را براي هر كـس بخواهـد مـي    

 . بت عبوديت، بزرگترين انواع محبت است كه حق خالص خدا بر بندگانش استپس مح. بخشد
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بدان كه متصف بودن خدا به محبت و خلة آن گونه است كه شايسته جالل و عظمت 
و خداوند بر حسب نصوصـي كـه   . و شكوه خداوند متعال است همچون ديگر صفات خدا

  .جات محبت، به اراده و ود و محبت و خلة متصف استوارد شده از ميان انواع در
امـا  . راجع به تعريف محبـت، اقـول مختلفـي در حـدود سـي قـول اظهـار شـده اسـت         

چـون  . واقعيت اين است كه نمي توان تعريفي براي محبت آورد كه از آن واضح تر باشـد 
تعريـف ندارنـد   و اين چيزهاي واضح نيازي به . تعاريف چيزي به آن نمي افزايند جز خفاء

  1.مثل آب، هوا، خاك، گرسنگي، سيري و امثال آنها كه نيازي به تعريف ندارند
***  

  .»وکُلُّ دعوة نبوة بعده، فغی وهوی«:قوله
هـواي نفسـاني   ) پيـروي از (، گمراهـي و  )ص(هر ادعاي نبوتي پـس از پيـامبر  «:ترجمه

  .»است

  : ادعاي پيامبري بكند، دروغگوست) ص(هركس پس از پيامبر
خاتم پيامبران است، معلوم مـي شـود كـه هـر     ) ص(وقتي ثابت شد كه پيامبر :شرح عبارت

اگـر كسـي ادعـاي    : و گفته نمـي شـود  . كس پس از او ادعاي پيامبري كند، دروغگوست
پيامبري كند و معجزه هاي خارق العاده و براهين درست را براي تأييد آن بيـاورد، چگونـه   

اين اصالً تصور نمـي شـود كـه بـه وجـود      : يرا ما مي گوييممي توان او را تكذيب كرد؟ ز
آيد و اين مطلب جزو فرض محال است، زيرا وقتي خداوند متعال خبـر داده كـه حضـرت    

خاتم پيامبران است، پس محال اسـت كـه مـدعي اي بيايـد و ادعـاي پيـامبري       ) ص(محمد
يعنـي ادعـاي   . عبارت است از شهوت نفـس : و هوي. است) هدايت(ضد رشاد : غي. بكند

  .پيامبري كه به سبب هواي نفساني است نه از روي دليل، باطل و بي اساس است
***  

  

                                                
 .22-19، صفحات »روضة المحبين«: نگا -1
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  .»وهو املبعوثُ إلی عامة اجلن وکافّة الوری، باحلق واهلُدی، وبِِالنورِِِ والضياِء«:قوله
ر و به سوي همه جن ها و همه آفريده ها، با حـق و هـدايت و نـو   ) ص(پيامبر«: ترجمه

  .»روشنائي مبعوث شده است

  :براي عموم جن و انس است) ص(بعثت پيامبر
به سوي همه جن هـا مبعـوث شـده، آيـات زيـر      ) ص(دليل براي اينكه پيامبر :شرح عبارت

  :است
: األحقـاف ( ��m��l��k��j��il:خداوند متعال از زبان جـن هـا مـي فرمايـد     -

  .»...يددعوت كننده الهي را اجابت كن! اي قوم ما« :)31
به سـوي آنهـا نيـز فرسـتاده     ) ص(همچنين سوره جن داللت مي كند بر اينكه پيامبر -

رسولي را به سـوي جـن و انـس مبعـوث     ) ص(خدا پيش از پيامبر: مقاتل گويد. شده است
©����m:اين قول، قولي نا درست و بعيد است؛ زيـرا خداونـد متعـال مـي فرمايـد     . نكرد

����°��̄ ����®���¬��«��ªl )ــروه جـــنّ و انـــس« :)130: نعـــاماأل ــر ! اي گـ مگـ
و رسوالن فقط از ميان انسانهاسـت و از ميـان   . »...رسوالني از خودتان به سوي شما نيامدند

ابـن  . مجاهد و ديگران از ميان مفسران گذشته و حال چنين گفته انـد . جن ها رسول نيست
از ميان جن ها انذر كننده رسوالن از ميان بني آدم هستند و : عباس رضي اهللا عنه مي گويد

ــه  كــه  1 )30: األحقــاف( ��m�������]��\��[��Z��Y��X���Wlهــا هســتند و ظــاهر آي
  .حكايت از جن هاست داللت مي كند بر اينكه موسي به سوي آنها هم فرستاده شده است

نقل كرده كه او گمـان كـرده كـه در ميـان جـن هـا        2ابن جرير از ضحاك بن مزاحم
در اسـتدالل بـه ايـن    . راي اثبات نظر خود به اين آيه استدالل كرده استرسوالن بوده، و ب

                                                
 .»...ما كتابي را شنيديم كه بعد از موسي نازل شده«. 30:احقاف -1

امـام ذهبـي   . ق مي باشد.هـ 102او ابوقاسم ضحاك بن مزاحم هاللي، صاحب تفسير و متوفاي سال  -2
. در حديث زياد متبحر و ماهر نبود، و صدوق بـود . او از علماي بزرگ و متبحر بود: اره اش مي گويددرب
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اين آيه هماننـد ايـن   . آيه، ايرادي وارد هست، چون آيه احتمال آن را دارد و صريح نيست
ــد اســت  ــوده خداون ــرحمن( ���m��]��\������[��Z��Yl:فرم از آن دو «: )22: ال

كـه از يكـي از آن دو لؤلـؤ و مرجـان      ولي مـراد ايـن اسـت   . »لؤلؤ و مرجان بيرون مي آيد
  1.بيرون مي آيد

  :به سوي همه آفريده ها مبعوث شده است، آيات زير است) ص(اما دليل اينكه پيامبر
-��m�{��z����y��x�����w��vul )ــبأ ــو را «: )28: ســ ــا تــ و مــ

  »...نفرستاديم جز بشارتگر و هشداردهنده براي همه مردم
-���m�y��x��w��v��u��t��s���r����l )158: األعـــــــــراف( :

  .»...من فرستاده خدا به سوي همه شما هستم! اي مردم:بگو«
-���m����U��T��S��R��Q���P����O��Nl )واين قرآن بـه مـن وحـي    «: )19: األنعام

  .»به او برسد بدان هشدار دهم] اين پيام[شده است كه شما و هر كس را كه
-��m�����ì��ë��ê��é��èç���æ��ål )و تـو را بـه عنـوان پيـامبر     «: )79: لنساء

  .»براي مردم فرستاديم، و اين بس كه خداوند گواه است

                                                                                                                     
سـير  «شـرح حـالش در   . ابن عباس را نديده و فقط سعيد بن جبير را ديده و تفسير را از او يـاد گرفـت  

 . آمده است 600-598صفحات  4، ج»أعالم النبالء

و اين همان جوابي اسـت كـه   . آورده است 333ص 3فسير خود، جاين جواب را حافظ ابن كثير در ت -1
 354ص 1، ج»معاني القرآن«عين آن را ذكر كرده، و در كتاب  130ص  12ابن جرير در تفسير خود ج 

رسوالن فقط از ميـان انـس   : كسي مي گويد«: عين عبارتش اين است. اين جواب از فراء نقل شده است
�اين همانند اين آيـه اسـت  : در جواب گفته مي شود. »مِنُكم«: گويداست، پس چگونه به انس و جن مي  �

�m� �N��M��L��Kl )روان سـاخت   را كه با هم مجاورند] تلخ و شيرين[دو درياي «:)19: الرحمن

از «: )22: الرحمن( ��Z��Yl]������\��[����m:دس فرموپس» ]ولي يكديگر را تغيير نمي دهند[
و معلوم است كه لؤلؤ و مرجان از آب شور بيرون مـي آيـد نـه از    . »آيد آن دو لؤلؤ و مرجان بيرون مي

لؤلؤ و مرجان از بعضي از آن دو يـا از يكـي از آن دو بيـرون مـي     : آب شيرين مانند آن است كه بگويي
  .آيد
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-��m��W��V���U��T���S��R���Q��P��O��N����M��L��K���J���I��H

[��Z��Y��Xl )آيـا بـراي مـردم شـگفت آور اسـت كـه بـه مـردي از         «:)2: يونس
ه كـه نـزد پروردگارشـان    مردم را بترسان و مؤمنان را بشـارت د :خودشان وحي كرديم كه

  .»پايگاهي رفيع دارند؟

-���m��®���¬��«��ª��©��¨§��¦¥��¤l )پاينده « :)1: الفرقان
جدا كننده حـق و باطـل را نـازل كـرد تـا بـراي       ] كتاب[كه بر بنده خود] خدايي[است آن 

  .»جهانيان هشدار دهنده باشد
-��m����{��z��yx��w��v��u��ts���r��q��p��o��n

�~��}���|�l )مشـرك [و بـه اهـل كتـاب و درس ناخوانـدگان     «:)20: آل عمران [
تسليم شديد پس اگر تسليم شدند، قطعاً هـدايت يافتـه انـد، و اگـر روي     ] نيز[آيا شما : بگو

  .»برتافتند تنها رساندن پيام بر عهده توست
نصِـرت  : قَبلـی  أُعطيت خمساً لَم يعطَهن أحد مِن األنبياِء«: مـي فرماينـد  ) ص(و پيامبر

مِـن أُمتـی أدرکَتـه     بِِالرعبِِ مسيرة شهر، و جعِلَت لی األرض مسجِداً و طَهوراً، فأيما رجلٍٍٍ
وأُحِلَّت لِی الغنائم، و لَم تحِلَّ لِأحد قَبلی، وأُعطيت الشفَاعةُ، وکَانَ النبی يبعثُ . الصالةُ فَليصلِّ

به من پنج چيـز داده شـده كـه بـه هـيچ يـك از       «: »وبعِثت إلی النَِّاسِِ عامةً] خاصةً[لی قَومِهِ إ
به اندازه مسير يك ماه با رعب و ترس ياري شـده ام؛ زمـين   : پيامبران پيش از من داده نشد

ن پس هر كس از امت من نمـاز را دريافـت، آ  . براي من جاي سجده و پاكي قرار داده شد
پيش از من حالل نشـد؛  ) از پيامبران(را بخواند؛ غنايم براي من حالل شد و براي هيچ يك 

شفاعت داده شد؛ و پيامبر تنها براي قوم خود مبعوث مي شد ولي مـن بـراي   ) اجازه(به من 
  1.آن را روايت كرده اند »صحيحين«بخاري و مسلم در . »همه انسانها مبعوث شده ام

                                                
صفحات  1؛ نسائي در سنن خود، ج 521: ؛ مسلم به شماره3122و438،335: بخاري به شماره هاي -1

از طريق روايت  جابر رضـي اهللا عنـه آن را    323-322صص  1ارمي در سنن خود، ج ؛ و د209-211
: ؛ ترمذي بـه شـماره  412ص  2؛ احمد در مسند خود، ج523: در همين باب، مسلم به شماره. آورده اند
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الَيسمع بی رجلٌ مِن هـذه األمـة يهـودی وال    «: ت فرمودنددر جاي ديگر آن حضر
ارلَ الَّنخبی إلَّا د نمث لَا يؤم،صرانیپيـام  (هيچ كس از اين امت اعم از يهودي و نصـراني  «: »ن

و مسـلم آن  » نمي شنود و سپس به ايمان نمي آورد مگر اينكه داخل دوزخ مي گـردد ) مرا
  1.است را روايت كرده

به سوي همه انسانها مبعوث شده، از دين اسالم بـه طـور ضـروري و    ) ص(اينكه پيامبر
  .بديهي معلوم است

تنها به سوي قوم عرب فرستاده ) ص(و اينكه بعضي از نصراني ها مي گويند كه پيامبر
شــده، پيداســت كــه چنــين گفتــه اي باطــل و بــي اســاس اســت؛ چــون اگــر آنــان رســالت 

بـدانها خبـر   ) ص(ق بكنند، ملزم مي شوند كه تمامي آنچـه كـه پيـامبر   را تصدي) ص(محمد
به سوي همه انسانها فرستاده شـده و رسـول   ) ص(و گفته شده كه پيامبر. داده تصديق كنند

خداونـد  . هم دروغ نمـي گويـد، پـس الزم اسـت كـه حتمـاً و ناچـاراً او را تصـديق كننـد         

                                                                                                                     
ُفضّـلت علـي   «: آن را از طريق روايت ابوهريره با ايـن لفـظ آورده انـد    395ص1؛ و ابوعوانه، ج1553

أعطيت جوامِع الكلم، وُنصرت بالرُعبِِ، وأُحِلَّت لـي الغَنـائم، وجعِلَـت لِـي األرض طهـوراً      : اء ِبِسِتاألنبي
: با شش چيز بر پيامبران ديگـر برتـري يـافتم   «: »ومسجداً، وأُرسلت إلي الخلقِِ كافَّةً، و ُختم بي النَّبييونَ

ري شده ام؛غنائم برايم حالل گشته؛ زمين بـرايم پـاكي و محـل    جوامع سخنان به من داده شد؛ با ترس يا
و .»من خاتمه ياقتنـد )آمدن (سجده قرار داده شده؛ به سوي همه مخلوقات فرستاده شده ام؛ و پيامبران با 

روايتـي را از   224ص2؛ و دارمـي در سـنن خـود ،ج   161و145،148صفحات 5احمد در مسند خود ج
همچنين احمد روايتي را در اين زمينـه از  .اند ، كه سند آن ، صحيح است طريق ابوذر در همين باب آورده

 4340-436.1،»فـتح البـاري  «به شرح حديث در . طريق عبداهللا بن عمرو آورده، كه سندش حسن است
 .مراجعه كنيد

والذي نفس محمد «: فرمودند) ص(از طريق روايت ابوهريره كه رسول خدا153صحيح مسلم،شماره  -1
هوال بيد األمة يهودي هِن هذم بي أحد عسما كـانَ    ال ي َنصراني ثم يموت، وَلم يؤمِن بالذي أرسلت ِبه إلـَّ

سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست، هيچ كس از اين امـت چـه يهـودي    «: »من أصحابِِ النَّار
و رسالتي كه آورده ام ايمان نيـاورد، مگـر   نمي شنود و سپس بميرد و به پيام ) پيام مرا(باشد چه مسيحي 

نسخه ظـاهري   44/1» التوحيد«؛ و در  401: به شماره» اإليمان«ابن منده در . »اينكه از دوزخيان است
 .آن را روايت كرده است
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امي نقاط زمين بـه سـوي كسـري و قيصـر و     پيامبرانش را فرستاده و كتابهاي خود را در تم
نجاشي و مقوقس و ساير پادشاهان مناطق پخش كرد و آنان را به سوي اسالم دعـوت مـي   

   1.كرد
  :»کافّة«اختالف نظر متخصصان ادبيات عرب در خصوص اعراب کلمه 

ايرادي وارد اسـت؛ زيـرا علمـا    » كافّة«لفظ  2در مجرور بودن .»و کافَّة الوری«عبارت 
اسـتعمال مـي شـود و در    » حـال «در كـالم عـرب تنهـا بـه صـورت      » كافّة«لفظ : گويند مي

  :سه قول دارند» وماأرسلناک إلَّا کَافَّةً للناسِِ«خصوص اعراب آن در آيه 
اسـم  » كافّـة «. متصل شـده اسـت  » أرسلناك«كه به لفظ » كاف«حال است براي  -اول

: بعضي مي گويند. »إلّا کافّاً للنِاسِِ عن الباطل«يعني  .آن براي مبالغه است» تاء«فاعل است و 
تکُـف النـاس   ] أن[إلّا «يعني. است» كف«به معني » كاّفة«است يعني » كف«مصدر» كافّة«

و آمدن مصدر به عنـوان حـال، زيـاد    . »باز داري) از كارهاي بد(مگر اينكه مردم را «: »کفّاً
  .پيش مي آيد

و به اين رأي اعتـراض وارد شـده كـه    . »الناس«است براي لفظحال » كاّفة«لفظ  -دوم
در جـواب ايـن اعتـراض    . حالِ كلمه اي كه مجرور است بر صاحب حال  مقدم نمي شـود 

                                                
 .مراجعه كنيد 42-38صفحات 2اثر شيخ االسالم ابن تيميه، ج» الجواب الصحيح«به كتاب  -1

شارح قـاموس از شـارح اللبـاب    . آمده است» خبر«كلمه » جرّ«جاي كلمه  در چهار نسخه اصلي به-2
به صورت مجرور استعمال شده است و براي آن به گفته عمر بن خطـاب رضـي   » كافّة«نقل كرده كه لفظ

. از بليغـان اسـت  » اللبـاب «شـارح  . »علي كاّفـة بيـت مـال المسـلمين    «: اهللا عنه استدالل كرده كه گفت
و شيخ ابراهيم كـوراني در شـرح عقيـده اسـتادش مـي      . غني آن را نقل كرده استدر حواشي م» شمني«

تنها به صورت منصوب مي آيد، حكمش ناشي از استقراي » كافّة«لفظ: هر كس از نحويين گفته كه: گويد
اگر چيزي از آنچه كه علما ذكرش كـرده انـد ،   : گويم: گفته است) يعني شيخ شارح(شيخ ما . ناقص است
به صورت منصوب خيلي كـم اسـتعمال مـي    » كافّة«، اشكال و ايرادي ندارد، چون ظاهراً لفظ ثابت شود

 .شود و اكثراً بر اساس آنچه كه ابن هشام و حريري و مصنف گفته اند، استعمال مي شود 
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رحمه اهللا  1ابن مالك. گفته شده كه چنين امري  از عرب زياد آمده است و بايد قبول شود
 وماأرسلناک إلَّاللنـاسِِ «: ن اسـت كه در اين صورت آيه چني. اين رأي را اختيار كرده است

  .»و تو را نفرستاديم مگر براي همه مردم«: 2»کَافَّةً

                                                
، عالمه جمال الدين محمد بن عبداهللا بـن مالـك طـائي جيـاني شـافعي مـذهب،       او امام علوم عربي -1

در دمشق علـوم عربـي را يـاد گرفـت و در     . ق متولد شد.هـ 600به سال . ات مفيدي استصاحب تأليف
وي تمام تالشش را جهت محكم كردن زبـان عربـي صـرف    . حلب براي تعليم علوم عربي سكونت گزيد

كساني كه شرح حالش نوشته اند، او را بـه ديـن   . كرد تا به هدفش رسيد و علماي گذشته را تربيت نمود
. ق وفـات يافـت  .ه 672به سـال . تقواي راسخ و خوش آوازگي و كمال عقل توصيف نموده اند استوار و

، »فـوات الوفيـات  «؛ و359ص3ج» الـوافي « ؛ 68-67صـص 8، ج»الطبقات الشـافعية «شرح حالش در 
  .آمده است 407ص3ج
ـ   «: مي گويد 141ص22آلوسي در تفسير اين آيه ،ج -2 ظ آنچه به ذهن انسان مي رسد اين اسـت كـه لف
مقـدم شـده   » النـاس «به خاطر اهتمام و توجه بدان، بر لفـظ  » إّلا«است كه همراه » الناس«حال » كافّة«

از آن اراده » عمـوم «.اسـت  » منع«به معناي » كف«اصل آن از . است، همان گونه كه ابن عطيه مي گويد
شـده اسـت، پـس    چشـم پوشـي   » منع«شده و اين معنا مشهور گشته تا جايي كه به طور كلي از معناي 

بـراي اعـراب   . »مردم همگي آمدنـد «: است؛ يعني» جميعاً جاؤوا الناس«به معناي »  كافّة جاؤوا الناس«
  :به موارد زير اشاره كرده است» كافّة«لفظ

  .»جميعاً إلي الناس«يعني:به روايتي كه ابن ابي شيبه و ابن منذر از مجاهد نقل كرده اند كه مجاهد گفته -
  .»كافّةً للناس«: بن ابي حاتم از محمد بن كعب نقل كرده كه او گفتهروايتي كه ا -
روايتي كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن ابي حاتم از قتاده روايت كرده اند كه قتـاده در تفسـير آيـه     -

. »را به سوي قوم عرب و عجم و ساير امتها فرسـتاده اسـت  ) ص(خداوند متعال، محمد«: فوق گفته است
كه به وسـيله حـرف جـر، مجـرور     » الناس«حال است و بر صاحب حال » كافّة«ن صورت لفظ كه در اي

ابوعلي و ابن كيسان و ابن برهان و رضي و ابن مالك بر خالف بسـياري از نحـوي هـا     . شده مقدم است
  :ابن مالك گفته است. اين رأي را اختيار كرده اند

  أمنَعه فقد ورد وسبقَ حالٍٍ ما بحرف جرَّ قد      أبوا وال  
مقدم بودن حال بر صاحب حالي كه به وسيله حرف جر مجرور شده،علماي نحو منعش كرده اند اما من «

  .»آن را منع نمي كنم و اين امر در كالم عرب وارد شده است
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ايـن رأي  . »إرسالةً كافةً«صفت است براي مصدري محذوف؛ يعني» كاّفة«لفظ  -سوم
  .فقط به صورت حال استعمال شده است» كاّفة«مورد اعتراض قرار گرفته به اينكه لفظ 

بايد گفت كه اينها اوصافي است كـه   »احلق واهلدی وبالنور والضياءب«راجع به عبارت 
از دين و شريعت آمده و با بـراهين و داليـل آشـكاري از قـرآن و سـاير ادلـه، تأييـد شـده         

̈��©����m����ª:كامل تر است؛ خداوند متعـال مـي فرمايـد   » نور«از » الضياء«است ��§

����®��¬��«l )را درخشـان و مـاه را تابـان    اوست كسـي كـه خورشـيد    «):5: يونس
  .»...كرد

  :قرآن كالم خدا مخلوق نيست
***  

وإنََّ القُرآنَ کَلَام اِهللا، مِنه بدا بِِالکَيفية قَوالً، وأنزلَه علی رسولِه وحياً، وصـدَقَه  « :قوله
 ،اِهللا تعالی بِاحلقَيقة ه کالموا أنقنلی ذلک حقّاً، وأيونَ عنِاملؤميةخلوقٍٍ کَکالمِِ الرببِِم لَيس .

فَمن سمِعه، فَزعم أنه کَالم البشرِِِِ، فَقَد کَفَر، وقَد ذَمه اُهللا و عابه، وأوعده بِِسقَر، حيثُ 
���`����m��b��a:فلما أوعد اُهللا بِِسقَر لِمن قَـالَ  )٢٦: املدثر(����m��h������g��fl:قَالَ تعالی

��e����������d��cl )رِِ) ٢٥: املدثرشقَولَ الب شبِِهرِِِ، والَ يشقِِ البالقَولُ خ ها وأيقنا أنمنِلع«.  

از خدا سر زده بدون آنكه قوالً كيفيت آن معلوم . همانا قرآن،كالم خداست«: ترجمه
صـديق نمـوده انـد و    باشد و از طريق وحي بر رسولش نازل كرده، و مؤمنان حقيقتاً آن را ت

يقين حاصل كردند كه آن حقيقتـاً كـالم خداسـت و همچـون كـالم مخلوقـات، مخلـوق        
پس هر كس آن را بشنود و گمان كند كالم بشر اسـت، كفـر ورزيـده، و خداونـد     . نيست

چنين فردي را مذمت و نكوهش كرده، بر او خرده گرفتـه و او را بـه دوزخ تهديـد نمـوده     
زودا كه او را به دوزخ در «:) 26: المدثر (���m��h������g��fl:يداست؛ آنجا كه مي فرما

                                                                                                                     
پـس از آنكـه    281ص7،ج»البحـر المحـيط  «همچنين ابوحيان اين رأي اخير را اختيار كرده و در كتاب 

  . »و اين رأي، درست است«: نقل كرده، گفته است» رضي«دن آن از افراد مذكور بجز جايز بو
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`����m�����b��a:پس از آنجا كه خداوند كسي را به دوزخ تهديد نموده كه مي گويـد . »آورم

��e����������d��cl )مي دانيم و يقـين داريـم كـه    » اين نيست مگر سخن آدمي« : )25:المدثر
  »يه سخن بشر نيستاين قرآن، سخن خالق بشر است و شب

اي  عظيم و اصلي بزرگ از اصول دين است كـه گروههـاي    اين قاعده: شرح عبارت
و اين سخني كـه طحـاوي رحمـه اهللا نقـل كـرده،      . زيادي از مردم در آن به بيراهه رفته اند

حقّي است كه ادله زيادي از قرآن و سنت براي كسي كه در آن دو تأمل مي كنـد، بـر آن   
فطرت سالمي كه با شبهات و شـك و ترديـدها و آراي باطـل تغييـر نكـرده      داللت دارد و 

  .باشد، بر آن گواهي مي دهد

  :علما در خصوص قضيه كالم، نه قول دارند
  1:علما در خصوص قضيه كالم، نه قول دارند

حاال اين امر يـا از  . كالم خدا، آن است كه معاني را به درون انسان سرازير كند -اول
ال باشد كه برخي از صاحبان اين قـول بـدان معتقدنـد و يـا از طريـق چيـزي       طريق عقل فع

  .اين قول، قول صائبه و فلسفه زدگان است. ديگر باشد
. كالم خدا، مخلوق است كه خداوند آن را جدا از خودش خلـق نمـوده اسـت    -دوم

  .اين قول، قول معتزله است
رآن مجموعـه اي از امـر و   قـ . كالم خدا، معناي واحد و قائم بـه ذات خداسـت   -سوم

نهي و خبر واستخبار است كه اگر با زبان عربي از آن تعبير شود، قرآن است و اگر با زبـان  

                                                
» مختصر الصـواعق المرسـلة  «؛ و 213-162صفحات  12اثر شيخ االسالم ابن تيميه، ج» الفتاوي«به -1

-51،صـفحات »شرح الفقه األكبر«شيخ مال علي قاري در كتاب . مراجعه كنيد  298-286صفحات 2،ج
و نزاع و اختالف ميـان  «: ز ابن ابي العز، اين فصل را با تصرف اندكي ازاينجا تا صفحه عبارتبه نقل ا 55

آورده اما نامي از ابن ابي العز را نياورده است، بلكه تنها پس از نقـل سـخن امـام طحـاوي،     »...اهل قبلة
 .گفته شارح آن، اين را گفته است
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ايـن قـول، قـول ابـن كلّـاب و موافقـانش همچـون        . عبري از آن تعبير شود، تـورات اسـت  
  .اشعري و ديگران مي باشد

اين قـول، قـول   . استكالم خدا، حروف و اصواتي ازلي و جمع شده در ازل  -چهارم
   1. گروهي از متكلمان و اهل حديث است

كالم خدا، حروف واصواتي است، ليكن خدا پس از آنكه متكلم نبوده ، بدان  -پنجم
  .اين قول، قول كرّاميه و ديگران مي باشد. سخن گفته است

كالم خدا به آنچه خداوند از علم و اراده قائم به ذاتش ايجـاد كـرده، بـر مـي      -ششم
بدان تمايل » المطالب العالية «در كتاب  3اين قول را گفته و رازي 2»المعتبر«صاحب . رددگ

  .دارد

                                                
ايراد وارد است، چون بـراي كسـي كـه بـه حـديث       در نسبت دادن اين قول به برخي از اهل حديث، -1

مشغول است، بعيد است كه چنين قولي را كه هيچ اصل و اساسي در سـنت و همچنـين در قـرآن نـدارد،     
 .گفته باشد

ق بـه چـاپ   .ه1375اين كتاب در حيدر آباد به سال . است» المعتبر في الحكمة«نام كامل اين كتاب  -2
وي ابتـدا يهـودي بـود و بعـدا     . ة اهللا بن ملكا، طبيب و فيلسوف مي باشدمؤلف آن، ابوالبركات هب.رسيد 

ق و برخي ديگـر سـال   .هـ547بعضي آن را سال : راجع به وفاتش، اختالف نظر وجود دارد. اسالم آورد
درءتعـارض العقـل   «شـيخ االسـالم ابـن تيميـه در كتـاب      . ق مي دانند.هـ570ق و عده ديگري .هـ560

سير أعـالم  «شرح حالش در كتاب . از وي نقل مي كند و برآن حاشيه مي نويسد  در چندين جا» والنقل
 .آمده است 275: شماره 20، ج»النبالء

او : شـرح حـالش را آورده گفتـه اسـت     261: شـماره  21، جلد »سير أعالم النبالء«ذهبي در كتاب  -3
برسـتاني، اصـولي و   عالمه بزرگ و صاحب فنون، فخرالدين محمد بن عمر بن حسين قريشـي بكـري ط  

در خـدمت پـدرش   .ق به دنيـا آمـد  .هـ544به سال . مفسر،  بزرگ با هوشان و حكيمان و مصنفان است
ضياء الدين خطيب ري به تحصيل علم پرداخت و تأليفاتش در سراسر سرزمينهاي شرق و غـرب انتشـار   

ـ   .وي انساني زيرك و باهوش بود . يافت نت سـر زده اسـت كـه    در تأليفاتش، خطاهـا و انحرافـاتي از س
انشاءاهللا خدا وي را مي بخشايد؛ چون او بر راه پسنديده وفات يافت و خداونـد از نهـان و درون انسـان    

 .آگاه است
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و آن را در غيـر آن معنـا   . كالم خدا در بردارنده معناي قائم بـه ذات خداسـت   -هفتم
ايـن قـول، قـول    .يعني معنايش قديم است اما الفاظ و اصوات آن حـادث . خلق نموده است

  .مي باشد 1ابومنصور ماتريدي
كالم خدا ميان معنايي قديم قائم به ذات خدا و ميان آنچـه خداونـد آن را در    -هشتم

بـه عبـارت ديگـر، كـالم خـدا      .غير آن معنا به صورت اصواتي خلق نموده، مشترك اسـت 
اين قول ابوالمعـالي و پيـروانش   . ميان معناي قديم و الفاظ و اصوات مخلوق مشترك است

  .است
ال پيوسـته مـتكلم اسـت، هـر وقـت و زمـاني و بـه هـر كيفيتـي كـه           خداوند متعـ  -م
نوع كالم، قديم است هرچند صـداي  . او باصدايي كه شنيده شود سخن مي گويد. بخواهد

  .اين قول از ائمه حديث و سنت نقل شده است.معين، قديم نيست
ف بـر  بـه كسـر همـزه عطـ    » إنّ«بايد گفت كـه  » وإنّ القرآن کالم اهللا«: راجع به عبارت

كسـر  . » و إنّ حممداً عبده املصـطفی «: و پس از آن گفت» إنّ اهللا واحد ال شريک له«:قولش 
منظـورم، گفتـه طحـاوي    . معمول قول است» إنّ«همزه در اين سه جاآمده است؛ چون لفظ 

  .» نقول وفی توحيد اهللا«: در ابتداي كالمش است كه گفت
ردي است بر معتزله و ديگران؛ چـون معتزلـه   » کالم اهللا منه بدا بال کيفية قوالً«: عبارت

همان طور كه سخنانشان نقل شـد كـه مـي    . گمان مي كنند كه قرآن از خدا سر نزده است
آنان سـخنان را  » ناقةاهللا«، »بيت اهللا«: اضافه كالم به خدا، اضافه تشريفي است؛ مانند: گويند

ساس است؛ زيرا چيـزي كـه بـه    از جاهاي خود تحريف مي كنند و سخنانشان، باطل و بي ا
اضافه اعيـان بـه اهللا، بـراي تشـريف و بـزرگ      . اهللا اضافه مي شود، يا معاني است و يا اعيان

امـا اضـافه   . »ناقـة اهللا «، »بيت اهللا«دانستن آن چيز است كه اين چيز، مخلوق خداست؛ مانند 
، »جـالل خـدا  «، »عـزت خـدا  «، »قـدرت خـدا  «، »علم خـدا «: معاني به اهللا چنين نيست؛ مانند

                                                
، امام متكلمـان و  )منسوب به روستايي از روستاهاي سمرقند(محمد بن محمدبن محمود ماتريدي او  -1

الفوائـد  «ق وفـات يافـت؛   .ه333وي بـه سـال   . صاحب تأليفاتي در فقه و اصول و عقايد و تفسير است
  . 195، ص»البهية
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؛ چون همـه اينهـا جـزو    »قهر خدا«و » علو خدا«، »حيات خدا«، »كالم خدا«، »كبريائي خدا«
  .صفات خداست و امكان ندارد چيزي از آنها مخلوق باشد 

  : مذهب اهل سنت و جماعت در خصوص صفت كالم
متصف بودن به تكلم از اوصاف كمال است و ضد آن از اوصـاف نقـص اسـت؛ خداونـد     

ــد   ــي فرماي ــه م ــد مرتب }��|��{��~�����¡��¢���£����¤��¥��¦§��¨������m:بلن

��°���¯���®��¬��«����ª��©l )و قــوم موســي در غيــاب او از «:  )148: ألعــراف
مگر نمـي ديدنـد كـه بـا     . زيورهاي خود تنديس گوساله اي ساختند كه صداي گاو داشت

س گوسـاله پرسـتان همـراه بـا     پـ .»آنها سخن نمي گويد و بـه راهـي هدايتشـان نمـي كنـد؟     
پروردگـارت نيـز   : كفرشان، از معتزله بيشتر خداشناس بودند، چون آنان به موسـي نگفتنـد  

��m��S����R��Q��P��O��N: خداوند راجع به گوساله هم مـي فرمايـد  . سخن نمي گويد

��Z��Y��X��W��V��U���Tl )پاسخ آنها را بـر  ] گوساله[مگر نمي بينند كه «: )89: طه
پس معلوم شد كـه نفـي بـر گردانـدن     . »شان مالك سود و زياني نيست گرداند و براي نمي

سخن و نفي سخن گفتن، نقصي است كه براي عدم الوهيـت گوسـاله بـدان اسـتدالل مـي      
  .شود

در قائل شدن صفت كالم براي خدا، تشبيه : نهايت شبهه آنان اين است كه مي گويند
خداونـد متعـال سـخن مـي     : اگـر بگـوييم  : ه مي شـود و تجسيم الزم مي آيد و به آنان گفت

مگـر نمـي بينـي    . گويد آن گونه كه اليق جالل و عظمتش است، شبهه اينان رفع مي شـود 

ــد    ــي فرماي ــه م ــد مرتب ــد بلن ــه خداون ��m��v��u��t��s��r���q��p:ك

����wl )امروز بر دهان هايشان مهر مي نهيم و دستهايشان با مـا سـخن مـي    «:)65: يس
پس ما ايمان داريم كه دست و پا سخن مـي گويـد   . »...اهايشان گواهي مي دهندگويد و پ

���m��D��C��B��A:همچنين اسـت آيـه  . ولي نمي دانيم چگونه سخن مي گويد

��M�����L��K������J��I��H��G��FEl ) خـود مــي  ] بــدن[و بــه پوسـت  «: )21: فصـلت
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هر چيـزي را بـه سـخن مـي      همان خدايي كه: چرا بر ضد ما شهادت داديد؟ گويند: گويند
، همـه  2و سـالم سـنگ   1همچنين است تسبيح سـنگريزه و غـذا  . »آورد، مارا به سخن آورد

                                                
مـا تسـبيح غـذا را    : از ابن مسعود روايت كرده كه وي گفت 3579: بخاري در صحيح خود به شماره -1

احمد در مسـند  . آن را مي شنيديم) ص(يعني در حضور رسول خدا . در حالي كه خورده مي شد شنيديم
آن را  15ص1؛ و دارمـي در سـنن خـود،ج    3633: ود، به شـماره ؛ ترمذي در سنن خ 460ص1خود،ج

  .آورده اند
در حديثي طوالني از طريق قريش بن انس از صـالح بـن    2413راجع به تسبيح سنگريزه، بزار به شماره

در اين روايت آمده است كـه  . ابي األخضر، از زهري، از سويد بن يزيد، از ابوذر، آن را روايت كرده است
، خدا را تسبيح مي كردند تـا جـايي   )ص(هفت سنگريزه را به دست گرفت كه در دست پيامبر) ص(پيامبر

آنهـا را زمـين گذاشـت و آنهـا خـاموش      ) ص(سپس پيـامبر : كه ناله آنها همچون ناله زنبور عسل شنيدم
در ميان راويان اين روايت، صالح بن ابي األخضر، ضعيف است و راجع بـه سـويد بـن يزيـد ،     . »...شدند

پس از آنكه آن را از طريق كديمي از قريش بن انس روايـت كـرد    65ص 6ج.»الدالئل«يهقي در كتاب ب
همچنين محمد بن بشار، از قريش بن انس، از صالح بن ابي األخضر آن را روايت كـرده اسـت،   : ،گفته كه

ابـي حمـزه   كه صالح ، قوه حفظش زياد خوب نيست؛ اما آنچه د راين زمينه حفظ شده، روايت شعيب بن 
وليد بن سويد اظهار داشته كه مردي بزرگسـال از طايفـه بنـي سـليم از     : بيهقي مي گويد. از زهري است

جمله كساني بود كه ابوذر را در ربذه ديده و ابوذر اين حديث را برايش ذكـر كـرده اسـت، پـس او ايـن      
 592ص 6، ج»البـاري فـتح  «حافظ ابن حجر عسقالني در كتـاب  . حديث را از ابوذر روايت كرده است

شرح حال وليد بـن سـويد را آورده    6ص 9كالم بيهقي را نقل كرده است ابن ابي حاتم در كتاب خود، ج
ايـن روايـت   . شيخ وليد بن سويد در اين روايت، ناشـناخته اسـت  . ولي او را جرح يا تعديل ننموده است
سلسله اسناد اين روايـت، اسـحاق    در. آن را ذكر كرده است 2414طريق ديگري دارد كه بزار به شماره 

و استادش عمرو بـن حـارث حمصـي اسـت كـه      . بن ابراهيم حمصي وجود دارد كه بسيار اشتباه مي كند
در . پس او از جملـه راويـان ناشـناخته اسـت    . كسي از محدثان غير از ابن حبان، وي را ثقه ندانسته اند
ابـن  . حارث، عبداهللا بن سالم نوشته شده اسـت  نسخه چاپ شده، به جاي عبداهللا بن سالم، استاد عمروبن

اين روايت را از طريـق ديگـري آورده و در آن، ضـعفي     1146: ، به شماره»السنة«ابي عاصم در كتاب 
 .179ص 5،ج»مجمع الزوائد«: نگا.پس اين روايت به وسيله طرق، قوي مي شود . وجود دارد

رسـول  : بر بن سمره روايت شده كه جابر گويداز طريق روايت جا 2277: در صحيح مسلم به شماره -2
من در مكه «: »أني ألعرف حجراً بمكة كان يسّلم علي قبل أن أبعث، إني ألعرفه اآلن«: فرمود) ص(خدا

من هم اكنـون آن سـنگ را مـي    . سنگي را سراغ دارم كه پيش از آنكه مبعوث شوم بر من سالم مي كرد
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اينها بدون دهاني است كه صداي بلند شده از ريه كه بر مخارج حروف تكيـه دارد، از آن  
  .خارج مي شود

» فية قـوالً منه بدا بال کي«: شيخ طحاوي رحمه اهللا به همين نكته اشاره كرده مي گويـد 
ايـن  . يعني قرآن از خدا سر زده و معلوم نيست كه خدا چگونـه بـه آن تكلـم نمـوده اسـت     

تأكيد نمـوده اسـت،كه مصـدر نشـان دهنـده حقيقـت را آورده       » قوالً«مطلب را به عبارت 
را به صـورت مصـدر ثابـت كننـده حقيقـت و      » تكليم«است همان گونه كه خداوند متعال 

: النسـاء ( �m����m��l���k��j��il:ر اين آيه آورده استنفي كننده مجاز را د

پس، بعـد از حـق جـز گمراهـي چـي      .»!و خدا با موسي به طرز خاصي سخن گفت«: )164
  !هست؟

مي خواهم بخـواني : ، يكي از قراء سبعه گفت1يكي از معتزلي ها به ابوعمرو بن عالء :
منصـوب باشـد تـا موسـي،     » اهللا« يعني اسـم . »موسي با خدا سخن گفت«: »وکلّم اَهللا موسی«

فرض كن كه آيه را چنين خوانـدم، امـا بـا ايـن     : ابوعمرو به وي گفت. متكلم باشد نه خدا
 ��m¥���¤��£��¢��¡���l:آيه چه كار مي كني كه خداوند متعال مي فرمايـد 

؟ پـس  »و چون موسي به وعده ما آمد و پرورگارش بـا او سـخن گفـت   «: �)143: األعراف(
  !متحير ماند آن معتزلي

  : ثبوت سخن گفنت خدا با شتيان و غير آنان

                                                                                                                     
؛ دارمـي در سـنن   3624؛ ترمذي  به شـماره   105و 95،89صفخات  5احمد در مسند خود ج. »شناسم

؛ 123ص2؛ طيالسـي در مسـند خـود،ج   464ص 11؛ ابن ابي شيبه در مصنف خـود ،ج  12ص1خود ،ج
المعجــم  «، و در  2028و  1995،1961،1907،بــه شــماره هــاي   »المعجــم الكبيــر  «طبرانــي در 

بـه  » شرح السـنة «بغوي در كتاب  ؛ و 108ص 1،ج»أخبار اصبهان«؛ ابونعيم در كتاب 62ص1،ج»الصغير
 . آن را روايت كرده اند 3709: شماره

او زبان بن عالء بن عمار تميمي بصري، استاد ادبيات و علـوم عربـي، و يكـي از ائمـه قـراء سـبعه،        -1
آمـده   410-407صفحات 6، ج»سير أعالم النبالء«شرح حالش  در كتاب . ق است.هـ 154متوفاي سال

 .است
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در قرآن و سنت، داليل زيادي مبني بر سخن خدا با بهشتيان و غير آنان وجـود دارد،  
 ��m��]��\��[��Z��Y��Xl:از  جمله ايـن آيـه كـه خداونـد بلنـد مرتبـه مـي فرمايـد        

در سـنت هـم از   . »ان اسـت سالمي است كه سخني از پروردگار مهرب] آنهارا[«: )58: يس(
بينا أهلُ اجلَنَِّة فی «: فرمودنـد ) ص(رسول خدا: جابر رضي اهللا عنه روايت شده كه وي گفت

أشرف علَـيهِم مِـن    3، فإذا الرب جلَّ جاللُه قد2نور، فَرفَعواأبصارهم 1نعيمهِمِِ إذ سطَع لَهم

���m��\��[��Z��Y��X:لَيکُم يا أهلَ اجلَنة، وهو قَـولُ اهللا تعـالی  السالمُِ ع: فَوقهِِِِمِِِ، فَقَالَ

]l)  قال) 58: يـس] :ونَ إَليهينظُرإَليهِم و نظَرفَي [  ـنم م فيها همیٍء مونَ إلی شتفلتفَال ي
کَتربقی بم، وتنهجِب عحتی يتح ،نَ إلَيهنظُرووا ياداميمِ، معالن هورو ن عليهم فی ديـاره [ه[« :

. هنگامي كه بهشتيان در ميان نعمتهايشان هستند ناگهان نوري برايشان پديـدار مـي گـردد   «
آنان چشمانشان را به سوي آن نور بلند مي كنند، مي بينند كه پروردگار بلندمرتبه از باالي 

و ايـن همـان فرمـوده     !سالم بر شما اي بهشـتيان : سرشان بر آنان مشرف است و مي فرمايد
سـالمي  ] آنهـا را [و «: ) 58: يـس (��Z��Y��Xl]��\��[����m:خداونـد متعـال اسـت   

آنگـاه خداونـد بـه    : [آن حضـرت مـي فرمايـد   . »است كه سخني از پروردگار مهربان است
پس مادام كه بـه خـدا نگـاه    ]. بهشتيان نگاه مي كند و بهشتيان هم به خداوند نگاه مي كنند

تا اينكـه خداونـد از آنهـا     چ يك از ديگر نعمتهاي بهشت توجهي نمي كنندمي كنند به هي
ابـن ماجـه و   . »بـاقي مـي مانـد   ] بر آنان در ديـار خـود  [ناپديد مي شود و بركت و نور خدا 

  .4ديگران آن را روايت كرده اند
                                                

و ) ج(، )أ(آمده است و آنچه در اينجا آمده بر اساس نسخه هاي خطـي  » عليهم«،)ب(طيدر نسخه خ -1
 . مي باشد كه لفظ روايت ابن ماجه است) د(

 .آمده است» رؤوسهم«در سنن ابن ماجه، -2

 .افتاده است) ب(از نسخه » قد«كلمه  -3

كه داخل دو كروشه اضافه شده، آن را روايت كرده و عبارتي » المقدمة«در  184: ابن ماجه به شماره -4
: ؛ و بزار به شـماره 208-209صص6، ج»الحلية«عالوه بر ابن ماجه، ابونعيم در . در روايت او آمده است

در سند اين روايـت، ابوعاصـم عبـاداني وجـود     . از طريق روايت جابر بن عبداهللا آن را آورده اند 2253
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. در اين حديث، اثبات صفت كالم و اثبات رؤيت خدا و اثبات علو خدا آمـده اسـت  
! وجود چگونه درست است كه كالم پروردگار همه اش يك معنا داشـته باشـد  پس با اين 

ــد  ــد متعــال مــي فرماي ¿������m��Æ�����Å��Ä��Ã��Â��Á��À:در حــالي كــه خداون

�����Ô��Ó���Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É�����È��Çl ) آل

نـاچيز مـي   بي ترديد، كساني كه پيمان خدا و سوگندهاي خود را بـه بهـاي   «:  )77: عمران
فروشند آنان را در آخرت بهره اي نيست و خدا در روز قيامت با آنها سخن نمـي گويـد و   

  .»كند نه به آنها نگاه مي
خداوند در اين آيه، كساني را كه عهد و سوگندهاي خـود را بـه بهـاي نـاچيزي مـي      

منظـور ايـن اسـت كـه خـدا بـا       . فروشند، به ترك سخن گفتن با آنها مجازات كرده اسـت 
و اين صحيح است، چون در آيه ديگري خبر داده . احترام و تجليل با آنها سخن مي گويد

در «:  )108: المؤمنـون ( ��m����`��_�����^���]��\l:كه در دوزخ به آنها مي گويـد 
پس اگر خداوند بـا بنـدگان مـؤمنش سـخن     . »گم شويد و با من سخن نگوييد] دوزخ[آن 

ا دشمنان خدا يكسان مي بودنـد و در ايـن خصـوص كـه     نمي گفت، در اين زمينه مؤمنان ب
خداوند دشمنان را به اين امر تخصيص داده كه به آنان سخن نمـي گويند،اصـالً فايـده اي    

  .وجود نمي داشت

                                                                                                                     
حـديث كمـي نرمـي نشـان مـي دهـد همچنـان كـه در         او در . دارد كه نامش، عبداهللا بن عبيـداهللا اسـت  

و بوصـيري  . استادش در اين روايت، فضل بن رقاشي است كه حديثش، منكر است. آمده است»التقريب«
اسناد اين روايت ضعيف است، به خاطر ضـعف فضـل بـن    : مي گويد 1.14،»مصباح الزجاجة«در كتاب 

  .چنين مي گويد 98ص7،ج»وائدمجمع الز«هيثمي هم در كتاب . عيسي بن األبان رقاشي
آن را آورده و نسبت آن را بـه ابـن ابـي الـدنيا در      267-266صص 5،ج»الدرالمنثور«سيوطي در كتاب 

و ابـن عـدي   . و ابن مردويه افزوده است» الرؤية«و ابن ابي حاتم، و آجري در كتاب » صفة الجنة«كتاب 
 .  را روايت كرده است در شرح حال فضل بن عيسي آن  2039ص6،ج»الكامل«در كتاب 



  هشرح عقيده طحاوي  338
 

و در آن . بـاب سـخن خداونـد متعـال بـا بهشـتيان      : 1بخاري در صحيح خود مي گويد
بهشتيان رؤيت خداوند متعال و سخن بنابراين، برترين نعمت . احاديثي چند را آورده است

پس انكار آن، انكار روح بهشت و برترين و بهترين نعمـت  . گفتن خدا با بهشتيان مي باشد
  .هاي بهشت است

  :كالم خدا، صفت خداست و مخلوق نيست
معتزلي ها براي اثبات نظر خود مبنـي بـر مخلـوق بـودن كـالم خـدا بـه ايـن آيـه اسـتدالل           

، و قـرآن  »خدا خـالق هـر چيـزي اسـت    «: )16: الرعد( ��m����w��v��}����y����xl:اند كرده
ايـن  . قرار مي گيرد در نتيجـه قـرآن مخلـوق اسـت    » كل«شيء است پس  قرآن زير عمود 

رأي از عجيب ترين عجايب است؛ زيرا از نظر آنـان تمـامي افعـال بنـدگان، مخلـوق خـدا       
ده اند و خدا آنها را نيافريده اسـت؛  نيست بلكه بندگان همه آن افعال و اعمال خود را آفري

خـارج كـرده و از آن طـرف كـالم خـدا را در عمـوم       » كلّ«پس افعال بندگان را از عموم 
داخل كرده اند با وجودي كه كالم خدا، صـفتي از صـفات خداسـت كـه چيزهـاي      » كل«

. مخلوق به وسيله او ايجاد مي شوند، چون مخلوقات بـه دسـتور خـدا بـه وجـود مـي آينـد       
ــد   خ ــي فرماي ــه م ــد مرتب ــد بلن ��m������p��o��n��ml��k��j��i��h:داون

��ql )كـه مسـخر فرمـان او    ] آفريـد [و خورشـيد و مـاه و سـتارگان را    «:)54: األعراف
. خداوند ميان خلق و امر فـرق نهـاده اسـت   . »آگاه باش كه خلق و امر از آن اوست. هستند

ديگـري و امـر ديگـري بـا امـر ديگـري       پس اگر امر، مخلوق بود، الزم مي آمد كه با امـر  
مخلوق مي بود و همين طور تا بي نهايت؛ پس تسلسل الزم مي آمـد و تسلسـل هـم باطـل     

مخلوق است، باطل و بـي  ... است و اين رأي شان كه همه صفات خدا مانند علم، قدرت و
اساس است و كفر صريح است از اين رو مطرود و مردود است؛ چون از نظر آنـان علـم و   

                                                
حـديث اول از طريـق   : بخاري در اين باب، دو حديث را آورده است. 487ص 13صحيح بخاري ،ج -1

و قبل از اين باب، ابـواب متعـددي را   . ابوسعيد خدري و حديث دوم از طريق ابوهريره روايت شده است
 . ذكر كرده كه به كالم خدا مربوط است، بدان جا مراجعه شود
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داخـل مـي شـود پـس اينهـا پـس از آنكـه        » كل«قدرت و حيات خدا شيءاند و زير عموم 
  .خداوند از آنچه مي گويند، بسيار واالتر و برتر است. نبوده اند، آفريده شده اند

چگونه درست است كـه خـدا بـه كالمـي سـخن بگويـد كـه آن كـالم قـائم بـه غيـر            
هر كالمي كه در جمادات و حيوانـات  اگر اين امر درست بود، الزم مي آمد كه . خداست

فرقي نمي باشـد حـال   » أنَطقَ«و » َنَطقَ«و در اين صورت ميان . ايجاد كرده، كالم خدا باشد
خـدا مـا را بـه    « :)21: فصـلت  (��m����I��Hl:آنكه پوست ها در روز قيامت مي گوينـد 

كه خداوند به هـر  بلكه الزم مي آمد . »خدا سخن گفت«: »نََطقَ اهللاُ«: و نگفت» سخن آورد
كالمي كه در غير خود خلق كرده سخن گويـد، خـواه ايـن كـالم، نـاحق باشـد يـا دروغ،        

اهل اتحاد ايـن گفتـه را اظهـار    . خداوند از آن منزه و بسي واالتر است. كفر باشد يا هذيان
  :مي گويد 1ابن عربي. داشته اند

هوکل کالم فی الوجود کالم  
  2سواءٌٌ علينا نثره ونظامه

  .»هر كالمي در هستي، كالم خداست و نثر و نظم آن براي ما يكسان است«  
و اگر درست بود كه كسي به صفتي كه قائم به غير است، متصف باشد، درست بـود  

بينا؛ زيرا در بينا وصف نابينـايي  : نابينا و به انسان نابينا، گفته شود: كه به انسان بينا گفته شود
و در آن صـورت  . نابينا، وصف بينايي به غير خـود قـائم اسـت   به غير خود قائم است و در 

                                                
محمد بن علي بن محمد بن احمد طائي حاتمي مرسي اندلسي معروف به ابن عربي متوفـاي سـال   او  -1

او . آمـده اسـت   34: شـماره  23،ج» سير اعالم النبالء« شرح حالش در . ق در دمشق مي باشد.هـ 638
 .دارد 199-160صفحات 2اثر فاسي، ج» العقد الثمين«شرح حالي در كتاب 

  :هست كه اصل آن چنين است 141ص 4ج» لفتوحات المكيةا«اين بيت شعر در كتاب  -2
  أال كُلُّ قولٍٍ في الوجود كالمه   

  سواء علينا نثره ونظامه                   
  .»آگاه باشيد كه هر قولي در هستي كالم خداست و نثر و نظم آن براي ما يكسان است ! هان«    

-156صـفحات  » جـامع الرسـائل  «؛ و257-245فحات ص 2ج» درء تعارض العقل و النقل«به كتابهاي 
 .مراجعه نمائيد 162
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درست بود كه خداوند متعال به صفاتي كه در غير خود خلق كرده، از قبيل رنگهـا، بوهـا،   
  .طعم ها، بلندي و كوتاهي و امثال آنها، متصف باشد

  :واهي و بي اساس بودن استدالل هاي مريسي راجع به خلق قرآن
العزيز مكي، بشر مريسي را در حضور مأمون پـس از سـخن گفـتن بـا      به مانند آن امام عبد

او، ملزم كرد كه از نص قرآن خارج نشود و او را ملزم به آوردن حجت و برهان محكم و 
  .قوي نمود

اي امير مؤمنان، او بايد از درخواسـتش از مـن مبنـي بـر اسـتدالل بـه نـص        : بشر گفت
ناظره نمايد، در آن صـورت اگـر قـولش را رهـا     قرآن دست بردارد و در غير قرآن با من م

. نكرد و از آن برنگشـت و همـان وقـت اقـرار بـه خلـق قـرآن ننمـود، خـونم حـالل باشـد           
تـو سـئوال   : تو از من سئوال مي كني يا من از تو سئوال كنم؟ بشـر گفـت  : عبدالعزيز گفت

قرآن را خلق كـرده  خدا : يا بگويي: بايد يكي از اين سه چيز را قبول كني: به او گفتم. كن
يـا خـدا قـرآن را قـائم بـه ذات و نفـس خـود         -كه به نظر من قرآن كالم نفسي خداسـت -
: مـي گـويم  : خلق كرده، يا قرآن را در غير خدا خلق كرده است؟ بشر گفـت ) خود قرآن(

خدا قرآن را خلق كـرده همـان گونـه كـه تمـام چيزهـا را خلـق كـرده اسـت و از جـواب           
تو اين مسئله را شرح بده و دست از سر بشر بـردار، چـون او از    :مأمون گفت. منحرف شد

خدا كالمش را در نفس خـود خلـق   : اگر بگويد: عبدالعزيز گفت. دادن جواب ناتوان ماند
كرده، اين محال است زيرا امور حادث و مخلوق در خدا جمع نمي شود و چيـزي از خـدا   

دش خلق نموده، پس از نظر عقلـي و  خدا قرآن را در غير خو: و اگر بگويد. مخلوق نيست
قياس ملزم مي شود كه اين را قبول كند كـه هـر كالمـي كـه خـدا در غيـر خـودش خلـق         

خدا قرآن را قائم به ذات و نفس خود خلق كـرده، ايـن   : نموده، كالم اوست و اگر بگويد
هم محال است چون كالم فقط از جانب متكلم مي باشد همـان گونـه كـه اراده از جانـب     

يد مي باشد و علم هم از جانب عالم است و معقول نيست كه كالمـي قـائم بـه خـودش     مر
پس وقتي از اين جهات محال است كه قرآن، مخلـوق باشـد،   . است و ذاتاً سخن مي گويد
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اين خالصه اي بود از سخنان امام عبـدالعزيز در  . معلوم مي شود كه قرآن، صفت خداست
  1.»الحميدة«كتاب 

. ر هر جا به تناسب آنجاست و اين امر از راه قرائن معلوم مي شـود د» كل«عموم لفظ 
���m���t�s��r��q��p��o��n�����m��l:مگر نمي بيني كه خداوند متعـال مـي فرمايـد   

ul )پـس  . همه چيز را به فرمان پروردگارش ريشه كن مي كند«:  2)25: األحقاف
اسـت در  » شـيء «نـه هايشـان   كه خا. »چنان شدند كه چيزي جز خانه هايشان ديده نمي شد

داخل » هر چيزي كه باد آنها را ريشه كن كرده«: »کل شی دمرته الريح«حالي كه در عموم 
باد هر چيزي را كه معموالً بـه وسـيله بـاد قابـل ويـران      : نمي شود؛ زيرا منظور اين است كه

ده همچنـين اسـت فرمـو   . كردن است و اسـتحقاق ويـران كـردن را دارد، ويـران مـي كنـد      
و «:3)23: النمل( ��m������H��G��F��El:خداوند متعال كه به نقل از بِلقيس مي فرمايد

كه منظور اين است از هر چيـزي كـه پادشـاهان بـه آن     . »از هر چيزي به او داده شده است
اين قيد از راه قرائن كالم فهم مي شود، چون منظور هدهد اين بود كه او ملَكـه  . نياز دارند
زمينه فرمانروايي است و به چيزهـايي كـه بـه وسـيله آن كـار فرمـانروايي كامـل         كاملي در

  .اين مطلب نمونه هاي زيادي دارد. شود، نياز ندارد
  
  
  

                                                
 .80-79الحميدة ، صص -1

اين بـر  . به صورت منصوب بوده است »مسـاكنَهم «براي مخاطب، و » تاءمفتوح«با » َتري« در اصل، -2
ري «اساس قرائت ابوعمرو و ديگر قاريان به جز عاصـم و يعقـوب و حمـزه اسـت، چـون آنـان       بـا   »يـ

؛ 66ص» حجـة القـراءات  «بـه  . به صورت مرفـوع مـي خواننـد    »مساكنُهم«براي غايب و » ضمومياءم«
 .مراجعه كنيد 373ص 2،ج»النشر«؛و  274ص 2ج»الكشف عن وجوه القراءات«

يعني از هر چيزي كـه پادشـاهان و مردمـان را مـي     : آمده است 165ص6ج» زاد المسير«در كتاب  -3
  .دهند
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    :»َخالِقُ ُكلِِّ شَيء«منظور از آيه 

، ايـن اسـت   »خدا آفريننده هر چيـزي اسـت  «: )16: الرعد( ��m��y����x��wlمنظور از آيه
و هر موجـودي جـز خداونـد متعـال، مخلـوق      . هر چيز مخلوقي است كه خداوند آفريننده

ولي خالق در اين عمـوم  . پس افعال بندگان به طور حتم در اين امور داخل مي شوند.است
صفات خدا هـم غيـر خـدا نيسـت، چـون خداونـد سـبحان، موصـوف بـه          . داخل نمي شود

ي صـفاتش از  صفات كمال است و صفاتش مـالزم ذات پـاكش اسـت و انفصـال و جـداي     
مازالَ بصفاته قديماً قبـل  «خود تصور نمي شود همان طور كه اين مطلب در شرح عبـارت  

��mچـون وقتـي آيـه   . گذشت؛ بلكه آنچه بدان استدالل كرده اند عليه خودشان است» خلقه

�y�����x��w��vl اين آيه نمي تواند دليل باشدمخلوق باشد ،.  

  :قرآنفساد و بطالن استدالل قائالن به خلق 

همانـا مـا آن را   «: )3: الزخـرف (��m����x��w��v��ul:اما استدالل معتزلي هـا بـه آيـه   
چـون  ! ، براي اثبات مخلوق بودن قرآن، چه استدالل فاسدي است»قرآني عربي قرار داديم

��m:باشد تنها نياز به يـك مفعـول دارد ماننـد ايـن آيـات      »خلَق«اگر به معناي  »جعلَ«لفظ 

I�����H��Gl )و تاريكي ها و روشنايي هـا را پديـد آورد  «:)1: األنعام«.���X�W��

�m�~��}��|��{�����z��y��x��w��v��u��ts��r�q��p��o���nl 
و هر چيـز زنـده اي را از آب پديـد آورديـم، پـس آيـا ايمـان نمـي         «: )31 – 30: األنبياء(

و اگر نياز به دو مفعـول  . »آورند و در زمين كوههايي استوار نهاديم تا زمين آنها را نلرزاند

��m��e���d��c��b:نيسـت؛ ماننـد ايـن آيـات     »خلَق«داشته باشد، آن وقت به معناي 

k��j��i��h��g��fl )و سوگندهاي خود را پـس  «: )91: النحل
�m��Ç. »از محكم ساختن آنها نشكنيد در حـالي كـه خـدا را بـر خـود ضـامن قـرار داديـد        

�Ë��Ê��É��Èl )خــدا را دســتاويز ســوگندهاي خــود  و«:)224: البقــرة
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همانا كه قرآن را بخـش  « : )91: الحجر(��m��E��D��C��B��Al.»قرار ندهيد
��m����R��Q��P��O��N.»]برخي را مردود و برخي را شعر و سحر ناميدند[بخش كردند 

��Sl )ت[دستت را «:)29: اإلسراءِسبـه گـردن خـويش مبنـد    ] به خ«.��m��L��K��J��I

��N�����Ml )و با خدا معبـود ديگـري قـرار مـده    «:)39: اإلسراء«.��m�¢���¡���

¦��¥��¤��£l )و فرشــتگاني را كــه بنــدگان رحماننــد، مؤنــث «): 19: الزخــرف
. »مـا آن قرآنـي عربـي قـرار داديـم     «): 3: الزخـرف  (��m���x��w��v��ul.»پنداشتند

  .نمونه هاي اين مطلب زيادند
��m���c��b��a��`������h��g��������f��e��d:استداللشـــــان بـــــه آيـــــه  

il )از جانب راست وادي، در آن جايگاه مبارك از درخت نـدا  «: )30: القصص
مبني بر اينكه خداوند متعال كالم را در درخت آفريد و موسـي كـالم خـدا را از    » داده شد

چون اينان پيش و پس ايـن عبـارت را نمـي    . درخت شنيد، چه قدر فاسد و بي اساس است
ــون  ــد، چـ ــوده   بيننـ ــال فرمـ ــد متعـ ����m��d�������c��b��a:خداونـ �̀�_��^l 

، و نداء »...پس چون به نزد آتش آمد،از جانب راست وادي، ندا داده شد«:)30: القصص(
سـپس  . نـدا را از جانـب وادي شـنيد   )ع(هم سخن گفتن از جـاي دور اسـت، پـس موسـي    

: يعنـي » ...تدر آن جايگاه مبارك از درخـ  «:��m�i��h��g��������f��el:فرمود
كالم زيد را از خانـه  : همان طور كه مي گويي. جايگاه مبارك در كنار درخت بودندا در 
و . براي ابتداي غايت است؛ نه اينكه خانه، متكلم و سخنگو اسـت » از خانه«عبارت . شنيدم

�اگــر كــالم در درخــت مخلــوق بــود، در آن صــورت درخــت گوينــده ايــن ســخن اســت

mq��p���o��n��m��l��k��l )ــص ــنم اهللا،  «:)30: القصـ ــي مـ ــا موسـ يـ
مــنم اهللا، پروردگــار «: �m�����p���o��n��m��llآيــا جملــه. »پروردگــار جهانيــان

جز پروردگار جهانيان كسي آن را مي گويد؟ و اگر اين كالم از جانب غير خـدا  » جهانيان
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ــون    ــخن فرع ــورت س ــر زده، در آن ص ــات( �m���l��k��j��il:س ــن «):24: النازع م
راست مي بود، چون هر دو اين كالم از نظر معتزلي ها مخلـوق  » رواي برتر شما هستمفرمان

آنان ميان اين دو كالم بر اساس اصـل فاسدشـان فـرق    . است كه غير خدا آن را گفته است
آنجا كالمي هست كه خدا آن را در درخت آفريـده و اينجـا كالمـي هسـت     : نهاده اند كه

بدين صورت كالم خدا را تحريف و دگرگون كرده !! كه فرعون آن را پديد آورده است
بعداً راجع به مسأله افعال بندگان بحـث خواهـد   . اند و به خالق ديگري غير از خدا معتقدند

  .شد
 �m��m�������������l��k��j����il :خداونـــد متعـــال فرمـــوده اســـت : اگـــر گفتـــه شـــود

و ايـن نشـان   » ده اي بزرگوار استقطعاً گفتار فرستا] قرآن[اين «:)19: التكويرو40:الحاقه(
آن را ايجاد كـرده، در جـواب مـي    ) ص(مي دهد كه فرستاده خواه جبرئيل و خواه محمد 

آوردن فرستاده نشان دهنـده ايـن اسـت كـه او قـرآن را از جانـب فرسـتاده اش بـه         : گوييم
اسـت؛   اين قرآن گفتـار فرشـته اي يـا پيـامبري    : انسانها تبليغ نموده است، چون خدا نفرمود

پس معلوم شد كه آن فرستاده، قرآن را از جانب فرستنده قرآن، به انسانها ابالغ نمـوده، نـه   
  .اينكه از جانب خودش آن را ايجاد كرده است

) ص(گذشته از آن، آن فرستاده در يكي از دو آيه، جبرئيـل و در آيـه ديگـر، محمـد    
هـد كـه اضـافه بـراي تبليـغ      است؛ پس اضافه كردن گفتار به هر يك از آن دو، نشان مي د

قرآن را ايجاد مـي كـرد، محـال و    ) ص(جبرئيل و محمد (است، چون اگر يكي از آن دو 
  .غير ممكن بود كه ديگري آن را ايجاد كند

دليل بر اين است كه او در كالمي كه مأمور به تبليـغ   1»رسول أمين«به عالوه، عبارت 
امانت دار و نگـه دارنـده چيـزي اسـت كـه      آن شده چيزي را كم و زياد نمي كند، بلكه او 

  .براي ابالغ آن فرستاده شده و آن را از جانب فرستنده اش به انسانها مي رساند

                                                
عالمه شيخ احمد شاكر رحمه اهللا در حاشيه اش بـر ايـن   . نين آمده استدر چهار نسخه اصلي هم چ -1

����m��m�������������l��k��j����il:اين آيه كه شارح آن را آورده: مي گويد 112شرح صفحه �
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گذشــته از ايــن، خداونــد كســي را كــه قــرآن را كــالم بشــر بدانــد، تكفيــر نمــوده، و 
بداند بـه ايـن معنـا كـه     ) ص(هم بشر است پس كسي كه قرآن را گفتار محمد) ص(محمد
قـرآن  : آن را ايجاد كرده چنين فردي كفر ورزيده و فرقي نمي كند كه بگويد) ص(محمد

و كالم گفتار كسي است كه از ابتدا آن را گفته نه كسي . گفتار بشر، يا جنّ يا فرشته است
  :هر كس اين مصراع شعر را بشنود كه. كه به عنوان مبلّغ آن را گفته باشد

            کرن ذم بکِِفا ننزِِلِِقبيبٍٍ وم1ی ح   
  .»بايستيد تا از ياد دوست و منزل گريه كنيم«    

إنما األعمالُ «: و هر كس اين عبـارت را بشـنود  . است 2اين شعر امرؤالقيس: مي گويند
همانا اعمال به نيت بستگي دارد و براي هـر كـس فقـط    «: 1»بِِالنيات وإنما لِکُلِّ امریٍء مانوی

                                                                                                                     
نيسـت، و ديگـري    »أمين«كه پس از آن وصف  40يكي در سوره حاقه، آيه : دو بار در قرآن آمده است

���m��w��v���u��t��s��r��q��p��o��nه پس از آن اين عبارت آمده اسـت ك 19در سوره تكوير، آيه 

��xl )در آنجـا فرمـانروا و   . نيرومندي كه نزد خداوند عرش، منزلت وااليي دارد«): 21 – 20: التكوير
توسط شارح، در آن مقداري تساهل هست كه منظـورش   »رسول أمين«پس آوردن عبارت . »امين است

به عالوه، وصـف فرسـتاده   : و اگر مي گفت. نبوده و تنها معناي آن را اراده كرده استنقل دقيق آيه قرآن 
  .دقيق تر و بهتر و زيباتر بود...است »أمين«به اينكه 

  :دنباله اش چنين است -1
  ِبِسِقط اللوي بينَ الدخول َفحوملِِ               

  .مي باشد 8اين بيت شعر، مطلع معلقه اش در ديوانش صفحه 
او امرؤالقيس بن حجر بن حارث بن عمرو بن حجر آكل، مرّار بن عمرو بن معاويه بن يعرب بن ثـور   -2

او از جمله طبقه اول شعراي جاهليت به شمار آمده كـه ناقـدان اتفـاق    . بن مرتِّع بن معاويه بن كنده است
امـرؤالقيس چيزهـاي نـو و    : اهل نقد مي گوينـد . نظر دارند كه اين طبقه، شاعرترين شعراي عرب هستند

. تازه اي را ابداع كرده و قوم عرب آن را نيكو دانسته اند و در اين زمينه شاعران از وي پيروي كـرده انـد  
او زنان را به آهو و تخم مرغ تشبيه كرده و گروه اسبان را به زنجير حيوانات وحشي تشـبيه نمـوده و در   

به سرگذشـت و احـوالش در كتـاب    . دي به قتل رسيدميال 545او به سال . تشبيه خوب عمل كرده است
 . مراجعه نماييد 77ص9،ج»األغاني«
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و اگـر ايـن   . اسـت ) ص(ايـن گفتـار پيـامبر   : گويـد  ، مـي »ت كه نيت كرده استآن چيز اس
��m��R���Q��P����O��N��M��L��K���J��I��H��G��F:ســـخن را بشـــنود  

��V��U��T��Sl :»     خـداي  . ستايش مخصـوص خـدا، پروردگـار جهانيـان اسـت
اري مـي  تنها تـو را مـي پرسـتيم و تنهـا از تـو يـ      ] خدايا. [مهربان مهرورز و مالك روز جزا

البتـه اگـر از اينهـا خبـر داشـته باشـد و گرنـه مـي         . اين گفتار خداسـت : ، مي گويد»جوييم
نمي دانم اين، گفتار چه كسي است؟ و اگر كسي آن را انكار نمايد، او را تكـذيب  : گويد

: به همين خاطر كسي كه كالمي منظوم يا منثور از ديگري بشنود، به او مي گويـد . مي كند
  كسي است؟ آيا اين گفتار تو است يا گفتار ديگري است؟ اين گفتار چه

  :اتفاق نظر اهل سنت و جماعت مبني بر اينكه كالم خدا، مخلوق نيست
خالصه؛ اهل سنت همه شان از مذاهب چهار گانه و غير آنان از دانشمندان گذشته و حـال  

علمـاي متـأخر   اتفاق نظر دارند بر اينكه قرآن، كالم خـدا مخلـوق نيسـت، امـا پـس از آن      
اختالف نظر دارند در اينكه آيا كالم خدا معناي واحد و قائم بـه ذات دارد، يـا حـروف و    
اصواتي است كه خدا بدانها سخن گفته پس از آنكه متكلم به آنها نبـود، يـا خـدا همـواره     

  كه نوع كالم، قديم است؟ متكلم است هر گاه و هر زمان به هر كيفيتي كه بخواهد، و اين

                                                                                                                     
؛ ابوداود به 1907: ، مسلم به شماره6953و1،54،2529،3898،5070،6689: بخاري به شماره هاي -1

صـفحات  1؛ نسائي در سنن خود، ج 2427،ابن ماجه به شماره 1647: ؛ ترمذي به شماره 2201: شماره
به روايـت محمـد بـن حسـن؛      401ص» الموطأ«؛ مالك در 13ص7، ج159-158صص6، وج58-60

، »الحليــة«؛ ابــونعيم در 9؛ طيالســي در مســند خــود، ص43و25صــفحات 1احمــد در مســند خــود، ج
: ، بـه شـماره هـاي   »اإليمـان «؛ ابن منده در 222و115صفحات 2، ج»أخبار أصبهان«، و در  42ص8ج

دانشمندان بر عظمت و بزرگي موقعيت و جايگـاه  . روايت كرده اند آن را 1: ؛ و بغوي به شماره201و17
كسـي  : اين حديث و كثرت فوائد و صحت آن اتفاق نظر دارند عبدالرحمان بن مهدي و ديگران مي گويند

 .كه كتابي را تأليف مي كند بايد با اين حديث شروع نمايد تا طالب را به خالص كردن نيت متوجه گرداند



  347         هشرح عقيده طحاوي
  

برخي از معتزلي ها اظهار مي دارند كه قـرآن، مخلـوق نيسـت، امـا منظورشـان      گاهي 
شكي نيست . اين است كه قرآن، ساختگي و افترا و دروغ نيست، بلكه حق و درست است

  .كه اين مطلب به اتفاق همه مسلمانان منتفي است و در اين زمينه اختالفي نيست
ن، مخلوق اسـت كـه خـدا آن را خلـق     اختالف ميان اهل قبله در اين است كه آيا قرآ

نموده يا كالم خداست كه بدان تكلم نموده و قائم به ذات خداست؟ و اهل سنت فقـط از  
و گرنه اينكه قرآن دروغ و افترا و سـاختگي اسـت،   . اين جهت مورد سئوال قرار گرفته اند

و  بـدون شـك بزرگـان معتزلـه    . مطلبي است كه هيچ مسلماني در بطالن آن شـكي نـدارد  
ديگران از اهل بدعت، اعتراف مـي كننـد كـه اعتقادشـان در توحيـد و صـفات و قـدر، از        
قرآن و سنت و از صحابه و تابعين نگرفته اند بلكه گمان مي كنند كه اين عقـل اسـت كـه    
در اين زمينه آنان را راهنمايي مي كند بلكه گمـان مـي كننـد از پيشـوايان دينـي شـرائع را       

  .گرفته اند
بر فطرت هاي سـليم و عقـل هـاي سالمشـان رهـا مـي شـدند، هـيچ نـزاع و          اگر مردم 

اختالفي با هم نمي داشتند، اما شيطان به برخي از مردمان، سـخن غلـط را القـا نمـوده و بـه      
��m����Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î:وسيله آن، ميانشان تفرقه و جـدايي مـي انـدازد   

���Öl) به اختالف پرداختند، بي گمـان در سـتيزه   و آنان كه درباره كتاب «: )176: البقرة
  .»دوري هستند

خداونـد متعـال   : آنچه كه گفتار طحاوي رحمه اهللا بر آن  داللت دارد، اين اسـت كـه  
. همواره متكلم است هر زمان و به هر كيفيتـي كـه بخواهـد و نـوع كالمـش، قـديم اسـت       

چنين است، چـون  » األكبر الفقه«همچنين ظاهر گفتار امام ابوحنيفه رضي اهللا عنه در كتاب 
و قرآن كالم خدا در مصحف ها نوشته شده و در دلها حفظ شـده و بـر سـر    «: او مي گويد

الفاظ ما براي خواندن قرآن و نوشتن و . نازل شده است) ص(زبانها خوانده شده و بر پيامبر
خواندن آن توسط ما مخلوق است، ولي خـود قـرآن مخلـوق نيسـت و آنچـه خداونـد در       

به نقل از موسي و ديگر پيامبران عليهم السالم و بـه نقـل از فرعـون و ابلـيس آورده،      قرآن
كـالم خـدا، مخلـوق نيسـت ولـي كـالم       . همه آنها كالم خداوند و خبر دادن از آنان است
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) ع(موسـي . موسي و ديگر مخلوقات مخلوق است و قرآن، كالم خداسـت نـه كـالم آنـان    
خدا با موسي سـخن گفـت، بـا كالمـش كـه از صـفات       وقتي . كالم خداوند متعال را شنيد

. و تمام صفات خدا، برخالف صـفات مخلـوق اسـت   . با موسي سخن گفت1ازلي خداست
خدا علم و قدرت دارد اما نه مثل علم و قدرت ما، مي بيند ولي نه مثـل رؤيـت مـا، سـخن     

   2.»مي گويد ولي نه مثل كالم ما
المـش كـه از صـفات اوسـت، سـخن      وقتي خدا با موسي سخن گفت، بـا ك «: عبارت

، از آن معلوم مي شود كه وقتي موسي آمد، خدا با او سـخن گفـت نـه اينكـه خـدا      »گفت
اي موسي؛ همچنان كه اين امر از اين آيه فهم مـي  : هميشه و همواره از ازل تا ابد مي گويد

گـاه   وقتي موسي به وعده«: )143: األعراف( �m�����¥���¤��£��¢��¡���l: شود
پـس از آن فهـم مـي شـود كـه سـخن كسـاني        . »آمد و پروردگارش با او سـخن گفـت  ما 

كـالم خـدا   : همچون ابومنصور ماتريدي و ديگـران از اصـحاب ابوحنيفـه كـه مـي گوينـد      
معناي واحد و قائم به ذات است كه شنيدن آن تصور نمـي شـود و خداونـد، صـوت را در     

  .هوا آفريده، مردود است
: ، ردي است بـر كسـاني كـه مـي گوينـد     »ت ازلي خداستكه از صفا كالمي«عبارت 

  .صفت كالم براي خدا حادث شده پس از آنكه متكلم نبوده است
خالصه، تمام داليلي كه معتزله بدان استدالل مي كنند و داللـت مـي كننـد بـر اينكـه      
كالم خدا متعلق به مشيت و قدرت خداست و خدا هر زمان كه بخواهد سخن مي گويد و 

وقات متعددي كه بخواهد سخن مـي گويـد، حقـي اسـت كـه پـذيرش آن واجـب        او در ا
كالم خدا قائم به ذات خدا و صـفت خداسـت و صـفت    : و آنچه ديگران مي گويند. است

هم تنها به وسيله موصوف موجوديت پيدا مي كند، اين حقي است كه پذيرش آن و قائـل  

                                                
  .كالمي كه صفت ازلي خداست: آمده است 48، ص»لفقه األكبرا«در كتاب  -1
 . 50، ص»شرح الفقه األكبر« -2
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ام از دو طايفـه و كنـار زدن   بنابراين پذيرش قول درست هـر كـد  . شدن به آن واجب است
    1.قول هر كدام از آنها كه شرع و عقل آن را رد مي كند، واجب است

اين امر مستلزم آن اسـت كـه امـور حـادث قـائم بـه ذات خـدا        : پس اگر به ما بگويند
و كـدام يـك از ائمـه و    . ايـن سـخن، سـخن مجملـي اسـت     : باشد، در جواب مـي گـوييم  
ئم بودن امور حادث به ذات خدا به اين معنا بـوده اسـت؟ در   پيشوايان پيش از شما منكر قا

  .حالي كه نصوص قرآن و سنت و نصوص ائمه و عقل صريح دربردارنده آن است
بدون شك فرستادگاني كه مردم را مورد خطاب قرار داده و به آن خبر داده انـد كـه   

مخلوقات و امـور حـادثي    خدا فرمود و ندا سر داد و مي فرمايد، به آنان نفهماندند كه اينها
خود خداوند اسـت  : است كه از خدا جدايند، بلكه چيزي كه به آنان فهماندند، اين بود كه

كه سخن گفت، و كالم هم قائم به خداست نه به غير خدا و همانـا خداسـت كـه كـالم را     
مي گويد و بدان سخن مي گويـد همچنـان كـه عايشـه رضـي اهللا عنهـا در مـاجراي افـك         

شـأن مـن بـه گمـانم     «: 2»شأنی فی نفسیِ کانَ أحقَر من أن يتکلَّم اُهللا فی بِِوحیٍٍ يتلیول«: گفت
حقيرتر از آن بود كه خداوند راجع به مـن از طريـق وحـي كـه تـالوت مـي شـود، سـخن         

اگر مراد از همه آنها خالف مفهومش بود، بيان و توضيح آن واجب مي بود چـون  . »گويد
  .ن و توضيح يك مطلب از وقت نياز، جايز نيستبه تأخير انداختن بيا

در هيچ زبان و عقلي گوينده و متكلمي يافت نمي شود كه سخن و كالمـش قـائم بـه    
و اگر بپندارند كه آنـان از تـرس تشـبيه نمـودن خـدا بـه       . او نباشد بلكه قائم به غير او باشد

ورت صفتي غيـر از آن  مخلوقات از اثبات صفت كالم براي خدا فرار نموده اند، در اين ص
                                                

شـرح الفقـه   «تا اينجا، شيخ علـي قـاري در كتـاب    » ...وقتي خدا با موسي سخن گفت «از عبارت  -1
 .شروع كرده است» شارح عقيده طحاوي گفت«نقل كرده و كالمش را با عبارت  48ص » األكبر

در مبحـث   4750و2661،4141: از ماجراي طوالني افك است، كه بخاري به شـماره هـاي  قسمتي  -2
؛ مسـلم بـه   »إن الـذين جـاؤوا باإلفـك عصـبة مـنكم     «: قولـه تعـالي  «بـاب  » في تفسير سورة النـور «

واحمـد در مسـند   :؛»في حديث اإلفك، وقبول توبـة القـاذف  «، باب »في التوبة«در مبحث  2770:شماره
ايـن قسـمت از    4735: و ابوداود بـه شـماره  . ريق روايت عايشه آن را آورده انداز ط 197ص6خود، ج

 .حديث را روايت كرده است
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خدا علم دارد اما نه مانند علـم مـا، مـا هـم مـي      : را اثبات نمي كنند؛ چون اگر آنان بگويند
  .خدا كالم دارد اما نه مانند كالم ما و به همين صورت ساير صفات: گوييم

آيا عقل مي پذيرد كه قادري باشد كه قدرت به او قائم نباشد و يا زنـده اي باشـد كـه    
أعوذ بکلمـات اهللا التامـات الّتـی ال    «: فرموده اسـت ) ص(به او نباشد؟ پيامبر  حيات قائم

وال فاجر بر نهپناه مي برم به كلمات كامل خدا كه هيچ نيكوكـار و بـدكاري از   «: »1يجاوز
. بـه مخلـوق پنـاه بـرده اسـت     ) ص(پيـامبر : آيا هيچ عاقلي مي گويد. »آنها تجاوز نمي كنند

أعوذُ برضاک من سـخطک،  «: ه همانند آن فرموده اش است كه مي فرمايدبلكه اين فرمود
پناه مي برم به خوشـنوديت از خشـمت و پنـاه مـي بـرم بـه       «: 2»وأعوذ مبعافاتک من عقوبتک

أعوذ بعزةاهللا وقُدرته من شر ما «: و مانند اين حديث است. »گذشتت از عقوبت و مجازاتت 
وأُحاذر م به عزت و قدرت خدا از شر آنچه مي يابم و بدان توجه دارمپناه مي بر« : 3»أجد« .

و پناه مي برم به عظمت تـو  «: 4»وأعوذُ بعظمتک أن نغتالَ من تحتنا«:و مانند اين حديث است
اين مطالب در . همه اينها از صفات خداوند متعال است. »از اينكه از زيرمان فريب بخوريم
روح مورد بحث قرار گرفته و در اينجا فقط اشـاره اي بـه   جاهاي خود به طور مفصل و مش

                                                
از  طريـق   642: بـه شـماره  » عمل اليوم والليلة«؛ و ابن السني در 419ص3احمد در مسند خود، ج -1

من شـر مـا خلـق    « :دنباله حديث اين است. روايت عبدالرحمان بن خنبش رضي اهللا عنه آن را آورده اند
وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في األرض، ومن شر مـا  

از شـر  «: » يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كُلِّ طارقٍٍ إالّ طارقاً يطرُقُ به خير يا رحمـن 
ان فرود آورده و از شر آنچه به آسمان باال مي بـرد،  آنچه آفريده و به وجود آورده، و از شر آنچه از آسم

و از شر آنچه در زمين تخم افشانده واز آن بيرون مي آورد و از شر فتنه هاي شب و روز، و از شـر هـر   
اسـناد ايـن روايـت،    . »رونده اي مگر رونده اي كه به خير مي رود اي خداوند رحمان، به تو پناه مي برم

  .صحيح است
» الموطـأ «؛ مالـك در  3491: ؛ ترمـذي بـه شـماره   879: ؛ ابوداود بـه شـماره  486: مارهمسلم به ش -2
  .تخريج اين حديث قبالً ذكر شده است. آن را روايت كرده اند 3841: ؛ وابن ماجه به شماره214ص1ج
  .تخريج آن قبالً آورده شد. مسلم آن را روايت كرده است -3
  .دتخريج آن قبالً ذكر ش. حديثي صحيح است -4



  351         هشرح عقيده طحاوي
  

بسياري از علماي متأخر حنفي بر اين باورند كه كالم خدا معناي واحـدي  . اينها شده است
است، و تعدد و تكثر و جزءجزء شدن و قسمت قسمت شدن در داللتها حاصل مي شود نه 

ناميده شـده انـد   » كالم خدا«خاطر و اين عبارت و الفاظ، مخلوق اند و بدين . در مدلول ها
پـس  . كه اين عبارت و الفاظ بر آن داللت دارند و كالم خدا به وسيله آنهـا ادا مـي شـوند   

اگر كالم خدا به زبان عربي آورده شود، قرآن اسـت و اگـر بـه زبـان عبـري آورده شـود،       
ايـن  : داينـان مـي گوينـ   . بنابراين عبـارات و الفـاظ مختلـف هسـتند نـه كـالم      . تورات است

  . عبارات و الفاظ به طريق مجاز ، كالم خدا ناميده مي شوند
��m��{��z:اين گفتاري فاسـد و باطـل اسـت چـون الزمـه اش ايـن اسـت كـه آيـه         

|l )معناي اين آيه مـي باشـد  » نزديك زنا نشويد« :)32: اإلسراء:��m��l��kl 

ان معناي آيـه ديـن اسـت و    و معناي آية الكرسي هم» و نماز را بر پاي داريد«: )43: البقرة(

بريـده  «: )1: المسـد ( ��m��}��|��{��z��y��xlمعناي سوره اخالص همان معناي
انسان هـر چـه در ايـن قـول تأمـل نمايـد،       . مي باشد» باد هر دو دست ابولهب و مرگ بر او

گردد و مي داند اين قول، مخـالف كـالم سـلف صـالح      فساد و بطالنش برايش آشكار مي
  1.مي باشد
حقيقت تورات و انجيل و زبور و قرآن از كـالم حقيقـي خداونـد هسـتند و كـالم       در

خدا هم نامتناهي است و پاياني ندارند چون خدا هميشه و همواره  و هر گاه به هر كيفيتـي  
�m�������Æ�����Å�������Ä��Ã:كه بخواهد، به هر چه بخواهد سخن مي گويد؛ خداوند متعال مي فرمايـد 

��Ê����É���È��Ç��Õ��Ô�����Ó��Ò��������Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì������Ël )109: الكهـــف( :
كلمات پروردگارم مركب مي گشت، بي شك دريـا تمـام مـي    ] ثبت[بگو اگر دريا براي «

شد پيش از آنكه كلمـات پروردگـارم تمـام شـود، هـر چنـد دريـاي ديگـري نيـز كمـك           
��m�����È��Ç��Æ��Å���Í��Ì��Ë��Ê��É:در جاي ديگري مـي فرمايـد  . »بياوريم

                                                
تا اينجا را علـي قـاري در كتـاب    » أعوذ بكلمات اهللا الّتامات«: فرموده است) ص(پيامبر : از عبارت -1
 .نقل كرده است 49-48صص » شرح الفقه األكبر«
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��Û��Ú���Ù��Ø��×��ÖÕ�������Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Îl )ــان و « :)27: لقمـ
هفت درياي ديگر به مـدد آن  ] مركب و[اگر هر چه درخت در زمين است قلم بود و دريا 

كلمات خدا پايان نمي پـذيرفت، قطعـاً خداسـت كـه     ] تا كلمات خدا را بنويسند[مي آمد، 
و اگر آنچه در مصحف است، تعبيـري از كـالم خـدا بـود و      .»شكست ناپذير حكيم است

و اگـر آنچـه   . خود كالم خدا نبود، لمس آن بر شخص جُنب و بي وضـو حـرام نمـي بـود    
  .قاري مي خواند كالم خدا نبود، قرائت قرآن بر شخص جُنب حرام نمي بود

ها كالم خدا در سينه ها حفظ شده، به وسيله زبانها خوانده شده و در مصحف 
  : نوشته شده است

بلكه كالم خدا در سينه ها حفظ شده، به وسيله زبانها خوانده شده و در مصحف ها نوشـته  
كـالم   1.گفتـه اسـت  » الفقـه األكبـر  «شده است همان گونه كه ابوحنيفه رحمه اهللا در كتاب 

آنچـه در  : اگـر گفتـه شـود   . خدا در تمامي اين جاها، به طور حقيقـي بـه كـار رفتـه اسـت     
ف نوشته شده، كالم خداست، معناي درست و حقيقي از آن فهم مـي شـود، و اگـر    مصح

در آن مصحف، خط و نوشته فالني است، معناي درست و حقيقـي از آن فهـم   : گفته شود
در آن مصحف، مرّكبي اسـت كـه بـه وسـيله آن نوشـته شـده،       : مي شود، و اگر گفته شود

مركّـب در مصـحف اسـت،    : گفته شـود معناي درست و حقيقي از آن فهم مي شود و اگر 
آسـمانها و زمـين در   «: ظرف مكان موجود در آن غير از ظرف مكانِِ فهم شـده از عبـارت  

خط «اين دو عبارت با عبارت . است» آن است و محمد و عيسي در آن هستند و امثال آنها
» اسـت  كالم خدا در آن«و اين سه عبارت با عبارت . فرق دارد» فالن نويسنده در آن است

هر كس متوجه فرق ميان اين عبارت نباشـد، گمـراه مـي شـود و بـه راه راسـت       . فرق دارد
  .هدايت نمي يابد

                                                
 .با شرح مال علي قاري 40ص » الفقه األكبر« -1
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اي كـه   همچنين است فرق ميان قرائتي كه فعل قاري است و ميان كـالم خوانـده شـده   
هر كس متوجه آن نشود و بدان هدايت نيابد، او نيـز گمـراه   . گفته خداوند آفريدگار است

  :گر كسي در ورقه اي نوشته اي را ببيند كه با خط نويسنده معروفي نوشته شدهو ا. است
  1»أال کُلُّ شیٍء ما خال اَهللا باطل«           

  .»آگاه باشيد كه هر چيزي غير از خدا، باطل و از بين رفتني است! هان«
 اين كالم حقيقي لبيد است و اين خط حقيقي فالنـي اسـت و ايـن   : قطعاً خواهد گفت

و ايـن حقيقـت شـبيه حقيقـت ديگـر      . هر چيز، حقيقي است، و اين مركـب حقيقـي اسـت   
گـاهي آورده مـي شـود و مـراد از آن، قرائـت اسـت؛       . قرآن در اصل، مصدر است. نيست

: اإلسـراء  (�m���l��k��������j����i��h���g��fe��dl:خداوند متعال مي فرمايد

و . »اسـت ] فرشـتگان [صـبح مشـهود   ] مـاز ن[صبح را، كـه خوانـدن   ] نماز[و خواندن « :)78

                                                
  :مصراع اول بيت لبيد است كه مصراع دومش اين است -1

  نعيمٍٍ ال محاَلةَ زائلُ و كُلُّ                  
  .»و هر نعمتي قطعاً زائل و از بين رفتني است«        

بيـت اول قصـيده   . اين بيت از قصيده اي است كه لبيد در رثاي نعمان بن منذر پادشاه حيره سروده اسـت 
  :اين است

  تسأالنِِ المرء ماذا يحاولُ   أَنحب فيقضي أم َضاللٌ وباطلُأال 
خص نمي پرسيد كه چكار مي كند، آيا فغان و گريه بلند است كه تمام مي شود يا گمراهـي   آيا از آن ش«

اين بيت از شواهد كتابهاي نحـوي اسـت كـه    . مراجعه كنيد 254به ديوان لبيد، ص» و چيزي باطل است؟
  .بيايد، مستثني بايد منصوب باشد» خالء«قبل از » ما«هرگاه لفظ 
أوضـح  «؛ 164ص2وج 28ص1، ج»الصبان علي األشموني«؛ 333و15صفحات 1ج» الهمع«به كتابهاي 

بخاري در صحيح خود، بـه  . 134ص3وج5ص1اثر عيني، ج» الشواهد الكبري«؛ و74ص2، ج»المسالك
از طريق روايت ابـوهريره، حـديثي را آورده انـد كـه ابـوهريره       2256: و مسلم به شماره 3841: شماره
: »أال كُلُّ شـيء مـا خـال اهللاَ باطـلٌ    «: قالها شاعر، كلمةلبيدأصدق كلمة «: فرمود) ص(رسول خدا: گويد

  .»آگاه باشيد كه هر چيزي غير از خدا باطل است! هان«
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را به وسـيله صـداهايتان   ] قرآن[قرائت « : 1»زينوا القُرَءانَ بأصواتکُم«: مي فرمايند) ص(پيامبر
و گاهي آورده مي شود و مـراد از آن چيـزي اسـت كـه خوانـده مـي شـود؛        . »مزّين نماييد

 (��m��u��t��s��r��q��p���o��n��ml:خداونـــد متعـــال مـــي فرمايـــد

در جـاي  . »پس آنگاه كه قرآن بخواني از شيطان رانده شده بـه خـدا پنـاه بـر    «: )98: النحل
 �m��²��±��°��¯��®��¬���«��ª��©l:ديگـــري مـــي فرمايـــد

بسـپاريد و خـاموش   ] جان[و چون قرآن خوانده شود، به آن گوش « ):204: األعراف(

هذا القرءان اُنزل علي  إنّ«: مي فرمايند) ص(و پيامبر. »باشيد تا مشمول رحمت شويد

و ديگـر آيـات و   . »همانا اين قرآن بر اساس هفت حرف نازل شده است« : 2»سبعة أحرف

                                                
؛ نسائي درسـنن  »استحباب الترتيل في القراءة«باب » في الصالة«در مبحث  1468: ابوداود به شماره -1

؛ دارمي در سنن خـود  »آن بالصوتتزيين القر«، باب »في االفتتاح«در مبحث  180-179صص2خود، ج
؛ 1342:؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    304و283،285،296صـفحات  4؛ احمد در مسند خـود، ج 474ص2ج

از طريق روايت بـراء بـن    27ص 5، ج »الحلية«؛ و ابونعيم در261ص4خطيب بغدادي در تاريخ خود ،ج
اكم در مسـتدرك خـود،   ؛ حـ 660:اسناد آن صحيح است و ابن حبان بـه شـماره  . عازب آن را آورده اند

در همـين بـاب ابـونعيم در    . آن را صحيح دانسته اند و ذهبي هم با آن موافقت كـرده اسـت   575ص1ج
روايتـي از طريـق    661: روايتي از طريق عايشه نقل نموده، ابن حبان بـه شـماره   139ص7، ج»الحلية«

از طريق ابن عباس نقل كرده، ابن روايتي  11113: به شماره» المعجم الكبير«ابوهريره آورده، طبراني در 
همچنـين حـاكم در مسـتدرك خـود،     . سعد در طبقات خود، روايتي را از طريق ابن مسعود آورده اسـت 

زِيِنُوا القرءانَ بأصـواتُكم،  «: حديثي را از طريق روايت براء بن عازب با اين لفظ آورده است 575ص1ج
را با صداهايتان مزّين نماييد؛ زيرا صداي زيبـا،  ] قرآن[قرائت «: »فإن الصوت الحسنَ يزيد القرءانَ حسناً

  .سند اين روايت، حسن است. »قرائت را زيباتر مي گرداند
: ؛ بخـاري بـه شـماره هـاي     273: به شـماره » الرسالة«؛ شافعي در 201ص1، ج»الموطأ«مالك در  -2

: ؛ ترمذي به شماره1475: ماره؛ ابوداود به ش818: ؛ مسلم به شماره7550و  2419،4992،5041،6936
؛ 43و 24،40صـفحات 1؛ احمـد در مسـند خـود ج   151-150صـص 2؛ نسائي در سنن خـود، ج 2944

بـه  » شـرح السـنة  «؛ و بغوي در 187ص4، ج»اآلثار«؛ طحاوي در 15: ؛ طبري به شماره9طيالسي، ص
ر مسـند خـود،   در همـين بـاب احمـد د   . از طريق روايت عمر بن خطاب آن را آورده اند 1226: شماره

؛ و طحـاوي در  463و433صـفحات 6از طريق عمرو بن عاص، و در مسند خود، ج 205و204صص4ج



  355         هشرح عقيده طحاوي
  

پس حقايق، وجود عيني، وجود ذهنـي،  . احاديثي كه بر هر دو معناي مذكور داللت دارند
وجود لفظي و وجود رسمي دارند ولي اعيان دانسته مي شوند سپس ياد مي شوند و سـپس  

  .مي شوند، و نوشتن آنها در مصحف ها، مرتبه چهارم است نوشته
اما كالم چيزي است كه ميـان آن و مصـحف واسـطه اي وجـود نـدارد، بلكـه كـالم        

و فـرق ميـانِ بـودنِ كـالم در     . چيزي است كه بدون واسطه ذهن و زبـان نوشـته مـي شـود    
] لـوح محفـوظ  [ كتابهاي پيشينيان و بودنِ آن در ورقـي سـر گشـاده، يـا در كتـابي مسـتور      

  .واضح و آشكار است
 )196: الشـعراء ( ��m��{���z��y��x��wl:پس فرموده خداوند راجـع بـه قـرآن    

يعنـي ذكـر و توصـيف آن و    . »آن در نوشته هاي پيشـينيان آمـده اسـت   ] توصيف[و قطعاً «:
خبر دادن از آن در نوشته هاي پيشينيان آمده است همچنان كه نام محمد در كتابهاي آنان 

وشته شده بود، چون خداوند قرآن را بر محمد نازل فرموده و بر كس ديگري اصالً نـازل  ن
يـا  ) در صـحيفه هـا  (» فی الصحف«: و نفرمـود » فی الزبر«:به همين خاطر فرمود. نكرده است

�:پـس آيـه  . بـه معنـاي نوشـته اسـت    » زبر«و » زبور«جمع » زبر«؛ چون )در ورق( »فی الرق«

                                                                                                                     
از طريـق   312شماره 20، ج»المعجم الكبير«از طريق ام ايوب؛ طبراني در  183ص4، ج»مشكل اآلثار«

: ؛ ابـوداود بـه شـماره هـاي    127ص5؛ احمـد در مسـند خـود، ج   820:معاذ بن جبل؛ مسلم بـه شـماره  
؛ 1226: ؛ بغوي به شـماره 30:؛ طبري به شماره153-154صص2؛ نسائي در سنن خود، ج1478و1477

 5از طريق ابي بن كعب؛ احمد در مسند خـود ج  191و189صفحات 4، ج»مشكل اآلثار«و طحاوي در 
؛ طبرانـي بـه   183-182صـص  4ج» مشكل اآلثـار « ؛ طحاوي در406و385،391،400،405صفحات 

مشـكل  «؛ و طحـاوي در  2311از طريق حذيفه؛ بزار به شـماره   2310ه شماره ؛ و بزار ب3018: شماره
از طريق ابوبكره آن را روايت كرده اند و در سند روايت اخيـر، علـي بـن زيـد بـن       191ص4ج» اآلثار

؛ بـزار بـه   440و300،332صـفحات   2همچنين احمد در مسند خـود، ج . جدعان هست كه ضعيف است
روايتي را در همـين بـاب از طريـق ابـوهريره      183ص 2ج» ل اآلثارمشك«؛ و طحاوي در 2313شماره

« ؛ طحـاوي در  2312: بزار هم بـه شـماره  . آن را صحيح دانسته است 74: آورده كه ابن حبان به شماره
روايتـي را در همـين بـاب از     10273و10090: ؛ و طبراني به شـماره هـاي  184ص4ج» مشكل اآلثار

 . آن را صحيح دانسته است 75: بن حبان به شمارهطريق ابن مسعود آورده اند كه ا
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m{���z��y��x��w��l )در خـود لفـظ و   . يعني در نوشته هاي پيشين )196: الشعراء
دوري آن از ن و آمشتقات آن، مطلبي هست كه مراد را روشن مي كنـد و كمـال بيـان قـر    

اين آيه مانند فرموده خداوند متعال اسـت كـه مـي    . شك و شبهه و آميختگي بيان مي دارد
او را ] ذكـر [ه كسـي كـ  «:)157: األعراف( ��m��q�l��k��j��il:فرمايد

��m��t��s:بر خـالف آيـه  . يعني ذكر او را نزد خويش مي يابند. »نزد خويش نوشته مي يابند

��v�����ul )3: الطور( :» يـا آيـه  » در ورقي سرگشـاده:��m���È��Ç��Æ��Ål ) البـروج :

در كتابي «: )78: الواقعة( �m��H��G�������F��El يا آيه. »در لوح محفوظ است«: )22
؛ زيرا عامل در ظـرف يـا از افعـال عـام همچـون كـون و       »جاي دارد] وح محفوظل[مستور 

فـي  «و » فـي كتـابٍٍ  «مـثالً  : استقرار و حصول و امثال آنها است يا اين عامل تقـديري اسـت  
  .»مكتوب في رقٍّ«و » مكتوب في كتابٍٍ«يعني » رقٍّ

. ورده مي شـود كتاب، گاهي به معناي محل كتابت و گاهي به معناي كالم مكتوب آ
و بايد ميان نوشتن كالم در كتاب و نوشتن اعيـان موجـود خـارجي در كتـاب فـرق نهـاد،       

هر چه انسان در اين مطلب تـدبر و  . چون اعيان موجود خارجي تنها نامشان نوشته مي شود
  .تأمل نمايد، فرق ميان آنها برايش آشكار مي گردد

ز خـدا يـا از كسـي كـه از جانـب      حقيقت خارجي كالم خداوند متعال، آن است كه ا
پـس هـر گـاه شـنونده آن را شـنيد، آن را مـي دانـد و        . خدا تبليغ مي كند، شنيده مي شـود 

. در اين صورت كالم خدا براي او شنيده شده، معلوم و حفظ شده اسـت . حفظش مي كند
هرگاه شنونده آن را گفت، در اين صورت كـالم خـدا بـراي وي خوانـده شـده و تـالوت       

كـالم  . اگر آن را بنويسد، در اين صورت برايش نوشته شده و رسم شده اسـت . تشده اس
خدا در تمامي اين صورتها حقيقي است و نفي آن درست نيست در حالي كـه نفـي مجـاز    

كالم خدا در مصحف نيست و آنچه قـاري مـي   : پس جايز نيست گفته شود. درست است
¸����m��º���¹:مرتبـه مـي فرمايـد   خواند، كـالم خـدا نيسـت در حـالي كـه خداونـد بلنـد        

��Á��À���¿��¾��½��¼��»l) و اگـر كسـي از مشـركان    «: )6: التوبة
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و او كالم خدا را از خـدا نمـي شـنود    . »از تو پناه خواست، پناهش ده تا كالم خدا را بشنود
اين آيه بر فساد و بي اساس بـودن  . بلكه از كسي كه از جانب خدا تبليغ مي كند؛ مي شنود

آنچه شنيده مي شود، تعبيري از كالم خداست و : ساني داللت دارد كه مي گويندسخن ك
: التوبـة  (��m��Á��À���¿��¾l:خود كالم خدا نيست، چون خداوند سبحان مـي فرمايـد  

. »تا چيزي را كه تعبيري از كـالم خداسـت، بشـنود   «: و نفرمود» تا كالم خدا را بشنود «: )6
  . ت استواصل در استعمال هر چيزي، حقيق

آنچه در مصحف ها نوشته شده تعبيري از كالم خدا  يا نقل كـالم  : و هر كس بگويد
خداست و خود كالم خدا در مصحف ها نيست، چنـين فـردي بـا قـرآن و سـنت و سـلف       

  .صالح امت اسالمي مخالفت ورزيده و در اين صورت گمراه شده است
كالم خدا معناي : مي گويندطحاوي رحمه اهللا سخن كساني را رد مي كند كه 1گفتار

واحدي است كه شنيدن آن تصور نمي شود، و آنچه شنيده مي شود و از طرف خدا نـازل  
شده و خوانده و نوشته مي شود، كالم خدا نيست، بلكـه تعبيـري از كـالم خداسـت؛ زيـرا      

همچنـين غيـر از   . قـرآن، كـالم خداسـت كـه از او سـر زده     : طحاوي رحمه اهللا مـي گويـد  
كـالم خـدا از خـدا    : اينان مي گويند. اي ديگر از سلف صالح اين را گفته اند هطحاوي عد

كالم خدا از خدا سـر زده،  : اينان بدين خاطر گفته اند. سر زده و به سوي خدا بر مي گردد
خداونـد كـالم را در جـايي خلـق نمـوده، پـس       : كه جهميه از معتزله و ديگران مي گوينـد 

يعني خـدا  » از خدا سر زده است«: ا سلف صالح مي گويندام. كالم از آن جا سر زده است
به آن سخن  گفته، پس كالم خدا از خدا سر زده؛ نه از برخي مخلوقات؛ همـان گونـه كـه    

فـرو  «: )1: الزمـر ( ��m��j������i����h��g��f��e��dl:خداوند متعال مي فرمايـد 

��m������Z��Y���X.»كتـاب از جانـب خـداي شكسـت ناپـذير حكـيم اسـت       ] اين[فرستادن 

[l )ليكن اين سخن از جانب من حتمي شده اسـت «: )13: السجدة«،��m��Ä��Ã��Â

                                                
شـرح الفقـه   «علـي قـاري در   » همان گونه كه در روايات متعددي آمـده اسـت  «از اينجا تا عبارت  -1

 .آورده و صراحتاً آن را به شارح نسبت داده است 49ص» األكبر
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��È��Ç��Æ��Ål )ــل ــو«: )102: النحــ ــرف  :بگــ ــدس از طــ آن را روح القــ
بـه سـوي   «: معناي گفته سلف صالح كه مـي گوينـد  . »پروردگارت به حق نازل كرده است

ها و مصحف هـا برداشـته مـي شـود و      كالم خدا از سينه: ، اين است كه»خدا بر مي گردد
آيه اي از آن در سينه ها و مصحف ها باقي نمي ماند همان گونه كه در روايـات متعـددي   

  1.آمده است

  :ناتواني عقل از ادراك كيفيت تكلم خداوند سبحان به قرآن
. به اين معناست كه كيفيت تكلم خـدا بـه قـرآن معلـوم نيسـت     » بالكيفية«: عبارت طحاوي

به اين معناست كه خدا قرآن را به زبـان فرشـته بـه سـوي     » وأنزله علی رسوله وحياً« :عبارت
آن را از ) ص(پـس جبرئيــل آن را از جانــب خـدا شــنيد و محمــد  . نــازل كــرد) ص(پيـامبر 

��m��O����N��M��L:جبرئيل شنيد و آن را بر مردم خواند؛ خداونـد متعـال مـي فرمايـد    

���U��T��S��R��Q����Pl )و قرآني كه بخش بخش بر تو نـازل  «: )106: اإلسراء

                                                
بعي بن حراش، از حذيفه بن از طريق ابومعاويه ، از ابومالك اشجعي، از ر 4049: ابن ماجه به شماره -1

يدرس اإلسالم كما يـدرس وشـي الثـوب    «: فرمودند) ص(رسول خدا: يمان روايت كرده كه حذيفه گفت
حتي ال يدري ما صيام وال صالة و ال نسك وال صدقة، وليسري علي كتاب اهللا عزّ وجل في ليلـة، فـال   

أدركنـا آباءنـا علـي    : والعجوز يقولون الشيخ الكبير: يبقي في األرض منه آية، وتبقي طوائف من الناس
اسالم كهنه مي شود همان گونه كه نقش و نگار لبـاس كهنـه   «: »...فنحن نقولها ،ال إله إال اهللا: هذه الكلمة

مي شود تا جايي كه معلوم نمي شود روزه و زكات وحج و صدقه ديگر عبادات چي هستند و كتاب خدا 
پيرمـردان و  :و گروههـايي از مـردم  . از آن در زمين نمـي مانـد  در شبي برداشته مي شود و حتي آيه اي 

يافتيم، پس ما هـم آن را  »  ال إله إال اهللا«پدران و نياكان خود را بر كلمه : پيرزنان مي مانند و مي گويند
  .»...مي گوييم

اسناد اين روايت، صـحيح و راويـانش، ثقـه    : مي گويد 254صفحه» مصباح الزجاجه«بوصيري در كتاب 
حـاكم  . مسدد در مسند خود از ابوعوانه، او هم از ابومالك با اسناد متن او، آن را روايت كـرده اسـت  . دان

اين حـديث  : از طريق ابوكريب، از ابومعاويه آن را روايت كرده و مي گويد 473ص4ج» المستدرك«در 
 .ذهبي هم با آن موافقت كرده است: گويم. بنا به شرط مسلم، صحيح است



  359         هشرح عقيده طحاوي
  

در جـاي  . »كرديم تـا آن را بـر مـردم آرام آرام بخـواني و آن را بـه تـدريج نـازل كـرديم        
ــد  ــي فرماي ــري م �m�����t��s��r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��h: ديگ

��v��ul) روح األمين آن را به زبان عربي روشن بر قلـب تـو  «: )195 – 193: الشعراء 
بـراي خداونـد متعـال    » علـو «در اين آيه اثبات صـفت  . »نازل كرده تا از بيم دهندگان باشي

  .هست
ايرادي بر اين مطلب وارد شده كه نازل كردن قرآن همانند نازل كردن بـاران و آهـن   

  .و هشت جفت از چهارپايان است
ل كـردن از  در نازل كردن قرآن، آمده كه اين امر، ناز: در جواب اين ايراد بايد گفت

��m������[��Z��Y��X��W��V��U��T:طرف خداست؛ خداونـد متعـال مـي فرمايـد    

��\l )كتـاب از جانـب خـداي شكسـت     ] ايـن [فـرو فرسـتادن   . حا، ميم«: )2 – 1: غافر

فـرو فرسـتادن   «: )1: الزمر( ��m��j������i����h��g��f��e��dl.»ناپذير دانا است
���m��F��E��D��C.»حكـيم اسـت  كتـاب از جانـب خـداي شكسـت ناپـذير      ] اين[

Gl )مهربـان مهـرورز اسـت   ] خداي[كتاب فرو فرستاده از جانب ] اين[« ):2: فصلت«.�

�m��q��p��o��n�����ml )از جانب حكيمي ستوده نازل شـده اسـت  «): 42: فصلت«. 

�m��YX��W��V���U��T��S�����R��Q��P��O��N����������M��L��KJ��������I��H��G��F

�������[��Z���]��\l )همانا مـا آن را در شـبي مبـارك نـازل كـرديم،      «: )5 – 3: الدخان
هر كار حكيمانه اي از هم جدا و تدبير مـي  ] شب[در آن . بيم دهنده بوده ايم] همواره[كه 

�m���¬��«��ª.»بـوده ايـم  ] پيـامبران [امري از جانب ماست، همانا مـا فرسـتنده   . گردد

����́ ����³������²��±�����°��¯��®��̧ ��¶��µl )پس كتـابي از  «: )49: القصص
جانب خداوند بياوريد كه از اين دو هدايت كننده تر باشد تا از آن پيروي كنم اگر راست 

ــد ــي گويي ــام( ���ms��r��q��p���o��n��m��l��kl»م و «: )114: األنع
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 كساني كه كتابشان داده ايم، مي دانند كه قرآن از جانب پروردگار تو بـه حـق نـازل شـده    
ــت ــل( �m��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Âl .»اس ــو آن را روح «: )102: النح بگ

  .»القدس از طرف پروردگارت به حق نازل كرده است
فرو فرستادن باران مقيد به اين است كه از آسمان نازل شده است؛ خداوند بلند مرتبـه  

بـه   آسـمان . »از آسمان آبي فرو فرستاد«: )17: الرعد( ��m�¢��¡������~l:مي فرمايد
در جاي ديگري آمده اسـت كـه بـاران از ابـر نـازل شـده، و در       . معناي علو و بلندي است

ناگفتـه نمانـد كـه فـرو     . جاي ديگري بيان شده كه باران از ابرهاي فشرده نازل شـده اسـت  
فرستادن آهن و چهارپايان مطلـق مـي باشـد، پـس چگونـه فـرو فرسـتادن بـاران مثـل فـرو           

ست و چگونه فرو فرستادن قـرآن مثـل فـرو فرسـتادن بـاران و      فرستادن آهن و چهارپايان ا
چون آهن تنها از معادني كه در كوه ها هستند به وجود مي آيـد  ! آهن و چهارپايان است؟

هر چـه معـدن آهـن بـاالتر باشـد،      : و بعضي گفته اند. و كوه ها هم باالتر از سطح زمين اند
. ز راه توليـد مثـل بـه وجـود  مـي آينـد      و چهارپايان هم ا. آهن آن بهتر و مرغوب تر است

و معلـوم اســت كــه در ميــان  . سـپس جنــين هــا از شـكم مــادران بــه روي زمـين مــي آينــد   
چهارپايان، جنس نر به هنگام نزديكي روي جنس ماده قرار مي گيـرد و آب جـنس نـر از    
پشت آن به رحم جنس ماده سرازير مي شود و جنس ماده به هنگام والدت، جنيـنش را از  

و بـراي  «: )6: الزمـر  (�m��������L��K���J��Ilكم بر زمين مي نهد بر اين اسـاس آيـه  ش
بـراي بيـان جـنس    » مـن «واژه -اول: احتمـال دو وجـه را دارد  » شما از چهارپايان نازل كرد

��m��G���F��E:ايـن دو وجـه در آيـه   . بـراي ابتـداي غايـت باشـد    » مـن «واژه  -دوم .باشد
�L���K��J���I��Hl1 )از خودتان براي شـما زوج هـايي   «: )11: ىالشور

  .نيز محتمل است» پديد آورد، و از چهارپايان نيز جفت ها بيافريد
                                                

�يعنـي بـه ماننـد آفـرينش شـما      ��m���H��G���F��El:آمده است 275ص7،ج»زادالمسير«در  -1

m�Ll مي گويد 182ص7ابن كثير در تفسير خود، ج. زناني را پديد آورد:��m��H��G���F��E
����Il       يعني از جنس و شكل و قيافه شما، از روي منت و لطف در حـق شـما، نـر و مـاده را پديـد
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، »مؤمنان آن را به حـق تصـديق نمـوده انـد    «: »ًوصدقه املؤمنون علی ذلک حقّا«عبارت 
اشاره اي است به آنچه در خصوص قائالن به نازل كردن قـرآن بـه شـيوه مـذكور، آورده     

است، و ايـن قـول حـق و راسـتي     ) سلف صالح(عني اين قول، قول صحابه و تابعين است؛ ي
  .است

  : رد بر كساني كه قائل به كالم نفسي هستند
و مؤمنـان يقـين   «: »وأيقنوا أنه کالم اهللا تعالی باحلقيقة ليس مبخلوقٍٍ ککـالم الربيـة  «: عبارت

و همچـون كـالم مخلوقـات،     حاصل نموده اند كه قرآن، كالم حقيقي خداوند متعال است
. ردي است بر معتزله و ديگران كه قائل به كـالم نفسـي بـراي خـدا هسـتند     » مخلوق نيست

كالم خدا، معناي واحدي است كـه  : ردي است بر كساني كه مي گويند» بالحقيقة«عبارت 
قائم به ذات خداست و شنيده نمي شود، و آن فقط كالم نفساني است؛ زيرا بـه كسـي كـه    

ايـن كـالم، كـالم    : نفساني قائم به اوست، و به آن سخن نمي گويد، گفته نمـي شـود   كالم
و الزم مي آمـد كـه آنچـه    . حقيقي اوست و گرنه الزم مي آمد كه انسان الل، متكلم باشد

در مصحف است، به طور مطلق قرآن و كالم خدا نباشد، اما تعبيـري از كـالم خداسـت و    
همچنـان كـه اگـر انسـان اللـي بـه       . خود كالم خدا نيستآنچه تعبيري از كالم خدا باشد، 

شخصي اشاره اي بكند كه مقصودش با آن اشاره قابل فهم باشـد و آن شـخص هـم تعبيـر     
خود را از مطلبي كه آن انسان الل به او فهمانده، بنويسد در اين صورت آنچه نوشته شـده،  

قيقاً مطابق چيزي است كـه  اين مثال د. تعبير آن شخص از مطلب و مقصود انسان الل است
معتزلي ها و پيروانش راجع به كالم خدا اظهار مي دارند هر چند كسـي خداونـد متعـال را    

اما از نظر آنان فرشته معنائي كه قائم به ذات خود است از كالم خـدا فهـم   . نمي داند» الل«
سپس از  كرده، هيچ حرف و صدايي از آن نشنيده، بلكه فقط معناي صرفي را فهم كرده و

پس فرشته است كه نظم و نگارش عربي قرآن را به وجود آورده، يا . آن تعبير نموده است

                                                                                                                     
����m:مي گويـد  17ص 15خود، جآلوسي در تفسير . آورد ���El���   َپديـد آورد (َخَلـق(��m���H��Gl��� 

���mيعني از جنس شما ��Ll يعني زناني را.  
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اينكه خداوند متعال اين عبارت و الفاظ را در برخي اجسام مثل هوايي كه غيرفرشته است، 
كـالم خـدا معنـاي واحـدي اسـت، گفتـه مـي        : به كساني كه مي گويند. پديد آورده است

همـه آن معنـا را شـنيده يـا فقـط قسـمتي از آن را شـنيده اسـت؟ اگـر           )ع(آيا موسـي : شود
همه آن را شنيده، در اين صورت چنين پنداشته اند كه موسي همـه كـالم خـدا را    : بگويند

: و اگـر بگوينـد  . شنيده است، و پيداست كه اين پندار، پنداري بس فاسد و باطل مي باشـد 
ائل به جزءجزء شدن و قسمت قسـمت شـدن   قسمتي از آن معنا را شنيده، در اين صورت ق

به همين صورت است هر كسي كه خدا بـا او سـخن گفتـه يـا چيـزي از      . كالم خدا هستند
  .كالمش را به سوي او نازل كرده است

: )30: البقرة( ��mI��H��G��F��El:وقتي خداوند متعال به فرشتگان گفت
 ��m��z����yl:فــتو وقتــي بــه آنــان گ. »مــن در زمــين جانشــيني خــواهم گماشــت«

آيـا اينهـا همـه كـالم     . ، و امثال آنها»نهيد) احترام و تكريم(براي آدم سجده «: )34: البقرة(
همه كالم خداست، اين لجبـازي و سـتيزه جـويي    : خدا است يا قسمتي از آن؟ اگر بگويند

قسمتي از كالم خداست، در اين صورت به تعدد كالم خـدا اعتـراف   : و اگر بگويند. است
  .دندكر

  :مذاهب علما راجع به مسماي كالم و قول
  :در صورت اطالق، چهار قول دارند قول و علما راجع به مسماي كالم

روح و » انسـان «كالم، لفظ و معني را با هم در بر مي گيرد؛ همان گونه كه واژه  -اول
  .اين قول، قول سلف صالح مي باشد. جسم را با هم در بر مي گيرد

و معنا جزء مسماي كالم نيست، بلكـه مـدلول   . مي است براي لفظكالم فقط اس -دوم
  .اين قول، قول جماعتي از معتزله و ديگران است. و مسماي آن است

اطالق آن بر لفظ، مجاز است، چون كالم بـر  . كالم فقط اسمي است براي معنا -سوم
  .اين قول، قول ابن كلّاب و پيروانش مي باشد. لفظ داللت مي كند
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اين قول، قول برخي از متـأخران ُكلّابيـه   . كالم مشترك ميان لفظ و معنا است -چهارم
  .است

از ابوالحسن روايت شده كه كالم و قول، در : ُكلّابيه قول سومي هم دارند و آن اينكه
خصوص كالم خدا، مجاز و در خصوص كـالم انسـانها، حقيقـت اسـت؛ زيـرا حـروف و       

چون كالم قائم به غير متكلم نيست برخالف كالم صداهاي انسانها قائم به خودشان است، 
خداوند، چون كالم خدا در نزد او به خدا قائم نيست پس ممتنع است كه كالم خدا، كالم 

اين موضوع در جاي خود به تفصيل و به طور مشروح مورد بحـث قـرار   . حقيقي خدا باشد
  .گرفته است

و براي اثبـات نظـر خـود بـه      كالم خدا معناي واحدي است: اما كساني كه مي گويند
  :قول أخطل استدالل كرده اند

  إنّ الکالم لفی الفؤاد وإمنا
  1جعل اللسان علی الفؤاد دليال

  .»همانا كالم در قلب است و زبان فقط نشاني براي قلب است«
اگر كسي براي رد گفتـه آنـان بـه حـديثي     . اين استدالل، استداللي فاسد و باطل است

در حـالي  . اين حديث، حديث آحاد اسـت : مي كرد، قطعاً مي گفتنداستدالل » صحيحين«
كه اين حديث از جمله احاديثي است كه علما بر تصديق و تلقي به قبول آن و عمل به آن 

اين بيت، ساختگي : پس اين كجا و آن بيت شعر كجا كه بعضي گفته اند.اتفاق نظر دارند 
بعضـي هـم گفتـه انـد كـه اخطـل       ! يست؟است و به اخطل نسبت داده شده و در ديوانش ن

و بـه  . و اين به صحت نزديكتر است. »همانا بيان در قلب است«: »إنّ البيانَ لفی الفؤاد«: گفته
فرض صحت اين بيت از اخطل، استدالل به آن جايز نيست چـون نصـارا در معـاني كـالم     

                                                
بيت مذكور در كتابهـاي متكلمـين همـراه بيـت     . اين بيت منسوب به اخطل است و در ديوانش نيست -1

  :بيت قبل از آن، به قرار زير است. قبلي اش آمده است
  خطيبٍٍ خطبة       حتي يكون مع الكالم أصيالاليعحبنك من  
  .»خطبه خطيب تو را به شگفتي وا ندارد تا اينكه همراه كالم، امر محكم و استواري باشد«
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و عـالم  . تخـود كلمـه خداسـ   ) ع(دچار انحراف و گمراهي شده و پنداشته اند كه عيسـي  
الهوت با عالم ناسوت در هـم آميختـه، يعنـي قسـمتي از خـدا بـا قسـمتي از مـردم در هـم          

آيا به سخن نصراني كه در قضيه كالم گمراه شـده، بـراي اثبـات نظـر خـود      ! آميخته است
  .استدالل مي شود و آنچه از مفهوم كالم در زبان عرب دانسته مي شود، ترك مي شود

ست نيست، چون الزمه اش ايـن اسـت كـه انسـان الل، مـتكلم      به عالوه معناي آن در
. ناميده شود چون كالم در دلش است هر چند بدان نطق نكرده و كـالم از او شـنيده نشـود   

اين مطلب در جاي خود به طور مفصل و مشروح از آن سخن گفته شده و در اينجـا فقـط   
  .اشاره اي به آن شده است

اينكه اين سخن شـبيه بـه سـخن نصـارا اسـت كـه       در اينجا مطلب عجيبي است و آن، 
قائل به عالم الهوت و ناسوت هستند، چون اين افراد معتقدنـد كـالم خـدا معنـاي قـائم بـه       
ذات خداوند است كه شنيدن آن امكان ندارد و نظم و عبـارات و الفـاظي كـه شـنيده مـي      

ه بـه در هـم   پس فهماندن معناي قـديم بـا نظـم و الفـاظ مخلـوق، شـبي      . شود، مخلوق است
بـدان قائـل   ) ع(آميختن عالم الهوت با علم ناسوت است كه نصارا راجع به حضرت عيسي

  1!به اين شباهت نگاه كنيد چقدر عجيب است. بودند
كـالم، معنـاي قـائم بـه نفـس اسـت بـا ايـن فرمـوده          : و گفته كسـاني كـه مـي گوينـد    

: 2»لح فيها شیٌء من کالم الناسإنّ صالتنا هذه ال يص«: رد مي شود كه مي فرمايد) ص(پيامبر

                                                
 .مراجعه كنيد 73ص3، ج»الجواب الصحيح«به كتاب  -1

به  ؛ طيالسي18-14صفحات  3؛ نسائي در سنن خود،ج930:،ابوداود به شماره 537: مسلم به شماره -2
شـماره   19، ج»المعجم الكبيـر «؛ و طبراني در :449-448صص5؛ احمد در مسند خود، ج1105: شماره

آن را از طريق روايت معاويه بن حكم سلمي آورده اند كه معاويه بن حكم سـلمي   945،947،948: هاي
ه زد، نماز مي خواندم ناگهان مردي از ميان جماعـت عطسـ  ) ص(هنگامي كه من همراه رسول خدا: گفت

: گفـتم . ، جماعت همگي بـه مـن چشـم دوختنـد    »خداوند به تو رحم كند«: »يرحمك اهللا«: من هم گفتم
مادرش بي اوالد باد چرا به من نگاه مي كنيد؟ آنان شروع به دستانشان بر رانهايشان كردند، وقتي آنان را 

پدر و مادرم  -نماز خواند) ص(وقتي رسول خدا. ديدم، مرا ساكت مي كردند، اما من سكوت اختيار كردم
بـر مـن   ! قبل از او و بعد از او معلمي را نديده ام كه از او تعليم بهتري ارائه دهد،به خدا قسـم ! فدايش باد
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در جاي ديگـري  . »همانا اين نماز ما، درست نيست كه چيزي از كالم انسانها در آن باشد«
 :2»أحدث أن ال تکلّموا فـی الصـالة   1إنَ اهللا يحدث من أمره ما يشاُء، وإن مما«: مي فرمايـد 

ايـن اسـت كـه در نمـاز      همانا خداوند به هر چه بخواهد امر مي كنـد و يكـي از اوامـرش   «
و علما اتفاق نظر دارند بر اينكه اگر نمازگزار در نماز از روي عمـد سـخن   . »سخن نگوييد

و همگـي  . گويد و اين سخن گفتن در غير مصلحت نمـاز باشـد، نمـازش باطـل مـي شـود      
اتفاق نظر دارند بر اينكه آنچه در دل انسان خطور مـي كنـد مثـل تصـديق امـور دنيـوي و       

ا و اميال قلبي، نماز را باطل نمي گرداند و فقط بر زبان آوردن آنها، نماز را باطل خواسته ه
پس معلوم شد كه مسلمانان اتفاق نظر دارنـد كـه آنچـه در دل انسـان هسـت،      . مي گرداند
  .كالم نيست

إنّ اهللا «: روايت شده كه آن حضـرت فرمودنـد  ) ص(از پيامبر» صحيحين«همچنين در 
همانـا خداونـد از آنچـه در    «: 3»حدثت به أنفسها، ما ال تتکلّم به أو تعمل به جتاوز ِألمتی عما

                                                                                                                     
إنَ هذه صالة ال يصلح فيها شيء من كالم النـاس،  «: فرمود -بانگ نياورد و مرا نزد و مرا سرزنش ننمود

همانا اين نماز درست نيست كه چيزي از كالم انسـانها در آن  «: »نإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآ
 . »باشد، چون آن فقط تسبيح و تكبير و خواندن قرآن است

آنچه در اينجا هست، بخاري و شافعي و احمد در يكـي  . آمده است» وإّنما«در نسخه اصلي عبارت  -1
  .را آورده اند»  قد أحدثوإن اهللا«ديگران عبارت . از روايت ها از وي آن را آورده اند

ومٍٍ هـو   «: »قول اهللا تعالي«باب » في التوحيد«در مبحث  496ص:3بخاري در صحيح خود، ج -2 كُلَّ يـ
: ؛ ابوداود به شماره95ص1با صيغه جزم از اين مسعود تعليقا آورده و شافعي در مسند خود، ج» َفي َشأنٍٍ

و  376،377،409،415،435صـفحات   1د، ج؛ احمد در مسند خو19ص3؛ نسائي در سنن خود، ج924
، 73ص2ابن ابي شـيبه در مسـند خـود،ج   . و سند آن، حسن است. آن را به طور موصول آورده اند 463

؛ 356ص2؛ بيهقي در سنن خود، ج723: ؛ بغوي به شماره245: ؛ طيالسي به شماره94: حميدي به شماره
آن را  10545و  10120،10121،10122،10123،10129،10130،10131: طبراني بـه شـماره هـاي   

  .آورده اند
؛ ابـن  2209: ؛ ابوداود به شـماره 127: ؛ مسلم به شماره6664و2528،2529: بخاري به شماره هاي -3

؛ 171ص4؛ دارقطني، ج157-156صص 6؛ نسائي در سنن خود، ج 2044و2040: ماجه به شماره هاي
؛ ابـونعيم   435ص9ر تارخ خـود، ج ؛ خطيب بغدادي د250-249صص2، ج»مشكل اآلثار«طحاوي در 
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درون انسان مي گذرد مـادام كـه آن را بـر زبـان نيـاورد يـا بـدان عمـل نكنـد، از امـتم در           
در اين حديث خبـر داده كـه خداونـد از سـخن نفـس گذشـت       ) ص(پيامبر. »گذشته است

پس ميان سخن نفس و سخن زبان فرق نهاده و خبـر  . نموده مگر اينكه بر زبان آورده شود
داده كه انسان به آنچه در درونش مي گذرد، بازخواست نمي شود، تا اينكه آن را بر زبـان  

پـس معلـوم شـد كـه     . منظور اين است كه بنا به اتفاق علما تا زبان به آن تلفظ نمايد. آورد
چون شـارع بـا زبـان عـرب مـا را      آنچه بر زبان آورده مي شود در لغت بدان كالم گويند، 

  .مورد خطاب قرار داده است
اي رسول خدا، آيا ما بـه آنچـه   : آمده كه معاذ رضي اهللا عنه گفت» سنن«همچنين در 

وهل يکب الناس «: فرمـود ) ص(بر زبان مي آوريم مورد بازخواست قرار مي گيريم؟ پيـامبر 
جز محصوالت زبان انسانها چيزي آنـان را   آيا«: 1»فی النار علی مناخرهم إلّا حصائد ألسنتهم

پس آن حضرت روشن نمود كه كـالم تنهـا بـا    » بر بيني هايشان در آتش جهنم مي افكند؟
و مشتقات آنها از فعل ماضـي و مضـارع و امـر واسـم     » كالم«و» قول«پس واژه . زبان است

بـه صـورت   فاعل، تنها زماني در قرآن و سنت و ساير سخنان عرب شناخته مي شـوند كـه   
ميان صحابه و تابعين اختالفي نيسـت،  » كالم«راجع به مفهوم . لفظ و معنا به كار برده شوند

                                                                                                                     
آن را آورده  331ص2، ج»أخبار أصـبهان «، و در 261ص7وج  282ص6وج 259ص2، ج»الحلية«در 
  .اند
؛ نسائي 231ص 5؛ احمد در مسند خود، ج 2616: ترمذي به شماره. با طرقش حديثي صحيح است -1

از دو طريـق از    3973: شـماره آمده؛ و ابن ماجه بـه  399ص8ج» التحفة«آن گونه كه در » الكبري«در 
البته ثابـت نشـده كـه ابووائـل از     . معمر، از عاصم بن ابي نجود، از ابووائل، از معاذ آن را روايت كرده اند

؛ ابن 560:؛ طيالسي به شماره237ص 5همچنين احمد در مسند خود، ج . معاذ اين حديث را شنيده باشد
ة بن نزال از معاذ آن را آورده اند و نيز ثابت نشده كـه  از روايت عرو 7ص11، ج»المصنف «ابي شيبه در 

از روايـت   236ص 5همچنين احمد در مسند خـود، ج  . عروه بن نزال از معاذ اين حديث را شنيده باشد
، »المصـنف «و ابـن ابـي شـيبه در    . شهر بن حوشب، از عبدالرحمن بن غنم، از معـاذ آن را آورده اسـت  

ق عبيدة بن حميد، از اعمش، از حكم، از ميمون بن ابـي شـبيب، از   از طري 2، ص»اإليمان«، و8ص11ج
 . معاذ آن را روايت كرده است
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و اختالف فقط ميان متأخرين از جانب علماي اهل بدعت روي داده و سپس گسترش پيدا 
  .كرده است

بدون شك مفهوم كالم و قول و امثال آنها چيزي نيست كه به گفته شاعر نيـاز داشـته   
، چون اين چيزي است كه همه مردمان عرب زبان از اول تا آخر بدان سـخن گفتـه و   باشد

  .معنايش را دانسته اند همان طور كه مفهوم سر و دست و پا و امثال آنها را دانسته اند
كالم خـدا، معنـايي واحـد و قـائم بـه نفـس خداونـد        : شكي نيست كه هركس بگويد

شـده و از قـاري شـنيده مـي شـود، تعبيـر و         متعال است و آنچه تـالوت و حفـظ و نوشـته   
حكايتي از كالم خداست كه مخلوق است، چنين فردي قائل به خلق قرآن شده و خودش 

��m��Q��P��O��N��M���L:احساس نمي كند، چون خداونـد متعـال مـي فرمايـد     

��Y��X��W���V��U��T��S��Rl )اگــر همــه انــس و جــن : بگــو«) 88: اإلســراء
پـس آيـا بـه نظـر     . »ير اين قرآن را بياورند نمي توانند مانند آن را بياورنـد فراهم آيند كه نظ

شما خداوند متعال به آنچه در نفس خود است اشاره مي كند يا به اين كالمي كـه تـالوت   
و شنيده شده است؟ بدون شك به اين كالمِ تالوت و شنيده شده، اشـاره مـي كنـد، چـون     

ه نمي شود و نازل نمي شود و تالوت و شنيده نمـي  آنچه در ذات خداوند است، بدان اشار
ماننـد آنچـه   : بنگر آيا مي بيني كه خداوند متعال مي فرمايد) يأتون مبثله ال(در عبارت . شود

چـون  . را كه در نفس من است و آن را نمي شنوند و بـدان شـناخت ندارنـد، نمـي آورنـد     
اگـر  . ي بـر آن وجـود نـدارد   آنچه در نفس خداوند است راهي براي رسيدن به آن و آگاه

خداوند به تعبير و حكايتي از آنچـه در نفـس خـود اسـت كـه تـالوت و نوشـته و        : بگويند
شنيده شده، اشاره كرده و به ذات خدا اشاره نكرده است، اين گفته صريح است در اينكـه  
قرآن، مخلوق است بلكه آنان در اين زمينـه از معتزلـه كافرترنـد، چـون حكايـت چيـزي،       

  .ند و شبيه آن چيز استمان
و اگـر ايـن   . و اين تصريحي است به اينكه صفات خداوند متعال، حكايت شده اسـت 

تالوت، حكايت بود قطعاً مردمان مانند كـالم خـدا را مـي آوردنـد، پـس نـاتواني آنهـا از        
تالوت كننـده قـرآن، صـدا و حرفـي را نقـل نمـوده كـه در         -به گمان آنان-و! كجاست؟
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در حالي كه قرآن سوره ها و آيـاتي در صـحيفه هـاي پـاك     . ف نيستحقيقت صدا و حر
ده « :)13: هـود ( ��m������J��I��H����G��Fl:است؛ خداونـد متعـال مـي فرمايـد    

��m��lk��j��i��h��g��f��e������d��c.»سوره ساخته شده همانند آن را بياوريـد 

��r��q��p��o���n��ml )ست بلكه آن آياتي روشن ا«: )49: العنكبوت
�m��t���s .»كه در سينه دانشوران جاي دارد، و آيات ما را جز ستمكاران انكار نمـي كننـد  

��y��x��w��v�����ul )در صحيفه هاي ارجمند، واال و پاكيزه «: )14 – 13: عبس
مـي  ) ص(و براي كسي كه حرفي از قرآن بخواند، ده نيكي نوشته مي شـود؛ پيـامبر  . »است

من نمـي  «: 1»حرف، ولکن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف» امل« أما إنی الأقولُ«: فرمايد
يك حرف است، بلكـه الـف، يـك حـرف و الم، يـك حـرف و مـيم، يـك         » الم«: گويم

و قرآن در سينه هاي حافظان، حفظ و نگهداري شـده و از زبانهـاي تـالوت    . »حرف است
: مي گويـد » المنار« در كتاب رحمه اهللا2شيخ حافظ الدين نسفي. كنندگان شنيده شده است

و آنچـه بـه   . همچنين ديگر علماي اصول چنين گفته انـد . قرآن نامي براي نظم و معنا است

                                                
ما جاء فيمن قرأ حرفاً مـن القـرآن مـا    «، باب »في ثواب القرآن«در مبحث  2910ترمذي به شماره  -1
فـاً مـن كتـاب    من قرأ حر«: ، از طريق روايت ابن مسعود به طور مرفوع آن را با اين لفظ آورده است»له

رف ومـيم       حـرف، » الـم «: اهللا، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، الأقول حـ والم ،رف حـ ولكـن ألـف
رفرا بخواند، به خاطر آن يك نيكي برايش هسـت و بـه هـر    ) قرآن(هر كس حرفي از كتاب خدا «: »ح

لكه الف، يك حـرف و الم، يـك   يك حرف است، ب» الم«: نمي گويم. نيكي ده برابر پاداش داده مي شود
؛ و 429ص2ايـن روايـت در سـنن دارمـي، ج    . اسناد آن صـحيح اسـت  . »حرف و ميم، يك حرف است

  .هم آمده است 555ص1، ج»المستدرك«
مـي   102ص» الفوائد البهيـة «لكنوي در كتاب . او عبداهللا بن احمد بن محمود ابوالبركات نسفي است -2

. خود، سردمدار فقه و اصول، متبحر و ماهر در حديث و معاني آن بود وي امامي بي نظير در زمان: گويد
اسـت كـه   »منـاراألنوار «نام كامل كتـابش  . ق وفات يافت.هـ710وي به سال . نسفي تأليفاتي معتبر دارد

اين كتاب در ميان مردم زياد رواج و انتشار يافتـه و شـرح هـاي    . مختصري مفيد در اصول فقه مي باشد
 . 1827-2/1823،»كشف الظنون«نوشته شده و چندين بار به چاپ رسيده است؛ نگا  زيادي براي آن
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امام ابوحنيفه رحمه اهللا منسوب است كه هر كس نماز را به زبان فارسـي بخوانـد، نمـازش    
بـراي  قرائت بـه غيـر زبـان عربـي     : و مي گويد1صحيح است، وي از اين گفته رجوع كرده

هـر كـس قـرآن را در    : و گفته انـد . كسي كه توانائي خواندن زبان عربي دارد، جايز نيست
يا ديوانه است كه در ايـن صـورت   : نماز به غير زبان عربي بخواند، از دو حال خارج نيست

مداوا مي شود و يا زنديق است كه در اين صورت كشته مي شود؛ زيرا خداوند قرآن را به 
  .اده و اعجاز قرآن با نظم و معنايش حاصل مي شودزبان عربي فرست

  :كفر كساني كه انكار مي كنند كه قرآن، كالم خداست
هـر كـس قـرآن را بشـنود و     «: »ومن سمعه، قال إنه کالم البشر، فقد کَفَر«: عبارت طحـاوي 

، در كافر بودن كساني كه انكار مـي كننـد   »آن كالم بشر است، كفر ورزيده است: بگويد
قرآن، كالم محمد يا ديگر مخلوقات اعم از فرشـته  : قرآن، كالم خداست و مي گويند كه

اما اگر كسي اقرار كرد كه قرآن، كـالم خداسـت سـپس آن را    . يا بشر است شكي نيست 
`����m��c�����b��a:تأويل و تحريف نمود، عمل وي همانند گفته كساني است كه مي گويند

��e����������dl )اينان كساني اند كـه شـيطان بـر    . »اين نيست مگر سخن آدمي«: )25: المدثر
وال نکفّر احداً من «: راجع به اين مطلب به هنگام شرح گفته طحـاوي . آنها چيره شده است

هيچ كس از اهل قبله را به خاطر ارتكاب گنـاهي تـا زمـاني    «: »أهلَ القبلة بذنب مامل يستحلّه
  .مورد بحث قرار خواهد گرفت» كه آن را حالل نداند، تكفير نمي كنيم

  
  
  

                                                
رجوع امام ابوحنيفه در قضـيه  : آمده است 130-129صص 2در كتاب الهداية و شرح آن اثر عيني،ج -1

قرائت قرآن در نماز با زبان فارسي به قول ابويوسف و محمد راجع به حجت نبودن قرائت بـه غيرعربـي   
و بر آن تكيه مي شـود؛ زيـرا ايـن امـر بـه      . ده كه ابوبكر رازي و ديگران آن را روايت كرده اندروايت ش

 .منزله اجماع است، چون قرآن بنا به اجماع علما نامي است براي نظم و معنا با هم
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  : اعجاز قرآن از جهت لفظ و معني است
به اين معنا است كه » قرآن، مانند گفته بشر نيست«: »وال يشبه قول البشر«: عبارت طحاوي

��m��Q��P��O:قرآن، شريف تر و فصيح تر و راست تر است؛ خداوند متعال مي فرمايد

��T��S��Rl )در جـاي ديگـري   . »از خدا راستگوتر اسـت؟  و چه كسي« :)87: النساء

 ��mY��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���Ll:مي فرمايد

اگر همه انس و جن فراهم آيند كه نظير ايـن قـرآن را بياورنـد نمـي     : بگو«): 88: اإلسراء(
ده «): 13: هود( ��m��I��H����G��F��El:باز مي فرمايـد . »توانند مانند آن را بياورند

): 38: يـونس ( �m���©������¨��§��¦l:همچنين مـي فرمايـد  . »وره همانند آن بياوريدس

كـه فصـيحان عـرب بودنـد در عـين اينكـه        -وقتي آنـان . »بگو سوره اي مانند آن بياوريد«
ــامبر ــد) ص(دشــمن سرســخت پي ــد،   -بودن ــاتوان ماندن ــرآن ن از آوردن ســوره اي ماننــد ق

جانب خداست، روشن مي گردد و اعجـاز قـرآن    در اينكه قرآن از) ص(راستگويي پيامبر
البته در عين حال قـرآن بـدون   . از جهت نظم و معنايش است نه فقط از جهت يكي از آنها
پـس نفـي مشـابهت  قـرآن بـا      . هيچ كجي و انحرافي به زبان عربي روشن نازل شـده اسـت  

. لمـات كالم بشر از لحاظ تكلم و از لحـاظ نظـم و معنـي اسـت نـه از لحـاظ حـروف و ك       
حروف مقطعه اي كه در اوايل برخي از سوره هاست، اشاره به همين مطلـب اسـت؛ يعنـي    
. قرآن بنا به اسلوب كالم و زبان مردم عرب است كه با آن بـا همـديگر كفتگـو مـي كننـد     

مگر نمي بيني كه پس از حروف مقطعه از قرآن نام برده مي شود؟ همچنان كـه در آيـات   

آن . الـف، الم، مـيم  «:)2 – 1: البقـرة ( ��mC��B��A����IH��GF���E��Dl:زير آمـده اسـت  
��m��J��I��������H���G������F����E�����D��C��B��A.»هـيچ ترديـدي در آن نيسـت   ] بلند مرتبه[كتاب 

��N�����M��L��Kl)خداست كه هـيچ معبـودي   . الف، الم، ميم«: )3 – 1: آل عمران
��m��C��B��A.»به حق بر تو نـازل كـرد   اين كتاب را. جز او نيست و زنده پاينده است

E��Dl)كتـابي اسـت كـه بـه سـوي تـو نـازل        . الف، الم، ميم، صاد«: )2 – 1: األعراف
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اين آيات كتاب . الف، الم، را«: )1: يونس( �m��G��F��E��D��C��BAl .»شده
و همچنين ديگر آيات قرآن كه برخي سوره هـا، بـا حـروف مقطعـه     . »حكمت آموز است

ايـن مطلـب قـوم عـرب را آگـاه مـي       . و پس از آن، از قرآن نام برده شده اسـت آغاز شده 
سازد كه اين پيامبر گرامي چيزي را براي شما نياورده كه برايتان ناآشنا باشد، بلكه بـا زبـان   

  .خودتان شما را مورد خطاب قرار مي دهد
جبرئيـل   اما صاحبان گفته هاي باطل و بيهوده جهت نفي تكلم خدا به قرآن و شـنيدن 

از او به همين مطلب متوسل مي شوند همان طور كه بـراي نفـي صـفات خـدا بـه ايـن آيـه        
. »چيزي هماننـد خـدا نيسـت   «: )11: الشورى(�m ���TS���R��Ql:متوسل مي شوند

�m�����U در همين آيه مطلبي است كه گفته و باور آنـان را رد مـي كنـد و آن هـم عبـارت      
��X��W��Vl) همـان طـور كـه    . مي باشـد » او شنواي بينا استو «: )11: الشورى

̈������©���m:در آيه ��§l )مطلبـي  » پـس سـوره اي ماننـد آن بياوريـد    «: )38: يونس
هست كه باور كساني را كه حرف را نفي مـي كننـد، رد مـي كنـد؛ چـون خداونـد متعـال        

كلمـه اي   حرف يا«: و نفرمود» بياوريد] مانند آن را[سوره اي «:  �m������¨��§l: فرمود
به همـين  . ، و كوتاه ترين سوره در قرآن، سوره كوثر است كه سه آيه مي باشد»را بياوريد

پـس از سـوره   [رحمه اهللا مي گويند كمترين قرائتي كه در نمـاز   1خاطر ابويوسف و محمد

                                                
فه او، عالمه و مجتهد و فقيه عراق، ابوعبداهللا محمد بن حسن بن فرقد شيباني كوفي، رفيق امام ابوحني -1

وي سه سال و انـدكي در مدينـه نـزد    . از امام مالك است» الموطأ«و تدوين كننده علم او و راوي كتاب 
محمد بن حسن شيباني پـس  . را از زبان خود امام مالك شنيد» الموطأ «امام مالك اقامت گزيد و كتاب 

ار شـتر كتـاب را از او   يك ب: امام شافعي راجع به او مي گويد. از قاضي ابويوسف، عهده دار قضاوت شد
قرآن به زبـان  : و اگر بخواهم كه بگويم. حمل كردم، و هيچ تنومندي را نديده ام كه از وي زيرك تر باشد

محمـد بـن حسـن بـه سـال      . به خـاطر فصـاحتش اسـت   : محمد بن حسن نازل شده، قطعاً خواهم گفت
 . آمده است 45: شماره9ج ، »سيرأعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . ق در ري وفات يافت.هـ189
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، چون اعجـاز بـه كمتـر از    ��1كفايت مي كند، سه آيه كوتاه يا يك آيه طوالني است] حمد
  .شود آن حاصل نمي

***  
ومن وصف اهللا بِِمعنی من معانی البشرِ، فَقَد کَفَر، فَمن أبصر هذا اعتبر، وعن مِثلِِ «: قوله

  .»قَولِِ الکُفّارِ انزجر، وعلِم أنَّ اهللا بصِِِفَاته لَيس کالبشرِِ
ه و هر كس خدا را به صـفتي از صـفات بشـر متصـف گردانـد، كفـر ورزيـد       «: ترجمه

پس هر كس متوجه اين نكتـه باشـد، پنـد مـي گيـرد و از گفتـه هـاي هماننـد گفتـه          . است
  .»كافران دوري مي كند و مي داند كه خداوند با صفاتش مثل بشر نيست

  :صفات خدا همانند صفات بشر نيست
وقتي طحاوي خاطرنشان ساخت كه قرآن، كالم حقيقـي خداسـت كـه از او     :شرح عبارت

خاطرنشان ساخت  كه خداوند متعال با صفاتش همانند بشـر نيسـت تـا     سر زده، پس از آن
يعنـي خداونـد   . پس از اثبات صفات خدا، تشبيه صفات خدا، به صـفات بشـر را نفـي كنـد    

متعال هر چند به متكلم بودن متصف است، ليكن به هيچ يك از اوصاف بشر كه انسان بـه  
د چيـزي هماننـد او نيسـت و او    واسطه آنها متكلم است، متصف نمي شـود؛ چـون خداونـ   

براي اثبات صفات خدا بدون تشبيه و تعطيل، آوردن مثل به شير خـالص و  . شنواي بيناست
گوارا براي نوشندگان كه از ميان علفهاي جويده تعطيل و خـون تشـبيه خـارج مـي شـود،      

كسي كه صفات خدا را تعطيل مي كند و به تعبيري ديگـر صـفات   (معطِّل ! چقدر زيباست
كسي كه صـفات خـدا را بـه صـفات بشـر      (عدم را مي پرستد و مشبه ) دا را نفي مي كندخ

ومن لَم يتـوقَ النفـی   «: بعداً گفتار طحاوي مي آيـد كـه  . بت را مي پرستد) تشبيه مي كند

                                                
كفايـت مـي كنـد، از    ] پس از سوره حمـد  [كمترين قرائتي كه در نماز : آمده است» الهداية«در كتاب  -1

سه آيه كوتـاه يـا   : و ابويوسف و محمد بن حسن شيباني مي گويند. نظر ابوحنيفه رحمه اهللا، يك آيه است
بخواند، قاري ناميده نمي شود و همانند آن اسـت   يك آيه طوالني است، چون فرد اگر كمتر از اين مقدار

نقل كرده كه گفته ابويوسـف و   277ص 2ج» البناية«عيني در كتاب . كه كمتر از يك آيه را  خوانده باشد
 . محمد بن حسن شيباني، روايتي از ابوحنيفه است
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نزيهَبِِ التِصزلَّ و لَم ي ،بيهصفات خدا بـه  [و تشبيه ] صفات خدا[و هر كس از نفي «: »والتش
همچنـين   .»پرهيز نكند، گمراه و منحرف شده و به حق اصابت نكـرده اسـت  ] صفات بشر

دين اسالم در بـين تشـبيه   «: »وهو بين التشبيه والتعطيلِِ«: بعداً مي آيد كه طحاوي مي گويد
بدون شك تعطيل صفات خدا بدتر از تشبيه صفات خدا بـه صـفات بشـر     .»و تعطيل است

و صـفاتي را كـه خداونـد خـودش را بـه آن      . گر خدابخواهد گفتاست، كه دليل آن را ا
متصف نموده يا پيامبرش او را به آن متصف نموده، تشـبيه نيسـت، بلكـه صـفات خلـق بـه       
گونه اي است كه اليق و سزاوار او است و صفحات مخلوق هم به گونه اي است كه اليق 

  .و سزاوار اوست
، يعنـي  »هر كس متوجه اين نكته باشد، پند مي پذيرد«: »فَمن أبصر هذَا، اعتبر«: عبارت

هر كس با عين بصيرت خود به آنچه كه طحاوي راجع به اثبات صفات خدا و نفـي تشـبيه   
صفات خدا به صفات مخلوق و وعيد تشبيه كننده صفات خدا بـه صـفات مخلـوق بنگـرد،     

  .پند مي گيرد و از امثال گفتار كافران بيزاري مي جويد
***  

��m��I:والرؤيةُ حق لأهلِ اجلنة، بغير إحاطة وال کيفّية، کَما نطَق بِهِ کتاب ربنـا «: قوله

��P��������O��N������M���L����K����Jl )عـالی   ). ٢٣ – ٢٢: القيامةاُهللا ت ـاأرادلی موتفسيره ع
هللا صلی اهللا عليه وسلم، فهو ما جاءََ فی ذلک من احلديث الصحيحِِ عن رسول ا  وعلِمه، وکُلُّ

کما قال، ومعناه علی ما أراد، الندخل فی ذلک متأولين بآرائنا، ولَا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما 
سلِِم فی دينه إلّا من سلَّم هللا عز وجلَ ولرسوله صلی اهللا عليه وسلّم ورد علم ما اشتبه عليه إلی 

  .»عامله
دا بدون احاطه بر خدا و بـدون آنكـه كيفيـتش معلـوم باشـد، بـراي       رؤيت خ«: ترجمه

ــد   ــد مــي فرماي ــان كــه خداون ��m��������O��N������M���L����K����J��I:بهشــتيان حــق اســت همچن

Pl )هايي خرم و شادابند، به پروردگار خود مي  در آن روز چهره«: )23 – 22: هالقيام
واند متعال اراده كرده و بـدان علـم داشـته    وتفسير آن بر اساس چيزي است كه خد. »نگرند
كه در اين زمينه آمده، همـان طـور اسـت    ) ص(و هر حديث صحيحي از رسول خدا. است
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در اين خصـوص بـا آراء و نظـرات    . كه فرموده و معنايش به گونه اي است كه اراده كرده
مـان و  خود وارد تأويل نمي شويم و از هواي نفساني خود پيـروي نمـي كنـيم تـا دچـار گ     

همانا هيچ كس دين سالم و درستي ندارد مگـر كسـي كـه خـودش را تسـليم      . توهم شويم
خداونــد عــزّ وجــل و پيــامبرش نمــوده باشــد و علــم آنچــه بــر او مشــتبه شــده بــه عــالمش  

  .»برگرداند

  :ثبوت رؤيت خدا براي بهشتيان بدون احاطه بر آن
معتزله و پيروانشـان از خـوارج و   مخالفان رؤيت خدا براي بهشتيان، جهميه و  :شرح عبارت

صـحابه و تـابعين و   . اماميه هستند، كه قولشان به وسيله قرآن و سنت، باطل و مـردود اسـت  
پيشوايان و ائمه اسالمي كه در دين اسالم امامت و پيشوايي شـان معـروف و شـناخته شـده     

نـد،  است، و اهل حديث و ساير گروههاي متكلمين كه منسوب به اهل سـنت و جماعـت ا  
  .قائل به ثبوت رؤيت خدا براي اهل بهشت هستند

اين قضيه از بزرگترين مسائل اصول دين است و هدف و مقصـودي اسـت كـه بـراي     
رسيدن به آن طالبان و مشتاقان رؤيـت خـدا بـراي آن آسـتين بـاال زده و بـراي نيـل بـه آن         

انده شده اند، از مسابقه داده اند و كساني كه از پروردگارشان محروم شده و از درگهش ر
  .اين سعادت محروم شده اند 

���m����K����J��I:طحاوي رحمه اهللا از ميان ادله رؤيت خدا، ايـن آيـه را آورده اسـت   

��P��������O��N������M���Ll )در آن روز چهره هـايي خـرم و شـادابند، بـه     «: )23 – 22: القيامة
و . شن ترين ادله اين مسأله اسـت كه اين آيه آشكارترين و رو. »پروردگار خود مي نگرند

هر كس منكر رؤيت خدا براي اهل بهشت باشـد، ايـن آيـه را بـه وسـيله تأويـل، تحريـف        
ناگفته نماند كه تأويل نصوص معاد و بهشـت و دوزخ و حسـاب و كتـاب در    . نموده است

و هر باطـل گرايـي كـه    . روز قيامت از تأويل آيه فوق براي تأويل كنندگان آسان تر است
صوص ديني را تأويل كرده و آنها را از جاهاي خود تحريف نموده، قطعاً بـراي ايـن امـر    ن
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راهي پيدا كرده كه تأويل كنندگان نصوص معاد و بهشت و دوزخ و حسـاب و كتـاب در   
  .روز قيامت، آن را پيدا كرده اند

  :  جنايت تأويل فاسد بر دين و دينداران
به فساد كشانده، و يهـود و نصـارا هـم در نصـوص      اين تأويل همان است كه دين و دنيا را

خداونـد مـا را برحـذر داشـته از اينكـه كـار آنـان را        . تورات و انجيل همين كار را كردنـد 
و باطـل گرايـان از همـه چيـز سـرباز مـي زننـد جـز آئـين و          . تكرار كنيم و مثل آنان باشيم

بـر ديـن و دينـداران     تأويل فاسد چه جنايت بزرگي. مسلك خود و پيمودن مسير خودشان
؟ همچنـين آيـا   1آيا عثمان رضي اهللا عنه جز به وسيله تأويل فاسد به قتل رسـيد . داشته است

جـز بـه وسـيله تأويـل      5رضي اهللا عنه و ماجراي حرّة 4و قتل حسين3و صفين2ماجراي جمل
م فاسد اتفاق افتاد؟ و خروج خوارج و اعتزال معتزله و پيدايش روافض و افتراق امت اسـال 

  .به هفتاد و سه فرقه فقط و فقط به وسيله تأويل فاسد پيش آمد
كـه در آيـه مـذكور آمـده و بـه وسـيله ادات       ) چهره(» وجه«با كمي دقت و تأمل در 

متعدي شده كه در نگاه كردن چشم صريح است و از طـرف ديگـر كـالم، خـالي از     » الي«

                                                
قتـل  . بـود  مدت خالفت وي ده روز كـم دوازده سـال  . ق بود.هـ 35شهادت حضرت عثمان به سال  -1

  . عثمان اولين سوراخي بود كه داخل اسالم شد
ق در بصره اتفاق افتاد، كه افراد زيادي از مسلمانان برجسته و سرشناس .هـ 36جنگ جمل در سال  -2

 .542-4/445الطبري،: نگا. و دليران و دالورمردان در اين جنگ به قتل رسيدند

ـ  37كه جنگ صفين در ماه صفر سال . فرات صفين مكاني است در نزديكي رقه در ساحل رود -3 ق .هـ
 .64-5/5و575-4/563الطبري،: در اين مكان روي داد؛ نگا

و آن، جائي بياباني و خشك در نزديكي كوفه اسـت؛  . ق در بيستم ماه محرم در كربال.هـ 61به سال  -4
 . 470-5/400الطبري، : نگا

حره كه اين مـاجرا  . ق اتفاق افتاد.هـ 63دينه به سال ماجراي حرّة به وسيله يزيد بن معاويه بر اهل م -5
 5بـه تـاريخ طبـري، ج    . ناميـده مـي شـود   » حرّة  واقم«در آن اتفاق افتاد، در شرق مدينه واقع شده و 

دربـاره ايـن مـاجرا     358-357» جوامـع السـيرة  «، و به سخنان ابن حزم در كتاب 495-482صفحات 
 .مراجعه نماييد



  هشرح عقيده طحاوي  376
 

همـه اينهـا بـه صـراحت      قرينه اي است كه برخالف حقيقت و موضوع كالم داللت كنـد، 
مـي   -عزوجـل –بيان  مي دارند كه مراد خداوند از آن، نگـاه كـردن چشـم بـه پروردگـار      

  .باشد

  : به تناسب كاربردهايش فرق مي كند» نظر«معناي 
به تناسب حروفي كه با آن مي آيند و به تناسب متعدي بودن به وسـيله  ) نگاه كردن(» نظر«

گر به وسـيله خـودش متعـدي شـود، معنـايش مهلـت       ا: خودش، كاربردهاي متعددي دارد
��m�b��a��̀:دادن و منتظر بودن و ايسـتادن اسـت؛ ماننـد ايـن آيـه      ��_l)  الحديـد :

متعـدي  » فـي «اگر به وسيله حـرف  . »فرصت دهيد به ما تا از نورتان فروغي برگيريم«: )13
����m�~��}��|��{��z:شود، معنايش تفكر و پند گرفتن است؛ مانند ايـن آيـه  

���l )آيا در ملكوت آسمانها و زمين و آنچـه خـدا آفريـده فكـر     «: )185: األعراف
متعدي شود، معنايش ديدن به وسيله چشـم اسـت؛   » إلي«و اگر به وسيله حرف . »نكرده اند

آنگاه كـه بـه بـار     هايش به ميوه«: )99: األنعام( ��m�¬����«��ª��©��¨l:مانند اين آيه
! چگونه است اگر به چهره اي كه محل چشم است، اضافه شـود پس . »مي نشيند نگاه كنيد

: با سند خود كه به ابن عمر متصل نموده، روايـت كـرده كـه ابـن عمـر گفـت      1ابن مردويه
فرمود كه اين امـر بـه خـاطر شـادابي و      ����m���K����J��Il:راجع به آيه ) ص(رسول خدا

از . 2اونـد عـزّ وجـلّ نگـاه مـي كننـد      يعني به چهره خد �m���O��N������Ml:زيبايي است، و آيه

                                                
التفسـير  «و محدث اصفهان، ابوبكر احمد بن موسي بن مردويه اصـفهاني، صـاحب   او حافظ و عالمه  -1

سـير أعـالم   «ق وفات يافت؛ شـرح حـالش در كتـاب    0هـ 410وي به سال . است» التاريخ«و » الكبير
 .آمده است 188شماره  17، ج»النبأل

ا آورده كـه در  از طريق علي بن حسين بن أبجـر آن ر  120ص 29، ج»جامع البيان«طبري در كتاب  -2
مصعب بن مقدام براي ما نقل كرد كـه اسـرائيل بـن يـونس، از     : اين روايت علي بن حسين بن ابجر گويد

إن أدني أهل الجنـة منزلـةً   «: فرمود) ص(رسول خدا: ثوير، از ابن عمر براي ما نقل كرد كه ابن عمر گفت
ثـم  : في وجه اهللا كل يـوم مـرتين، قـال   وأن أفضلهم منزلةً لمن ينظر : لمن ينظر في ملكه ألفي سنة، قال
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چشم به پروردگـارش نگـاه مـي كـرد و بـا نـور او شـاداب و        : حسن روايت شده كه گويد
  .خندان و زيبا شد

روايـت   �m������O��N������Mlاز ابن عباس رضي اهللا عنهمـا راجـع بـه تفسـير آيـه      1ابوصالح
  .يعني به چهره پروردگارشان مي نگرند: كرده كه وي گويد

ِه گويدعآيه : كرَم�m����K����J��Il :»ايـن  . »هايي خرم و شـادابند  در آن روز چهره
ــه     ــد، و آي ــا رســيده ان ــدان ه ــت كــه ب ــايي اس ــه خــاطر نعمته ــه  �m������O��N������Mlب ــي ب يعن

سپس همانند اين گفته را از ابن عباس رضـي اهللا عنهمـا نقـل    . پروردگارشان نگاه مي كنند
  .2نمود

                                                                                                                     
�������m:تلي �P��������O��N������M���L����K����J��Il بالبياض والصفاء، قال: قال:���m�� ������� ����O��N������Ml  تنظر كل قال

همانا پايين ترين درجه بهشتيان از آن كسي است كه دو هزار سال به ملـك  «: »يوم في وجه اهللا جلّ وعزّ
مي كند، و برترين درجه بهشتيان از آن كسي است كه هر روز دو بار به چهره خداونـد مـي    خداوند نگاه

���m:ايـن آيـه را تـالوت كـرد    ) ص(سپس پيامبر: راوي گويد. نگرد �P��������O��N������M���L����K����J��Il 

) ص(پيـامبر . »در آن روز چهره هايي خرم و شادابند، به پروردگار خود مي نگرند«: )23 – 22: هالقيام(
اسناد اين روايت، بـه  . »با سفيدي و شادابي چهره هر روز به چهره خداوند عزّ وجلّ نگاه مي كنند: فرمود

سفيان ثوري چنين او را توصيف نمـوده  . ثوير، پسر ابوفاخته است. خاطر ضعف ثوير خيلي ضعيف است
و چندين نفر از ائمـه حـديث   . است او متروك: دارقطني درباره اش مي گويد. كه او از اركان دروغ است

  .او را ضعيف دانسته اند
از . ابوصالح برده آزاد شده ام هاني دختر ابوطالـب اسـت  . نام او باذام و بنا به گفته بعضي، باذان است -1

ابن عباس و عكرمه و علي بن ابي طالب و ابوهريره و صاحبش ام هانيء، حديث را روايت نموده و اكثـر  
و كمتر روايتهايش، متصل و داراي سـند  . كه روايت نموده راجع به تفسير آيات قرآن است احاديثي كه را

امـام ذهبـي   . هيچ يك از علماي متقدم را نمي شناسم كه وي را پسنديده باشد: ابن عدي مي گويد. است
دي كـه در  او را در طبقه دوازدهم نام برده و طبقه دوازدهم همان است كه افرا» تاريخ اإلسالم«در كتاب 

سير أعـالم  «شرح حالش در كتاب . ق وفات يافته اند.هـ 120-111اين طبقه جاي دارند، ميان سالهاي 
 .آمده است 11: شماره 5، ج»النبالء

  .مراجعه نماييد 256اثر آجري، صفحه » الشريعة«به كتاب  -2
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  .فسرانِ اهل سنت و حديث استاين، گفته همه م
برايشـان  «: )35: ق (��m���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ïl: خداوند متعـال مـي فرمايـد   

علي بن ابي طالـب و انـس   . »هر چه بخواهند در آنجا موجود است و نزد ما بيشتر نيز هست
اين چيز اضافي، نگاه كردن به چهره خداوند عـزّو جـلّ   : بن مالك رضي اهللا عنه مي گويند

: )26: يــونس( �m����FE��D��C��Bl:در جـاي ديگــري مـي فرمايــد  . ي باشــدمـ 
، بهشـت  »حسـني «. »براي آنان كه كار نيك كرده اند، عاقبت نيكوتر و بيش از آن هسـت «

و پـس از او  ) ص(رسـول خـدا  . ، نگاه كردن به چهره گرامي خداوند اسـت »زيادة«است و 
اند؛ همچنان كه مسلم در صـحيح خـود از   را چنان تفسير نموده » زيادة«و » حسني«صحابه، 

�m����C��B:ايـن آيـه را خوانـد   ) ص(رسـول خـدا  : صهيب روايت كرده كه وي گفـت 

��FE��Dl )براي آنان كه كار نيك كرده اند، عاقبت نيكـوتر و بـيش   «: )26: يونس
يا أهلُ اجلَّنةَََِ، : نارََََِِ، نادی منادإذا دخلَ أهلُ اجلَّنةَََِ اجلَّنةََ، وأهلُ النارِِِ ال«: و فرمـود . »از آن هسـت 

ريدداً ويوعنداِهللا مفَيقُولُونَ 1إن لَکُم ع ،وهکُمنجِزا: أن يض     2مـيبـا وينوازينثَقّـل م؟ ألَم يوه
أعطاهم شيئاً  4إليه، فَما من النار؟ فَيکشف احلجاب، فَينظُرونَ 3ويجِرنا ،وجوهنا، ويدخلنا اجلَّنةََ

وقتي اهـل بهشـت، داخـل بهشـت و اهـل جهـنم،       « 0»5أحب إليهِم من النظرِ إليه وهی الزيادةُ
شما پيش خـدا موعـدي   ! اي بهشتيان: داخل جهنم مي شوند، ندا دهنده اي ندا سر مي دهد

ن وعده چيست؟ مگـر  اي: بهشتيان مي گويند. داريد و خدا مي خواهد به اين وعده وفا كند

                                                
 .آمده است» واو«بدون » يريد«در سنن ابن ماجه،  -1

 .آمده است» اوم«در سنن ابن ماجه، -2

 .آمده است» وينجنا«در سنن ابن ماجه،  -3

 .آمده است» فواهللا ِما«در سنن ابن ماجه،  -4

إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سـبحانه  «، باب »في اإليمان«در مبحث  181: مسلم در شماره -5
 4مسـند خـود ،ج  ؛ احمـد در  187؛ ابـن ماجـه بـه شـماره     3104و2555: ؛ ترمذي بـه شـماره  »وتعالي
آن را  261؛ و آجـري در ص  17626: ؛ طبـري بـه شـماره   1315: ؛ طيالسي به شماره333و332صص

 .  اين لفظي كه نگارنده آورده، لفظ مسلم نيست. روايت كرده اند
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ترازوهاي ما را سنگين و چهره هاي ما را سفيد ننمود و ما را داخل بهشت نگردانيد و مـا را  
. از آتش دوزخ نرهانيد؟ آنگاه پرده برداشته مي شود و بهشتيان به خداوند نگـاه مـي كننـد   

و . خداوند هيچ نعمت محبوب تري بـه انـدازه نگـاه كـردن بـه او بـه بهشـتيان نـداده اسـت         
  .»زيادت همين نگاه كردن به پروردگار است

ديگران با اسنادهاي متعدد و الفـاظ ديگـري، ايـن حـديث را روايـت كـرده انـد كـه         
  .نگاه كردن به چهره خداوند عزّ وجلّ مي باشد» زيادت«مفهوم همه شان اين است كه 

از  ابـن جريـر  . را چنـان تفسـير نمـوده انـد    » زيـادت «همچنين صحابه رضي اهللا عـنهم،  
جماعتي از صحابه از جمله ابوبكرصديق، حذيفه، ابوموسي اشعري و ابن عبـاس رضـي اهللا   

  .1عنهم، آن را روايت كرده است

 ��m��z��y����x��w��v�������u���tl: خداوند متعال در جاي ديگـري مـي فرمايـد   

چنين نيست همانـا ايشـان در آن روز از پروردگارشـان سـخت محـروم      «: )15: المطففين(
امام شافعي و ديگر ائمه جهت اثبات رؤيت خدا براي بهشـتيان بـه ايـن آيـه اسـتدالل      . »اند

  .كرده اند
زَنياصـم بـراي مـا    : گويد 3حاكم. از شافعي آن را آورده است 2طبري و ديگران از م

در خـدمت محمـد بـن ادريـس      : براي مـا نقـل كـرد و گفـت    1نقل كرد كه ربيع بن سليمان

                                                
  . ذكر مي كند و ما آنجا، آن را تخريج خواهيم كرد 818: شارح رحمه اهللا آن را در صفحه -1
قيه امت اسالم، عالم پرهيزكاران، ابوابراهيم اسماعيل بن يحيي بـن اسـماعيل مزنـي    او امام و عالمه، ف -2

اسـت كـه   » المختصـر «او صـاحب كتـاب   . مصري، رفيق امام شافعي و ياري كننده مذهب شافعي اسـت 
ايـن كتـاب را از علـم    : مزني در مقدمه اين كتاب مي گويد. مختصري از علم و معناي گفته شافعي است

يس شافعي رحمه اهللا و از معناي گفته اش خالصه نمودم تا آن را بـه طالبـان و عالقمنـدان    محمد بن ادر
در ضمن نهي شافعي از تقليد خود و تقليد ديگران به همه اعالم مي دارم تا به خاطر ديـنش  . تقديم دارم

نـي بـه سـال    مز. خدا ياور و توفيق دهنده است. به اين كتاب نظري افكند و جانب احتياط را رعايت كند
 . آمده است 180: شماره 12ج» سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . ق وفات يافت.هـ 264

او امام و حافظ و ناقد، شيخ محدثين، محمد بن عبداهللا بن محمـد بـن حمدويـه، ابوعبـداهللا بـن بِيّـع        -3
ـ  » المسـتدرك علـي الصـحيحين   «نيشابوري و شافعي مذهب، صاحب كتـاب   او . ات اسـت و ديگـر تأليف
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: وصله اي از صعيد به سوي شافعي آمد كه در آن نوشـته شـده بـود   . دمشافعي رحمه اهللا بو
 �m��z��y����x��w��v�������u���tlراجع به اين فرموده خداوند متعال چه مي گـويي؟  

چنين نيست همانـا ايشـان در آن روز از پروردگارشـان سـخت محـروم      «: )15: المطففين(
خـاطر خشـم و غضـب خـدا از ايشـان، از      از آنجايي كـه اينـان بـه    : امام شافعي گفت. »اند

خداوند محروم شده اند، اين نشان مي دهد كه دوستان خدا به خاطر رضـايت و خشـنودي   
  .2پروردگار از آنها، خداوند را مي بينند

  :رد بر معتزله راجع به نفي رؤيت خدا براي اهل بهشت

هرگـز مـرا   : گفـت «: )143: األعـراف ( �m��¯��®��¬lراجع به استدالل معتزله به آيـات  
ــد ــام( ��m���W���V��Ulو » نخــواهي دي ــد«: )103: األنع ــدگان، او را در نيابن » دي

  :جهت اثبات نظر خود، بايد گفت كه اين دو آيه دليلي عليه خودشان است؛ چون
  :آيه اول، براي اثبات رؤيت خدا از چند جهت بدان استدالل مي شود

دا و دانـاترين مردمـان بـه پروردگـارش ايـن      درباره كليم اهللا و رسول گرامي خ -اول
گمان نمي رود كه چيزي درخواست كند كه برايش جـايز نيسـت، بلكـه ايـن امـر از نظـر       

  .انسانها از بزرگترين محاالت است

                                                                                                                     
حـاكم  . كتابهاي متعددي را تصنيف نمود و راويان را تجريح و تعديل و احاديث را تصحيح و تعليل نمـود 

شرح حـالش  . ق وفات يافت.هـ 405وي به سال . از علماي متبحر بود و مقداري به تشيع گرايش داشت
 .آمده است 100:شماره 17، ج »سيرأعالم النبالء«در كتاب 

الجبار بن كامل، امام و محدث و فقيه بزرگ، ابومحمد مرادي و اهل مصر و مؤذن و رفيـق  او پسر عبد -1
عمـر طـوالني داشـت و نـامش     . امام شافعي و ناقل علم او، شيخ مؤذنان در مسجد جامع فسطاط اسـت 

ربيع عمرش را در راه كسب علم و نشر و گسـترش  . مشهور بود و اصحاب حديث دور او جمع مي شدند
 12، ج»سـيرأعالم النـبالء  «شرح حالش در كتـاب  . ق وفات يافت.هـ 270وي به سال . نمودآن، صرف 

 .آمده است 222شماره

از طريق عبدالملك بن محمد بن عدي جرجاني از ربيـع بـن    419ص  1خود، ج» مناقب«بيهقي در  -2
  .سليمان؛ آن را از شافعي روايت نموده است
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ــوح    -دوم ــي ن ــي وقت ــداد، ول ــرار ن ــورد انكــار ق از ) ع(خــدا درخواســت موســي را م
خواستش را مـورد انكـار قـرار    پروردگارش درخواست نمود كه پسرش را نجات دهد، در

مـن بـه تـو انـدرز مـي      «: )46: هود( ��m���[��Z��Y��X��W��V����Ul:داد و فرمود
  .»دهم كه مبادا از جاهالن باشي

مـن  : و نفرمـود » هرگز مـرا نخـواهي ديـد   «: ��m����¯��®l:خداوند متعال فرمود -سوم
فـرق ميـان ايـن دو    . يسـتم خودم را نشان نمي دهم، رؤيت من جايز نيست، يا قابل رؤيـت ن 

مگر نمي بيني كسـي كـه در آسـتينش، سـنگي هسـت و كسـي كـه        . عبارت، آشكار است
جـواب  . مقداري از آن غذا به مـن بـده  : گمان مي كند كه آن سنگ، غذاست و مي گويد

اما اگر غذا باشد، درسـت اسـت كـه گفتـه     . درست اين است كه اين چيز، خوردني نيست
اين آيه نشان مي دهـد كـه خداونـد متعـال قابـل      . ا نخواهي خوردتو هرگز از آن غذ: شود

در اين دنيا توان رؤيت خـدا را نـدارد؛ زيـرا بشـر در     ) ع(رؤيت است، ولي حضرت موسي
  :دليل چهارم اين امر را بيشتر توضيح مي دهد. اين دنيا نيرو و توان رؤيت خدا را ندارد

�m�±��°�����¶����µ��́: خداوند بلند مرتبه مـي فرمايـد   -چهارم ��³����²

¹��¸ �l)ليكن به اين كوه بنگر، پس اگر در جـايش برقـرار مانـد    «:  143: األعراف
خداونــد بــه موســي فهمانــد كــه كــوه بــا وجــود قــدرت و صــالبت و  . »مــرا خــواهي ديــد

استحكامش، توان تجلي خدا را ندارد، حاال در خصـوص بشـري كـه از ضـعف و نـاتواني      
  نه بايد باشد؟آفريده شده، وضعيت چگو

خداوند سبحان قادر است براينكه كـوه را مسـتقر و ثابـت گردانـد و ايـن امـر        -پنجم
اگر رؤيت خـدا محـال بـود،    . ممكن است و رؤيت خدا را به استقرار آن معّلق نموده است

اگر كـوه در جـايش برقـرار مانـد، خـواهم خـورد و       :اين همانند آن است كه كسي بگويد
  .و همه اينها از نظر انسانها يكسان است. خوابيد خواهم نوشيد و خواهم

: األعــراف( ��m��À��¿��¾��½���¼��»l:خداونــد مــي فرمايــد -ششــم

وقتـي جـايز   . »همين كه پروردگار او بر كـوه تجلـي كـرد، آن را متالشـي سـاخت     «: )143
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است كه خداوند براي كوهي كه بي جان است و پاداش و عقابي ندارد، تجلّّي يابـد، پـس   
گونه محال است كه براي پيامبران و دوستانش در سراي احترام و كرامتش تجلـي يابـد؟   چ

فهماند كه كوه وقتي در ايـن دنيـا بـراي رؤيـت خـدا، در      ) ع(ولي خداوند متعال  به موسي
  .جايش برقرار نمي ماند، پس بشر ضعيف تر از كوه است

زد، كسـي كـه سـخن     خدا با موسي سخن گفت و او را ندا داد و بـا او حـرف   -هفتم
گفتن برايش جايز باشد و كالمش را بدون واسطه به مخاطبش بشـنواند، پـس رؤيـتش بـه     

به همين خاطر انكار رؤيت خدا تنها با انكـار كالمـش تحقـق پيـدا     . طريق اولي جايز است
ادعايشان مبني بـر  . را انكار مي نمايند) رؤيت خدا و كالم خدا(البته معتزله هر دو . مي كند

براي ابد نفي كرده و اين نشان دهنـده نفـي رؤيـت خـدا در     » لن«نكه، رؤيت را به وسيله اي
هـم مقيـد   » ابـدي بـودن  «اگر با » لن«آخرت است، اين ادعا، باطل و بي اساس است؛ چون 

شود، بر دوام نفي در آخرت داللت نمي كند چه برسـد بـه اينكـه اگـر بـه صـورت مطلـق        
هرگـز آرزوي  «: )95: البقرة( ��m��U��T��Sl:مايدخداوند متعال مي فر. آورده شود

���mZ��Y����X��W��V�l:امـا در جـاي ديگـري مـي فرمايـد     . »مرگ نخواهند كـرد 

چـون  » !پروردگـارت مـا را بميرانـد   ! اي نگهبان دوزخ: و فرياد برآوردند«: )77: الزخرف(
پـس از آن   به طور مطلق براي ابدي بودن امري بود، محدود كـردن فعـل  » لن«اگر آوردن 

�:فعل، محدود شده است؛ خداوند بلند مرتبه مي فرمايد» لن«جايز نبود در حالي كه پس از 

�m��n��m��l��k���j�����i��hl )پس من هرگز از اينجا قدم بـر نمـي   «: )80: يوسف
  .مقتضي نفي ابدي نيست» لن«پس ثابت شد كه . »دارم تا پدرم به من اجازه دهد
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  :بن مالك رحمه اهللا گويدشيخ جمال الدين 
  مؤبدا» لَن«ومن رأی النفی ب 

  1فقولَه اردد وسواه فَاعضدا
براي ابد است، قولش را رد كن و به غيـر  » لن«هر كس معتقد است كه نفي به وسيله «

  .»آن بچسب
آيه دوم هم استدالل به آن براي اثبات رؤيت خدا در بهشت، بدين صورت است كـه  

عال آن را در سياق مدح آورده، و معلوم است كه مـدح تنهـا بـه وسـيله صـفات      خداوند مت
ثبوتي است وعدم محض، چون كمـال نيسـت بنـا بـراين بـه وسـيله آن مـدح نمـي شـود و          
پروردگار تنها زماني به وسيله نفي مدح مي شود كه آن نفي، دربردارنـده امـري وجـودي    

خواب، كه در بردارنده كمال پايـداري و   باشد؛ مانند مدح خدا به وسيله نفي چرت زدن و
پايندگي است؛ مانند نفي مرگ كه دربردارنده كمـال حيـات اسـت؛ ماننـد نفـي سسـتي و       
ضعف و بي خبري كه دربردارنـده كمـال قـدرت اسـت؛ نفـي شـرك و رفيـق و فرزنـد و         
پشتيبان كه دربردارنده كمال ربوبيت و الوهيت و چيرگي خداونـد اسـت؛ نفـي خـوردن و     

يدن كه در بردارنده كمال بي نيازي خداست؛ نفي شفاعت نـزد او مگـر بـه اجـازه اش     نوش
كه دربردارنده كمال يكتايي و بي نيازي اش از مخلوقاتش است؛ نفي ظلم كه دربردارنـده  
عدل و علم و بي نيازي خداسـت؛ نفـي فراموشـي و پنهـان شـدن چيـزي از علـم خـدا كـه          

نفـي مثـل و ماننـد كـه دربردارنـده كمـال ذات و        دربردارنده كمال علم و احاطـه اوسـت؛  
  .صفات خداست

به همين خاطر خداوند به وسيله عدم محضـي كـه در بردارنـده امـري ثبـوتي نيسـت،       
مدح نمي شود، چون امر معدوم در عدم با موصوف مشاركت مي كند و موجودي كامـل  

اين، معنـاي آيـه   بنـابر . به چيزي كه او و معدوم در آن مشاركت دارند، متصف نمـي شـود  

                                                
، انتشارات دانشـگاه ام القـري آمـده    1515ص 3رح ابن مالك، جبا ش» الكافية الشافية«اين بيت در  -1

قـول او را رد كـن و بـه    «: »فقولَـه اردد وخالفَـه اعضُـدا   «: روايت دوم در اين خصوص اين است. است
  .»خالف آن بچسب
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پـس آيـه    . خداوند ديده مي شود ولي درك نمي شود و بدان احاطه نمي شود: چنين است
)اراألبص درِکُهنشان دهنده كمال عظمت پروردگـار و بزرگتـر بـودن او از هـر چيـزي       )ال ت

است و نشان مي دهد كه خداوند به خاطر كمال عظمـتش، همـه جانبـه درك نمـي شـود؛      
ادراك، فراتـر از رؤيـت اسـت؛ همچنـان     . عبارت است از احاطه بر چيزي» ادراك«چون 

�m��LK���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A: كه خداوند متعال مـي فرمايـد  

��Q��P��O��N��Ml ) و چـون دو گـروه همـديگر را ديدنـد و     «):  62 - 61: الشـعراء
رؤيـت  ) ع(پس موسـي  . »چنين نيست: قطعاً به ما خواهند رسيد، گفت: ياران موسي گفتند

هر كدام از رؤيت و ادراك همراه بـا ديگـري   . را نفي نكرد، بلكه تنها ادراك را نفي كرد
  .و بدون آن، حاصل مي شود

پس خداوند متعال ديده مي شود ولي درك نمي شود همان طور كه نسبت به او علم 
بيـري اسـت   ايـن تع . حاصل مي شود ولي محيط و همه جانبه نسبت به او حاصل نمي شـود 

كه صحابه و ائمه از اين آيه كرده اند همان طور كه گفته هايشان راجع به تفسـير ايـن آيـه    
  .قبالً ذكر شد

بلكه حتي اين خورشيد آفريده شده، بيننده آن نمي تواند آن را آن گونه كـه هسـت،   
  .درك نمايد

  :متواتر بودن احاديث رؤيت خدا در بهشت
و ياران آن حضرت كـه بـر رؤيـت خـدا بـراي      ) ص(يامبراحاديث و اخبار روايت شده از پ

صـاحبان صـحاح و مسـانيد و سـنن ايـن      . بهشتيان داللت مي كنند، به حد تواتر رسيده انـد 
  :برخي از اين احاديث عبارتند از. 1احاديث و اخبار را روايت كرده اند

ِهللا، هل نری ربنا يا رسولَ ا: أن ناساً قالُوا«: حديثي كه ابوهريره روايت كرده، او گويد
: هل تضارونَ فی رؤية القَمرِ لَيلَةَ البدرِ؟ قَالُوا: يوم القيامة؟ فقالَ رسولُ اِهللا صلی اهللا عليه وسلم

فإنکُم ترونه : ال، قال: هل تضارونَ فی الشمسِ لَيس دونها سحاب؟ قالوا: ال يا رسولَ اِهللا، قال

                                                
 .مراجعه نماييد 205صفحه » حادي األرواح«به كتاب  -1
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کاي رسول خدا، آيا در روز قيامت پروردگارمان را مي بينـيم؟  : جماعتي گفتند« :1»کَذل
نـه، اي  : آيا راجع به ديدن ماه در شب چهارده اختالفـي داريـد؟ گفتنـد   : رسول خدا فرمود

. نـه : آيا راجع به خورشيد كه هوا ابري نيست اختالفـي داريـد؟ گفتنـد   : فرمود! رسول خدا
اين، همان حديثي اسـت كـه   . »ا را به همان صورت مي بينيدپس به راستي شما، خد: فرمود

  .بخاري و مسلم، آن را به طور طوالني در صحيحين آورده اند
  2.حديثي كه ابوسعيد خدري روايت كرده و در صحيحين آمده، همانند آن است

کُنـا  «: حديثي كه جرير بن عبداهللا بجلي روايـت كـرده، او در ايـن روايـت گويـد      -
إنکُم سـترونَ  : اً مع النبیِّ صلی اهللا عليه وسلَم، فَنظَر إلی القَمرِ لَيلَةَ أربع عشرةَ، فقالَجلُوس

هؤيتونَ فی رامضرونَ هذَا، الَتياناً، کَما تکُم عبنشسته بوديم، پـس  ) ص(ما همراه پيامبر«: 3»ر

                                                
؛ 2560: ؛ ترمذي به شماره4730: بوداود به شماره؛ ا182: ؛ مسلم به شماره7437: بخاري به شماره -1

، 170صـفحات  » التوحيـد «؛ ابن خزيمه در 524و  368، 293، 275صفحات  2احمد در مسند خود، ج 
، 809، 808، 807، 805، 804، 803، 802: ، بــه شــماره هــاي»اإليمــان«؛ ابــن منــده در 174و  171

، 444، 443: ؛ به شماره هاي»السنة«ابي عاصم در  ؛ ابن824، 819؛ 817، 814: اللكائي به شماره هاي
؛ آجـري در  2382: ؛ طيالسي بـه شـماره  457و  456، 455، 454، 453، 449، 448؛ 447، 446، 445

 .آن را روايت كرده اند 1178: ؛ و حميدي به شماره260و  259، صص »الشريعة«

، 816، 810: ، به شماره هاي»اإليمان«؛ ابن منده در 183: ؛ مسلم به شماره7439: بخاري به شماره -2
؛ ابـن ابـي   818: ؛ اللكائي به شـماره 173، 172، 169، صفحات »التوحيد«؛ ابن خزيمه در 818و  817

آن را روايـت   261و  260، صـص  »الشـريعة «؛ و آجـري در  458و  457، 452: عاصم به شماره هاي
 .كرده اند

؛ ابن منده 633: ؛ مسلم به شماره7436و  7435 ،7434، 4851، 573، 554: بخاري به شماره هاي -3
و  801، 800، 799، 798، 797، 796، 795، 794، 793، 792، 791: ، بـه شـماره هـاي   »اإليمان«در 

؛ احمـد در مسـند   4729: ؛ ابوداود بـه شـماره  2554: ؛ ترمذي به شماره177: ؛ ابن ماجه به شماره815
؛ اللكائي به شماره 169و  168، صص »التوحيد«در؛ ابن خزيمه 365و  362، 360صفحات  4خود، ج 

، 448، 447، 446، 445، 444، 443: ؛ ابن ابي عاصـم بـه شـماره هـاي    829و  827، 826، 825: هاي
، بــه »المعجـم الكبيـر  «؛ طبرانــي در 259 – 157، صـفحات  »الشـريعة «؛ آجـري در  451و  450، 449
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شـما پروردگارتـان را بـا چشـم     «: دآن حضرت در شب چهارده به ماه نظري افكند و فرمو
مي بينيد همـان طـور كـه ايـن مـاه را مـي بينيـد و در ديـدن آن هـيچ اخـتالف و ترديـدي            

  .روايت كرده اند» صحيحين«بخاري و مسلم اين حديث را در . »نداريد
كـه مسـلم و   . حديثي كه صهيب رضـي اهللا عنـه روايـتش كـرده و قـبالً آورده شـد       -

  1.ده اندديگران آن را روايت كر
جنتان «: روايت كرده كه آن حضرت فرمودنـد ) ص(حديثي كه ابوموسي از پيامبر  -

 2من فضة، آنيتهما وما فيهما، جنتان من ذَهبٍ، آنيتهما وما فيهما، وما بين أن يـروا ربهـم  
ّنفی ج جهِهلی وعالی إلَّا رِداء الکربياِء عوت تبارک ـدنع دو بـاغ از نقـره   ) در بهشـت (« :3»ة

وجود دارد، ظروف اين دو باغ و آنچه در آن است، از نقره است و دو بـاغ از طـال وجـود    
و ميـان بهشـتيان و ميـان ديـدن     . دارد، ظروف اين دو باغ و آنچه در آن است، از طال است

بخـاري و  . »ودانپروردگارشان چيزي نيست جز رداي كبريائي بر چهره خدا در بهشت جا
  .روايت كرده اند "صحيحين"مسلم آن را در 

                                                                                                                     
، 2228، 2237  ،2236، 2235  ،2234  ،2233 ، 2232  ،2227  ،2226 ، 2225  ،2224هاي  شماره
  .آن را روايت كرده اند 799: ؛ و حميدي در مسند خود، به شماره2229

  .تخريج آن قبالً ذكر شد -3
: اما لفظ آن در نزد تخريج كننـدگانش ايـن اسـت   . در چهار نسخه اصلي هم با همين لفظ آمده است -4
  . »ن اينكه به پروردگارشان نگاه كنندو ميا«: »وبينَ أن ينُظروا إلي ربِِّهم«
؛ ابن 2530: ؛ ترمذي به شماره180: ؛ مسلم به شماره7444و  4880، 4778: بخاري به شماره هاي -5

آن  264و  263، 262، صـفحات  »الشريعة«؛ و آجري در834: ؛ اللكائي به شماره185: ماجه به شماره
 .را روايت كرده اند

؛ 2415: ؛ ترمذي بـه شـماره  )67) (1016: (؛ مسلم به شماره3595و  1413: بخاري به شماره هاي -6
؛ 377و  256صـفحات   4؛ احمد در مسـند خـود، ج   834: ؛ اللكائي به شماره185: ابن ماجه به شماره

 .آن را روايت كرده اند 270و  269، صص »الشريعة«آجري در
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: حديثي كه عدي بن حاتم رضي اهللا عنه روايـت كـرده كـه آن حضـرت فرمودنـد      -
»فليقولَن ،لَه رجِمتمانٌ يرجولَا ت جابح هينو ب هينب ولَيس ،لقَاهي ومکُم يداَهللا أح ّنلقَيألَـم  : ولَي

ألَم أعطک مـاالً وأُفضـل عليـک؟    : بلی يارب، فَيقُولُ: يک رسوالً فَيبلّغک؟ فَيقُولُأبعث إلَ
    ١».بلی يارب: فيقُولُ
هر يك از شما قطعاً خدا را در روز قيامت مالقات خواهد كرد در حالي كه ميـان او  «

آنگـاه خـدا مـي    . كند برايش ترجمه) كالم خدا را(و خدا، هيچ پرده و مترجمي نيست كه 
به تـو تبليـغ كنـد؟ در جـواب مـي      ) دين را(مگر پيامبري را به سوي تو نفرستادم تا : فرمايد
مگر مال را به تو عطا نكردم و بـه تـو لطـف و    : خدا مي فرمايد! چرا، اي پروردگارم: گويد

بخاري آن را در صـحيح خـود روايـت    . »!چرا، اي پروردگارم: بخشش نكردم؟ مي گويد
  .ده استكر

، كـه هـر كـس از آنهـا     2حدود سي صحابي، احاديث رؤيت خدا را روايت كرده انـد 
و . آنهـا را فرمـوده اسـت   ) ص(شناخت كامل داشته باشد، يقين حاصل مي كند كه پيـامبر  

  3.اگر من مجبور به اختصار نبودم، همه احاديث اين موضوع را مي آوردم

                                                
 
صـفحات   2اثـر ابـن كثيـر، ج    » نهايةال«؛ 270 – 264اثر آجري، صفحات » الشريعة«به كتاب هاي -2

 .مراجعه كنيد 499 – 470صفحات  3اثر اللكائي، ج » شرح اصول االعتقاد«؛ و 303 – 300

و احمد در . آن را در حاشيه آورده است »ويـذكر «با صيغة  453ص  13بخاري در صحيح خود، ج  -3
؛ 92، ص »خلق افعال العبـاد « ، و970: به شماره» االدب المفرد«؛ بخاري در 495ص  3مسند خود، ج 

لفظ كامل حديث را به طور موصول از طريق عبداهللا ابن محمـد   437ص  2، ج»المستدرك«و حاكم در 
عبـداهللا ابـن محمـد، راسـتگو اسـت و در      . ابن عقيل، از جابر، از عبداهللا ابن انيس آن را روايت كرده انـد 

ليكن حافظ ابن حجر عسقالني در كتـاب   حديثش به خاطر ضعف حافظه اش مقداري ضعف وجود دارد،
؛ »مسند الشاميين«اين حديث، طريق ديگري دارد كه طبراني در : مي گويد 174ص  1، ج »فتح الباري«

. از طريق حجاج ابن دينار، از محمد ابن منكدر، از جابر آن را روايت كـرده انـد  » فوائد خود«و تمام در 
الرحلـة فـي طلـب    «هـم دارد كـه خطيـب بغـدادي در      اين حديث طريق سومي. اسناد آن، خوب است

از طريق ابوجارود عنسي، از جـابر آن را روايـت كـرده، و در اسـناد آن،      116و  115، صص »الحديث
در اسناد آن، ضعف و قصـور  : حافظ ابن حجر عسقالني راجع به اين طريق حديث مي گويد. ضعف است
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نـد، بايـد مواظـب باشـد كـه فقـط       هر كس مي خواهد از آن احايث اطالع حاصـل ك 
احاديث نبوي را بشنود، چون در اين احاديث عالوه بر اثبات رؤيت خدا در بهشت، برخي 
از صفات خدا هم آمده است؛ مانند اينكه خدا هر گاه بخواهد با هر كه بخواهد سخن مـي  

آنان گويد؛ در روز قيامت براي داوري نزد مخلوقات مي آيد؛ خدا باالي مخلوقات است؛ 
را با صدايي ندا مي دهد كه افراد دور آن را مي شنوند همچنـان كـه افـراد نزديـك آن را     
مي شنوند؛ خدا براي بندگانش آشكار مي شود؛ خداوند مـي خنـدد و ديگـر صـفاتي كـه      

  .شنيدن آنها بر جهميه به منزله رعد و برق است

  :دانسته مي شود) ص(اصول دين فقط از راه قرآن و سنت پيامبر 
  !دانسته مي شود؟) ص(چگونه اصول دين اسالم از غير قرآن و سنت پيامبر 

و چگونه قرآن به غير از آنچه پيامبر و صحابه كه پيامبر با زبان ايشان نازل شده تفسـير  
من قالَ فـی القُـرآن   «: فرموده است) ص(در حالي كه پيامبر ! كرده اند، تفسير مي شود؟

هر كس قرآن را به رأي خود تفسـير نمايـد، جايگـاهش را    « 1:»عده من النارِبِرأيِه فَليتبوأ مق
من قالَ فی القُرآن بِغيرِ علـمٍ  «: در روايت ديگري مي فرمايد. »در آتش دوزخ خوش كند

                                                                                                                     
دارد كه حديثش متروك اسـت و ابـن راهويـه او را     آشكاري است، چون در سند آن، عمر ابن صبح قرار

ابوجارود هم اگر همان زياد ابن منذر باشد، ابن معين او را دروغگو دانسـته و اگـر   . دروغگو دانسته است
پس در وضع و ساختگي بودن ايـن طريـق   . زيادابن منذر نباشد، در اين صورت مجهول و ناشناس است

بنابراين طريق دوم مـي مانـد، كـه اگـر     . وسيله آن تقويت شودشكي نيست و درست نيست كه حديث به 
اسناد آن خوب باشد آن گونه كه حافظ ابن حجر عسقالني گفته، اين حديث به وسـيله آن، تقويـت مـي    

از طريـق   273ص » األسـماء و الصـفات  «البته بيهقي رحمه اهللا موقعي كه اين حديث را در كتـاب  . شود
حافظان راجع به استدالل بـه روايـات ابـن عقيـل بـه      : روايت كرده مي گويدعبداهللا ابن محمد ابن عقيل 

بـه  ) ص(صفت صدا در قرآن يا در حديث صحيح از پيـامبر  . خاطر ضعف حافظه اش اختالف نظر دارند
 . غير از حديث عبداهللا ابن محمد ابن عقيل ثابت نشده و براي ما ضرورتي نيست كه آن را اثبات كنيم

از طريـق روايـت ابـن     77و  76، 75، 74، 73: ؛ و طبري به شـماره هـاي  2952: ارهترمذي به شم -1
احمـد  . در سند اين روايت، عبداالعلي بن عامر ثعلبي وجود دارد كه ضعيف است. عباس آن را آورده اند

 .و ابوحاتم و نسائي و ابن سعد و ابن معين و ديگران او را ضعيف دانسته اند
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هدقعأ موبتارِ فَليالن نهر كس بدون علم قرآن را تفسير نمايد، جايگاهش را در آتـش  « 1:»م
  )31: عبس( »وفاکهةً و أباً«از ابوبكر صديق رضي اهللا عنه راجع به آيه . »خ خوش كنددوز

كدام آسمان مرا در سايه خـود  : چيست؟ گفت» أب«سؤال شد، كه » و ميوه و علفزار«
قرار مي دهد و كدام زمين مرا برمي دارد اگر راجع به كتاب خدا چيزي بگـويم كـه نمـي    

  2دانم؟
ه رؤيت خورشيد و ماه، تشبيه خدا به خورشيد و مـاه نيسـت، بلكـه    تشبيه رؤيت خدا ب

. تشبيه رؤيت به رؤيت است؛ نه تشبيه چيزي كه ديده مي شود به چيزي كه ديده مي شـود 
اما در اين تشبيه، دليلي براي علو و بلندي خدا بر مخلوقاتش است و گرنه آيا رؤيت بـدون  

يده مي شود اما نه از جهت خاصي، بايـد بـه   خدا د: و هر كس بگويد! مقابله معقول است؟
. چنين فردي يا با عقل خود ستيزه مي كند و يا عقلش ناقص است!! عقل خود مراجعه كند

خدا ديده مي شود اما نه در روبـرو و پشـت و راسـت و چـپ و بـاال و      : و گرنه اگر بگويد
                                                

از طريـق   327و  323، 269، 233صـفحات   1احمـد در مسـند خـود، ج    ؛2951ترمذي به شماره  -1
در سند اين روايت، عبداالعلي هست كه همـان طـور كـه گفتـه شـد،      . روايت ابن عباس آن را آورده اند

ي شيخ ناصرالدين آلباني راجع به اين روايـت كـه ابـوداود و ترمـذي و ديگـران از       و گفته. ضعيف است
من قال في القـرآن  «: ند وهمي از او است؛ چون لفظ روايت جندب اين استطريق جندب آن را آورده ا

هر كس قرآن را به رأي خود تفسير كند و به حق اصابت نمايد، بـاز بـه خطـا    «: »برأيه فأصاب فقدأخطأ
آن را روايـت   2993: ؛ و ترمـذي بـه شـماره   3652: ؛ ابوداود به شماره80: طبري به شماره. »رفته است

سند اين روايت سهيل ابن ابي حـزم هسـت كـه بخـاري و احمـد و ابوحـاتم او را ضـعيف         در. كرده اند
 .اند دانسته

آورده، آن را از طريـق   16ص 1، بنا به آنچه كه ابن كثير در تفسيرش، ج»فضائل القرآن«ابوعبيد در  -2
و فاكهِـةً و  ( آيـه  محمدبن يزيد، از عوام بن حوشب، از ابراهيم تيمي روايت كرده كه از ابوبكر راجع بـه  

  ...سؤال شد )أباً 
اين روايـت بـر ايـن    : ابن كثير مانند آن را از عمر نقل كرده سپس مي گويد. سند اين روايت، منقطع است

را مد نظر داشـته انـد و گرنـه    » أب«حمل مي شود كه ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما كشف علم به كيفيت 

�m��¹��̧: نيسـت، زيـرا خداونـد مـي فرمايـد     روئيدن آن از زمين، پيداست و مجهول  ��¶��µ���� �́�³

ºl )رويانديم... پس در آن دانه ها و انگور و«): 28و  27:عبس«. 
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، گفتـه اش را رد مـي   پايين بيننده، هر كس اين گفته را از وي بشنود، با فطرت سليم خـود 
به همين خاطر معتزله كساني را كه علو و بلندي خدا را نفي مي كنند، آنان را به نفـي  . كند

  .رؤيت بدون جهت چگونه معقول است: رؤيت خدا ملزم مي كنند و مي گويند

  :عجز و ناتواني چشم از ديدن خداوند متعال در دنيا
كه چشمهايمان از ديدن او ناتوان است؛ نه به خاطر ما خدا را در دنيا نمي بينيم، به خاطر اين

همين خورشيد اگـر بيننـده اي در شـعاع آن چشـمانش را بـه      . اينكه ديدن خدا محال است
كه اين امر به خـاطر محـال بـودن رؤيـت     . خورشيد خيره كند، از ديدن آن ناتوان مي ماند

ر سـراي آخـرت، خداونـد    امـا د . خورشيد نيست بلكه به خاطر عجز و ناتواني بيننده اسـت 
بـه همـين   . نيروها و قواي انسان ها را كامل و زياد مي گرداند تا اينكه بتوانند خدا را ببيننـد 

ــراي كــوه تجلــي يافــت،   �m����É��È��Ç���Æ��Å��ÄÃ��Âخــاطر وقتــي خــدا ب

���Î��Í��Ì��Ë������Êl   
بـه سـوي   منزهي تو، : موسي بيهوش افتاد و چون به هوش آمد گفت«): 143: اعراف(

يعني به اين حقيقت ايمان دارم كـه هـيچ زنـده اي    . »تو بازگشتم و من نخستين مؤمن هستم
بـه  . تو را نمي بيند مگر اينكه مي ميرد و هيچ بي جاني تو را نمي بيند مگر اينكه مي غلطـد 

همين خاطر انسانها از ديدن فرشته در شكل و قيافه واقعي اش نـاتوان انـد مگـر كسـي كـه      
وفيق و ياري اش دهد همان طور كه پيامبرمان را يـاري داد؛ خداونـد متعـال مـي     خداوند ت
: انعـــام(  ��m���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å���Ä��ÃÂ��Á���À����¿��¾l:فرمايـــد

چرا فرشته اي بر او نازل نشده؟ و اگر فرشته اي نازل مـي كـرديم، قطعـاً كـار     : و گفتند«) 8
: زيادي از سلف صالح در تفسير اين آيـه مـي گوينـد   افراد . »...پايان مي گرفت) آزمايش(

آنان نمي توانند فرشته را در شكل و قيافه واقعي اش ببينند، پس اگر فرشته اي را بـه سـوي   
نازل مي كرديم، او را در شـكل انسـان قـرار مـي داديـم و آن وقـت بـر آنـان         ) ص(پيامبر 

لطف خداونـد بـر ماسـت كـه      آيا اين بشر است يا فرشته؟ و اين نعمت و: مشتبه مي گشت
  .پيامبر را از ميان خودمان براي ما مبعوث نموده است
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معتزله تنها بدين خاطر آنان را به نفي رؤيت خدا ملزوم نموده اند كـه آنـان بـا معتزلـه     
امـا گفتـه كسـاني كـه     . موافقت دارند در اينكه خداوند در داخل و خارج اين عالم نيسـت 

ديده مي شود اما نه از جهت خاصـي، معقـول تـر از گفتـه      موجودي را اثبات مي كنند كه
كساني است كه موجودي قائم به ذات را اثبات مـي كننـد كـه ديـده نمـي شـود و جهـت        

  .ندارد
به كساني كه رؤيت خدا را به خاطر منتفي بودن الزمه رؤيت كه جهـت اسـت، نفـي     

  يا امري عدمي؟ آيا منظورتان از جهت، امري وجودي است: مي كنند گفته مي شود
هر چيـزي كـه موجـود    : اگر منظورتان از جهت، امري وجودي باشد، تقدير اين است

اين مقدمه، ممنوع است و دليلي براي اثبات آن وجود ندارد، چـون  . نباشد، ديده نمي شود
از اساس باطل است، چون سطح جهان ممكن اسـت ديـده شـود و ايـن جهـان در جهـاني       

. ت از جهت، امري عدمي باشـد، مقدمـه دوم هـم ممنـوع اسـت     و اگر منظور. ديگر نيست
  .پس با اين اعتبار قبول نمي كنيم كه خداوند جهت ندارد

چگونه راجع به اصول دين سخن مي گويد كسي كه آن را از قرآن و سنت دريافـت  
و اگر گمان كند كه اصول دين را از قرآن . نكرده بلكه از گفته فالني دريافت كرده است

نمي گيرد و به آنها نگـاه نمـي كنـد و    ) ص(رد، اما تفسير قرآن را از احاديث پيامبر مي گي
تفسير قرآن را از اقوال صحابه و تابعين كه از ناقالن ثقه و مورد اعتماد براي مـا نقـل شـده،    
نمي گيرد؛ چون صحابه و تابعين تنها نظم و الفاظ قـرآن را نقـل نكـرده انـد، بلكـه نظـم و       

با هم نقل كرده اند و آنان قرآن را همچون كودكـان يـاد نمـي گرفتنـد بلكـه      معناي آن را 
هر كس راه آنان را نپيمايد، بـه رأي خـود سـخن مـي     . قرآن را با معاني اش ياد مي گرفتند

گويد و هر كس به رأي خود سخن گويد و گمان كند كه آنچه گفته، ديـن خداسـت در   
ده، چنين فردي گناهكار است هر چند به حق حالي كه آن را از قرآن و سنت دريافت نكر

و هر كس دين را از قرآن  سنت دريافت كنـد، ثـواب و پـاداش بـه وي داده     . اصابت كند
مي شود هر چند به خطا رفته باشد اما اگر به حق اصابت نمايـد، اجـر و پاداشـش دو برابـر     

  .مي شود
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بـراي اهـل بهشـت، حـق      )خـدا (و رؤيـت  «: »والرؤية حق لأهل اجلنة«: عبارت طحـاوي 
، كه فقط اهل بهشت را ذكر كرده، نفي رؤيت خدا براي غير بهشتيان از آن فهم مي »است
  .در رؤيت خدا براي بهشتيان در بهشت شكي نيست. شود

همچنين بهشتيان، خداوند را در صحراي محشـر قبـل از داخـل شـدن بـه بهشـت مـي        
و ايـن آيـه   . ثابت شده اسـت ) ص(خدا  از رسول» صحيحين«بينند؛ همچنان كه اين امر در 

روزي كــه خــدا را «):  44: احــزاب( ��m��J��ED��C��B��Alبــر آن داللــت دارد
  .»مالقات مي كنند، درودشان سالم است

راجع به رؤيت خدا براي كساني كه در صحراي محشر حضور دارنـد، اخـتالف نظـر    
  :شده، كه در اين خصوص سه قول وجود دارد

  .كسي خدا را نمي بيند جز مؤمنان -اول
كساني كه در صحراي محشر ايستاده اند، اعم از مؤمنان و كافران، خـدا را مـي    -دوم

  .بينند سپس خداوند از كافران ناپديد مي شود و كافران ديگر، خدا را نمي بينند
. همراه مؤمنان، منافقان هم خدا را مي بينند اما ساير كـافران خـدا را نمـي بيننـد     -سوم

ن اختالف راجع به سخن گفتن خدا بـا كسـاني كـه در صـحراي محشـر حضـور دارنـد،        اي
  .وجود دارد

اتفاق نظر امت اسالمي بر اينكه هيچ كس در دنيا خداوند متعال را با چشمانش 
  :نمي بيند

. امت اسالمي اتفاق نظر دارند بر اينكه هيچ كس در دنيا خداوند را با چشـمانش نمـي بينـد   
كـه  . بـه طـور خـاص   ) ص(ماي اسالمي اختالفي ندارند بجز بـراي پيـامبر   در اين مورد، عل

نفـي كـرده و برخـي ديگـر آن را     ) ص(اي از آنان رؤيت خدا با چشم را بـراي پيـامبر    عده
اخـتالف نظـر   » الشـفا «در كتـاب خـود،   1قاضـي عيـاض  . اثبات مي كننـد ) ص(براي پيامبر 

                                                
او امام و عالمه و حافظ، شيخ االسالم قاضي ابوالفضل عياض بـن موسـي يحصـبي اندلسـي سـپس       -1

فـات بـديع و ارزشـمندي    سبتي، مالكي مذهب، عالم مغرب و امام حديث در عصر خـود و صـاحب تألي  
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در دنيـا بـراي   ) ص(ع بـه رؤيـت خـدا    صحابه رضي اهللا عنهم و علماي پس از آنان را راجـ 
) ص(نقل كرده و آورده كـه عايشـه رضـي اهللا عنهـا انكـار كـرده كـه پيـامبر         ) ص(پيامبر 

آيــا محمــد، : مســروق از عايشــه ســؤال كــرد. پروردگــارش را بــا چشــم ســر ديــده باشــد 
مويم از آنچه گفتي سيخ شـد، سـپس   : پروردگارش را ديده است؟ عايشه در جواب گفت

كس براي تو نقـل كنـد كـه محمـد، پروردگـارش را ديـده اسـت، دروغ گفتـه         هر : گفت
و جماعتي از صحابه قائل به گفتـه عايشـه رضـي اهللا    : سپس قاضي عياض مي گويد. 1است

 .  عنها هستند

                                                                                                                     
 – 212صفحات  20، ج"سير أعالم النبالء"شرح حالش در كتاب . ق وفات يافت.هـ 504به سال . است
 .آمده است 202 – 195، صفحات "الشفا"متني كه شارح نقل كرده، در كتاب . آمده است 218

 – 49صص  6ود، ج؛ احمد در مسند خ177: ؛ مسلم به شماره7380و  4855: هاي بخاري به شماره -1
، »التحفـة «همـان طـور كـه در     "السنن الكبـري "؛ نسائي در 3278و  3068: هاي ؛ ترمذي به شماره50
و  223، 222، صـفحات  »التوحيـد «؛ ابن خزيمـه در  60آمده است؛ ابن حبان به شماره  311ص  12ج

ـ : لفظ مسلم اين است؛ مسروق گفـت . آن را روايت كرده اند 50ص 27؛ و طبري ج224 زد عايشـه بـه   ن
اي ابوعايشه، سه چيز است كه هر كس به يكي از آنهـا قائـل باشـد،    : ديوار تكيه داده بودم، عايشه گفت

هر كـس گمـان كنـد كـه     : آن سه چيز كدامند؟ عايشه گفت: گفتم. تهمت بزرگي به خدا نسبت داده است
مـن بـه ديـوار    : گويـد  مسروق. پروردگارش را ديده، تهمت بزرگي به خدا نسبت داده است) ص(محمد 

به من نگاه كن و صبر كن و بر مـن عجلـه مكـن،    ! اي مادر مؤمنان: تكيه داده بودم، آنگاه نشستم و گفتم
او را در افق روشـن ديـده   «): 23: تكوير( )وَلَقد رآه باألفقِ المبينِ(: مگر خداوند عزّ وجلّ نفرموده است

؟ عايشـه  »و همانا در يك نزول ديگر هـم او را ديـده اسـت   «): 13: نجم() وَلَقد رآه نَزلَةً أُخري(. »است
إّنمـا هـو   «: پرسيدم، آن حضرت فرمود) ص(من اولين فرد اين امت بودم كه اين سؤال را از پيامبر : گفت

جبريل، َلم أره علي صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقـه  
همانا آن، منظور جبرئيل است كه غير از اين دو بار او را بر شكل و قيافـه  «: »اء إلي األرضما بين السم

او را ديدم كه از آسمان با خلقت و قيافه خيلي بزرگ فـرود آمـد كـه قيافـه اش بـه      . واقعي اش نديده ام
ال ُتدركُـه  (: يـد مگر نشنيده اي كه خداوند مـي فرما : آنگاه عايشه گفت. »اندازه ميان آسمان و زمين بود

ديـدگان، او را درنيابنـد و اوسـت كـه     «): 103: انعـام ( ) األبصار وهو يدرك األبصار وهواللَّطيف الخَبيرُ
وماكانَ لبشـرٍ  (: آيا نشنيده اي كه خداوند مي فرمايد. »ديدگان را در مي يابد و او باريك بين آگاه است 

حياً أو من واهللاُ إلَّا و هكّلمأن ي        كـيمح علـي ه ا يشَـاء إنـَّ مـ ه ِبإذنـ يوح والً فَيـ رسلَ رسـجابٍ أو يح راء( 
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در اين مسأله اختالف نظر وجـود  . كه اين قول از ابن مسعود و ابوهريره، مشهور است
و متكلمان، قائل به محال بودن رؤيت خدا در دنيا بـراي   دارد و جماعتي از محدثان و فقها

با چشـمانش  ) ص(از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت است كه پيامبر . هستند) ص(پيامبر 
   1.پروردگارش را ديده است

پروردگـارش را بـا قلـبش ديـده     ) ص(از ابن عباس روايت كرده كـه پيـامبر    2و عطاء
   1.است

                                                                                                                     
وحي يا از فراسوي حجابي، ] از راه[و هيچ بشري را نرسد كه خدا با او سخن بگويد جز «): 51: شوري(

  .»يا رسولي بفرستد كه به اذن او هر چه بخواهد وحي كند
چيـزي از كتـاب   ) ص(و هر كس گمان كند كه رسول خـدا  : ايشه گفتع. همانا او واال مقام حكيم است

يا أيها الرسولُ بّلغِ (: خدا را كتمان نموده، تهمت بزرگي به خدا نسبت داده است، چون خداوند مي فرمايد
   اَلتَه رِسـ لَّغـتل َفمـا بوإن لم تَفع كبن رم ا أنزِلَ إليكه از جانـب  آنچـ ! اي پيـامبر «):  67: مائـده ( )م

: عايشه گفت. »پروردگارت بر تو نازل شده ابالغ كن، و اگر اين كار را نكني رسالت او را انجام نداده اي
خبر آينده را مي دهد، تهمت بزرگي را بـه خـدا نسـبت داده اسـت،     ) ص(و هر كس گمان كند كه پيامبر 

جـز  : بگـو «):  65: نمل( )رضِ الَغيب إلَّا اهللاُقُل َلا يعَلم من في السّموات و األ(: چون خداوند مي فرمايد
 .»خدا، كسي در آسمانها و زمين، غيب نمي داند

: ، به شـماره »السنة«، ابن ابي عاصم در 201، ص»التوحيد«؛ ابن خزيمه در 4716: بخاري به شماره -1
؛ و 56: ؛ ابن حبان در صحيح خود، بـه شـماره  110، ص15؛ طبري در ج3134: ؛ ترمذي به شماره426

از طريق سفيان بن عمرو بن دينـار از عكرمـه، از ابـن     363 – 362صص  2حاكم در مستدرك خود، ج
: اسـرائ () وما جعلَنا الرُّؤيا الَّتي أرينـاك (آيه : عباس رضي اهللا عنهما روايت كرده اند كه ابن عباس گفت

منظور رؤياي چشم اسـت  » ...قرار داديم] صرفاً براي امتحان مردم[و خوابي را كه به تو نمايانديم «): 60
اين روايت موقوف بر ابـن عبـاس اسـت و در رؤيـت،     . نماياند) ص(كه خداوند در شب معراج به پيامبر 

مراجعـه   39ص 3، ج»زادالمعـاد «به كتـاب  . نص و صريح نيست، چون متعلق رؤيت را ذكر نكرده است
 .كنيد

عطاء بن ابي رباح قريشي، برده آزاد شده قريشـي هـا، و    او امام و شيخ االسالم، مفتي حرم، ابومحمد -2
. او انساني ثقه و مورد اعتماد، فقيه و دانشمند بود و احاديث زيادي را روايت كرده اسـت . اهل مكه است

 29: شماره 5، ج»سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . ق دار فاني را وداع گفت.هـ 115او به سال 
 .آمده است
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امـا وجـوب رؤيـت    «: قواعدي را ذكر كرد و آنگاه گفتسپس قاضي عياض اقوال و 
و اعتقاد به اين كه پروردگارش را با چشم خود ديده، مطلبـي اسـت   ) ص(خدا براي پيامبر 

و آنچه در اين زمينه بـدان تكيـه مـي شـود،     . كه دليل قطعي و نصي درباره آن نيامده است
در ايـن زمينـه نقـل شـده و      اختالف نظر صـحابه و تـابعين  . آيه موجود در سوره نجم است

اين گفتاري كـه قاضـي عيـاض    . »ممكن است) ص(احتمال رؤيت خدا در دنيا براي پيامبر 
رحمه اهللا اظهار داشته، درست است؛ زيرا رؤيـت خـدا در دنيـا ممكـن اسـت؛ چـون اگـر        

بـا  ) ص(اما نصي وارد نشده كه پيامبر . آن را درخواست نمي كرد) ع(ممكن نبود، موسي 
سر پروردگارش را ديده باشد بلكه حديث وارد شده كه بر نفـي رؤيـت خـدا بـراي     چشم 
و آن هم حديثي است كـه مسـلم در صـحيح خـود از ابـوذر      . داللت مي كنند) ص(پيامبر 

پرسيدم، آيا پروردگـارت  ) ص(از رسول خدا : رضي اهللا عنه روايت كرده كه ابوذر گفت
در روايـت  » خدا نور است، چگونه من او را مي بينم؟« 2»نور أنی أراه«: را ديده اي؟ فرمود

                                                                                                                     
از طريق ابن ابي شيبه، از حفـص، از عبـدالملك، از عطـاء، از     176: در صحيح خود به شمارهمسلم  -1

. پروردگارش را با قلـبش ديـده اسـت   ) ص(پيامبر : ابن عباس آن را روايت كرده كه ابن عباس مي گويد

����������m��tمسلم از طريق ديگري آن را از ابن عباس روايـت كـرده كـه راجـع بـه دو آيـه        ��s��r����v��u

wl��   ) 11: الـنجم:( »   قلب او آنچه را كـه ديـد، دروغ نگفـت «�m��a��`��_����~��}l )نجما
: ل

با قلبش دوبـاره خداونـد را   ) ص(پيامبر : ، گفت»و همانا در يك نزول ديگر هم او را ديده است« ):١٣
؛ و 131، ص»التوحيـد «؛ ابـن خزيمـه در   3281؛ ترمـذي بـه شـماره    52ص 27و طبري ج. ديده است

از طريق سماك، از عكرمه، از ابن عباس روايت كرده كه ابن عبـاس   911و  910اللكائي به شماره هاي 
 .با قلبش دوبار پروردگارش را ديده است) ص(همانا پيامبر : مي گويد

احمد در مسـند  . آن را روايت كرده اند 770: ، به شماره»اإليمان«؛ ابن منده در 178: مسلم به شماره -2
نـوري را ديـده ام،   «: » َقد رأيُته نوراً أنّـي أراه «: آن را با اين لفظ روايت كرده است 147ص 5د، جخو

اين حديث شاهد ديگري از روايت ابن عمر به طور مرفوع دارد كه در آن پيـامبر  » چگونه او را مي بينم؟
روز قيامـت، اولـين روزي   «: » عزّ وجـلّ يوم القيامةِ أول يومٍ َنَظرت فيه عين إلي اهللاِ «: مي فرمايد) ص(

 6، ج»الـدرالمنثور «بـر اسـاس آنچـه كـه سـيوطي در      . »است كه چشم به خداوند عزوجل نگاه مي كند
همچنين اين حديث شـاهد مرسـلي دارد كـه ابوسـعيد     . آورده، دارقطني آن را روايت كرده است 191ص

 .ده استآن را روايت كر 49، ص»الرد علي الجهمية«دارمي در كتاب 
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همچنين مسـلم از ابوموسـي اشـعري    . »نوري را ديده ام«: » رأيت نوراً«: ديگري آمده است
پنج جمله را براي ما بيـان كـرد،   ) ص(رسول خدا : رضي اهللا عنه روايت كرده كه او گفت

ن ينام، يخفض القِسطَ ويرفَعه، يرفَع إلَيه عملُ اللُّيلِ قَبـلَ  إنَّ اَهللا لَا ينام، ولَا ينبغیِ لَه أ«: فرمود
 ورالن هجابلِ اللُّيلِ، حمهارِ قَبلَ علُ النمهارِ، وعلِ النمع– وفی رواية : ارالن–    ،ـفَهلَـو کَش

هلقن خم هرصب هی إلَيها انتم جهِهو اتحبهمانا خداوند نمي خوابـد و بـرايش   «: 1»ألحرقَت س
عمل شـب قبـل از عمـل    . ترازوي اعمال را باال و پايين مي آورد. سزاوار نيست كه بخوابد

و در  -حجاب و پرده او، نـور . روز، و عمل روز قبل از عمل شب به سوي او بلند مي شود
عـالي مـي   است اگر آن را كشـف مـي كـرد، قطعـاً انـوار بـاري ت       –روايت ديگري، آتش 

« : »رأيـت نـوراً  «) ص(، معناي گفته ابوذر، از زبان پيامبر -واهللا اعلم–بنابراين . »سوخت
نورٍ «: و معنـاي فرمـوده  . آن حجاب را ديده است) ص(اين است كه پيامبر » نوري را ديدم

ی أراهنوري اسـت كـه همـان حجـاب     »خداوند نور است، چگونه من او را مي بينم؟«: »أن ،
يعني چگونه او را مي بينم در حالي كـه نـور،    »فأنی أراه«. مانع از رؤيت خداست است كه

پس ايـن حـديث بـه    . حجاب است كه ميان من و خداست و مرا از ديدن خدا منع مي كند
عثمـان بـن سـعيد    . در ايـن دنيـا را نفـي مـي كنـد     ) ص(صراحت، رؤيت خدا بـراي پيـامبر   

  .كرده است دارمي، اتفاق نظر صحابه بر آن را نقل
بيشتر از نياز ما به بيـان و اثبـات   ) ص(نياز ما به بيان و اثبات رؤيت جبرئيل براي پيامبر 

است گرچه رؤيت خداوند متعال، عظيم تـر و واالتـر اسـت،    ) ص(رؤيت خدا براي پيامبر 
  .متوقف نيست) ص(چون به طور قطع نبوت بر ثبوت رؤيت خدا در دنيا براي پيامبر 

                                                
قولـه صـلي اهللا عليـه    «، بـاب  »في اإليمان«، در مبحث 179: اين حديث در صحيح مسلم، به شماره -1

؛ ابن منـده  195: ؛ ابن ماجه به شماره405ص 4احمد در مسند خود، ج. آمده است» أنّ اهللاَ الينام: وسلم
ـ 266: ؛ ابن حبان به شماره779و  778، 776، 775: به شماره هاي ؛ 19، ص»التوحيـد «ه در ؛ ابن خزيم

آن را آورده  181 – 180، صـص  »األسماء والصفات«؛ و بيهقي در كتاب 304، ص»الشريعة«آجري در 
 .اند
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بدون احاطه بر آن و بدون معلوم بودن كيفيت «» بغيرِ إحاطة والکيفية« :گفتار طحاوي
، اين به خاطر كمال عظمت و شكوه خداوند سبحان است كـه ديـدگان او را در نمـي    »آن

، همان طور كه علم به خدا حاصل مي شـود ولـي علـم    2و بدان احاطه پيدا نمي كنند 1يابند
�m���V��U:؛ خداونـد متعـال مـي فرمايـد    محيط و همه جانبه بـه او حاصـل نمـي شـود    

���_�����Wl )و مـي فرمايـد  . »ديـدگان، او را در نيابنـد  «): 103: األنعام :�m�����¹����̧

��¼��»������ºl )و آنان به او احاطه علمي ندارند« ):110: طه«.  
 :تأويل معتزله در خصوص رؤيت خدا، حتريف کالم خدا و رسول خداست

الَ ندخلُ فی «: تا آنجا كه مي گويـد  »ه علی ماأراد اَهللا و علمهوتفسير«: عبارت طحاوي
و تفسير آن همان است كه خدا اراده كـرده و  «: »ذلک متأوِلين بآرائنا، وال متوهمين بأهوائنا

در اين زمينه وارد تأويل به رأي خودمـان نمـي   : تا آنجا كه مي فرمايد... آن را دانسته است
يعنـي ماننـد كـاري كـه     . »از هواي نفساني دچار وهم و گمان نمي شـويم  شويم و با پيروي

و اين، تحريف كالم خـدا  . معتزله در خصوص رؤيت خدا با نصوص قرآن و سنت كردند
تأويل درست آن است كـه موافـق سـنت باشـد و تأويـل      . از جاي خود است) ص(و پيامبر

كـه دليلـي از سـياق بـر آن     باطل، برعكس آن است كه مخالف سنت باشد پس هر تأويلي 
داللت نكند و همراه آن قرينه اي نباشد كه اقتضاي آن را بكند، اين تأويـل، چيـزي اسـت    
كه خداوند روشنگر و هدايت كننده در كالمش قصد آن را نكرده است، چون اگر آن را 
قصد كرده بود، قطعاً همراه كالم، قرينه هايي مـي آورد كـه بـر معنـاي مخـالف ظـاهرِ آن       

اللت كنند تا اينكه شنونده دچار خطا و اشتباه نشود؛ چون خداوند كالمـش را بـه عنـوان    د
روشنگر و هدايت كننده نازل نموده، پس اگر منظورش، خالف ظاهر كالم باشد و همـراه  
آن قرائني نياورد كه بر معنـاي مخـالف ظـاهر كـالم داللـت كنـد، آن وقـت، ايـن كـالم،          

                                                
آمده است، و آنچه در اينجـا ذكـر شـده، بـر     » او را نمي بينند«: »التراه«در اصل نسخه هاي خطي،  -1

 .اساس نسخه چاپ شده مكه مي باشد
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بنابراين، تأويل خبر دادن از مراد مـتكلم اسـت؛ نـه اينكـه     . روشنگر و هدايت كننده نيست
  .چيز تازه اي را ايجاد كند

بسياري از علما در اين زمينـه بـه خطـا رفتـه انـد، چـون منظـور، فهـم مـراد مـتكلم از           
  .كالمش است

معناي لفظ، چنين و چنان است، اين عبارت، خبر دادن از چيـزي  : پس اگر گفته شود
در اين صـورت اگـر ايـن خبـر     . رده و آن را مد نظر داشته استاست كه متكلم قصدش ك

  .مطابق با مراد متكلم نباشد، دروغ بستن به زبان متكلم است

  :راههايي كه مراد متكلم به وسيله آنها شناخته مي شود
  :مراد متكلم از راههاي متعددي شناخته مي شود

  .خود متكلم به اراده كردن آن معنا تصريح كند -1
ظي را كه در وضع معناي ظاهري دارد، استعمال كند و همراه كالم، قرينه اي را لف -2

پـس چگونـه اسـت كـه اگـر همـراه       . نياورد كه بيان كند او آن معنـا را اراده نكـرده اسـت   
كالمش، قرينه اي بياورد كه نشان دهد او حقيقت كالم و معنايي كه براي آن وضع شـده،  

و «): 164: النسـاء ( �m����m��l���k��j��ilاراده كرده است؟ ماننـد ايـن آيـه    
إنکم ترونَ ربکُم عياناً «: يا در حديث آمده است. »خدا با موسي به طرز خاصي سخن گفت

ابحها سدون ة لَيسفی الظَّهير مسّرونَ الشهمانا شما پروردگارتان را آشكارا مي « 1»کَما ت
ايـن عبـارات، از   . »ه هوا ابـري نيسـت، مـي بينيـد    بينيد همان طور كه خورشيد را در ظهر ك

پس هـر گـاه كسـي مـراد     . مواردي است كه شنونده به منظور متكلم يقين حاصل مي كند
متكلم را در عبارتي بيان كند كه حقيقت لفظي كه براي مرادش وضع شده همراه با قـرائن  

گاه كـالم را بـا    اما هر. مؤكد بر آن داللت كند، در اين صورت او در خبرش صادق است
عباراتي تأويل كند كه بر مراد مـتكلم داللـت نـدارد و قرائنـي نباشـد كـه بـر مـراد مـتكلم          
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داللت كند، در اين صورت خبر دادن به اينكه، اين مراد متكلم است، دروغ بستن به زبـان  
  .متكلم، و تأويل به رأي و پيروي از هواي نفساني است

كالم را بر فالن معني حمل مي كنيم يا كالم را : دحقيقت امر، مانند اينكه كسي بگوي
به فالن معني تأويل مي كنيم، اين كار از باب دفع داللت لفظ بر معنايي كـه بـرايش وضـع    
شده، مي باشد؛ زيرا طرف مقابلش هر گاه به وسيله آن كالم عليـه او اسـتدالل نمايـد، و او    

آن را برخالف ظـاهر كـالم،   : مي گويد نتواند لفظ را دفع نمايد، معنايش را دفع مي كند و
  .حمل مي كنم

بلكه اين حمل معناي ديگري دارد كه آن را نياورديد، و آن معنـا هـم   : اگر گفته شود
اين است كه وقتي محال باشد از يك لفظ، حقيقت و ظاهرش مد نظر باشـد و نتـوان آن را   

ده ظاهر لفظ اسـتدالل مـي   تعطيل و بي فايده نمود، در اين صورت به ورود لفظ و عدم ارا
  .كنيم براينكه مراد متكلم، معناي مجازي لفظ است نه معناي حقيقي

پس در اين صورت لفظ را بر معناي غير ظاهرش از جهت داللت حمل كـرده ايـم و   
  .معناي تازه اي را ايجاد نكرده ايم

ن كـه ايـ  . اين مطلب همان خبر دادن از مـراد مـتكلم اسـت   : در جواب گفته مي شود 
و محـال اسـت كـه مـتكلم خـالف       –همچنان كه گذشـت   -. خبر يا راست است يا دروغ

حقيقت و ظاهر كالم را اراده كند و معنايي كه اراده كرده براي شنونده روشن نكند، بلكه 
  .همراه كالمش قرينه اي مي آورد كه اراده معناي حقيقي را مؤكد سازد

مش، خـالف ظـاهر كـالم را اراده كنـد     ما منكر نيستيم كه متكلم ممكن است در كال
ليكن مـا منكـر   . زماني كه قصد پوشاندن مطلبي بر شنونده و گمراه كردن او را داشته باشد

اين هستيم كه متكلم وقتي كه قصد توضيح و بيان و روشني و فهماندن مرادش را دارد، از 
ش را بـه گونـه   حاال وقتي كه متكلم مراد. كالمش، خالف حقيقت و ظاهرش را اراده كند

اي مؤكد مي سازد كه معناي مجازي و غير ظاهر لفظ را نفي مي كند و چنـدين بـار آن را   
  تكرار مي كند و مثل ها و نمونه هايي را براي آن مي آورد، وضعيت چگونه بايد باشد؟
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  :ميان نقل صحيح و عقل صريح هيچ گونه تعارضي نيست
إلّا من سلَّم لَلّه عز  وجلّ ولرسوله صلی اهللا عليه وسلم، فإنه ما سلم فی دينه « : گفته طحاوي

همانا كسي دين سالمي ندارد مگر كسي كه خودش را «: »وردّ علم ما اشتبه عليه إلی عالمه
، يعني »نمايد و علم آنچه كه بر او مشتبه شده به عالمش برگرداند) ص(تسليم خدا و پيامبر
صوص قرآن و سنت نمايد و با شك و ترديـدها شـبهات و تأويـل هـاي     خودش را تسليم ن

عقل به خالف آنچه : يا نگويد. باطل، بر نصوص قرآن و سنت، اعتراض و ايراد وارد نكند
پس هر گاه عقـل  ! و عقل، اصل است و نقل فرع! كه نقل اظهار مي دارد، گواهي مي دهد

تعـارض نقـل صـحيح و عقـل صـريح      ! مو نقل با هم تعارض داشتند، عقل را مقدم مي كني
هرگز امكان ندارد، اما هر گاه گمان بر اين رفت كه عقل و نقل با هـم تعـارض دارنـد، در    
اين صورت اگر نقل، صحيح باشد، اين نقل، معقول است و اگر دقت و تأمـل شـود، عقـل    

ر ايـن  هم بدان پي مي برد و دليل عقلي آن را پيدا مي كند، و اگـر نقـل، صـحيح نباشـد، د    
  .صورت نقل اساساً معارض عقل نيست

و . بنابراين، هرگز تصور نمي شود كه عقل صريح با نقل صحيح تعارض داشـته باشـد  
هر گاه عقل و نقل با هم تعارض داشته باشند، نقل را مقدم مي كنيم؛ زيرا جمع : گفته شود

و رفـع هـر دو   ميان مدلول عقل و نقل كه با هم تعارض دارند، جمع ميـان نقيضـين اسـت،    
و مقدم كردن عقل بر نقل، محال است؛ چون عقـل بـر صـحت    . مدلول، رفع نقيضين است

بدان خبر داده، داللـت مـي كنـد، پـس اگـر نقـل را       )ص(سمع و وجوب قبول آنچه پيامبر
باطل و رها كنيم و عقل را بگيريم، داللت عقل را باطل نموده ايـم و اگـر داللـت عقـل را     

صورت عقل صالحيت آن را ندارد كه با نقل تعـارض داشـته باشـد؛     باطل گردانيم در اين
بنابراين مقدم نمـودن  . زيرا چيزي كه دليل نيست، صالحيت تعارض با هيچ چيزي را ندارد

عقل بر نقل، موجب عدم تقديم آن مي شود، از ايـن رو مقـدم نمـودن آن بـر نقـل، جـايز       
ت كه بر صـدق و راسـتي و صـحت    اين گفتار، روشن و واضح است؛ زيرا عقل اس. نيست

پـس اگـر   . سمع داللت دارد و خبر عقل مطابق چيزي است كه از آن خبر داده شده اسـت 
جايز باشد كه داللت عقل به خاطر بطالن نقل، باطل باشد، الزم مي آيـد كـه عقـل، دليـل     
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صحيحي نباشد و هر گاه عقل، دليل صحيحي نباشد، جايز نيست كه در هـيچ حـالي از آن   
وي شود صرف نظر از اينكه مقدم شود؛ بنـابراين، مقـدم نمـودن عقـل بـر نقـل ، سـبب        پير

  1.نقص وارد كردن به خود عقل مي شود

  ):ص(وجوب تسليم كامل شدن به پيامبر
شـد و از اوامـرش فرمـانبرداري شـود و     ) ص(از اين رو واجب است كه كامالً تسليم پيامبر

مـي  » معقـول «د بدون آنكه با گمان باطلي كهواجب است كه خبر او را قبول و تصديق نمو
نامند با آن معارضه كند يا شبهه يا شكي در آن ايجاد كنـد، يـا آراء و نظـرات انسـان هـا و      

را ) ص(پس واجب است كه انسان فقط سـنت پيـامبر  . زباله ذهن هايشان بر آن مقدم نمايد
و چـرا را بـراي اوامـر و    حكَم و داور قرار دهد و فقط سر تسليم و فرمـانبرداري بـي چـون    

خم كند همچنان كه پرستش و خضوع و ذلت و بازگشـت و توكـل   ) ص(دستورات پيامبر
  . را فقط مختص خداوند فرستنده گردانيده است

دو توحيدي كه بنده فقط و فقط به وسيله آن دو، از عذاب خدا نجـات مـي   
  : يابد

نجـات پيـدا مـي كنـد؛ يعنـي       پس اين دو توحيد هستند كه بنده فقط و فقـط بـه وسـيله آن   
، و )يگانه دانستن خدا براي پرستش و خضوع و ذلـت و بازگشـت و توكـل   (توحيد مرسِل 

براي پيروي بـي چـون و چـرا از اوامـر و     ) ص(يگانه دانستن پيامبر(توحيد پيروي از رسول 
  ).دستوراتش

اضـي  نمي برد و بـه حكـم ديگـران ر   ) ص(پس انسان مؤمن داوري را پيش غير پيامبر
اي درنـگ نمـي كنـد و از تصـديق خبـر       نمي شود و براي تنفيذ و اجـراي اوامـرش لحظـه   

و عرضه كردن آن بر قول استاد و پيشـوا و صـاحب مـذهبش و هـر كسـي كـه       ) ص(پيامبر
بـه او اعـالم كردنـد،    ) ص(اگر آنان خبر پيامبر. مورد احترامش است، لحظه اي نمي ايستد

) ص(اما اگر خبر پيـامبر . را قبول مي كند) ص(خبر پيامبراو آن را اجرا و عملي مي كند و 
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را به او اعالم نكردند، در اين صورت اگر به دنبال سالمت در دينش است، آن خبـر را بـه   
را از جاهـاي خـود تغييـر داده و تغييـر     ) ص(اگر چنين نكند خبـر پيـامبر  . آنان واگذار كند

  .ويل مي كنيمآن را تأ: دادنش را تأويل نام نهاده و مي گويد
پروردگـارش را   –غيـر از شـرك بـه خـدا      –در اين صورت اگر بنده بـا هـر گنـاهي    

مالقات نمايد، برايش بهتر است از اينكه با اين حال و وضـعيت، پروردگـارش را مالقـات    
  .نمايد

بلكه هر گاه حديث صحيحي به او مي رسد، خودش را براي پذيرش آن به گونـه اي  
  .شنيده است) ص(آن را مستقيماً از رسول خدا آماده مي كند كه گويي

شنيده، آيـا بـه خـود اجـازه     ) ص(در اين صورت كه حديثي را مستقيماً از رسول خدا
مي دهد كه قبول و عمل كردن به آن را به تأخير اندازد تا اينكه آن را بـه رأي و سـخنان و   

ه بـه پيـروي از آن   مذهب فالني عرضه كند و با آن بسنجد؟ بلكه واجب است كه بالفاصـل 
به خاطر ) ص(و فرموده پيامبر. حديث مبادرت ورزد بدون آنكه به چيز ديگري توجه كند

مخالفت با رأي فالن كس بر كسي مشتبه نمي شـود بلكـه آراء و نظـرات كسـي بـه خـاطر       
نـص  . ، مشتبه مي شـود و بايـد در صـحت آنهـا شـك كـرد      )ص(مخالفت با فرموده پيامبر 

با قياس تعارض ندارد بلكه بايد تمام قياس هايي كـه مخـالف فرمـوده    ) ص(فرمايش پيامبر
به خاطر خيال ) ص(كالم پيامبر . هستند، دور انداخته شوند و ملغي اعالم شوند) ص(پيامبر

آري، دليـل عقلـي   . و گماني كه معقول مي نامند، از حقيقـت خـود تغييـر داده نمـي شـود     
هـر حـال اصـل بـر پـذيرش حـديث صـحيح         ممكن است، مجهول و ناشناخته باشد امـا در 

  .است) ص(پيامبر
بر موافقت با رأي فالني و فالني متوقف نمي شود حـاال  ) ص(و پذيرش فرموده پيامبر

  .اين فالني هر كس باشد، فرقي نمي كند
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، از 1انس بن عياض براي ما نقل كرد كه ابوحازم از عمرو بن شعيب: امام احمد گويد
من و برادرم در جايي نشسـته  : ش براي ما نقل كرد كه او گفتپدرش، او هم از پدر بزرگ

مـن و  . بوديم كه آن قدر دوست داشتني بود كه بـا شـتران سـرخ مـوي عـوض نمـي كـنم       
در كنـار يكـي   ) ص(برادرم به آنجا روي آورديم، ديديم كه بزرگاني از ياران رسول خدا

همـديگر جـدا كنـيم و در     دوست نداشتيم كه آنان را از. از درهاي آن حضرت نشسته اند
آنان در اين حال ناگهان آيه اي از قـرآن  . پس در گوشه اي نشستيم. ميان آنان قرار گيريم

آنگـاه  . را خواندند و در آن به بحث و خوض پرداختند تـا جـايي كـه صدايشـان بلنـد شـد      
با حالت عصباني و صـورت قرمـز بيـرون آمـد در حـالي كـه بـر سرشـان         ) ص(رسول خدا
مهالً يا قَوم، ذا أُهلکَت اُألمم من قَبلکُم، باختالفهِم علـی  «: اشيد و مي فرمـود خاك مي پ

أنبيائهِم، وضربِهِم الکُتب بعضها بِبعضٍ، إنُّ القرآن لَم ينزِل يکَذب بعضه بعضاً، إنمـا نـزلَ   
آرام باشـيد  «: »2ه، ما جهِلتم منه فَردّوه إلی عالمهيصدق بعضه بعضاً، فَما عرفتم منه، فَاعملُوا بِ

امتهاي پيش از شـما هـم بـه خـاطر اخـتالف بـا پيامبرانشـان و زدن كتـاب بـر          ! اي جماعت
همديگر هالك شدند؛ زيرا قرآن نازل نشده تا آيات آن همديگر را تكـذيب كننـد، بلكـه    

                                                
او امام و محدث، عمرو بن شعيب بن محمدبن عبـداهللا بـن عمـروبن عـاص، ابـوابراهيم و ابوعبـداهللا        -1

او زياد به مكه رفت و آمد مي كرد و علـم و  . قريشي سهمي، اهل حجاز، فقيه و محدث مردم طائف است
سـير  «شـرح حـالش در كتـاب     .ق وفات يافت.هـ 118وي به سال . دانش را انتشار و گسترش مي داد

 .آمده است 61شماره  5، ج »أعالم النبالء

و . آمـده اسـت   196و  195، 185، 181صـفحات   2اثـر امـام احمـد، ج   » المسـند «اين حديث در  -2
: ؛ و بغوي به شـماره 43، ص»أفعال العباد«؛ بخاري در 85: ، ابن ماجه به شماره»المصنف«عبدالرزاق در 

از طريق  2666: مسلم هم در صحيح خود، به شماره. اند و سند آن، حسن استآن را روايت كرده  121
:  او گفـت . رفـتم ) ص(روزي پيش رسـول خـدا  : روايت عبداهللا بن عمرو آورده كه عبداهللا بن عمرو گفت

پـس رسـول   . صداي دو نفري كه راجع به آيه اي از قرآن اخـتالف و نـزاع داشـتند، شـنيد    ) ص(پيامبر 
إّنما هلك من كانَ قـبلُكم  «: د در حالي كه خشم در چهره اش معلوم بود، آنگاه فرمودبيرون آم) ص(خدا

همانا امتهاي پيش از شما، تنها به خاطر اختالفشان در كتـاب آسـماني هـالك    «: »باختالفِهم في الكتابِ
 .شدند
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پـس هـر چـه از قـرآن     . را تصـديق كننـد  تنها بدين خاطر نازل شده كه آيات آن همديگر 
  .»دانستيد، بدان عمل كنيد و هر چه از آن ندانستيد، آن را به عالمش برگردانيد

��m��s��r����q��p: بدون شك خداوند سخن بدون علم را حرام كـرده؛ مـي فرمايـد   

��f��e�������d��c����b��a��`��_��~��}�������|��{��z��y���x��w����v���u���t

��h��g��m��l�����k��j��il )راف
پروردگار من تنها زشـتكاري را،  : بگو« )٣٣: ا�ع
چه آشكار و چه پنهان، و گناهكاري و زياده خواهي به ناحق را حرام كرده و اينكه چيزي 
را شريك خدا قرار دهيد كه دليلي درباره آن نازل نكـرده اسـت و يـا چيـزي را كـه نمـي       

��m��É���ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á: ديگـر مـي فرمايـد    در جـاي . »دانيد به خدا نسبت دهيـد 

���Ò��Ñ��Ð����������Ï��Î����Í��Ì���Ë��Êl )ــراء ــه  « :)36: اإلس ــزي را ك و چي
پس بر انسان بنـده واجـب اسـت كـه آنچـه را كـه خداونـد،        . »بدان علم نداري دنبال نكن

ي قرار دهد كه اتباع پيامبرانش را با آن مبعوث نموده و كتابهايش را با آن نازل نموده، حّق
و پيروي از آن واجب است و تصديق نمايد، كه ايـن حـق و درسـت اسـت و كـالم سـاير       
انسان ها بايد با آن سنجيده شود؛ اگر موافـق آن بـود، در ايـن صـورت حـق اسـت و اگـر        

و اگر معلوم نباشد كه آيا مخالف آن است يـا موافـق آن، بـه    . مخالف آن بود، باطل است
كالم، مجمل است و مراد متكلم را نمي داند، يـا اينكـه مـرادش را دانسـته امـا      خاطر اينكه 

آن را تصديق نموده يا تكذيب، در اين صورت از آن دسـت  ) ص(نمي داند كه آيا پيامبر 
  . برمي دارد و بدون علم سخن نمي گويد

  :اگر علوم مادی از غير پيامرب گرفته شود باکی نيست
) ص(براي آن اقامه شود و علمي كه مفيـد اسـت، پيـامبر    علم هم، آن است كه دليلي 

اسـت، لـيكن ايـن علـوم در امـور      ) ص(گاهي علم از جانب غير پيامبر . آن را آورده است
امـا در امـور دينـي و الهـي و معـارف      . دنيوي مي باشد مانند علم طب، رياضـي و زراعـت  

  . غيرگرفته شده و ال) ص(ديني، علم در آنها، آن است كه از پيامبر 
***  
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  .»وال تثبت قَدم اإلسالمِ إال علی ظَهرِ التسليمِ واإلستسالمِ«: قوله
  ».ثابت مي شود] خدا بودن[قدم اسالم تنها بر پشت تسليم و مطيع «: ترجمه

اين گفته، استعاره است، چون قدم حسـي انسـان تنهـا بـر پشـت چيـزي        :شرح عبارت
ت كه اسالم كسـي ثابـت نمـي شـود مگـر كسـي كـه        مفهوم عبارت اين اس. ثابت مي شود

تسليم نصوص قرآن و سنت شده و مطيع و فرمانبردار آنهـا شـده و بـر آنهـا اعتـراض وارد      
امام بخاري از امام محمـد  . نمي كند و با رأي و عقل و قياس خود با آنها معارضه نمي كند

جانـب خداسـت و    رسـالت از : رحمه اهللا روايت كرده كه او مـي گويـد  1بن  شهاب زهري
  .اين سخن جامع و مانع است. 2ابالغ رسالت بر رسول و تسليم رسالت بر ماست

  :عقل همراه نقل مانند مقلد همراه مجتهد است
عقـل همـراه   : اين مثل چنين اسـت . اين چه ضرب المثل زيبايي است براي نقل همراه عقل

پايين تر از اوست؛ زيرا عـامي  نقل، همانند عامي مقلد همراه عالم مجتهد است، بلكه بسيار 
پس هر گـاه يـك نفـر عـامي      . مي تواند عالم شود ولي عالم نمي تواند پيامبر و رسول شود

مقلّد يك نفر عالم را شناخت و عامي ديگري را راهنمـايي كـرد تـا پـيش آن عـالم بـرود       
 سپس مفتي عالم با راهنماي عامي اختالف كنند، در اين صورت بر مستفتي واجـب اسـت  

حـق بـا   : اگر راهنماي عامي بگويـد . كه قول مفتي عالم را قبول كند نه قول راهنماي عامي
                                                

هاب، ابوبكر قريشـي  او امام و دانشمند، حافظ زمان خود، محمدبن مسلم بن عبيد اهللا بن عبداهللا بن ش -1
سـيرأعالم  «شـرح حـالش در كتـاب    . ق وفات يافت.هـ 124به سال  وي. زهري مدني، مقيم شام است

 .آمده است 160شماره  5ج » النبالء

ايـن سـخن در داسـتاني كـه     : حافظ ابن حجر عسقالني مي گويـد . 503ص  13صحيح بخاري، ج  -2
سـفيان بـراي مـا    : حميدي مي گويد. ند، وجود داردو خطيب روايتش كرده ا» النوادر«حميدي در كتاب 

: »ليس مّنا من َشقَّ الجيـوب «): ص(اي ابوبكر اين فرموده پيامبر : مردي به زهري گفت: نقل كرد و گفت
علـم آن از جانـب   : به چه معناست؟ زهري گفـت »  هر كس گريبان و يقه اش را پاره كند، از ما نيست«

ابن ابي عاصـم در  . اين مرد، اوزاعي بود. دا و تسليم شدن به آن برماستخداست و ابالغ آن بر پيامبر خ
و ابن ابي دنيا، از دحيم، از وليدبن مسلم، از اوزاعـي آورده كـه   . ، آن را روايت كرده است»كتاب األدب«

 .  اين سؤال را از زهري پرسيدم و زهري در جواب چنين گفت: اوزاعي گويد
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من است نه با مفتي، چون من تو را راهنمايي كردم كه او مفتي است، پـس اگـر قـول او را    
بر قول من مقدم كني، در اصلي كه به وسيله آن دانستي كه او مفتي اسـت، عيـب و نقـص    

ه در فرع هم عيب و نقص وارد كـرده اي آنگـاه مسـتفتي بـه او مـي      وارد كرده اي در نتيج
وقتي تو گواهي دادي كه او مفتي است و او را به من نشـان دادي، بـراي ايـن مفتـي     : گويد

پـس موافقـت مـن بـا تـو در ايـن علـم        . گواهي دادي كه تقليد از وي واجب است نه از تو
و خطايت در مخالفت تو  با مفتـي كـه   . تمعين، مستلزم موافقت من با تو در هر مسئله نيس

البتـه او در  . از تو عالم تر است، مستلزم خطايت در علم تو به اينكه او مفتـي اسـت، نيسـت   
  .عين حال مي داند كه آن مفتي گاهي وقت خطا مي كند

و عقل مي داند كه رسول در خبري كه از جانب خداوند متعال آورده، معصوم و بـي  
و بـه  . و فرمـانبرداري از اوامـرش واجـب اسـت    ) ص(شدن به پيامبر پس تسليم . خطا است

ايـن قرآنـي   : طور بديهي و ضرورت از دين اسالم دانسته ايم كه اگر كسي به پيامبر بگويد
كه بر ما تالوت نموده اي و ايـن حكمتـي كـه بـراي مـا آورده اي، هـر كـدام دربردارنـده         

انسته ايم تناقض دارد و ما تنهـا بـه وسـيله    چيزهاي زيادي است كه با آنچه از راه عقلمان د
عقل خويش به صدق و راستگويي تو پي برده ايم، پس اگر تمام گفته هاي تـو را بپـذيريم   
در حالي كه عقل ما با آنها تناقض دارد، اين امر سبب وارد كردن عيب و نقص در چيـزي  

تقديم كـه كـالم تـو    پس ما مع. است كه به وسيله آن به صداقت و راستگويي تو پي برديم
موجب اقوال متعارض شده، از اين رو از كالم تو روي مي گردانيم و هـدايت و علـم را از   

چنين فردي، مؤمن به آنچه پيـامبر آورده نيسـت و پيـامبر هـم ايـن را از او      . آن نمي گيريم
نمي پذيرد، بلكه مي داند كه اين اگر درست بود، هر كس مي توانست به چيـزي از آنچـه   

آورده، ايمـان نيـاورد؛ چـون عقـل هـا متفـاوت و شـبهات، زيادنـد و شـياطين          ) ص(امبر پي
پيوسته وسوسه ها را در درون ها القا مي كنند؛ پس هر كس مي توانست چنين گفته اي را 

در حـالي كـه خداونـد متعـال     . در هر خبري كه پيامبر آورده و بدان امر نموده، اظهار دارد
و بـر پيـامبر   «):  54: نور)( 54: النور( ��m��V��U��T��[��Z���Y��X�����Wl: مي فرمايد

  .»جز ابالغ آشكار نيست] حكمي[
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�m��c���b��a��`��_��^��]��\l )پس آيا پيـامبران وظيفـه اي   « ):35: النحل
��m��m��l��k��j��i��h���g��f.»جز ابـالغ آشـكار برعهـده دارنـد؟    

��{���z��y��x��wv��u��t��s��r���q��p��onl )ــراهيم ): 4: إبـ
پـس  . براي آنها بيان كنـد ] حقايق را[و ما هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم، تا «

�m���n��m. »خدا هر كه را بخواهد گمراه و هر كـه را بخواهـد هـدايت مـي كنـد     

��t��s���r��q��p��ol )ــدة ــاب  « ):15: المائ ــور و كت ــدا ن ــب خ از جان
): 2 – 1: و زخـرف  2 – 1: دخـان ( )م والکتابِ املُبينِح(. »روشنگري براي شما آمده اسـت 

  .»كتاب روشنگر] اين[سوگند به . حا، ميم«

�m�����Æ��Å��Ä. »اينها آيات كتـاب روشـنگر اسـت   «): 1: يوسف()تلک َءايات الکتابِ املُبينِ(

��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç

���Õ��Ô������Ól )سخني نيست كه ساخته شده باشـد، بلكـه   ] قرآن[اين «): 111: يوسف
است كه پيش روي آن است، و شرح و بيـان هـر چيـز اسـت، و     ] كتابي[تصديق كننده آن 

  .»هدايت و رحمتي است براي مردمي كه ايمان مي آورند

��m��i��h��g��f���e��d��c��b��a��̀ ��_��^l 
مانان رهنمـود و رحمـت و   واين كتاب را كه بيانگر همه چيـز و بـراي مسـل   «):  89: النحل(

  .امثال اينها در قرآن، فراوان اند. »بشارتي است، بر تو نازل كرديم
پس امر ايمان به خدا و روز آخرت، يا پيـامبر راجـع بـه آن سـخن گفتـه كـه بـر حـق         

و اگـر پيـامبر بـا الفـاظي مجمـل و      . دومين گزينه، باطـل اسـت  . داللت دارد يا چنين نيست
ويد، ابالغ روشن را تبليغ نكرده است در حالي كه بهترين قرن محتمل درباره حق سخن گ

ها گواهي داده اند كه پيامبر، ابالغ روشـن را بـه بنـدگان خـدا رسـانده اسـت و در مكـاني        
در اصـول  ) ص(پس هر كس ادعا كند كـه پيـامبر   . عظيم خدا را بر آنان گواه گرفته است

  .تهمت زده است) ص(ر دين، ابالغ روشن را تبليغ نكرده است، به پيامب
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فَمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولَم يقنع بِالتسليم فَهمه، حجبه مرامه عن خالصِ «: قوله
حيحِ اإليمانوص ،افی املَعرِفَةوص ،وحيدالت« .  

بـه  هر كس به دنبال علمي باشد كه فراگرفتن آن علـم بـر او حـرام اسـت، و     «: ترجمه
تسليم قـانع نشـود، خواسـته اش او را از توحيـد خـالص و معرفـت پـاك و ايمـان صـحيح          

  .»محروم مي كند

  :نهي از سخن گفتن بدون علم در امور ديني
و هشـداري بيشـتر اسـت كـه در     . اين عبارت، تأييد و بيان كـالم قبلـي اسـت    :شرح عبارت

د؛ چون خداوند متعال مي اصول دين و حتي در غير اصول دين، بدون علم سخن گفته شو
��m��Ñ��Ð����Ï��Î����Í��Ì���Ë��Ê��É���ÈÇ��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á: فرمايـــــد

Ò����l )و چيزي را كه بدان علم نداري دنبال نكن، همانا گـوش و چشـم و   «): 36: إلسراء
  .»دل، از همه آنها بازخواست خواهد شد 

��m�q����p��o���n��m���l���k��j�����i��h��g��f��e���d��c���r
��{���z��y��x��w���v��u����t��sl )ــردم «): 4- 3: لحـــج ــي از مـ و برخـ

. درباره خدا بدون هيچ دانشي مجادله مي كنند و از هر شيطان سركشي پيروي مـي نماينـد  
مقرر شده كه هر كس او را ولي بگيرد بي ترديد او را گمراه مي كند و بـه  ) شيطان(بر وي 

_��`������m�^����]��\���i�����h�����������g��f���e���d��c�����b��a. »عذاب آتـش بكشـاند  
��{����z��y����x��w��v��ut��s���r���q��po��n��m��������l��k��jl 

و از ميان مردم كسي اسـت كـه بـدون هـيچ دانـش و بـي هـيچ رهنمـود و         «): 9 – 8: لحج(
از راه ] مـردم را [از سر نخوت، تا ] آن هم. [كتاب روشني درباره خدا به مجادله مي پردازد

در اين دنيا براي او خواري است و روز قيامت عذاب آتش سـوزان را بـه   . خدا گمراه كند
��m���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾���½��¼��»�����º��¹. »او مــــي چشــــانيم 

���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�����Ì��ËÊ��É��È������Ç��Æl )و «): 50: لقصـــــــص
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خـدا از هـواي نفـس خـود پيـروي كنـد؟ بـي        كيست گمراه تر از آن كه به غير از هدايت 
����m��¹. »ترديد خدا مردم ستمگر را هدايت نمي كند �̧�¶��µ��́ ���³��²��±

��Ì��Ë��Ê��É��È���ÇÆ��Å�Ä��Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼��»���º

Íl )آنان جز از گمان و هواي نفس خويش پيـروي نمـي كننـد، در حـالي     «): 3: لنجم
و ديگر آياتي كـه بـر ايـن مطلـب     . »رايشان آمده استكه از سوي پروردگارشان هدايت ب

  .داللت مي كنند
  :در سنت هم، ادله زيادي بر اين مطلب گواهي مي دهند؛ از جمله

: فرمودنـد ) ص(رسـول خـدا   : از ابوامامه باهلي رضي اهللا عنه روايت است كه گويد -
پـس از هـدايتي كـه بـر آن      هيچ قومي«: »دلَما ضلَّ قَوم بعد هدی کَانوا علَيه إلَّا أُوتوا اجلَ«

سپس اين آيه را تـالوت  . »بودند گمراه نشدند مگر اينكه دچار جدل و ستيزه جويي شدند
اين مثل را بـراي تـو نزدنـد مگـر از     «): 58: لزخرفا( ��m����Â����½¼�����»��º��¹��¸l: كرد

  1.حسن است حديثي: ترمذي آن را روايت كرده و مي گويد. »روي ستيزه جويي
إنَّ «: فرمودنـد ) ص(رسـول خـدا   : از عايشه رضي اهللا عنها روايت اسـت كـه گويـد    -

ماخلَص اِهللا األلَد الِ إلیجالر ضهمانا منفورترين انسانها در نزد خداوند، لجوج تـرين  «:  » أبغ
  .2روايت كرده اند» صحيحين«بخاري و مسلم آن را در . »دشمن است

                                                
؛ 256 – 252صـفحات   5؛ احمد در مسند خود، ج 48ن ماجه به شماره ؛ اب3250: ترمذي به شماره -1

ترمـذي آن  . آن را روايت كرده انـد  88 – 25؛ و ابن جرير، 8067: به شماره» المعجم الكبير«طبراني در 
آن را صحيح دانسته و ذهبي هـم بـا    448 – 447صص  2، ج »المستدرك«را حسن دانسته و حاكم در 

 .آن موافقت نموده است

بـه  . »)وهـو أَلـد الخصـام   : (قول اهللا تعـالي «، باب »في المظالم«؛ در مبحث 2457: بخاري به شماره -2
األلـد  «، بـاب  »فـي األحكـام  «در مبحـث   7188: ، و بـه شـماره  »في التفسير«در مبحث  4523: شماره
؛ 2976: ي به شـماره ؛ ترمذ»في األلد الخصم«، باب »في العلم«، مبحث 1668: ؛ مسلم به شماره»الخصم

آن را روايت  205و  62، 55صفحات  6؛ و احمد در مسند خود، ج 248ص  8نسائي در سنن خود، ج 
 .كرده اند
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  :نكرده است) ص(كه خودش را تسليم خدا و پيامبر  نقص توحيد كسي
نشده، توحيـدش نـاقص اسـت، چـون او از رأي و     ) ص(بدون شك كسي كه تسليم پيامبر 

يـا از كسـي تقليـد مـي     . هواي نفس خويش پيروي مي كند و بر اساس آن سخن مي گويد
پـس   .كند كه به رأي و هواي نفس خويش سخن مي گويد و بر مسير هدايت خـدا نيسـت  

خارج شود، به همان انـدازه، توحيـدش   ) ص(چنين كسي به هر اندازه از پيام و اوامر پيامبر 
ناقص است، چون او در اين زمينه، اله و معبودي غير از خدا را براي خود قرار داده اسـت؛  

  : خداوند متعال مي فرمايد
��m��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A

��R��Z��Y���X��WV��U��T��Sl )پس آيا ديدي كسي را كـه هـواي   «): 23 :لجاثيةا
  .يعني اميال و هواي نفساني خود را پرستش مي كند» ...خويش را معبود خود قرار داده

  :فساد و تباهي جهان، از سه گروه نشأت گرفته است
رحمـه  1بـن مبـارك  همانا فساد و تباهي جهان از سه گروه نشأت گرفته همچنان كه عبداهللا 

  :اهللا  مي گويد
القُلُوب ميتت وبالذُّن رأيت  

  و قَد يورِثُ الذُّلُّ إدمانها
گناهان را ديدم كه دلها را مي ميرانند و عادت داشتن به آنها، باعث ذلـت و خـواري   «

  .»مي شود
  و ترک الذُّنوبِ حياةُ القُلوبِ

  وخير لنفِسک عصيانها
، مايه حيات دلهاست و براي خودت بهتر اين است كـه از گناهـان   و ترك گناهان«   

  .»دوري كني
                                                

او امام و شيخ االسالم، ابوعبدالرحمن عبداهللا بن مبارك بن واضح حنظلي، برده آزاد شده آنان، سپس  -1
 181وي بـه سـال   . سودمند و زيـادي اسـت   مروزي، حافظ و ثقه و مجاهد پرهيزكار و صاحب تأليفات

 .آمده است 421 – 378صفحات  8، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . ق وفات يافت.هـ
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إلُّا املُلُوک ينالد دل أفسو ه  
  وأحبار سوٍء ورهبانها

و آيا جز پادشاهان و دانشمندان و راهبان بد كسي دين را به فساد و تباهي كشانده «   
  .»است؟

شريعت خدا اعتراض وارد مي كننـد و بـه    پادشاهان ستمگر با سياست هاي ظالمانه بر
وسيله سياستهاي ظالمانه خود با شريعت خدا مخالفت مي كنند و سياست هاي خـود را بـر   

  .مقدم مي دارند) ص(حكم خدا و پيامبر 
بـا آراء و قياسـهاي فاسـد خـود      –كه علماي خارج از شريعت هستند –دانشمندان بد 

و حـرام كـردن حـالل خـدا و پيـامبر      ) ص(پيامبر كه دربردارنده حالل كردن حرام خدا و 
، معتبر دانستن آنچه در دين ملغي شده و ملغي نمودن آنچـه در ديـن معتبـر اسـت، و     )ص(

مقيد نموده انـد و مقيـد كـردن آنچـه خـدا و پيـامبر       ) ص(مطلق نمودن آنچه خدا و پيامبر 
  .ساد و تباهي كشانده اندبه طور مطلق آورده اند و امثال آنهاست، دين و دنيا را به ف) ص(

راهبان هم، متصوفه هاي نادان اند كه با ذوق و وجد و احساس و خيال و كشف هـاي  
باطل و شيطاني خود كه دربردارنده تشريع كردن احكام دين كه خدا اجازه آن را نـداده و  
باطل كردن دين خدا كه به زبان پيامبرش تشريع كرده و تعـويض كـردن حقـايق ايمـان بـا      

هاي شيطان و اميال نفساني است، به حقـايق ايمـان و شـريعت اعتـراض و      نگ ها و حيلهنير
  .ايراد وارد مي كنند و بدين وسيله دين خدا را به فساد و تباهي كشانده اند

هر گاه سياست و شريعت با هم تعـارض پيـدا كننـد،    : پادشاهان سياستمدار مي گويند
هر گاه عقل و نقل با هم تعـارض پيـدا   : ي گوينددانشمندان بد م! سياست را مقدم مي كنيم

هـر گـاه   : و صاحبان ذوق و متصوفه هـاي نـادان مـي گوينـد    ! كنند، عقل را مقدم مي كنيم
  !ذوق و كشف با ظاهر شريعت تعارض پيدا كرد، ذوق و كشف را مقدم مي كنيم
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  :سخنان امام غزالي راجع به علم جدل و كالم
كـه از مهمتـرين و ارزشـمندترين    » إحياء علـوم الـدين  «كتاب  رحمه اهللا در1ابوحامد غزالي

آيا علم جدل و كالم همچـون  : »اگر بگويي«: كتابهايش و بلكه همه كتابهاست، مي گويد
يا مباح و يا مندوب؟ بدان كه علما در اين زمينه دچار غلو و زيـاده  2علم نجوم مذموم است

علم جدل و كالم، بدعت و حرام اسـت  : بعضي مي گويند. روي و افراط و تفريط شده اند
و بنده اگر با هر گناهي غير از شرك، خدا را مالقات كند، برايش بهتر از اين است كـه بـا   

يادگيري علم كالم، فرض اسـت  : عده ديگري مي گويند. علم كالم خدا را مالقات نمايد
ن عبـادت اسـت،   و علم كالم، برترين اعمال و بـاالتري . حاال يا فرض كفايه و يا فرض عين

شـافعي و  : غزالـي گويـد  . چون سبب محقق ساختن توحيد و حمايت از دين خدا مي شـود 
و تمامي ائمه حديث از سلف قائل به تحريم علم جـدل و  3مالك و احمدبن حنبل و سفيان

اهـل حـديث از   : او مي افزايـد . غزالي اقوال و عباراتي را از آنان آورده است. كالم هستند
بر تحريم آن اتفاق نظر دارند و سخت گيريهـايي كـه از آنـان در ايـن      سلف صالح همگي

كـه از ديگـران نسـبت بـه      –صـحابه  : آنان مي گويند. زمينه نقل شده، قابل شمارش نيست
تنها بـه ايـن خـاطر بـه علـم كـالم        -حقايق، داناتر و نسبت به ترتيب الفاظ، فصيح تر بودند

هلَـک  «: فرمودنـد ) ص(بـه همـين خـاطر پيـامبر     . دنپرداختند كه شر و بدي را به دنبال دار

                                                
او شيخ و امام متبحر و اعجوبه زمان، زين الدين، ابوحامد محمدبن محمدبن محمدبن احمـد طوسـي،    -1

ق دار .ه 505بـه سـال   . لسفه و اخالق مي باشدشافعي مذهب، غزالي، صاحب تأليفات زيادي در فقه و ف
در . آمـده اسـت   204شـماره   19، ج »سـير أعـالم النـبالء   «شرح حالش در كتـاب  . فاني را وداع گفت

كتابهايش، اشتباهات و خطاهايي وجود دارد كه اهل علم آنها را خاطرنشان ساخته اند و امام ذهبي اكثـر  
 . طالعات بيشتر بدان جا مراجعه شودبراي ا. آنها را در شرح حالش آورده است

يادگيري جدل و كـالم همچـون يـادگيري نجـوم، مـذموم      : آمده است» إحياء علوم الدين«در كتاب  -2
 است؟

او شيخ االسالم، امام حافظان، سرور دانشمندان اهل عمل در زمان خود، سفيان بن سعيدبن مسـروق   -3
ـ  161بـه سـال   . مجتهد و امير مؤمنان در حديث بوداو . بن حبيب، ابوعبداهللا ثوري كوفي مي باشد ق .هـ

 .شرح حال زيبايي دارد 82: شماره 7، ج »سير أعالم النبالء«او در كتاب . درگذشت
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موشكافان و كساني كه در بحث و بررسي، خيلي به عمـق مطلـب مـي رونـد،     «: 1»املُتنطّعونَ
  ».هالك شدند

اينان همچنين استدالل نموده اند كه اگر علم كالم، جزو دين بـود، قطعـاً مهـم تـرين     
راه آن را يـاد مـي داد و عالقمنـدان و     بدان امر مي كـرد و ) ص(چيزي بود كه رسول خدا

  .صاحبان اين علم را مي ستود
سپس غزالي بقيه استدالل هاي اينان را ذكر كـرده و آنگـاه اسـتدالل گـروه ديگـر را      

  :آورده اند تا آنجا كه گويد
از نظر تو رأي برگزيده چيست؟ پس غزالي به تفصيل جواب اين سـؤال ا  : اگر بگويي
پس علم كالم به اعتبـار مفيـد   . علم كالم، هم فايده هست و هم ضرردر : داده و مي گويد

بودنش در زمان فايده بردن، حالل و گاهي وقت مندوب و بعضي وقت واجب اسـت كـه   
و بـه اعتبـار ضـررش در    . اين به تناسب اقتضاي حال و وضعيت و شـرايط آن وقـت اسـت   

  .وقت و مكان ضرر، حرام است
يجاد شبهات و تحريك عقايد و از بـين بـردن جـزم و    ضرر علم كالم، ا: غزالي گويد

اين جزم و تصميم در عقايـد، چيـزي اسـت كـه از همـان ابتـدا       . تصميم در عقايد مي باشد
ايـن، ضـرر علـم كـالم دربـاره      . بدون آنكه دليل آن را بدانـد . براي انسان حاصل مي شود

ن و تثبيت اين اعتقـاد در  علم كالم راجع به مؤكد ساختن اعتقاد مبتدعا. اعتقاد درست بود
درون آنان، ضرر دارد به گونه اي كه انگيزه هاي آنـان را تحريـك مـي كنـد و حـرص و      

ليكن اين ضرر به واسطه تعصبي اسـت كـه از   . عالقه شان براي اصرار بر آن شديد مي كند
  .جدل و ستيزه جويي نشأت مي گيرد

                                                
از طريـق   386ص  1؛ و احمد در مسـند خـود، ج   4608؛ ابوداود به شماره 2670: مسلم به شماره -1

 300ص  4، ج »معالم السنن«، خطابي در »المتنطّعون«راجع به واژه . روايت ابن مسعود آن را آورده اند
، كساني اند كه در علم كالم، زياد به عمق مطالب مي روند و در آن زياده روي مي »متنطِّعون«: مي گويد

سپس اين كلمه در هـر  . هم قسمت بااليي داخل دهان است» نطع«گرفته شده و » نطع«اين كلمه از . كنند
 .كار رفته است تعمق قولي و عملي به
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م بايـد گفـت كـه ممكـن اسـت      اما راجع به منفعت و فايده علم كال: غزالي مي افزايد
اما . گمان شود فايده علم كالم، كشف حقايق و معرفت آنها آن گونه كه هست، مي باشد

اين امر در علم كالم خيلي بعيد است و برآوردن چنين خواسته  عظيمـي در كـالم وجـود    
ندارد و شايد گمراه كردن و سرگردان نمودن آن بيشتر از كشف حقايق و شناساندن آنهـا  

اگر اين مطلب را از يك محدث يا از يك نفر حشوي بشنوي، چـه  : غزالي مي گويد. اشدب
بسا به ذهنت خطور كند كه انسان ها دشمن چيزي هستند كه نمي دانند پس اين مطلـب را  
از زبان كسي بشنو كه علم كالم را مي داند و در آن خبره است، سـپس بعـد از خبرگـي و    

ن از علم كالم كناره مي گيرد و به تعمق و ژرف نگـري در  رسيدن تا انتهاي درجه متكلمي
علوم ديگري كه با علم كالم تناسب دارند، روي مي آورد و به اين حقيقت مي رسـد كـه   

به جانم قسم، در علم كـالم، كشـف و   . راه به سوي حقايق معرفت از اين جهت بسته است
آنچـه از غزالـي نقـل    . تشناساندن حقايق و روشن نمودن برخي امـور هسـت امـا بـه نـدر     

  .كالم شخصي مانند غزالي، برهان رسا و قاطع است 1.نمودم، تمام شد

نكوهش سلف صالح از علم كالم بـه خـاطر اشـتمال آن بـر امـوري دروغ و      
  : مخالف حق

سلف صالح علم كالم را بـه ايـن خـاطر كـه اصـطالحي تـازه بـراي معـاني درسـت اسـت           
همچنين دليـل آوردن بـراي   . ح ناپسند ندانستندهمچون اصطالحات موجود در علوم صحي

حق و آوردن حجت و برهان براي اهل باطل را ناپسند ندانستند، بلكه علم كـالم را از ايـن   
مخالفـت  : ازجملـه  2.جهت ناپسند دانستند كه مشتمل بر اموري دروغ و مخالف حق اسـت 

ابي بـه علـم كـالم را    آنان راه دستي. آن با قرآن و سنت و علوم صحيحي كه در قرآن است
دشوار نموده و براي اثبات آن سخن را به درازا كشانده اند در حالي كه نفع و فايده خيلـي  

پس علم كالم به گوشت شتري مي ماند كه بر سر كـوه دشـواري فاسـد و الغـر     . كم دارد
شده است كه اين كوه نه هموار است تا بتوان باالي آن رفت و گوشـت هـم نـه آن چنـان     

                                                
 .مراجعه كنيد 97 – 94صفحات  1، ج »اإلحياء«به كتاب  -1

 .46 – 1/43، »درء تعارض العقل و النقل« : نگا -2
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و بهتـرين و زيبـاترين مطـالبي كـه در علـم       1.ست تا آن را به خانه برد و آن را خوردچاق ا
كالم است، در قرآن به طور صحيح تر و زيباتر بيان شده و بهترين تفسير براي آن ها شـده  

  .است
. پس آنچه اهل كالم دارند، جز تكلف و اطالـه گـويي و معمـا گـويي چيـزي نيسـت      

  :   همچنان كه گفته شده است
  لو ال الَّتنافُس فی الدنيا لَما وضعت

دمناظُرِ ال املُغين و ال العّالت ب٢کُت  

                                                
گوشـت شـتري   «: از عبارت. و هر دو صحيح است »فينتقي« :آمده است) ب(در پاورقي نسخه خطي -1

: ام زرع است كـه بخـاري بـه شـماره     تا اينجا، قسمتي برگرفته از حديث طوالني» كه فاسد و الغر شده
قاضي عياض بن موسي يحصبي . و ديگران از طريق روايت عايشه رضي اهللا عنها آن را آورده اند 5189

بغية الرائد لمـا تضـمنه حـديث أم زرع مـن     «ق شرح زيبايي بر آن نوشته و آن را .هـ 544متوفاي سال 
چيز الغـري اسـت كـه بـه     » غث«. ق  به چاپ رسيد.هـ 1359نام نهاده، كه در مراكش به سال » الفوائد

اين واژه از قول عربها گرفتـه شـده اسـت    . خاطر الغر بودنش، رها مي شود و انسان از آن بدش مي آيد
صاحب «: »استغثه صاحبه«و » روان شد خون زرداب جراحت « :»غثَّ الجرح غّثاً وغثيثاً«: كه مي گويد

سخن تباه و بـي منفعـت   « »اَغث الحديث«: يا مي گويند» تزخم، خون و زرداب جراحت را روان ساخ
و بعـداً اسـتعمال آن در مقابـل    . »خلقت فالني ضعيف اسـت « »غث فالن في خلقه«: يا مي گويد. »گفت

در آن، بـد  «:  »فيه الغـث والسـمين،  «. پس به سخن آميخته از خوب و بد گفته مي شود. چاق، زياد شد
يعني بر باالي كوه دشـواري اسـت    »علي رأس جبل وعر«: ويند، و عبارت عرب كه مي گ»خوب هست

قاضـي عيـاض مـي    . هم نقل شده اسـت » وعث«، »غث«از عربها به جاي . كه صعود به آن دشوار است
هم جايي است نرم كه نه ريگ باشد و نه خـاك و راه  » الوعث«است، » ذووعث«، »وعث«معناي : گويد

وعثـاء  «عبارت . هر چيزي كه سخت باشد، به كار رفته است پس اين كلمه در. رفتن در آن، سخت است
چاق نيست «، يعني »ال سمين فينتقـل «عبارت . »شدت و سختي سفر«هم از آن گرفته شده، يعني » السفر

هم نقل شده، يعني اين گوشـت، چـاقي   » فينتقي«. »كه مردم آن را به خانه هايشان ببرند و آن را بخورند
منظور آن است كه آن گوشت مغـز نـدارد تـا بـه خـاطر      : قاضي عياض گويد. نيست كه مغز داشته باشد
  .مغزش به خانه برده شود

كتاب المغني في علم الكالم، تأليف شيخ و بزرگ معتزله، قاضي عبدالجبار بن احمد همداني، صاحب  -2
ـ  . ق وفات يافت.هـ 415وي به سال . تأليفات متعددي است ت، امـا  كتاب مذكور در اصل هفده جـزء اس
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» العمـد «و » المغنـي «اگر مسابقه و هم چشمي در دنيا نبود، كتابهاي مناظره همچون «  
  ».تأليف نمي شدند

  يحلِّلُونَ بِزعمٍ منهم عقَدا
قَدالع تزاد وهعض١و بالَّذي و  

به گمان خود، گره هايي را باز مي كنند، اما با اين كتابهـايي كـه تـأليف كـرده انـد،      «
  .»اند گره ها را بيشتر كرده

آنان گمان مي كنند كه با اين علم و كتابهايي كه وضع كرده انـد، شـبهات و شـك و    
ترديدها را دفع مي كنند، اما انسان فاضل و زيرك مي داند كه شبهات و شـك و ترديـدها   

  .را با اين كارشان بيشتر كرده اند
حاصل نشـود  ) ص(محال است كه شفا و هدايت و علم و يقين از قرآن و سنت پيامبر

  .و از كالم اين سرگشتگان حاصل شود

فرموده اند، اصل است براي توضـيح و تبيـين الفـاظ    ) ص(آنچه خدا و پيامبر
  : مجمل در سخنان انسان ها

فرموده اند، اصل قـرار دهـد و در   ) ص(آنچه خدا و پيامبربلكه بر انسان مؤمن واجب است 
معناي آن تدبر و تأمل نمايد و آن را درك كند و برهان و دليل آن را خواه عقلـي باشـد و   
خواه نقلي، و داللت آن را بر اين و آن بداند و اقـوال انسـان هـا كـه موافـق و مخـالف آن       

اين الفـاظ احتمـال ايـن    : اقوال گفته شوداست، متشابه و مجمل قرار دهد و به صاحبان اين 
معنا و آن معنا را دارد، در اين صورت اگر مرادشان از آن اقوال، چيزي باشد كه بـا خبـر و   

                                                                                                                     
در اصول و علم كالم، هم از تأليفات » العمد«كتاب . آنچه از آن به دست ما رسيده، دوازده جزء مي باشد

ابوالحسين محمد بن علي بصري معتزلي آن را شرح نموده و در آن نهايت تالش و كوشش خـود  . اوست
قط مسائل و مباحث اصول سپس به نظرش رسيد كه اين كتاب را خالصه نمايد و ف. را به كار گرفته است

نام نهاد، كـه  » المعتمد في أصول الفقه«فقه را بياورد همراه با اضافاتي كه در شرح نيست و اين مختصر را 
 .مراجعه كنيد 244ص  7، ج »سيرأعالم النبالء«به كتاب . در دو جلد به چاپ رسيد

 .ساقط شده است) ب(اين بيت از نسخه خطي  -1
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موافق باشد، پذيرفته مي شود و اگر مرادشان از آن چيزي باشـد كـه بـا    ) ص(حديث پيامبر
  .مخالفت كند، رد مي شود) ص(خبر و حديث پيامبر
متحيز، جوهر، جهت، حيز، عرض و امثال آن، ايـن الفـاظ   1ب، الجسم،مانند لفظ مركَّ

به آن معنايي كه صاحبان اين اصطالحات مد نظر دارند، در قرآن و سنت و در زبان عربـي  
نيامده است، بلكه آنان از اين اصطالحات، معاني خاصي مد نظـر دارنـد كـه ديگـران ايـن      

اين معاني با عباراتي ديگر تفسـير مـي شـود و بـه ادلـه      پس . معاني را مد نظر قرار نداده اند
عقلي و سمعي موجود در قرآن كه بر آنها داللـت دارد، نگـاه مـي شـود و هـر گـاه قضـيه        

  .خوب توضيح و تفسير داده شد، آن وقت حق از باطل مشخص مي شود
  :، چندين معني دارد»تركيب«مثال لفظ 

ز متضاد، كـه تركيـب مزجـي ناميـده مـي      تركيب ميان دو چيز و بيشتر از دو چي -اول
و اعضا و مانند ) صفرا، سودا، بلغم و خون(شود؛ مانند تركيب حيوان از اخالط چهار گانه 

  .آنها
اين معني راجع به خداوند متعال منتفـي اسـت و از متصـف بـودن خداونـد بـه علـو و        

  .ديگر صفات كمال، الزم نمي آيد كه خدا با اين معني، مركب باشد
ثبـوت  . تركيب دو چيز نزديك به هـم؛ ماننـد تركيـب دو لنـگ در و امثـال آن      -دوم

  .صفات خداوند بلند مرتبه نيز مستلزم اثبات اين تركيب نيست
  .ناميده مي شود» جوهرهاي مفرد«تركيب از اجزاي مثل هم، كه  -سوم

 تركيب از ماده اصلي چيزي و شكل آن؛ مانند انگشتري نقره كه مـاده اصـلي   -چهارم
  .آن، نقره است و شكلش هم كه مشخص است

آنان در ايـن  . همانا جسم از جوهر هاي مفرد تركيب يافته است: اهل كالم مي گويند
آيـا  : مثالً در اين باره مي گويند. زمينه خيلي طوالني بحث كرده اند و هيچ فايده اي ندارد

ز هشـت جـزء و يـا از    تركيب از دو جزء امكان دارد، يا از چهار جزء، يـا از شـش جـزء، ا   

                                                
ــاه -1 ــارض ا«: نگــ ــل درء تعــ ــل و النقــ ؛ و 438-432و  407-3/403و 281-1/280، »لعقــ
 .181-1/166، »مختصرالصواعق المرسله«
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شانزده جزء؟ ثبوت صفات خداوند متعال و علو و بلندي اش بر مخلوقاتش مسـتلزم اثبـات   
  .اين تركيب نيست

حقيقت اين است كه جسم از ايـن چيزهـا تركيـب نيافتـه، و گفتـه شـان فقـط ادعـاي         
اين موضـوع در جـاي خـود بـه طـور تفصـيل       . محض است و دليلي براي اثبات آن ندارند

  .بحث قرار گرفته است مورد
اين را بدين خاطر تركيب ناميده اند تا بـه وسـيله آن   . تركيب از ذات و صفات -پنچم

پس مـا  . اين اصطالح آنان در لغت و در شرع شناخته شده نيست. صفات خدا را نفي كنند
و اگر اثبات صفات خـدا را تركيـب بنامنـد، بـه آنـان      . در اين نامگذاري موافق آنان نيستيم

معيار و اعتبار به معاني است نه به الفـاظ، آن را بـه هـر نـامي كـه مـي خواهيـد        : ي گوييمم
اگـر شـير را   . نامگذاري كنيد و بر نامگذاري چيزي بدون معنا حكمـي مترتـب نمـي شـود    

  . خمر بنامند، شير به خاطر اين نام حرام نمي شود
ود و در خـارج  اين فقط در ذهن تصور مي شـ . تركيب از ماهيت و وجود آن -ششم

آيا امكان دارد كه ذاتي از وجود آن، و وجود ذات از ذات، مجـرد و جـدا   . واقعيت ندارد
آيا ذات خدا، وجـود  : اين امر محال و غير ممكن است مي بيني كه اهل كالم گويند! باشد

بـا توضـيح خواسـتن و    . اوست يا غير وجود او؟ آنان در اين زمينه، خيلي گمـراه شـده انـد   
  .بسياري از گمراهي ها و امور باطل از بين مي روندتفصيل، 

سبب انحراف، روي گرداني از تـدبر و تأمـل در كـالم خـدا و رسـول خـدا       
  : باشد مي

سبب گمراهي، روي گرداني از تدبر و تأمل در كالم خدا و كـالم رسـول خـدا و مشـغول     
  .شدن به كالم يونان و آراي مختلف مي باشد

كالم نام دارند كه علمي را نياورده اند كـه معـروف نباشـد،     اين افراد بدين خاطر اهل
مـثالً قيـاس   . بلكه تنها اضافه گويي و كالم اضافي را آورده اند كه كمترين فايده اي ندارد

را براي توضيح دادن چيزي كه از راه حس معلوم است، مي آورند هـر چنـد ايـن قيـاس و     
هـر  . انكـار نمايـد، بـه درد مـي خـورد     امثال آن در جاي ديگري  همراه كسي كه حس را 
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در حالي كه نص وجود دارد يا به وسـيله   -كس به رأي و ذوق و سليقه خود چيزي بگويد
او شبيه ابليس است، چون ابليس تسليم امر پروردگـارش نشـد    -عقل با نص معارضه نمايد

 ���m��S��R��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��HG��F��E���D��C��B��Al:بلكه گفـت 

ل  «): 12: األعراف( امـا خداونـد متعـال    . »من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريـدي و او را از گـ
ــد  ــي فرماي  �m��N��M��L���K��J��I��H��GF��E��D��C��B��Al: م

هر كه پيامبر را اطاعت كند بي گمان خدا را اطاعت كـرده و هـر كـه پشـت     «): 80: النساء(
^��_���m: در جاي ديگري مي فرمايد. »نفرستاده ايمما تو را مراقب آنها ] مهم نيست[كند، 

��m���l��k��j��ih����g��f��e���d��c���b��a�������`l )ــران  :آل عمـــ
اگر خدا را دوست داريـد از مـن پيـروي كنيـد تـا خـدا نيـز دوسـتتان بـدارد و          : بگو«): 31

�m: همچنين مي فرمايـد . »گناهان تان را بيامرزد، و خدا آمرزنده مهربان است � �¯��®��¬

���½��¼��»��º��� �� �¹��¸��¶��� �µ��´��³��²��±�����°

���Á��À��¿��¾l )پس نـه، بـه پروردگـارت سـوگند، ايمـان      «): 65: النساء
نياورده اند مگر اينكه در اختالفي كه دارند تو را داور كنند و آنگاه در دلشـان از حكمـي   

خداونـد سـبحان بـه خـودش      .»كه كرده اي ماللي نيابند و بـي چـون و چـرا تسـليم شـوند     
سوگند ياد كرده كه آنان ايمان نياورده اند تا اينكـه پيـامبرش را داور كننـد و بـه حكـم او      

  .راضي شود و بي چون و چرا تسليم شوند
***  

فَيتذَبذب بين الکَفرِ واإليمان، والتصديقِ والتکذيبِ، واإلقرارِ واإلنکارِ، موسوساً « :قوله
  . »اً زائغاً، لَامؤمناً مصدقاً، والجاحداً مکَذّباًتائهاً، شاکّ

پس ميان كفر و ايمان، و تصديق و تكذيب، و اقرار و انكـار، دودل و مـردد   «: ترجمه
است، بدگمان و نگران و سرگردان است؛ نه مؤمن تصديق كننده است و نه خـدا ناشـناس   

  . »تكذيب كننده
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برای کسی که از قرآن و سنت به سوی علـم کـالم   پيش آمدن سرگردانی و سرگشتکی 
  :عدول کرده است
ايـن حـالتي كـه طحـاوي     . يتذبذب، يعني پريشان و مردد و دودل اسـت  :شرح عبارت

رحمه اهللا توصيف كرده، حال هر كسي است كه از قرآن  سنت به سوي علم مذموم كالم 
سـنت جمـع كنـد و هنگـام      عدول كرده است، يا مي خواهد ميان علم كالم و بيان قرآن و

تعارض قرآن و سنت با علم كالم، نص قـرآن و سـنت را تأويـل نمايـد و آن را بـه رأي و      
آراي مختلف برگرداند؛ در نتيجه دچار سرگرداني و سرگشتگي و گمراهـي و شـك مـي    

كه از داناترين مردمان نسبت به مذهب فالسفه و اقـوال   –1شود همچنان كه ابن رشد حفيد
و چـه كسـي در موضـوع الهيـات،     «2:مـي گويـد  » تهافت التهافـت «در كتابش  –آنان است 

  »مطلبي گفته كه معتبر باشد؟
فاضل ترين علماي زمان خود، آگاه در مسائل مهـم، در علـم كـالم    3همچنين آمدي، 

غزالـي رحمـه اهللا هـم بـه همـين صـورت، در نهايـت،        . دچار سرگشتگي و سرگرداني شد

                                                
به . ق مي باشد.هـ 595او محمدبن احمدبن محمدبن رشد، اندلسي، ابوالوليد، فيلسوف، متوفاني سال  -1

. بـدان افـزود  كالم ارسطو توجه خاصي نشان داد و آن را به زبان عربي ترجمه نمود و اضافات زيادي را 
الكشف عن مناهج األدلة في عقائد «او در حدود پنجاه كتاب تأليف كرد كه از بهترين كتاب هايش، كتاب 

در اين كتاب، در اكثر مسائلش بر اساس منهج قرآن عمل كرده و مـدارس  . در موضوع عقيده است» الملة
بداية المجتهـد و نهايـة   «ب هايش كتاب يكي ديگر از بهترين كتا. علم كالم را مورد انتقاد قرار داده است

او به ابن رشد حفيد لقب يافت تا از پدربزرگش ابوالوليد محمـدبن  . در موضوع فقه مقارن است» المقتصد
: شـماره  19، ج »سير أعالم النـبالء «شرح حالش در كتاب . ق مشخص شود.هـ 520احمد متوفاي سال 

 .آمده است 290

البته هيچ يك از انسان ها در علـوم الهـي،   :... ارت ابن رشد اين استعين عب. 88تهافت التهافت، ص -2
 . ...چيزي نگفته كه معتبر باشد

در . او ابوالحسن علي بن ابي علي بن محمدبن سالم تغلبي، فقيه و اصولي، ملقب به سيف الدين اسـت  -3
غداد و شام علم را يـاد  در ب. آغاز اشتغالش به علم، حنبلي مذهب بود سپس به مذهب شافعي انتقال يافت

و افـراد  . گرفت سپس به قاهره رفت و آنجا تدريس نمود و فضـل و بزرگـي اش در آنجـا مشـهور شـد     
سپس جماعتي از فقهاي مناطق به او . زيادي در حضورش مشغول كسب علم شدند و از وي بهره گرفتند
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ر مسائل كالمي انجاميد، سپس از آن راهها روي گردانيـد  كارش به توقف و سرگشتگي د
بـر  » صـحيح بخـاري  «روي آورد و زماني وفات يافت كه كتـاب  ) ص(و به احاديث پيامبر 
ــين ابوعبــداهللا محمــدبن عمــر رازي در مســائل كالمــي دچــار  . روي ســينه اش بــود همچن

  :او در كتابش مي گويد. سرگشتگي و پريشاني شد
  ولِ عقالُاية إقدام العقُ

  وغايةُ سعیِ العالَمين ضاللُ
  .»نهايت كار عقلها، سربند است و سرانجام تالش جهانيان، گمراهي است«

  وأرواحنا فی وحشة من جسومنا
  وحاصل دنيانا أذی ووبال

روحهاي ما از جسم هايمان در وحشت است و نتيجـه دنيـاي مـا، اذيـت و گرفتـاري      «
  .»است

د من بفمرِناومل نستنا طولَ عحث  
  قيل و قالوا: سوی أن جمعنا فيه

» قـالوا «و » قيـل «هاي خويش در طول عمر هيچ استفاده اي نبرديم جز اينكـه   از بحث«
  .»در آن جمع كرديم

ولَةفکم قد رأينا من رجالٍ ود  
  فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا

  .»عت نابود شدندمردان و دولت هاي زيادي را ديده ايم كه همگي به سر«
  
  

                                                                                                                     
و انحراف از منهج صحيح نسـبت  حسادت ورزيدند و عليه او تعصب به خرج دادند و او را به فساد عقيده 

ق در دمشق وفات .هـ 631پس آمدي به طور مخفيانه به حماة و از آنجا به دمش رفت و به سال . دادند
اإلحكـام  «از كتاب هاي خويش در اصول فقـه، كتـاب   . يافت و در دامنه كوه قاسيون به خاك سپرده شد

سـير أعـالم   «شرح حالش در كتـاب،  . است، مي باشد كه اين كتاب به چاپ رسيده »في أصول األحكام
 .  آمده است 230: شماره 22، ج»النبالء
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  وکم من جبالٍ قد علَت شرفاتها
  ١رجالٌ، فزالُوا واجلبالُ جبالُ

پـس ايـن   . و چه كوه هاي زيادي بودند كه مرداني، به بلنديهاي آنهان صعود كردنـد «
  .»مردان از بين رفتند در حالي كه كوهها، در جاي خود باقي مانده اند

م، نديدم كه اينهـا بيمـاري را شـفا دهنـد يـا      به طرق كالمي و مناهج فلسفي تأمل كرد
راجع بـه اثبـات   . تشنه اي را سيراب كنند و ديدم كه نزديك ترين طرق، طريقه قرآن است

خداي رحمان بـر عـرش   «): 5: طه( �m��}��|��{��z�����yl: صفات خدا بخوان
اال سخنان پاكيزه به سوي او ب«): 10: فاطر( �m�����Ë�»��º��¹��̧l. »استيال يافت

m���R��Q: و راجع به نفي همانندي صفات خدا با صفات مخلوقات بخـوان . »مي رود
��X���TSl )ــورى ــت «): 11: الش ــد او نيس ــزي همانن  �m��¼��»������º���¹l. »چي

هـر كـس تجربـه مـرا بـه دسـت       : سپس مـي گويـد  . »به او احاطه علمي ندارند«): 110: طه(
  ."2ميرسدآورد، به معرفت و شناخت من در اين زمينه 

نـزد فالسـفه و   : مـي گويـد  3همچنين شيخ ابوعبـداهللا محمـدبن عبـدالكريم شهرسـتاني    
  :متكلمين جز سركشي و پشيماني چيزي يافت نمي شود؛ آنجا كه مي گويد

                                                
طبقـات  «؛ و 250ص 4، ج»وفيـات األعيـان  «؛ 28ص 2، ج»عيون األنباء«اين اشعار در كتاب هاي  -1

 .آمده است 96ص 8اثر سبكي، ج» الشافعية

، اثـر  83-82صص  2، ج »فعيةطبقات الشا«؛ 205، ص 61اثر امام ذهبي، طبقه » تاريخ االسالم«به  -2
 .مراجعه كنيد160ص  1، ج»درء تعارض العقل و النقل«ابن قاضي شهبه؛ و 

وي در علم كالم بر اساس مسلك اشعري . او محمدبن عبدالكريم شهرستاني از فيلسوفان اسالم است -3
ـ  510سال  ميان نيشابور و خوارزم به دنيا آمد و در» شهرستان«در . و مذاهب فالسفه، امام بود ق بـه  .هـ

. سپس به شهر خود بازگشت و آنجا وفات يافـت . بغداد نقل مكان كرد و مدت سه سال آنجا اقامت گزيد
  :ياقوت حموي در وصف او مي گويد

فضل و بزرگي زياد و خرد كاملي داشـت و اگـر   . وي فيلسوف و متكلم و صاحب تأليفات متعددي است
در نصرت و ياري مذاهب فالسفه و دفـاع از آنـان، زيـاده روي     در مسائل اعتقادي سرگردان نمي بود و

نهاية اإلقـدام  «از جمله تأليفاتش ، كتاب . ق وفات يافت.هـ 548به سال . نمي كرد قطعاً امام و پيشوا بود
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  لَعمری لقد طُفت املعاهد کُلَّها«
  وسيرت طَرفی بين تلک املعالمِ

يم همـه آن سـرزمين هـا و جاهـا را     به جـانم قسـم، همـه جاهـا را گشـته ام و بـا پاهـا       «
  .»ام پيموده

  فلم أر إلَّا واضعاً کف حائرٍ
  1ِعلی ذَقَنٍ أو قارعاً سن نادم

  .»چيزي نديدم جز گذاشتن كف سرگشتگي بر چانه، يا كشيدن دندان پشيماني«   
 .به علم كالم مشـغول نشـويد  ! دوستان: همچنين ابوالمعالي جويني رحمه اهللا مي گويد

و در سـرِ  . اگر مي دانستم كه كالم مرا به اين درجه مي رساند، هرگز مشغول آن نمي شدم
به اقيانوس فرو رفتم و از اهل اسالم و علوم آنـان گذشـتم و در چيـزي كـه     : مرگش گفت

مرا از آن نهي كردند، داخل شدم، و اكنون اگر پروردگارم رحمت خويش را شامل حالم 
بـر  : يـا گفـت  . اينك من بر عقيـده مـادرم مـي ميـرم    . ويني استنكند، بدبختي براي ابن ج

  .عقيده پيرزنان نيشابور مي ميرم

                                                                                                                     
در آغاز اين كتاب، دو بيت مذكور را آورده كه نگارنده بدان استناد نموده و نگفتـه  . است» في علم الكالم

اين دو بيت از آن ابوبكر محمدبن باجة معـروف  : ديگران مي گويند. دو بيت از آن چه كسي است كه اين
 .آمده است 194: شماره 20، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . به ابن صائغ اندلسي است

خه اصـلي  محمدبن اسماعيل امير، با دو بيت شعر جواب او را داده است، همان طور كه در پاورقي نس -1
  :اين دو بيت به قرار زير است. ؛ با خط وي آمده است159ص  1، ج»درء تعارض العقل و النقل«كتاب 

  لعلك أهملت الطواف بمعهد
  الرّسولِ ومن القاه من كُلَّ عالمٍ               

  .»يو هر عالمي كه او را مالقات كرده اند، اهمال نمود) ص(شايد تو در رفتن به مكان پيامبر «
  َفما حار من يهدي بهدي محمد

  ولست تراه قارعاً سنَّ نادم               
كسي كه به هدايت محمد، هدايت يافته سرگشته نشده و تو او را نمي بيني كـه دنـدان پشـيماني كشـيده     «

 .»باشد
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كه از بزرگتـرين شـاگردان فخـر رازي اسـت، بـه      1همچنين شمس الدين خسروشاهي
به آنچـه  : به چه اعتقاد داري؟ آن مرد گفت: يكي از بزرگان كه روزي نزدش آمد، گفت

تو اين را از ته دل مي گـويي  : س الدين خسروشاهي گفتشم. مسلمانان بدان اعتقاد دارند
شـمس الـدين   . آري: آن مـرد جـواب داد  . و بدان يقين داري؟ يا چيزي شبيه به آن گفـت 

خدا را به خاطر اين نعمت شكر مي گويم، ولي من به خدا، نمـي دانـم   : خسروشاهي گفت
. دا نمي دانم به چه اعتقـاد دارم به چه اعتقاد دارم، به خدا نمي دانم به چه اعتقاد دارم، به خ

  .و گريست تا جايي كه ريشش تر شد
  :آن فاضل مشهور در عراق مي گويد2ابن ابي الحديد

  فيک يا أُغلوطةَ الفکرِ
  حار أمری وانقضی عمری

سرگشته و حيران شـدم، عمـرم بيهـوده تلـف     ! به خاطر تو اي مغالطه كاري هاي فكر«
  .»شد

                                                
، تبريـزي و  )منسوب بـه خسروشـاه، روسـتايي در مـرو اسـت     (او عبدالحميدبن عيسي خسروشاهي  -1

او فقيـه و اصـولي و   : مـي گويـد   161ص  8ج » الطبقـات «سبكي در . شافعي مذهب و متكلم مي باشد
در خدمت امام فخرالدين رازي كسب علم نمود و زيـاد از او  . متكلم و محقق و متبحر در امور عقلي بود

نجا تـدريس  سپس بعد از وفات امام فخر رازي به شام رفت و آ. متأثر شد و آراي زيادي را از او گرفت
سپس روانه كرك شد و كنار صـاحب آن، ملـك ناصـر    . نمود و بهره و فايده زيادي به طالبان علم رساند

سپس به دمشق بازگشت . ملك ناصر داود او را دعوت كرد تا در خدمتش استفاده كند. داود اقامت گزيد
ـ  . ق آنجا اقامت گزيد.هـ 652و تا زمان وفاتش به سال  مختصـر  «ي تـوان كتـاب   از جمله تأليفـاتش م

 .نام برد» تتمة اآليات البينات«اثر ابن سينا، و » مختصر المقاالت«در فقه، » المذهب

» نهـج البالغـه  «او عزالدين ابوحامد عبدالحميدبن هبة اهللا، مدائني، نويسنده و شاعر، صـاحب شـرح    -2
عار تبحـر و مهـارت بـااليي پيـدا     او در سرودن اش. در مدائن به دنيا آمد و به بغداد نقل مكان نمود. است
و نزد وزير ابن علقمي به خاطر مناسبت و نزديكي و مشابهت در تشيع و ادب و فضيلتي كه داشـت،  . كرد

شـرح حـالش در كتـاب هـاي     . ق وفـات يافـت  .هـ 655ابن ابي الحديد به سال . جايگاه خاصي داشت
شـيخ االسـالم ابـن    . آمده اسـت  199ص  13، ج »البداية و النهاية«؛ و 259ص  2، ج »فوات الوفيات«

 .، ابيات او را آورده است»درء تعارض العقل و النقل«تيميه در كتاب 
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  اسافرت فيک العقولُ فَم
  رحبت إلّا أذَی السفرِ

عقل ها و انديشه ها به خاطر تو مسافرت كردند و جـز اذيـت سـفر چيـزي نصيبشـان      «
  .»نشد

  فَلَحی اُهللا اُأللَی زعموا
  أنک املعروف بِالنظرِ

  .»خداوند زشت روي گرداند كساني كه مي پندارند تو به تأمل و تدبر معروفي«
  کذبوا، إنّ الّذی ذکروا

  ج عن قوة البشرخار
  .»دروغ گفتند؛ زيرا چيزي كه ذكر كرده اند از توان بشر خارج است«

از آنچه بـه دسـت آوردم، چيـزي ندانسـتم جـز اينكـه       : هنگام مرگش گفت1خوَنجي
مـي  . نيازمنـدي يـك وصـف سـلبي اسـت     : سپس گفت. ممكن الوجود به مرجح نياز دارد

  .ميرم در حالي كه چيزي را ندانسته ام
بر بسترم دراز مي كشم و ملحفه را روي صورتم مـي گـذارم و بـا    : مي گويد2يديگر

داليل و حجت هاي اين و آن روبرو مي شوم تا اينكه صبح مي آيد در حالي كه چيزي از 
  .آنها در نظرم ترجيح نيافت

هر كس به چنين حال و وضعيتي مي رسد، اگر خداوند با رحمت خويش بـه كمـك   
هر كس از راه علم كالم به دنبـال ديـن اسـت، زنـديق شـده و هـر        او نرسد، زنديق شده و

                                                
او اصليت فارسي داشت، به مصـر نقـل   . او محمدبن ناماور بن عبدالملك ابوعبداهللا خونجي مي باشد -1

شـف األسـرار غـن    ك«كتاب . ق در گذشت.هـ 646وي به شال . مكان كرد و آنجا عهده دار قضاوت شد
 146شـماره   13/1، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . در منطق اثر اوست» غوامض األفكار

 .262ص  3و ج  162ص  1، ج »درء تعارض العقل والنقل«: و نگا. آمده است

درء تعـارض  «ق است همچنان كه در كتاب .هـ 697او محمدبن سالم بن واصل حموي متوفاي سال  -2
 .آمده است 263ص  3و ج  165ص  1، ج »ل والنقلالعق
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به دنبال مال است، مفلس شده و هر كس به دنبـال حـديث   ) شيمي(كس از راه علم كيميا 
  .غريب است، دروغ گفته است

حكم من راجع به اهل كالم اين است كه با شـاخه  «: و امام شافعي رحمه اهللا مي گويد
و آنان در ميـان قبايـل و عشـيرت هـاي مختلـف گردانـده        هاي درخت و كفش زده شوند

شوند و گفته شود كه اين سزاي كسي است كه قرآن و سـنت را كنـار گذاشـته و بـه علـم      
  .»كالم روي آورده است

چيزهايي را از اهل كـالم بـه اطالعـم رسـيده كـه گمـان       «: در جاي ديگري مي گويد
 –گر بنده دچار همـه نـواهي خـدا و گناهـان     و ا. نمي كنم انسان مسلمان آنها را گفته باشد

   1.»شود برايش بهتر از اين است كه دچار علم كالم شود –غير از شرك به خدا 
يكي از اينان را مي بيني كه هنگام مرگ بـه اعتقـاد پيرزنـان برمـي گـردد و بـه آنچـه        

خـالف اعتقـاد   كاري هايي كه م پيرزنان اقرار كرده اند، اقرار مي كند و از آن دقايق و ريزه
پيرزنان است روي مي گرداند؛ دقايق و ريزه كـاري هـايي كـه قـبالً بـه آن يقـين داشـته و        

پـس آنـان در اواخـر    . سپس بطالن آن برايش معلوم شد يا صحت آن بـرايش معلـوم نشـد   

                                                
آن را آورده و بر آن چنين حاشـيه نوشـته    454-453صص  1، ج »مناقب الشافعي«بيهقي در كتاب  -1

و ايـن منظـور شـافعي    . همانا منظور شافعي از اين كالم، حفص و امثال او از اهل بدعت بوده است: است
البته برخي راويان نكـوهش شـافعي   . هش كالم و متكلمين استآن گونه كه از وي نقل شده راجع به نكو

سـپس ايـن گفتـه را از    . از كالم و متكلمين را به طور مطلق آورده و برخي آن را به طور مقيد آورده اند
حفص الفرد بر شافعي داخل شد و با او سخن گفت، سپس شافعي پـيش مـا   : ابوالوليد بن جارود نقل كرد

بنده با گناهاني مانند كوه هاي تهامه خدا را مالقات كند، برايش بهتر از ايـن اسـت    اگر: آمد و به ما گفت
. او قائل به خلق قرآن بود. كه با اعتقاد به يك حرف  كه اين مرد و دوستانش دارند خدا را مالقات نمايد

. هـر كالمـي  اين روايتها نشان مي دهند كه منظور امام شافعي آن كالم مذموم است نه : سپس بيهقي گفت
چگونه كالم اهل سنت و جماعت نزدش مذموم است در حالي كه خود درباره آن سخن گفته و با كساني 
در اين زمينه مناظره كرده و تناقض گويي كساني از اهل هوا و بـدعت كـه مطـالبي را بـه گـوش يـاران       

  .شافعي رسانده اند، برمال كرد
 .مراجعه كنيد 341، ص »تبيين كذب المفتري«، و 182، ص »آداب الشافعي و مناقبه«به كتاب 
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به منزله پيروان اهل علم از كودكان و زنان باديـه   –اگر از عذاب در امان باشند –عمرشان 
  .اشندنشينان مي ب

درود و سالم خدا بـر   –درمان سودمندي براي چنين بيماري، آن است كه طبيب دلها 
اللّهم ": موقعي كه در شب برمي خواست و نمازش را شروع مي كرد، مي گفت –! وي باد

 حکُـمت أنت،هادةيبِ والشالغ معال ،واألرض واتمالس ربيلَ وميکائيلَ وإسرافيلَ، فاطرج بر 
فلنی لَما اختفُونَ، اهدليخت وا فيهما کانفي کعباد ينـن  1بهدی مت کإن ،بإذنِک احلَق من فيه

اي پديـد  ! اي پروردگـار جبرئيـل و ميكائيـل و اسـرافيل    ! خدايا«: " تشاُء إلی صراط مستقيمٍ
تـو ميـان بنـدگانت در    ! اپيـدا اي داننده پنهان و آشكار و پيدا و ن! آورنده آسمان ها و زمين

در آنچه اختالف شده، بـه اذن خـود،   . آنچه در آن اختالف مي ورزيدند، داوري مي كني
حق را به من نشان بده و مرا به سوي آن هدايت كـن؛ زيـرا تـو هـر كـه را بخـواهي بـه راه        

  2.مسلم آن را روايت كرده است. »راست هدايت مي كني
ــامبر  ــ  ) ص(پي ــت خ ــيله ربوبي ــه وس ــه    ب ــرافيل ب ــل و اس ــل و ميكائي ــق جبرئي دا در ح

كه در آنچه اختالف شده، به اذن خود حق را به او نشان دهد و 3پروردگارش توسل كرده
خداونـد سـبحان   . او را به سوي آن هدايت كند، چون حيات قلب به وسيله هـدايت اسـت  

 جبرئيـل وكيـل وحـي اسـت كـه سـبب حيـات       . اين سه فرشته را وكيل حيات كرده اسـت 
. ميكائيل وكيل باران است كه سبب حيات جسم انسان ها و ساير حيوانات اسـت . دلهاست

و اســرافيل وكيــل دميــدن شــيپور اســت كــه ســبب حيــات عــالم و بازگشــت روح هــا بــه  
پس توسل به خداوند سبحان بـه وسـيله ربوبيـت خداونـد در حـق ايـن       . جسدهايشان است

  .ابي به خواسته ها داردفرشته هاي وكيل حيات، تأثير بزرگي در دستي

                                                
 .آمده، اما آنچه در باال آمده، در صحيح مسلم هست »اختلفوا«در اصل نسخه هاي خطي،  -1

، »الكبـري «؛ نسائي در 776؛ ابوداود به شماره 3416: ترمذي به شماره. 770: صحيح مسلم، شماره -2
از طريق روايت عايشه رضي اهللا عنهـا   952 به شماره» شرح السنة«؛ و بغوي در 213-212صص  3ج 

 .آن را آورده اند

 .»رو كرده است«: آمده) د(در نسخه خطي  -3
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وال يصحّ اإليمانُ بِالرؤية لإهلِ دار السالمِ لمن اعتربها منهم بِوهمٍ، أو تأولَها بِفَهمٍ، إذ «: قوله
، 2کلَّ معنی يضاف إلی الربوبية، ترک التأويل، ولزوم التسليمِ، وعليه دين املسلمين1کان تأويل

  .»ی والتشبيه، زلَّ ولَم يصبِ التنزيهومن مل يتوق النف
ايمان به رؤيت خدا براي بهشتيان، به نسبت كساني كه با وهم و گمـان آن را  «: ترجمه

معتبر دانسته اند يا با فهم خود آن را تأويل كرده اند، صحيح نيسـت، چـون تأويـل رؤيـت     
سـت كـه تأويـل رهـا شـود و      خدا و تأويل هر مطلبي كه به ربوبيت خدا مرتبط است، اين ا

انسان تسليم بي چون و چراي شريعت خدا باشد و دين و آيين مسلمانان بر همـين حقيقـت   
بود، و هر كس خود را از نفي صفات خدا به صفات مخلوقات دور نگـه نـدارد، منحـرف    

  .»شده و راه حق را نپيموده است

  :اند رد بر كساني كه رؤيت خدا را انكار يا آن را تأويل نموده
طحاوي رحمه اهللا به مردود بودن اعتقاد معتزله و پيروانش در خصوص نفـي   :شرح عبارت

رؤيت و مردود بودن اعتقاد كساني كه خدا را به مخلوق تشبيه مي كنند، اشـاره مـي كنـد؛    
همانـا شـما   «:  3»إنکُم ترونَ ربکُم کَما ترونَ القَمر لَيلَةَ البدرِ«: مـي فرمايـد  ) ص(زيرا پيامبر 

در اين حـديث،  . »پروردگارتان را مي بينيد درست مانند آنكه ماه شب چهارده را مي بينيد
قـرار  ) رؤيـة (كـه در محـل مصـدر    » تـرون «مصدري و موصول بـراي  » ما«تشبيه بر » كاف«

و ايـن  . پس تشبيه در رؤيت است نه در آنچه كه رؤيت مي شـود . گرفته، داخل شده است
، اثبات و محقق ساختن رؤيـت خـدا   )ص(مي سازد كه منظور پيامبر  به طور واضح روشن

پس از اين بيان و روشـني مطلـب، ديگـر    .براي بهشتيان و دفع احتماالت نقيض از آن است
وقتي تأويل بر مانند اين نص تسلط يابـد، چگونـه بـه نصـي از نصـوص دينـي       ! چه مي ماند

شما به پروردگارتان علـم  «: ص اين باشدو آيا احتمال دارد كه معناي ن! استدالل مي شود؟

                                                
 .آمده است» تأول«، در هر دو جا »تأويل«، به جاي )ب(در نسخه خطي  -1

 .آمده است» دين المرسلين المسلمين«، )ب(در نسخه خطي  -2

 .تخريج آن قبالً ذكر شد. متفق عليه -3



  429         هشرح عقيده طحاوي
  

و براي ايـن تأويـل فاسـد بـه ايـن      . »داريد درست مانند آنكه به ماه شب چهارده علم داريد
�m��d���c��b��a��̀: آيه استناد شود �����_��~��}l )آيا نديـدي كـه   «): 1: الفيل

كـه از  » رأي«يا به ديگـر نصوصـي كـه در آن    » پروردگارت با اصحاب فيل چه كار كرد؟
گـاهي بصـري اسـت و گـاهي     » رأي«شكي نيست كه . افعال قلوب است به كار رفته است

قلبي و گاهي از رؤياي خواب مي باشد؛ ولي در كالم حتماً قرينه اي مي آيد كـه يكـي از   
معاني آن را مشخص سازد و گرنه اگر متكلم، در كالمـش قرينـه اي نيـاورد كـه يكـي از      

قطعاً كالمش مجمـل و معماگونـه اسـت نـه مبـين و روشـن و       معاني آن را مشخص سازد، 
ترونَ ربکُم کَما تـرونَ  ": و كدام بيان و قرينه باالتر از اين فرموده اسـت . توضيح داده شده

حابها سونليس د فی الظَّهيرة مسهمانا شما پروردگارتان را مي بينيد درست مانند «: 1"الش
پس آيا چنين رؤيتي مربـوط بـه   ! ؟»ر كه هوا ابري نيست، مي بينيداينكه خورشيد را در ظه

رؤيت چشم است يا رؤيت قلب؟ و آيا چنين چيزي جـز بـر كسـي كـه خداونـد قلـبش را       
  !كور كرده، پنهان مي ماند؟

حكم عقل به اينكه رؤيت خداوند متعال محـال اسـت امكـان آن تصـور     : اگر بگويند
  !ر كرده استنمي شود ما را به اين تĤويل مجبو

اين گفته، ادعاي شماست و اكثر عقالء در ايـن زمينـه مخـالف    : در جواب مي گوييم
بلكه اگر موجودي قائم به ذات كـه   . شما هستند و عقل آن را محال و غير ممكن نمي داند

رؤيتش ممكن نباشد بر عقل عرضه شود، آن وقت حكـم مـي كنـد كـه رؤيـت آن محـال       
  .است

به نسبت كساني كه با وهم و گمـان آن  «:  »ن اعتربها منهم بوهممل«: اين گفته طحاوي
، يعني گمان مي كنند كه خداوند متعال با فالن صـفت و كيفيـت ديـده    »را معتبر دانسته اند

سپس بعـد  . مي شود در نتيجه با وهم و گمان خود دچار تشبيه خدا به مخلوقات شده است
تشبيه كننـده صـفات خـدا    (ت نمايد، او مشبه از اين توهم، اگر وصفي كه توهم كرده، اثبا

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد. اين حديث از طريق روايت ابوسعيد، روايت شده است. متفق عليه -1
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است و اگر به خاطر آن توهم، رؤيت را از اساس نفي كنـد، او منكـر   ) به صفات مخلوقات
بلكه دفع آن توهم به تنهايي واجب است و نفي . است) تعطيل كننده صفات خدا(و معّطلِ 

  بـر كسـاني كـه امـري      آن توهم، حق و باطل را در بر نمي گيرد كه در نتيجه بـه خـاطر رد
باطل را اثبات كرده اند، حق و باطل را با هم نفي كند، بلكه آنچه واجب است، رد باطل و 

  .اثبات حق مي باشد
ومن مل يتوق النفی «: طحاوي رحمه اهللا به همين مطلب اشاره كرده آنجا كه مـي گويـد  

و تشبيه صفات خدا به هر كس خود را از نفي صفات خدا «: »والتشبيه، زل ومل يصب التنزيه
صفات مخلوقات دور نگه ندارد، منحرف و گمراه شده و خداوند را از عيب و نقص منـزه  

اين معتزلي ها گمان مي كننـد كـه بـه وسـيله نفـي صـفات خـدا، او را منـزه         . »نكرده است
چون نفـي رؤيـت   ! آيا واقعاً تنزيه به وسيله نفي صفت كمال صورت مي گيرد؟! دانسته اند

راي بهشتيان، صفت كمال نيست، چون چيزي كه معدوم است، ديده نمي شود، بلكه خدا ب
كمال تنها در اثبات رؤيت خدا و نفي ادراك خدا و احاطـه بـر او از جانـب بيننـده اسـت؛      
همان طور كه در صفت علم هم همين مطلب صادق است؛ زيرا نفي علـم نسـبت بـه خـدا     

م نسبت به خـدا و نفـي احاطـه علمـي نسـبت بـه       كمال نيست، بلكه كمال تنها در اثبات عل
پس خداوند سبحان به صورت همه جانبه و محيط، ديده نمي شود همچنـان كـه   . خداست

  .به صورت همه جانبه و محيط نسبت به او علم حاصل نمي شود

  :اصطالح متأخرين در خصوص معناي تأويل
ه تأويـل آن را فهـم كـرده اسـت،     ، يعني ادعـا كنـد كـه از را   »أو تأوهلا بِفَهمٍ«: گفته طحاوي

تأويلي كه خالف ظاهر آن و خالف آنچه كه هر عرب زباني از معناي آن مي فهمـد، مـي   
. تأويـل، برگردانـدن لفـظ از ظـاهر آن اسـت     : متأخرين تأويل را چنين معنا كرده اند. باشد

: بدين صورت تحريف كنندگان بر نصوص قرآن و سنت تسلط پيدا مي كنند و مي گويند
پس اينان تحريف و تغيير . ما چيزي را كه مخالف گفته و اعتقادمان است، تأويل مي كنيم

نصوص را تأويل ناميده اند و بدين شيوه تحريف و تغيير را مزين و آراسته نموده تـا مـورد   
در حالي كه خداوند كساني را كه باطل را آراسته اند، مذمت نمـوده مـي   . قبول قرار گيرد
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�mZ��Y������e��d��c��b��a��̀: فرمايد ��_��̂ ���]��\��[

��r������q��p��o��nm��l��k��j���i��hg��fl )112: األنعام (  
و بدين گونه براي هر پيامبري دشمناني از شياطين انس و جن برگماشـتيم كـه بـراي    «

  .و معيار و اعتبار به معاني است نه الفاظ. »فريب، بريكديگر سخنان فريبنده القا مي كنند
  .بسيار باطلي كه دليل آراسته بر آن اقامه شود ولي دليل حق معارض آن باشد چه

ال ندخل فـی ذلـک   «: كالم طحاوي در اينجا همانند كالم قبلي اش است كه گفـت 
در اين زمينه به وسيله آراء و نظرات خود دچار تأويل «: »متأولين بآرائنا وال متومهين بأهوائنا

سـپس ايـن   . »نفساني خود دچار وهـم و گمـان نمـي شـويم    نمي شويم و به وسيله هواهاي 
: إذ کان تأويل الرؤية، وتأويل کلّ معنی يضاف إلـی الربوبيـة  «: مطلب را چنين تأكيد نمود

چون تأويل رؤيـت خـدا و تأويـل هـر     «: »ترک التأويل، ولزوم التسليم، وعليه دين املسلمين
بـه  [تسـليم بـي چـون و چـرا      مطلبي كه مربوط به ربوبيت خداست، ترك تأويل و وجوب

منظور طحـاوي، تـرك تـأويلي    . »است و دين و آيين مسلمانان بر همين بود] قرآن و سنت
است كه تأويل مي نامند كه در واقع تغيير و تحريف است، ليكن طحـاوي رحمـه اهللا ادب   
را رعايت كرده و به نيكوترين شيوه مجادله كرده است همچنان كه خداونـد متعـال چنـين    

و با آنان بـه نيكـوترين   «): 125: النحل( �m���±��£¢��¡�����~l: ر مي نمايدام
و منظورش، ترك هر چيزي كه تأويل مـي نامنـد نيسـت همچنـان كـه      . »شيوه مجادله كن

منظورش، ترك برخي از ظواهر براي بعضي از علما به خاطر دليلي راجح از قرآن و سنت 
سد و مبتدع مي باشـد؛ تـأويالتي كـه مخـالف     نيست، بلكه منظورش تنها ترك تأويالت فا

منهج سلف صالح است و قرآن و سنت بر فساد و بطالن آنهـا داللـت دارنـد و منظـورش،     
  .رها كردن سخن گفتن به زبان خدا بدون علم است

از جمله تأويالت فاسد، تأويل ادله رؤيت خـدا بـراي بهشـتيان، و ادلـه علـو و بلنـدي       
به طرز خاصي سخن نگفـت و ابـراهيم را دوسـت صـميمي      خداست و اينكه خدا با موسي

  .خود قرار نداد
  .در غير معناي اصلي اش به كار رفت» تأويل«سپس واژه 
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  :معناي تأويل در قرآن و سنت
. ، عبارت است از حقيقتي كه كالم بدان بـر مـي گـردد   )ص(در قرآن و سنت پيامبر1تأويل

تأويـل امـر، خـود    . ر داده شـده اسـت  پس تأويل خبر، عين چيزي است كه دربـاره آن خبـ  
رسـول  : فعلي است كه بدان امـر شـده اسـت؛ همچنـان كـه عايشـه رضـي اهللا عنهـا گفـت         

پـاك و  «: »سبحانک اللهم ربنا وحبمدک، اللهم اغفرلـی «: در ركوع مـي فرمـود  ) ص(خدا
. »مرا ببخشاي! منزهي تو خدايا اي پروردگار ما و حمد و ستايش مخصوص توست، خدايا

�m��L: و خداونـد متعـال مـي فرمايـد     2.با اين فرموده قرآن را تأويل مـي نمـود  ) ص(رپيامب

                                                
 -201صـفحات   1، ج »درء تعـارض العقـل و النقـل   «تفصيل بحث در خصوص تأويل را در كتاب  -1

-288صفحات  13، ج »الفتاوي«كه در كتاب » رسالة اإلكليل«؛ و 384 -381و  237ص  5، و ج208
 .ت، نگاه كنيدمندرج اس 294

: همچنـين بخـاري بـه شـماره هـاي     . آن را روايت كرده است 4968و  817: بخاري به شماره هاي -2
؛ 484: مسـلم بـه شـماره   . روايت نموده است »يتأول القرآن« آن را بدون عبارت 4967و  4293، 794

؛ و 219و  190ات صـفح  2، ج »الكبـري «؛ نسائي در 889: ؛ ابن ماجه به شماره877: ابوداود به شماره
يتـأول  «عبـارت  . حديث فوق را به طـور كامـل روايـت كـرده انـد      230ص  6احمد در مسند خود، ج 

 ���mr���q��p��os�����w��v��u������tl:، يعني ايـن آيـه را تأويـل مـي كـرد     »القرآن

امـام  » .پس به ستايش پروردگارت تسبيح گوي و آمرزش خواه كه او قطعاً توبه پذير اسـت «): 3: النصر(
از طريق محمد بن ابي عدي، از داود بن ابي هند، از شعبي، از مسروق  35ص  6احمد در مسند خود، ج 

در اواخر عمرش زياد اين عبارت را تكـرار  ) ص(رسول خدا: عايشه گفت: روايت كرده كه مسروق گفت
و حمـد و سـتايش   خدا پـاك و منـزه اسـت    «:  "سبحان اهللا وبحمده، أستغفراهللا وأتوب إليـه ": مي كرد

اي : عايشه گفت، گفـتم » .از خداوند طلب مغفرت مي نمايم و به سوي او توبه مي كنم. مخصوص اوست
أسـتغفراهللا   سبحان اهللا وبحمده«: رسول خدا، چرا من تو را مي بينم كه زياد اين عبارت را تكرار مي كني

 -ي سأري عالمة في أمتي، وأمرنـي إن ربي عز وجل كان أخبرني أن«: فرمود) ص(، پيامبر »وأتوب إليه
همانا پروردگارم به من خبـر داده كـه   «: »أن أسبح بحمده وأستغفره، إنه كان تواباً، فقد رأيتها-إذا رأيتها

به سـتايش پروردگـارم    -كه هر گاه آن نشانه را ديدم -من نشانه اي را در امتم خواهم ديد و مرا امر كرد

�m��b��a: من هم آن نشانه را ديده ام. كه او قطعاً توبه پذير است تسبيح گويم و از او آمرزش بخواهم،
���q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c
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S��R��Q��PO���N��M�����������t��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���Tl 
آيا آنها جز در انتظار تأويل آنند؟ روزي كه تأويل آن بيايد، كسـاني كـه   «): 53: األعراف(

. »فرستادگان پروردگارمان حـق را آوردنـد  حقا : پيش تر آن را به فراموشي سپردند گويند

�m��h��g��f��e��dو تأويل رؤيا و تأويل عمل از آن آمده است؛ ماننـد ايـن آيـات    

��®l ) اين تعبير خوابي است كـه قـبالً ديـده بـودم    «): 10: يوسف« .�m��W��V��U

��l��Xl  )ــف ــوزد  «): 6:يوس ــي آم ــو م ــه ت ــا ب ــر خوابه �m��u���t. »و از تعبي

�y��x��w��v����§��¦��¥��¤���£��¢��¡���������~��}|��{��zl  

�m��{��zy����x��w��v��u.»اين بهترين و نيكـوترين رجـوع اسـت   «): 59: يوسف(

                                                                                                                     
rs��u������t�����������w��vl )آنگاه كه ياري خدا و پيروزي فرا رسيد و ديدي «): 3 – 1: النصر

ت تسـبيح گـوي و آمـرزش    كه مردم گروه گروه در دين خدا داخل مي شوند، پس به ستايش پروردگـار 
  .»خواه كه او قطعاً توبه پذير است

المعجـم  «طبراني در . از طريق داود بن ابي هند آن را روايت كرده است) 220) (484: (و مسلم به شماره
از ام سلمه روايت كرده  113 – 112صص  2، ج »أخبار اصبهان«؛ و ابونعيم در 241ص  1، ج »الصغير

سـبحانك اللهـم   «: پيش از اينكه وفات كند، زياد اين دعا را مي خوانـد ) ص(ارسول خد: اند كه او گفت
خدايا تو پاك و منزهي و حمد و ستايش مخصـوص توسـت، از   «: » وبحمدك وأستغفرك وأتوب إليك

دستوري به من داده شده آنگاه سـوره نصـر   : و فرمود. »تو آمرزش مي خواهم و به سوي تو توبه مي كنم

از  544: و بزار بـه شـماره  . راويان اين حديث، ثقه اند �m�b��a���f��e��d��cl: را خواند

�m��b��aموقعي كه سوره نصـر  ) ص(پيامبر: طريق روايت ابن مسعود آن را آورده كه ابن مسعود گفت
��f��e��d��cl������ � � ��� � � ��� � � سـبحانك اللهـم وبحمـدك اللهـم     «: بر وي نازل شد، اين دعا را مي خواند ��

خـدايا مـرا   . تو پاك و منزهي و ستايش مخصوص توسـت ! خدايا«: »الـرحيم  اغفرلي، إنك أنت التواب
در سند آن، عمروبن ثابت وجود دارد كه ضـعيف اسـت و احمـد در    . »ببخشاي، كه تو توبه پذير مهرباني

آن را روايت كرده و راويان آن ثقه اند جـز ابوعبيـد كـه از     455و  434، 410صفحات 1مسند خود، ج 
  .2/127، »مجمع الزوائد« : ن را نشنيده است و نگاپدرش، عبداهللا، آ
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�b��a��̀ ��_�������~��}�����|l ) هــم اينــك تــو را از حقيقــت آنچــه «) : 78: كهــف
  .»نتوانستي بر آن صبر كني خبردار مي كنم

�mÏ�����Î��Í��Ì��Ë١����Ò��Ñ��Ðl )ــف ــه  «): 82: الكه ــه ك ــود راز آنچ ــن ب اي
پس چه كسي منكر وقوع چنين تأويلي و علم به چيـزي كـه بـه    . »نتوانستي بر آن صبر كني

  !امر و نهي از آن تعلق پيدا مي كند، است؟
اما آنچه خبر باشد، مانند خبر دادن راجع به خدا و روز آخرت، تأويلش كـه حقيقـت   

آن به وسيله تنها خبر دادن معلـوم نمـي شـود؛ چـون      آن است، معلوم نيست، چون حقيقت
كسي كه خبر به وي داده شده اگر چيزي را كه درباره اش خبر داده شده، تصور نكنـد يـا   
قبالً آن را نشناخته باشد، حقيقت آن را كه همان تأويلش است به وسيله صـرف خبـر دادن   

امـا نفـي علـم بـه تأويـل      . دو اين همان تأويلي است كه جز خدا كسي نمـي دانـ  . نمي داند
. مستلزم نفي علم به معنايي كه خطاب كننده قصد فهماندن آن را به مخاطـب دارد، نيسـت  

پس در قرآن هيچ آيه اي نيست مگر آنكه خداوند به تدبر و تفكر در آن امر نموده و هيچ 
گونـه  آيه اي را نازل نكرده مگر اينكه دوست دارد كه معناي آن دانسته شود هـر چنـد بـه    

  .اي باشد كه تأويل آن را كسي جز خدا نداند
اين بود معناي تأويل در قرآن و سنت و سخنان سلف صالح، خواه اين تأويـل موافـق   

  .ظاهر كالم باشد يا مخالف آن
  
  

  :تأويل از نظر مفسرين، تفسير كالم و بيان معناي آن مي باشد
گران، بـه معنـاي تفسـير كـالم و     تأويل در كالم بسياري از مفسرين همچون ابن جرير و دي

ايـن  . بيان معناي آن مي باشـد خـواه ايـن تأويـل موافـق ظـاهر كـالم باشـد يـا مخـالف آن          

                                                
 .از اسطاع يسطيع است كه تاي افتعال آن حذف شده است -1
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اصطالحي شناخته شده اسـت و ايـن تأويـل هماننـد تفسـير اسـت كـه حـق و درسـت آن،          
  .پذيرفته و مورد ستايش قرار مي گيرد و باطل آن رد مي شود

و تأويـل  «): 7: آل عمـران ( �m��ª���©¨��§��¦��¥��¤��¼����¬��«lدر آيه 
قرائـت كسـاني كـه    : دو قرائت هست» آن را جز خدا نداند و آنها كه در دانش ريشه دارند

هر دو قرائـت،  . وقف مي كنند، و قرائت كساني كه بر آن وقف نمي كنند )إلّا اهللا(بر گفته 
خدا علـم تأويـل آن    منظور از قرائت اولي، متشابه در خود خداوند است كه. درست است

و مـراد از قرائـت دومـي، متشـابه اضـافي اسـت كـه        . را فقط براي خودش برگزيـده اسـت  
  .1آنهايي كه در دانش ريشه دارند، تفسير آن را كه همان تأويل است، مي دانند

وقف مي كنند، منظورشان اين نيست كـه تأويـل بـه     )إلّا اهللا(كساني كه بر روي گفته 
ست، چون الزمه اين، آن است كه خداوند كالمي را بـر پيـامبرش نـازل    معناي تفسير معنا ا

معنـاي آن را نمـي داننـد و آنـان كـه در دانـش ريشـه        ) ص(كرده كه تمامي امت و پيامبر 
�m��µ́: دارند، در شناخت معناي آن سهمي ندارند جز ايـن كـه بگوينـد    ��³��²����±��°��¯

��¼l )اين گفتـه  . »، همه از جانب پروردگار ماستما بدان ايمان داريم«) : 7: آل عمران
را ديگر مؤمناني كه در دانش ريشه ندارند، نيز مي گويند و ثابت قدمان در دانش بايـد در  

  .اين خصوص از مؤمنان عوام، نوعي برتري و امتياز داشته باشند
من از آناني هستم كه در دانش ريشه دارند و تأويـل  : ابن عباس رضي اهللا عنهما گويد

بـرايش دعـا   ) ص(چـون پيـامبر  : ابن عباس رضي اهللا عنهما راسـت گفـت   2.آن را مي دانند

                                                
اثر ابـن   102-98، صفحات »مشكل القرآن«اثر طبري؛  201ص  6، ج »جامع البيان«به كتاب هاي  -1

 .قتيبه مراجعه كنيد

نجيح، از مجاهد، از ابن عباس آن را روايـت  از طريق ابن ابي  6632طبري در تفسير خود، به شماره  -2
ابن ابي نجيح، همـان عبـداهللا بـن    . من از كساني هستم كه تأويل آن را مي دانند: كرده كه ابن عباس گفت

 .او تفسير را از مجاهد نشنيده است: يحي بن سعيد گويد. يسار است
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خـدايا درك و فهـم ديـن را بـه او     « :1»اللهم فقِّهه فی الدين، وعلِّمه التأويلَ«: كرد و فرمود
و دعـاي  . بخاري و ديگران آن را روايت كرده انـد . »عطا كن و علم تأويل را به او ياد بده

قرآن را از اول تا آخر براي ابن عباس خواندم در : گويد3مجاهد 2.د نمي شودر) ص(پيامبر
به طور متواتر از ابن عبـاس  . 4در كنار هر آيه مي ايستادم و معناي آن را از وي مي پرسيدم

اين آيه جزو متشـابهي اسـت كـه كسـي     : نقل شده كه وي راجع به آيه مذكور نگفته است
  .جز خدا تأويل آن را نمي داند

اين مطلـب از  . متشابه، حرف مقطعه در اوايل برخي سوره هاست: گويند وليون مياص
با اين وجود اكثر مردم راجـع بـه معنـاي ايـن حـروف سـخن       . ابن عباس روايت شده است

                                                
، به شماره »المعجم الكبير« ؛ طبراني در335و  328، 314، 266صفحات  1احمد در مسند خود، ج  -1

. آن را با همين لفـظ روايـت كـرده انـد     197ص  1، ج »المعجم الصغير«و در  12506و  10614: هاي
. روايت كرده اند» اللهم فقهه في الدين« : آن را با لفظ 3942: ؛ و بغوي به شماره143: بخاري به شماره
آن را بـدون  » فضـائل عبـداهللا بـن عبـاس    « ، بـاب »فضائل الصحابة«در مبحث  2477: مسلم به شماره

: نيـز آن را بـا لفـظ    7270و  3756، 75: بخاري به شماره هـاي . روايت كرده است» في الدين«عبارت 
، ابن ماجه 3824: ؛ ترمذي به شماره3756: همچنين بخاري به شماره. آورده است» اللهم علمه الكتاب«

، و ابـونعيم  12466و  11961، 10588: به شماره هاي ، طبراني3943: ؛ بغوي به شماره166: به شماره
روايت كرده انـد و ابـن ماجـه عبـارت     » اللهم علمه الحكمة«: آن را با لفظ 315ص  1ج » الحلية« در 

اللهـم علمـه تأويـل    « آن را بـا لفـظ    2674: و بزار  به شـماره . را بدان افزوده است» وتأويل الكتاب«
 .آورده است» القرآن

سـه چيـز را از پروردگـارش خواسـت، خداونـد دو تـا از       ) ص(روايت آمده است كه پيامبر در اين  -2
، شـماره  »صحيح مسلم« : نگا . خواسته هايش را برآورده كرد و يكي از خواسته هايش را برآورده نكرد

 .2890و  2889هاي 

. ابن ابي السائب اسـت  او امام و شيخ قاريان و مفسران، مجاهدبن جبر، ابوحجاج مكي برده آزاد شده -3
سـيرأعالم  «شرح حالش در كتاب . قرآن و تفسير و فقه را از ابن عباس آموخت و زياد از او استفاده كرد

 .آمده است 175: شماره 4ج » النبالء

 1، ج »تذكرة الحفـاظ «؛ 466ص  5، ج »طبقات ابن سعد«؛ 90ص  1به جامع البيان، اثر طبري، ج  -4
 .مراجعه كنيد 43ص  10، ج »بتهذيب التهذي«؛ و 92ص 
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اگـر معنـاي اينهـا، شـناخته شـده باشـد، معنـاي متشـابه شـناخته مـي شـود و اگـر             . گفته اند
و . حروف متشابه است، معناي غير آنها معلوم اسـت معنايشان شناخته شده نباشد، چون اين 

  .اين مطلوب است
�m��u��ts��r���q��p��o��n��m��l: بــه عــالوه خداونــد مــي فرمايــد

��¼���|��{��z��y��x��w��vl  )ــات محكــم  «) : 7:آل عمــران بخشــي از آن آي
ن و ايـ . »انـد ] و داراي تأويـل [اسـت كـه اسـاس كتابنـد و برخـي متشـابه       ] صريح و روشن[

  .حروف مقطعه از نظر جمهور دانشمندان آيات عادي نيستند
تأويل در اصطالح فقهاء و متكلمان متأخر، برگرداندن لفظ از احتمال راجح به سـوي  

و ايـن همـان تـأويلي    . احتمال مرجوح به خاطر داللتي است كه موجب اين امـر مـي شـود   
  .ف نظر دارنداست كه علماء در بسياري از امور خبري و طلبي در آن اختال

تأويل صحيح آن است كه با آنچه قرآن و سنت بـر آن داللـت دارد، موافـق    
  :باشد

پس تأويل صحيح آن است كه با آنچه قرآن و سنت بر آن داللت دارد، موافق باشد و هـر  
ايـن  . تأويلي كه با آنچه قرآن و سنت بر آن داللت دارد، مخالف باشد، تأويل فاسد اسـت 

 1»التبصـره «در كتـاب  . به طور مفصل از آن سخن گفته شـده اسـت   موضوع در جاي خود
آمده كه نصير بن يحيي بلخي از عمر بن اسماعيل بن حمـاد بـن ابـي حنيفـه از محمـد بـن       

روايت كرده كه راجع به آيـات و احـاديثي كـه در     –! رحمت خدا بر همه شان باد -حسن
بيه صفات خدا به صفات مخلوقات آنها صفات خداوند متعال آمده و ظاهرشان منجر به تش

آنها را همان گونه كه آمده است مي خـوانيم و بـدان   : مي شود، از وي سؤال شد، او گفت
بايد دانست كه معناي فاسـد  . ها ايمان داريم و در خصوص كيفيت آنها چيزي نمي گوييم

                                                
 580تأليف ابوالمعين ميمون بن محمـد نسـفي، متوفـاي سـال     » تبصرة االدلة في الكالم«شايد همان  -1
 .1/337، »كشف الظنون«: نگا. ق باشد.هـ



  هشرح عقيده طحاوي  438
 

خـاطر  و كفر آميز، ظاهر و مقتضاي نص نيست و هر كس اين معنا را از نص فهم كند، بـه  
  : و وقتي كه راجع به گفته برخي انسان ها گفته مي شود. قصور فهم و نقص علمش است

  وکم من عائب قوالً صحيحاً
  1و آفته من الفهم السقيم

چه بسيارند كه از قول درست عيب جويي مي كنند و آفـت آن ناشـي از فهـم غلـط     «
 . »است

  حنت القوايف من أماكنها يعل
  2بقروما علي اذا مل تفهم ال

و وقتـي گـاو نمـي فهمـد،     . بر من است كه موهاي پشت سر را از جاهايشـان بتراشـم  «
  .»چيزي بر من نيست

پس راجع به گفته خدا كه راست ترين كـالم و نيكـوترين و زيبـاترين سـخن اسـت،      
m�����������m���l���k��j��i��h��g: و آن كتـابي اسـت كـه   . چگونه بايد قضـاوت كـرد  

���o��nl  )آيات آن استحكام يافته، سپس از جانب حكيمـي آگـاه توضـيح    «: 1: هود
به راستي حقيقت حرفشان اين اسـت كـه ظـاهر قـرآن و حـديث، كفـر و       . »داده شده است

                                                
  :بيت بعد از آن، چنين است. آن را سروده است 246ص  4متنبي در ديوانش ج  -1

  در القرائح والعلومولكن تاخذ اآلذان منه       علي ق
 .   »ولي گوشها به اندازه قريحه ها و سليقه ها و دانش ها از فهم، مطالب را دريافت مي كنند«

از قصيده اي  است كه در مدح علي بـن مـر طـائي     955اين بيت شعر از آن بحتري در ديوانش ص  -2
  :عين نقل بحتري در ديوانش اين است. سروده است

  قاطعهاعلي نحت القوافي من م
  وما علي لهم أن تفهم البقر                                

و آنان بر من حق ندارنـد كـه گـاو    . بر من است كه موهاي پشت سر را از محل هاي رويدنشان بتراشم«
، ص »الطرائف«؛ 50، ص »اخبار ابي تمام«؛ 303ص  1، ج »الموازنة«اين بيت شعر در كتابهاي . »بفهمد
 . سروده شده است 253ص  19، ج »جم األدباءمع«؛ و 249
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گمراهي است و در ظاهر آنها، عقايد صحيح و توحيد و منزه داشتن خدا از عيـب و نقـص   
  .است اين حقيقت سخن تأويل كنندگان! به طور روشن بيان نشده است؟

حقيقت اين است كه آنچه قرآن بر آن داللت مي كند و به مـا نشـان مـي دهـد، حـق      
اما مخالفان و تأويل كنندگان ادعا . است و هر چه باطل باشد، قرآن بر آن داللت نمي كند

  !از اين رو بايد ظاهر آن را تأويل كرد. مي كنند كه قرآن بر باطل داللت مي كند
ن دري كه باز كرده ايـد، هـر چنـد گمـان مـي كنيـد كـه در        اي: به آنان گفته مي شود

حقيقت به وسيله آن، برادران مؤمنتان را در جاهاي كمي ياري مي كنيد، اما در واقـع عليـه   
خودتان دري را براي انواع مشركان و مبتدعان گشوده ايد كه به هيچ وجه نمي توانيـد آن  

ي دهيـد كـه قـرآن را از داللـت روشـنش      را ببنديد؛ چون وقتي شما اين اجازه را به خود م
بدون هيچ دليلي شرعي بر مي گردانيد، پس ضابطه براي تأويل مجـاز و تأويـل غيـر مجـاز     

  !چيست؟
دليل قاطع عقلي بر محال بودن تأويل ما چيست؟ و اگـر دليـل قطعـي بـر     : اگر بگوييد

دليـل قـاطع   : ته مي شودبه شما گف! مدعايتان را بياوريد، ما حرفتان را تأييد و قبول مي كنيم
چون قرمطي باطني مي پنـدارد كـه ادلـه قطعـي بـر بطـالن       ! عقلي را با كدام عقل بسنجيم؟

فيلسوف مي پندارد كه ادله قطعي بر بطـالن حشـر اجسـاد وجـود     ! ظواهر شرع وجود دارد
معتزلي گمان مي كند كه ادله قطعي بر محال بودن رؤيت خدا و بر محال بودن قـائم  ! دارد
تـأويالتي كـه صاحبانشـان ادعـا     !! ن علم و كالم و رحمت به خداوند متعال وجود داردبود

مي كنند كه وجوب آنها به وسيله داليلي عقلي اثبـات شـده، بزرگتـر از آن اسـت كـه در      
  .اينجا شمارش شوند

  : در اين صورت دو امر عظيم و حرام الزم مي آيد
يم تا اينكـه پـيش از آن يـك تحقيـق     چيزي از مطالب قرآن و سنت را اقرار نكن -اول

طوالني و عميق راجع به امكان عقلي آن، داشته باشيم و هر طايفه اي از اختالف كنندگان 
در نتيجـه انسـان دچـار    . در قرآن ادعا مي كنند كه عقل بر اعتقاد و نظر آنـان داللـت دارد  

  .شگفتي و سرگشتگي مي شود
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از جانـب خـدا آورده   ) ص(ي كـه پيـامبر  دلها از جزم و يقين بـه مسـائل اعتقـاد    -دوم
فاصله مي گيرد، چون اطمينان نـدارد كـه مـراد خداونـد ظـاهر آيـات و احاديـث باشـد و         

پس قرآن و سنت از داللت و راهنمايي بـه اخبـار و   . تأويالت در اين زمينه گوناگون است
مانـا خبـر   خبر دادن است، و قـرآن ه ) ص(وظيفه اصلي پيامبر. عقايد ديني بر كنار مي شود

به همين خاطر مي بينيم كه تأويل كنندگان، نصـوص قـرآن و سـنت را    . مهم و عظيم است
تنها به خاطر دادخواهي و كمك به باورهاي خود مي آورند نه بـه خـاطر اعتقـاد بـه آنهـا،      
اگر با ادعاهـا و عقايـد آنـان موافـق باشـند، آنهـا را مـي آورنـد و اگـر مخـالف ادعاهـا و            

و ايـن گشـودن در بـي دينـي و بريـدن از ديـن       . آنها را تأويل مـي كننـد   عقايدشان باشند،
  !از خداوند مسألت مي نماييم كه سالمتي و عافيت را به ما عطا فرمايد. خداست

***  
   .»ومن مل يتوق النفی والتشبيه، زلَّ ومل يصب التنزيه«: قوله

صـفات  و هـر كـس خـود را از نفـي صـفات خـدا و تشـبيه صـفات خـدا بـه           «: ترجمه
  .»دور نگه ندارد، منحرف شده و خداوند را منزه ندانسته است مخلوقات،

نفي صفات خدا و تشبيه صفات خدا به صفات مخلوق، ناشي از امـراض قلـوب   
  : است

نفي صفات خدا و تشبيه صفات خدا بـه صـفات مخلـوق، از امـراض قلـوب       :شرح عبارت
و هـر دو در قـرآن   . بيمـاري شـهوت   بيماري شـبهه و : است؛ زيرا امراض قلوب دو نوع اند

��m����a: ذكر شده انـد؛ خداونـد متعـال مـي فرمايـد      �̀�_��^��]���\��[��Z

��e��d��c��bl ) پس به ناز سـخن مگوييـد، تـا آن كـس كـه در      «): 32: األحزاب
  :در جاي ديگري مي فرمايد. اين بيماري شهوت است. »...دلش بيماري است، طمع ورزد

�mx��w��v��u��t��s��̀ ����yl در دلهايشـان بيمـاري اسـت،    « 10: البقرة

�m��k��j��i��h��g: همچنين مي فرمايـد  .»پس خدا ايشان را بيماري افزود

��s��r��q��p��o��n���m��ll  )ــة ــاني  «): 125: التوب ــا كس ام
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اين هم بيماري شبهه اسـت و ايـن   . »...كه در دلشان بيماري است، بر پليديشان پليدي افزود
بدتر از بيماري شهوت است، چون بيماري شهوت بـا از بـين رفـتن شـهوت، اميـد      بيماري، 

شفا و بهبودي آن هست ولي بيماري شبهه اگر خداوند به رحمت خويش به داد آن نرسد، 
  1.شفا و بهبودي ندارد

شبهه اي كه در مسأله صفات خدا وجود دارد، هم شبهه نفي صفات خدا است و هـم  
و شبهه نفي صفات خدا بدتر از شبهه تشبيه خـدا  . صفات مخلوق شبهه تشبيه صفات خدا به

است ولـي شـبهه   ) ص(به صفات مخلوق است، چون شبهه نفي رد و تكذيب رسالت پيامبر
تشبيه خـدا بـه   . آورده است) ص(تشبيه غلو و زياده روي و تجاوز از حدي است كه پيامبر
 ��m��X���TS��R��Ql:دمخلوقاتش، كفر است، چون خداوند بلند مرتبه مي فرماي

نفي صفات خدا هـم كفـر اسـت، چـون خداونـد      . "چيزي همانند او نيست): 11: الشورى(
  .»و او شنواي بيناست«): 11: الشورى(  ��m��X��W��V���Ul:سبحان مي فرمايد

  : دو نوع تشبيه
. يكـي، تشـبيه خـالق بـه مخلـوق     : اين يكي از دو نوع تشبيه است؛ چون تشبيه دو نوع است

ين همان تشبيهي است كه اهل قلم در راه رد و ابطال آن خـود را بـه رنـج و زحمـت مـي      ا
طرفداران اين تشبيه در ميان مردم كمتر از نوع دوم تشبيه هستند كه اين نـوع دوم،  . اندازند

تشبيه مخلوق به خالق مي باشد، مانند پرستش كنندگان مسيح و عزيـر و خورشـيد و مـاه و    
اينان همان كساني انـد  . آتش و آب و گوساله و قبرها و جن و مانند آنهابتها و فرشتگان و 

كه پيامبر و فرستادگان خدا به سوي آنان فرستاده شدند تا آنان را به سوي پرستش خـداي  
  .يگانه و بي شريك دعوت كنند

***  
  

                                                
 .46-44و18-1/17، "إغاثة اللهفان ": نگا -1
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فإن ربنا جل وعال موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس فی «: قوله
  .»عناه أحد من الربيةم

همانـا پروردگـار مـا متصـف بـه صـفات وحـدانيت و موصـوف بـه صـفات           «: ترجمه
يگانگي و يكتايي و بي نيازي است و هيچ يك از مخلوقات مثل او نيست و اوصـاف او را  

  .»ندارد

منزه دانستن پروردگار و اوصاف او آن گونه كه خود را به صورت نفي و اثبـات  
  : توصيف نموده است

طحاوي رحمه اهللا به منزه دانستن پروردگار و اوصاف او آن گونه كـه خـود    :شرح عبارت
ايـن سـخن طحـاوي برگرفتـه از     . را به صورت نفي و اثبات توصيف نموده، اشاره مي كند

�m��B��A، برگرفته از آيه »موصوف بصفات الوحدانية«مفهوم سوره اخالص است؛ عبارت 

��E��D��Cl )باشـد و عبـارت    مـي » او خـداي يگانـه يكتاسـت   : بگو«) : 1: اإلخالص

�m��G��F: برگرفته از ايـن فرمـوده خداونـد متعـال اسـت      »منعوت بنعوت الفردانية«

��M��L��K���J��I��Hl  )خدايي كه همه، نيـاز بـدو برنـد   «): 3 - 2: اإلخالص .
: ز اين آيه اسـت برگرفته ا» ليس فی معناه أحد من الربية«: و عبارت. »نزاده و زاده نشده است

�m���S��R��Q��P��O��Nl  )و هيچ كس همتا و همگـون او  «): 4: اإلخالص
همچنين اين گفتار طحاوي، تأكيد كننده آنچه راجع به اثبات صفات خـدا و نفـي   . »نيست

. وصـف و نعـت، متـرادف انـد    . تشبيه صفات خدا به صفات مخلوق گفتـه شـد، مـي باشـد    
ديك به هم دارند؛ وصف براي ذات است و نعت بـراي  اين دو معناي نز: بعضي مي گويند

با هـم متـرادف انـد و بنـا     : همچنين است وحدانيت و فردانيت، كه عده اي مي گويند. فعل
به اعتقاد بعضي معناي نزديك به هم دارند كه وحدانيت براي ذات است و فردانيـت بـراي   

پـس  . ت بـراي صـفات  عده ديگري معتقدند كه وحدانيت بـراي ذات اسـت و فردانيـ   . فعل
ايـن سـخن درسـت اسـت و     . خداوند متعال در ذات خود، يگانه و در صفاتش يكتا اسـت 

طحاوي رحمـه اهللا ماننـد ايـن    . اما در لفظ نوعي تكرار هست. كسي در  آن اختالفي ندارد
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و اين تكرار بيشتر به خطبه هـا و دعاهـا   . تكرار را در جاهاي متعددي از عقيده آورده است
ليس کمثله (مـثالً  . تا به عقايد و در واقع سجع گويي در خطبه ها شايسته تر استمي خورد 

ليس فی معناه أحد من «:در خصوص منزه دانستن خداوند، كامل تر از گفته طحـاوي  )شیء
  .است »الربية

***  
وتعالی عن احلدود والغايات، واألرکان واألعضاء واألدوات، الحتويـه اجلهـات   «: قوله

  .»ملبتدعاتالست کسائر ا

جهـات  . خداوند از حدود و نهايت ها و اركان و اعضا و ادوات، برتـر اسـت  «: ترجمه
  .»ششگانه كه براي ساير پديده هاست، او را شامل نمي شود

در اينجـا قبـل از شـرح عبـارت طحـاوي رحمـه اهللا مقدمـه اي را مـي          :شرح عبارت
  :قول دارندو آن اينكه علما در خصوص اطالق چنين الفاظي سه 1.آورم

عده ديگري آن را اثبات و گروهي قائل به تفصـيل انـد،   . عده اي آن را نفي مي كنند
اينان به طـور مطلـق آن را نفـي يـا اثبـات نمـي       . كه اين دسته اخير، پيروان سلف صالح اند

كنند مگر زماني كه مطلبي، روشن و تبيين شود كه اين الفاظ بـه وسـيله آن، اثبـات شـوند     
يـا ايـن الفـاظ بـه وسـيله آن نفـي شـوند كـه در ايـن          . ورت، اين الفاظ ثابتنـد كه در اين ص

صورت، اين الفاظ منفي هستند؛ زيرا در اصطالح متأخرين، در اين الفـاظ همچـون ديگـر    
پس همه علما، ايـن الفـاظ را در خـود معنـاي     . الفاظ اصطالحي اجمال و ابهام وجود دارد

اطر نفي كنندگان صفات خدا، اين الفاظ را حـق و  به همين خ. لغويشان استعمال نمي كنند
ناحق نفي مي كنند و راجع به اثبات كنندگان اين الفاظ چيزي را مي آورند كه قائل به آن 
نبوده اند و برخي از اثبات كنندگان اين الفـاظ معنـاي باطـل را در آن وارد مـي كننـد كـه       

در قــرآن و ســنت در مخــالف گفتــه ســلف صــالح و مــدلول قــرآن و ســنت مــي باشــند و 
خصوص نفي و اثبات آنها نصي وارد نشده است و ما حق نـداريم كـه بـه صـورت نفـي و      

                                                
 .149-4/138، »درء تعارض العقل و النقل«: نگا -1
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اثبات خداوند متعال را به چيزي توصيف كنـيم كـه خـودش را بـه آن توصـيف ننمـوده و       
  .، او را به آن توصيف ننموده است؛ چون ما تنها پيرو هستيم نه مبتدع)ص(پيامبر

ن موضوع، يعنـي موضـوع صـفات خـوب نگـاه شـود، هـر        پس واجب است كه در اي
، آن را اثبات كرده انـد مـا هـم آن را اثبـات مـي كنـيم و هـر        )ص(صفتي كه خدا و پيامبر

و الفاظي . ، آن را نفي كرده اند، ما هم آن را نفي مي كنيم)ص(صفتي كه خداوند و پيامبر
مي شود؛ پس الفاظ و  كه در نصوص قرآن و سنت آمده، در اثبات و نفي بدان چنگ زده

آنها را اثبات كرده اند ما هم اثبات مي كنيم و الفـاظ و معـاني   ) ص(معاني كه خدا و پيامبر
  .آنها را نفي كرده اند ما هم نفي مي كنيم) ص(كه خدا و پيامبر

الفاظي كه نفي و اثبات آنها در قرآن و سنت وارد نشده، اطالق نمي شوند تـا  
  :ان نگاه شوداينكه به مقصود گوينده ش

الفاظي كه نفي و اثبات آنها وارد نشده، اطالق نمي شود تا اينكه به مقصـود گوينـده شـان    
نگاه شود؛ اگر منظورش صحيح بود، پذيرفته مي شوند اما بايـد بـا الفـاظ نصـوص از آنهـا      
تعبير شوند نه با الفاظ مجمل مگر در صورت نياز كه آن موقع همراه آن قرائني كه مـراد و  

از را روشن مي گرداند، بايد آورده شود؛ ماننـد اينكـه خطـاب بـا كسـي كـه اگـر بـا آن         ني
  .و مانند آن. خطاب مورد خطاب قرار نگيرد، مقصود با او تحقق نمي يابد

طحاوي رحمه اهللا خواسته كه با اين سخن، بـه اعتقـاد تشـبيه كننـدگان همچـون داود      
او هيكل و اعضا دارد و ماننـد آنهـا، را رد   و امثال او كه معتقدند خدا جسم است، 1جواربي

  .خداوند از آنچه مي گويد بسيار واالتر و برتر است. كند
پس مطلبي كه طحاوي رحمه اهللا راجع به نفي مذكور در اينجا مد نظر داشته، درست 
است، ولي پس از او كسان ديگري در عموم نفي وي، مطالب درست و نادرستي را داخل 

                                                
داود جواربي در رفض و جسم قائل شدن براي خـدا،  : گويد 23ص  2، ج »الميزان« ذهبي در كتاب  -1

الفـرق بـين   «؛  209و  152، صـفحات  »قاالت االسالميينم«به گفته هاي او در . سردمدار قرامي ها بود
ــرق ــل و النحــل«؛  و 320و  206، صــفحات »الف ــد 105ص  1، ج »المل ــه نمايي ــواربي در . مراجع ج

 .تغيير يافته است» جواري«و » حواري«، به »الفرق بين الفرق«كتاب
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سـلف صـالح   : و آن، ايـن اسـت كـه   . رو، نياز به بيان و توضـيح آن هسـت   كرده اند از اين
متفق اند كه بشر حدي را براي خدا نمي دانند و آنان براي هيچ يك از صفات خـدا، نمـي   

  .توانند حد و مرز قائل شوند

اتفاق سلف صالح بر اينكه آنان براي خدا حد و مرز قائل نيستند و خـدا را بـه   
  :ندمخلوق تشبيه نمي كن

ــد 1داود طيالســي ــن ســلمه 3و حمــادبن زيــد2ســفيان و شــعبه:گوي و 1و شــريك4و حمــاد ب
. ، براي خدا حد و مرز قائل نمي بودند و خدا را به مخلوقـات تشـبيه نمـي كردنـد    2ابوعوانه

                                                
سـي اسـدي زبيـري، بـرده     ابوداود فار» المسند«او سليمان بن داود بن جارود، حافظ بزرگ، صاحب  -1

ـ  203وي به سال . او كوه علم بود. آزاد شده خاندان زبيربن عوام، حافظ و اهل بصره است ق وفـات  .هـ
 .آمده است 123: شماره 9، ج »السير«شرح حالش در . يافت

او امام و حافظ، شعبه بن حجاج بن ورد، اميرالمؤمنين در حديث، ابوبسطام ازدي عَتكـي، بـرده آزاد    -2
او بسـيار  . او اولين كسي بود كه جرح و تعديل نمـود . شده آنان، واسطي، دانشمند و شيخ اهل بصره است

. وي در زمينه شعر، معرفت و درايت خاصي داشت. انساني سخاوتمند و بسيار پارسا بود. نماز مي خواند
 .آمده است 80: شماره 7، ج »السير«شرح حالش در . ق وفات يافت.هـ 160به سال 

او عالمه و حافظ و ثقه، محدث وقت، حماد بن زيد بـن درهـم، ابواسـماعيل ازدي، بـرده آزاد شـده       -3
اصـليتش، سيسـتاني   . او انساني صبور و يكي از علماي برجسته بود. خاندان جرير بن حازم بصري است

ـ   . ق وفات يافـت .هـ 189وي به سال . پدربزرگش درهم در آنجا اسير شد. بود اب شـرح حـالش در كت
 .آمده است 169: شماره 7، ج »سير أعالم النبالء«

او امام و قدوه، شيخ االسالم حماد بن سلمه بن دينار، ابوسلمه بصري، نحوي، بـزار خرقـي بطـائني،     -4
او عـالوه بـر امـامتش در    . او خواهرزاده حميد طويـل بـود  . برده آزاد شده خاندان ربيعه بن مالك است

. حماد بن سلمه فقيه و انساني فصيح بود و در سـنت، سـردمدار بـود   . م بودحديث، در علوم عربي هم اما
وي بر كارهاي خير و قرائت قـرآن و  . اوقات وي در راه عبادت و مناجات و اوراد و اذكار سپري مي شد

سير أعـالم  «شرح حالش در كتاب . ق وفات يافت.هـ 167به سال . عمل به خاطر خدا، مواظبت مي كرد
 .آمده است 168شمارهـ  7، ج »النبالء
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و اگـر مـورد سـؤال    . حديث را روايت مي كردند و قائل به كيفيت و چگونگي آن نبودنـد 
بعداً در كـالم طحـاوي مـي آيـد     . ر و حديث جواب مي دادندقرار مي گرفتند، به وسيله اث

پـس  . »مخلوقات خدا از احاطه بر او ناتوان مانـده انـد  «: »وقد أعجز عن اإلحاطة خلقَه«: كه
معلوم شد كه منظور طحاوي اين است كه خداوند از اينكه كسي برايش حد و مـرز تعيـين   

خدا از مخلوقاتش جدا نيست و بـا آنهـا    و منظورش اين نبوده كه. كند، برتر و واالتر است
بـه چـه چيـزي پروردگـار خـويش را مـي       : از عبداهللا بـن مبـارك پرسـيده شـد    . فرق ندارد

به وسيله : گفته شد. به اينكه او باالي عرش است و از مخلوقاتش جداست: شناسيم؟ گفت
  .3آري، به وسيله حدي: حدي؟ گفت

  
  

                                                                                                                     
علي رغم كمي ضعف . او شريك بن عبداهللا، عالمه و حافظ و فقيه و قاضي، ابوعبداهللا نخعي مي باشد -1

برخي از ائمه در استدالل به روايتهايي كه فقـط   . و نرمي در روايتش، يكي از علماي برجسته و نامور بود
قضاوت كوفه براي ابـوجعفر  . و بدعت سخت گير بودوي بر اهل شك . او ذكر كرده، دست نگه داشته اند

سـير  «شـرح حـالش در كتـاب    . ق وفات يافـت .هـ 177شريك به سال . منصور را عهده دار شده است
 .آمده است 37: شماره 8، ج »أعالم النبالء

ي او امام و حافظ و ثقه، محدث بصره، وضاح بن عبداهللا، برده آزاد شده يزيد بن عطاء يشكري واسـط  -2
سـير  «شرح حالش در كتاب . ق وفات يافت.هـ 186وي به سال . وضاح از اسيران گرگان بود. مي باشد

 .آمده است 39: شماره 8،  ج »أعالم النبالء

از علي بن حسـن بـن شـقيق، از ابـن     . است 50ص » الرد علي الجهميه«لفظ او نزد دارمي در كتاب  -3
بـه اينكـه او   : چه چيزي پروردگارمان را مي شناسيم؟ گفتبه : مبارك روايت است كه از وي پرسيده شد

بـه  : راوي گويـد، گفـتم  . باالي عرش، باالي هفت آسمان بر روي عرش است و از مخلوقاتش جداسـت 
اثـر ذهبـي، ص   » العلو للعلـي الغفـار  «پس به چه وسيله اي؟ و در كتاب : وسيله حدي؟ ابن مبارك گفت

: به عبـداهللا بـن مبـارك گفـتم    : ق به صحت رسيده كه وي گفتاز علي بن حسن بن شقي: آمده است 151
و . به اينكه او در آسمان هفت گانه بر روي عرش خود اسـت : چگونه پروردگارمان را مي شناسيم؟ گفت

از نظر ما هـم،  : به احمد بن حنبل گفته شد، او هم گفت. خدا اينجا در زمين است: مثل جهميه نمي گوييم
 .گفته است چنين است كه ابن مبارك
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  :حد معنايتحقيقي راجع به 
كه حد آن است كـه يـك چيـز بـه وسـيله آن جـدا مـي شـود و از غيـر خـود            معلوم است

و خداوند متعال در مخلوقاتش حلول نيافته و به وسيله آنها قيام . مشخص و متمايز مي شود
به تعبيري ديگر . نيافته، بلكه او پاينده و قائم به ذات خود است و غير خود را بر پا مي دارد

  .بلكه مخلوقاتش قائم به او هستندخدا قائم به مخلوقاتش نيست 
پس حد به اين معني، جايز نيست كه اصالً در ذات كار نزاع و اختالف داشت؛ چـون  

امـا حـد بـه معنـاي     . پشت نفي آن جز نفي وجود پروردگار و نفي حقيقت او چيزي نيست
 علم و قول، كه بندگان آن را تعيين مي كنند و براي چيزي حد و مرز قائل انـد، پـس حـد   

  .به اين معني در خصوص خدا از نظر همه اهل سنت منتفي است
او [شـنيدم،  2از شيخ ابوعبدالرحمن سلمي: مي گويد» رساله اش«در 1ابوالقاسم قشيري 

:] او هم گفـت [از ابوالحسن شنيدم، :] او هم گفت[از منصور بن عبداهللا شنيدم، :] هم گفت
الي كه راجـع بـه ذات خـدا از وي شـد،     شنيدم كه در جواب سؤ3از سهل بن عبداهللا تستري

ذات خدا متصف به علم است؛ به صورت محيط و همه جانبه درك نمي شـود؛ در  : گفت
اين دنيا با چشم ديده نمي شود؛ ذات خدا به وسيله حقايق ايمان موجود است بـدون آنكـه   
حد و مرزي داشته باشد و به صورت محـيط و همـه جانبـه درك شـود و در موجـودات و      

                                                
او امام و زاهد و قدوه، استاد ابوالقاسم عبـدالكريم بـن هـوازن بـن عبـدالملك بـن طلحـه قشـيري          -1

. وي در سلوك و ياد خدا بي نظير بود. است» الرسالة«خراساني شافعي مذهب، صوفي و مفسر، صاحب 
ا بر اسـاس مسـلك   او اصول دين ر. در مسائل مهم ژرف انديش بود. سخن لطيف و اخالق پاكيزه داشت

شرح حالش . ق وفات يافت.هـ 465به سال . اشعري و فروع دين را بر اساس مذهب شافعي مي دانست
 .آمده است 109: شماره 18، ج »سير أعالم النبالء«در كتاب 

وي امـام و حـافظ و محـدث و    . مادرش سلمي نام داشـت . او محمد بن حسن بن موسي ازدي است -2
 412بـه سـال   . في ها، ابوعبدالرحمن نيشابوري، صاحب تأليفات متعددي بودشيخ خراسان و بزرگ صو

 .آمده است 152: شماره 17، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . ق وفات يافت.هـ

وي بـه سـال   . او سهل بن عبداهللا بن يونس، شيخ العارفين، ابومحمد تستري، صوفي و زاهد مي باشد -3
 .آمده است 151: شماره 13، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . ق وفات يافت.هـ 283
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ريده هاي ديگر حلول يابد؛ چشمها در سراي آخـرت او را مـي بيننـد؛ در فرمـانروايي و     آف
قدرت خود، ظاهر است؛ مخلوقات را از شناخت كنه و حقيقت ذاتش محروم كـرده و بـه   

پس دلها او را مـي شناسـند   . وسيله آيات و نشانه هاي خود، ذاتش را به آنان نمايانده است
مؤمنان در بهشت با چشم هاي خود به او نگاه مـي كننـد   . ندو چشم ها او را درك نمي كن

بدون آنكه او را به صورت محيط و همه جانبه درك كنند و بدون آنكه نهايت و پايـان او  
  .را درك نمايند

راجع به اثبات دست و چهره و نفس بـراي خداونـد متعـال     حنيفهسخنان ابو
  :آنها كيفيتبدون 

ي كنندگان صفات خدا براي نفي بعضي از صفات ثابت از لفظ اركان و اعضا و ادوات، نف
امام ابوحنيفه رضي اهللا عنـه در  . راه ادله قطعي بر آنها تسلط داشته و آنها را انكار مي نمايند

خدا دست و چهره و نفس دارد همان طـور كـه در قـرآن    «: مي گويد» الفقه األكبر«كتاب 
پس خداوند، صفت دارد اما كيفيـت  . دست و چهره و نفس را براي خود ذكر كرده است

همانا دست خدا، قدرت و نعمت خداست؛ زيـرا بـدين   : و گفته نمي شود. آن معلوم نيست
  .1»صورت صفت خدا ابطال شده است

اين گفتاري كه امام ابوحنيفه رضي اهللا عنه گفته، به وسـيله ادلـه قطعـي ثابـت اسـت؛       
ــد   ــي فرماي ــال م ــد متع ــه «): 75: ص( �m�́�³��²��±��°��¯����½��¶µl: خداون چ

�.»چيزي تو را بازداشت از اينكه بـراي چيـزي كـه بـه دسـتان خـود آفريـدم سـجده كنـي؟         
m���Ê��ÅÄ��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½l )ــر : الزمـ
حال آنكه در روز قيامت زمين يكجا در قبضه او و آسمانها پيچيـده شـده بـه دسـت     «): 67

جز چهـره او همـه چيـز فـاني     «): 88: القصص( ��m���p��kj��i��h��g����fl.»اوست

و تنها چهـره باشـكوه و   «): 27: الرحمن( �m��z��y��x��w��v��u���tl. »است

                                                
 .37و  36به شرح قاري، صص  "الفقه األكبر" -1
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 m���|�v��u��t��s���r��q������p��o��nl. »مانــد  ارجمنــد پروردگــارت بــاقي مــي   

تو آنچه در درون من است مي دانـي و مـن آنچـه در نفـس توسـت نمـي       «): 116: المائدة(

پروردگارتان رحمت را «): 54: األنعام( m�����[�����o��_��^��]��\l. »دانم
و تـو را بـراي خـود    «): 41: طـه ( �m��h����g��fl. »بر خود مقـرر داشـته اسـت   

و خدا شما را از خود برحذر «):  28: آل عمران( �m���Ì�ÈÇ��Æ��Ål.»پروردم
آدم مي آيند و وقتي مردمان پيش : در حديث شفاعت مي فرمايد) ص(و پيامبر . »مي دارد

خدا تو «: 1»خلَقَک اُهللا بيده، وأسجد لَک مالئکته، وعلمک أمساَء کُلَِّ شیٍء«: به او مي گويند
را با دست خود آفريد و فرشتگانش را وادار به سجده كردن براي تو نمود و خدا نام هـاي  

د از دسـت، قـدرت   درست نيسـت كسـي تأويـل كنـد كـه مـرا      . »هر چيزي را به تو ياد داد

�m��½��¶µ��́: است، چون فرموده ��³l) براي چيزي كه با دسـتان خـود   «):  75: ص
درست نيست كه معنايش اين باشد كه با قـدرت خـودم آن را آفريـدم؛ در عـين     . »آفريدم

و مـن را نيـز   : گفت و اگر آن درست بود، ابليس مي. به صورت مثني آمده است» يد«حال 
با وجـود كفـرش    –اي، پس او بر من هيچ برتري ندارد، قطعاً ابليس  به قدرت خود آفريده

�m��A: و در اين آيه دليلي براي آن نيسـت . از جهميه بهتر پروردگارش را شناخته است –

��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��Bl )آيا نديدند كه «) 71: يس
، زيـرا خداونـد   »ا در اختيـار دارنـد  ما با دستان خود بر ايشان چهارپاياني آفريدم كه آنهـا ر 

را به صورت جمع آورده و آن را به ضمير جمع اضافه نموده تا هـر دو لفـظ   » أيدي«متعال 
كه لفظ  »أيدی«: و نفرمود. جمع جهت داللت بر ملك و عظمت با هم تناسب داشته باشند

                                                
آن را  7516و  4476: بخاري به شماره هـاي . قسمتي از حديث طوالني انس در باره شفاعت است -1

؛ و ابـن ماجـه بـه    193: شماره؛ مسلم به 6565: همچنين بخاري به شماره. با اين لفظ روايت كرده است
خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحـه،  «: از طريق روايت انس آن را با اين لفظ آورده اند 4312: شماره

خدا تو را با دست خود آفريد، و از روح خود در تو دميد و فرشتگان «: » ...وأمر المالئكة فسجدوا لك
 . »...براي تو سجده بردند آنان نيز] كه براي تو سجده برند[را دستور داد 
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را بـه جمـع ضـمير    مثنـي  » يدين«كه  »يدينا«: أيدي، را به ضمير مفرد اضافه كند و نفرموده
) ص(و پيامبر  1.نيست )لما خلَقت بيدی( همانند آيه )مما عملَت أيدينا(پس آيه . اضافه نمايد

حجابه النور، لو کشفه ألحرقت سبحات وجهه مـا  «: از پروردگارش چنين روايت مي كند
انـوار   حجاب او نور است، اگر آن را كشف مي كـرد، قطعـاً  «2:»انتهی إليه بصره من خلقه

، امـا بـه   »باري تعالي هر آنچه كه چشم او از مخلوقاتش بدان منتهي مي شود، مي سـوخت 
آنها اعضا يا جوارح يا ادوات يا اركان هستند؛ زيرا ركن جـزء  : اين صفات گفته نمي شود

ماهيت چيزي است و خداوند متعال آن ذات يكتاي بي نياز است كـه قابـل تجزيـه نيسـت     
و در اعضا معناي تفريق و بخش بخش شـدن اسـت كـه    . زء نمي شوديعني ذات او جزء ج

: اين فرموده خداونـد بـه همـين مفهـوم اشـاره مـي كنـد       . خداوند از آن منزه و واالتر است
m��E��D��C��B��Al )همانهاي كـه قـرآن را بخـش بخـش     «): 91: الحجر

عناي اكتسـاب و  و در جوارح م. »]بخشي را مردود و بخشي را شعر و سحر ناميدند[كردند 
همچنين ادوات، ابزار و آالتي هستند كه براي جلب منفعت و دفـع ضـرر   . بهره بردن است

  . از آنها استفاده مي شود
بـه همـين خـاطر    . همه اين معاني از خداوند متعال منتفي است و در او صدق نمي كند

عــاني پــس الفـاظ شــرعي، م . ذكـر آنهــا در صـفات خداونــد بلنـد مرتبــه وارد نشــده اسـت    
به همين خـاطر واجـب اسـت كـه از     . صحيحي دارند و از احتماالت فاسد و باطل سالم اند

الفاظ شرعي چه به صورت نفي و چه به صـورت اثبـات، عـدول نشـود تـا معنـاي فاسـد و        
همه ايـن الفـاظ مجمـل، در دسـترس انسـان      . باطلي اثبات نشود يا معناي درستي نفي نشود

  .ار داردحق گرا و انسان باطل گرا قر

                                                
مختصـر  «؛ و 366-363صـفحات   6و ج  46-45صـص   3، ج »مجمـوع الفتـاوي  «به كتاب هاي  -1

 .مراجعه كنيد 174-153صفحات  2، ج »الصواعق المرسلة

 .حديثي صحيح است كه تخريج آن قبالً ذكر شد -2
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از لفظ جهت، هم آنچه كه موجود است و هم آنچه كه معـدوم اسـت، اراده   
    :  مي شود

و . از لفظ جهت، گاهي آنچه موجود است، اراده مـي شـود و گـاهي آنچـه معـدوم اسـت      
اگر منظور از جهت، چيـز موجـودي   . معلوم است كه موجودات يا خالق است و يا مخلوق

و حـال آنكـه چيـزي    . ر ايـن صـورت جهـت، مخلـوق اسـت     غير از خداوند متعال باشد، د
خداونـد از  . خداوند متعال را محصور نمي كند و چيزي از مخلوقات به او احاطه نمي يابند

و اگر منظور از جهت، امري معـدوم باشـد و آن بـاالي عـالم اسـت،      . آن منزه و برتر است
داونـد متعـال بـا ايـن     خ: پس هر گـاه گفتـه شـود   . پس جز خداوند يكتا چيزي آنجا نيست

خداوند باالي جهان اسـت؛  : اعتبار در جهت است، اين صحيح است و معنايش چنين است
  .پس خدا باالي همه مخلوقات و آفريده هاست. جايي كه مخلوقات به او منتهي مي شوند

كساني كه با اين كارشان مي خواهند علو و بلندي خـدا را  » جهت«نفي كنندگان لفظ 
همه جهات، مخلـوق انـد و خـدا قبـل از جهـات      : خي از ادله شان چنين استنفي كنند، بر

خداوند در جهتـي قـرار دارد، الزامـاً قائـل بـه قـديم       : و هر كس بگويد. موجود بوده است
يا خدا ابتدا از جهت بي نياز بوده و سپس به آن نياز پيـدا كـرده   . بودن چيزي از عالم است

  . است
ا بر اين نكته داللـت مـي كننـد كـه خـدا در ميـان چيـزي از        اين الفاظ و مانند آنها تنه

امـا  . و اين، درست اسـت . آفريده ها نيست خواه آن آفريده جهت باشد و خواه غير جهت
و بدون شـك  . الزم به ذكر است كه جهت، امري وجودي نيست بلكه امري اعتباري است

كه نهايت و پاياني نداشـته  جهات، نهايت و پاياني ندارند و هر چه در جهات موجود نباشد 
  .باشد، موجود نيست

***  

جهات شش گانـه  «: »ال حتويه اجلهات الست کسائر املبتدعات« :بيان مراد گفته طحاوي
خدا را شامل نمي شوند مثل ديگر پديده ها كه جهات شـش گانـه آن را شـامل    

  .»شوند مي
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جهات شش گانه «: »دعاتال حتويه اجلهات الست کسائر املبت«: گفته طحاوي رحمه اهللا
، »خدا را شامل نمي شوند مثل ديگر پديده ها كه جهات شش گانه آن را شامل مـي شـوند  

سخن درستي است با اين اعتبار كه چيزي از آفريده ها به خدا احاطه پيدا نمي كننـد بلكـه   
  .خداوند بر هر چيزي احاطه دارد و باالي همه چيز است

چـون بعـداً   . حـاوي رحمـه اهللا اراده كـرده اسـت    اين مطلب همان چيزي است كـه ط  
خداوند متعال بر هـر  «: »أنه تعالی حميطٌ بکلّ شیء وفوقه«: گفتارش در اين زمينه مي آيد كه

پـس وقتـي ميـان ايـن دو گفتـه اش، يعنـي،       . »چيزي احاطه دارد و بـاالي همـه چيـز اسـت    
ت ششگانه آنها را شامل ها كه جها جهات ششگانه او را شامل نمي شوند مثل ديگر پديده«

، جمـع شـود،   »خداوند متعال بر هر چيزي احاطه دارد و باالي همه چيز است«و » مي شوند
معلوم مي شود كه منظور طحاوي اين است كه چيزي خداوند متعال را در بر نمي گيـرد و  

كـه  و اين. چيزي بر او احاطه ندارد، آن گونه كه براي ديگر آفريده ها اين امـر وجـود دارد  
  .خداوند متعال بر هر چيزي احاطه دارد و باالي هر چيز است

  :اما در كالم طحاوي دو چيز باقي مانده است
، زيـاد  -با وجودي كه در آن، اجمـال و احتمـال هسـت     –آوردن چنين لفظي  –اول 

چون در غير اين صورت بهانه به دست ديگران داده . جالب نيست و نياوردن آن بهتر است
تناقض در اثبات محيط بودن خدا و فوق بودن او و نفـي جهـت علـو و بلنـدي،     مي شود و 

هر چند بدان جواب داده كه او اين را نفي كرده كه چيزي از آفريده هـايش  . الزم مي آيد
  . اما به هر حال، چنگ زدن به الفاظ شرعي، بهتر است. او را در برگيرند

م مي شود كه هـيچ پديـده اي نيسـت    ، از آن چنين فه»کسائر املبتدعات«گفته  –دوم 
و در اين مطلب، اشكالي وارد اسـت، چـون اگـر    . جز اينكه چيزي آن را در برگرفته است

منظورش اين باشد كه آن پديده به وسيله امري وجودي در بر گرفته شده، اين  امر ممنـوع  
مـي  است، چون عالم در ميان عالم ديگري نيست، چون در غير اين صـورت تسلسـل الزم   

و اگر منظورش اين باشد كه آن پديده به وسـيله امـري عـدمي در بـر     . آيد كه ممتنع است
گرفته شده، بايد گفت كه هر پديده اي در ميان عدم نيسـت بلكـه برخـي از پديـده هـا در      
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و . قرار دارند و مانند آنها) تخت(ميان غير خود است؛ مانند آسمانها و زمين كه در كرسي 
پس به طـور قطـع سـطح    . ، مخلوقات به آن منتهي مي شوند؛ مانند عرشبرخي از پديده ها

عالم در ميان ديگر مخلوقات نيست، چون در غير اين صورت تسلسل پـيش مـي آيـد كـه     
  .ممتنع است

بـه معنـاي بقيـه اسـت نـه بـه       » سـائر «واژه : مي توان به اين اشكال چنين جواب داد كه
  . معناي همه

از آن است كه به معنـاي چيـزي اسـت كـه نوشـنده      » سؤر«و . اين اصل معنايش است
، اكثـر مخلوقـات   »سائر املبتدعات«پس منظـور طحـاوي از   . آب در ظرف باقي مي گذارد

. بر غالب و اكثر بيشتر داللت مي كند تا بـر همـه  » سائر«است نه همه مخلوقات؛ چون واژه 
گيـرد آن گونـه كـه    هيچ چيز خداوند متعـال را در بـر نمـي    : پس معني عبارت چنين است

راجع به اكثر مخلوقات است كه اكثر مخلوقات به وسيله چيز ديگـري در بـر گرفتـه شـده     
گمـان نمـي   . خداوند متعال برتر از آن است كه چيزي از مخلوقـات او را در بـر گيـرد   . اند

همانا خداوند نـه در داخـل عـالم    : رود كه طحاوي رحمه اهللا از كساني باشد كه مي گويند
  .نه در خارج عالماست و 

همان گونه كه برخي از شارحين عقيده طحاوي چنين پنداشته اند كه منظور طحـاوي  
بلكه در واقع منظور طحاوي اين است كـه خداونـد متعـال منـزه اسـت از اينكـه       . اين است

چيزي از مخلوقاتش بر او احاطه داشته باشند يا به چيزي از مخلوقات، عرش باشـد يـا غيـر    
  .شته باشدآن، نياز دا

راجع به ثبوت اين كالم از امام ابوحنيفه رضي اهللا عنه اشكال و ايرادي هسـت، چـون   
مخالفانش بـه خـاطر مطـالبي پـايين تـر از آن، بـه او حملـه كـرده و او را مـورد مالمـت و           

اگر چنين كالمـي را مـي شـنيدند، قطعـاً حملـه بـه امـام ابوحنيفـه و         . سرزنش قرار داده اند
و ابومطيـع  . وي توسط آنان به خاطر ايـن كـالم از آنـان شـايع مـي شـد       مالمت و سرزنش
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اثبات علو و بلندي براي خدا را از امام ابوحنيفه نقل كرده است كه به اميد خدا بعـداً  1بلخي
  . ذكر خواهد شد

و از طرف ديگـر ماننـد   . ظاهر اين گفته، مقتضي نفي كالم قبلي از امام ابوحنيفه است
همانـا راجـع بـه ثبـوت آن     : به همين خاطر مي گويم. وارد نشده استآن در قرآن و سنت 

كالم از امام ابوحنيفه، اشكال و ايراد هسـت و بهتـر آن اسـت كـه از آوردن و اطـالق آن،      
دست نگه داشت، چون گفتن مانند آن، خطر است؛ برخالف گفـتن چيـزي كـه از شـارع     

ر كـس از نادانـان گمـان كنـد كـه      و هـ . وارد شده است همچون استواء و نزول و مانند آن
، آن 2فرمـوده ) ص(وقتي خدا به آسمان  دنيا پايين مي آيد آن گونه كـه پيـامبر راسـتگوي    

وقت عرش باالي خداوند است و خـدا ميـان دو طبقـه عـالم قـرار دارد، سـخنش مخـالف        
  .اجماع سلف صالح و مخالف قرآن و سنت است

                                                
امام ذهبـي  . فه محسوب مي شوداو حكم بن عبداهللا است كه يكي از بزرگان و فقهاي اصحاب ابوحني -1

او در رأي و نظر بصيرت خاصي داشت و عالمه بود و شأن : مي گويد 574ص  1ج » الميزان«در كتاب 
عبداهللا بن مبارك به او احتـرام خاصـي   . و منزلت بزرگي داشت ولي در ضبط و حفظ اثر، سهل انگار بود

 .ق وفات يافت.هـ 199ي به سال و. مي گذاشت و او را به خاطر دين و علمش تجليل مي كرد

؛ ابـوداود بـه شـماره    758: ؛ مسلم به شـماره 7494و  6321: حديث نزول كه بخاري به شماره هاي -2
 1، ج »الموطـأ «؛ مالـك در  3493: ؛ ترمذي به شماره1366: ؛ ابن ماجه به شماره1315و  4733: هاي
، 265، 264صـفحات   2خود، ج  ؛ احمد در مسند347و  346صص  1؛ دارمي در سنن خود، ج 30ص 
آمـده   99ص  10، ج »التحفـة «آن گونـه كـه در   » الكبري«؛ نسايي در 504، و 487، 419، 282، 267

و 103، 102،  صـفحات  »كتاب النـزول «؛ دارقطني در 254ص  2، ج »أخبار أصبهان«است؛ ابونعيم در 
) ص(هريره آورده اند كه رسول خدا از طريق روايت ابو 745: به شماره» السنة«؛ ابن ابي عاصم در 107

مـن  : ينزل ربنا تبارك وتعالي كل ليلة إلي سماء الدنيا حـين يبقـي ثلـث الليـل اآلخـر يقـول      «: فرمودند
پروردگار ما هر شـب مـوقعي كـه    «: »يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له

هـر كـس مـرا فـرا خوانـد،      : ن مي آيد و مي فرمايديك سوم آخر شب باقي مي ماند به آسمان دنيا پايي
دعايش را اجابت مي كنم و هر كس از من چيزي بخواهد، خواسته اش را برآورده مي كنم، هـر كـس از   

بـا لفـظ    2385: بـه شـماره  »  مسـند طيالسـي  «اين حديث در . »من آمرزش بخواهد، او را مي بخشايم
 .124، ص »األزهار المتناثرة«: يت كرده اند؛ نگاعده اي از صحابه آن را روا. آمده است »يهبط«
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از استاد ابومنصـور  : مي گويد1من صابونيشيخ االسالم ابوعثمان اسماعيل بن عبدالرح
از ابوحنيفـه در ايـن   : شـنيدم كـه مـي گفـت     –پس از روايت حـديث نـزول    -2بن حمشاد

خداوند به آسمان دنيا پايين مـي آيـد ولـي كيفيـت آن معلـوم      : خصوص سؤال شد، گفت
  .نيست

كساني كه در نفي آن دست نگه داشـته و چيـزي نگفتـه انـد، تنهـا بـه خـاطر ضـعف         
  .مشان به مفاهيم قرآن و سنت و اقوال سلف صالح بوده استعل

به همين خاطر برخي از آنان انكار مي كنند كه خداوند باالي عرش باشـد، بلكـه مـي    
خدا در هيچ جا و مكان و جانبي نيست و نه در داخـل عـالم اسـت و نـه در خـارج      : گويند

و او را به علو و اسـتوا بـر    بدين صورت او را به صفت عدم و ممتنع متصف مي كنند. عالم
عرش كه خود را برآنها متصف كرده متصف نمي كننـد و برخـي از آنهـا قائـل بـه حلـول       

. خـدا وجـود هـر موجـودي اسـت و ماننـد آن      : خدا در هر موجودي هستند يا مـي گوينـد  
راجـع بـه اثبـات    . خداوند از آنچه ظالمان و منكران مي گويند بسـيار برتـر و واالتـر اسـت    

« : »حميط بکل شیٍء وفوقـه « : و و بلندي براي خدا، هنگام توضيح گفتار طحاويصفت عل
توضـيح و بيـان بيشـتري خـواهيم     » خدا بر هر چيزي احاطه دارد و باالي هـر چيـزي اسـت   

  .داشت
***  

                                                
شـرح حـالش را آورده و    17: بـه شـماره   18، ج »السير« ذهبي در كتاب .ق .هـ 449متوفاي سال  -1

هيچ انسـان منصـفي را نديـده ام    : را ستوده است و مي گويد» عقيدة السلف وأصحاب الحـديث «كتابش 
 .استمگر اينكه به فضل و علم او اعتراف نموده 

او عالمه و زاهد، صاحب تأليفات متعدد، محمد بن عبداهللا بن محمد بن حمشاد نيشـابوري و شـافعي    -2
 498: شـماره  16، ج »سير أعـال النـبالء  « شرح حالش در كتاب . ق است.هـ 388مذهب، متوفاي سال 

 .آمده است
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واملعراج حق وقد أسری بالنبی صلی اهللا عليه وسلم وعرج بشخصه فی اليقظة، إلی «: قوله
اهللا من العال، وأکرمه اهللا مبا شاء، وأوحی إليه ماأوحی، ما کذب الفؤاد السماء مث إلی حيث شاء

  .»فی اآلخرة واألولی1فصلی اهللا عليه. ما رأی
شب هنگام بـرده شـد و در حالـت بيـداري     ) ص(و معراج حق است، و پيامبر«: ترجمه

به آسمان بلند كرده شد، پس از آن بـه جاهـاي بلنـدتري كـه خداونـد      ) ص(شخص پيامبر
خواست و خداوند تا هر اندازه خواست او را اكرام و تجليل نمود و آنچه بايد وحـي كنـد   

پـس  . را كـه ديـد دروغ نگفـت   ] صورت اصلي جبرئيـل ) [ص(قلب پيامبر. به او وحي كرد
  . »درود و سالم خداوند در آخرت و دنيا بر او باد

عني وسـيله اي كـه   معراج ي. بر وزن مفعال از عروج آمده است» معراج« :شرح عبارت
در آن باال برده مي شود، و به منزله نردبان است ليكن نمي دانيم كه كيفيتش چگونه اسـت  
و حكمش همانند حكم ديگـر مسـائل غيبـي اسـت؛ بـه آن ايمـان داريـم و بـه كيفيـت آن          

  .مشغول نمي شويم و كاري به كيفيتش نداريم

  : )ص(ثبوت إسراء و معراج در حالت بيداري براي پيامبر
شـخص  «: »وقد أسری بالنبی صلی اهللا عليه وسلم بشخصـه فـی اليقظـة   «: گفتار طحـاوي 

  . »شبانه در حالت بيداري برده شده است) ص(پيامبر
  .علما راجع به شب روي و معراج اختالف نظر دارند -

) ص(بوده و جسـم پيـامبر   ) ص(شب روي و معراج با روح پيامبر : عده اي مي گويند
رضي اهللا عنهما نقل كرده و مانند آن 1آن را از عايشه و معاويه2ابن اسحاق. برده نشده است

  .را از حسن بصري نقل كرده است

                                                
 .آمده است» فصلي اهللا وسلم عليه«، )ب(در نسخه خطي  -1

اسحاق بن يسار بن خيار، عالمـه و حـافظ و اخبـاري ابـوبكر و بنـا بـه گفتـه بعضـي،         او محمد بن  -2
پدر بـزرگش يسـار از اسـيران عـين التمـر در زمـان       . ابوعبداهللا قريشي مطلبي، صاحب سيره نبوي است

ابن اسحاق، انس بن مالك و سعيد بن مسيب را ديده و اولـين كسـي بـود كـه     . خالفت ابوبكر صديق بود
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اينكـه گفتـه شـود، معـراج در شـب بـوده، و       : اما بايد فرق ميان اين دو مطلب دانسـت 
بوده نه با جسـمش و ميـان ايـن دو گفتـه،     ) ص(اينكه گفته شود، معراج تنها با روح پيامبر 

معراج در شـب بـوده، بلكـه گفتنـد، معـراج بـا       : عايشه و معاويه نگفتند. ق بزرگي هستفر
ميـان ايـن دو فـرق اسـت، چـون آنچـه       . بوده و جسمش گم نشده اسـت ) ص(روح پيامبر 

كسي در خواب مي بيند، نمونه هايي بـراي چيزهـاي معلـوم در شـكلهاي محسـوس اسـت       
مكه برده شده است ولي روحش بلند نشده  پس مي بيند كه گويي به آسمان بلند شده و به

پـس منظـور عايشـه و    . و نرفته است و تنها فرشته خواب نمونه هايي را برايش آورده است
معاويه اين نبوده كه معراج در شب بوده، بلكه تنها منظورشان اين بود كه خود روحش در 

دو چيـز را از  و ايـن  . شب برده شد و روح از جسم جدا شد و سپس به سوي آن بازگشـت 
تنهـا روحـش بـه طـور كامـل بـه       ) ص(دانستند، چون غير پيـامبر  ) ص(ويژگي هاي پيامبر 

  2.آسمان باال نمي رود مگر پس از مرگ
يك بار در حالت بيـداري و يـك بـار در حالـت     : معراج دو بار بوده: بعضي گفته اند

مث « :ودهاصحاب اين قـول، گـويي خواسـته انـد كـه ميـان روايـت شـريك و فرمـ         . خواب
  .و ميان ساير روايات جمع كنند» سپس بيدار شدم«: 3»استيقظت

                                                                                                                     
شرح حالش . ق يا چيزي در اين حدودها وفات يافت.هـ 152وي به سال . مدينه تدوين نمود علم را در
 .آمده است 15: شماره 7، ج »سير أعالم النبالء«در كتاب 

 .ساقط شده است) د(و ) ج(، )أ(از نسخه هاي خطي » ومعاويه«عبارت  -1

 .3/40زادالمعاد، : نگا -2

در . شريك آورده و از اوهام و خياالت وي محسوب شده استاين عبارت از مواردي است كه فقط  -3
مكانهاي پيامبران عليهم السـالم   –اول : مجموع ده انتقاد بر روايت حديث معراج از وي گرفته شده است

. مخالفت او در نهـرين  -چهارم. بودن معراج در شب -سوم. بودن معراج پيش از بعثت -دوم. در آسمان
ذكر رود كوثر در آسـمان   -هفتم. شكافتن سينه هنگام معراج -ششم. ة المنتهيمخالفت او در سدر -پنجم
تصريح او به اينكه امتنـاع   -نهم. نسبت دادن نزديكي و نزديك تر شدن به خداوند عز وجل -هشتم. دنيا

. از پروردگـارش، پنجمـين بـار بـود    ] تعداد ركعات نماز[از بازگشتن به درخواست كم كردن ) ص(پيامبر 
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يك بار پيش از وحـي و يـك بـار    : معراج دو بار بوده: دسته ديگري از علما گفته اند
  .پس از وحي

يك بار پيش از وحي و دو بار پـس از  : معراج سه بار بوده است: برخي ديگر معتقدند
  .وحي

ان مشتبه گردد، يـك بـار را بـه خـاطر وفـق دادن و جمـع       هر چه لفظ و عباراتي بر آن
و اين كار را محدثين ضعيف مي كننـد، چـون آنچـه    . كردن ميان روايات، بدان افزوده اند

كه ائمه و بزرگان حديث بر آنند، اين است كه معـراج يـك بـار در مكـه، پـس از بعثـت،       
آن 1ابـن عبـدالبر  . مدينه بوديك سال و بنا به گفته اي يك سال و دو ماه پيش از هجرت به 

  .را آورده است
شـگفتا از كســاني كــه پنداشــته انــد كــه معــراج  «: مــي گويــد2شـمس الــدين ابــن قــيم 

؛ چگونه اينان به خودشان اجازه داده اند كه گمان كنند در هـر  »چندين بار بود) ص(پيامبر

                                                                                                                     
: ؛ نگـا »در حالي كه خداوند در مكان خـود بـود  : او را به پيش خداوند جبار برد و گفت«: عبارت -دهم

 .405و  13/404، »فتح الباري«

او امام و عالمه، حافظ مغرب، شيخ االسالم، ابوعمر يوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر بن عاصـم   -1
ص  18، ج »سـير أعـالم النـبالء   «بي در كتاب ذه. است» التمهيد«َنمري اندلسي قرطبي مالكي، صاحب 

ابتدا بنا به آنچه گفتـه انـد، ظـاهري    . او امام و متدين و ثقه و متعهد و عالمه و متبحر بود: مي گويد 157
ايـن  . البته در مسائلي چند متمايل به مذهب شافعي بود. مذهب بود و سپس مذهب مالكي را اختيار كرد

و . ر نمي گيرد، چون او از كساني بود كه به درجه ائمه مجتهد رسيده بـود كارش مورد انتقاد و مالمت قرا
هر كس به تأليفاتش نگاه كند، برايش معلوم مي شود كـه او از فراوانـي علـم و قـوت فهـم و ذهـن تيـز        

ولـي وقتـي يـك امـام در     ). ص(و هر كس گفته اش قبول و رد مي شود جز رسول خدا . برخوردار بود
نبايد محاسن و خوبي هايش را فراموش كنيم و معـارف و دانـش هـايش را ناديـده     اجتهادش خطا كرد، 

 .بگيريم، بلكه بايد برايش طلب بخشش كنيم و او را معذور بداريم

او امام و محقق و حافظ و اصولي و فقيه و نحوي، داراي ذهـن تيـز و قلـم روان و تأليفـات زيـاد و       -2
ابي بكر بن ايوب بن سعد بن حريـز زرعـي دمشـقي، رفيـق و     سودمند، شمس الدين ابوعبداهللا محمد بن 

سال همراه ابن تيميه بود و از علـم واسـع او بهـره     16وي نزديك به . مالزم شيخ االسالم ابن تيميه است
محبت ابن تيميه به دل او نشست و او را خيلي دوست داشت تا جايي كه بـه اكثـر اجتهـادات او    . مند شد
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رش و موسـي  ميان پروردگـا ) ص(بار پنجاه وعده نماز بر مسلمانان فرض بود، سپس پيامبر
أمضـيت  «: رفت و آمد مي كرد تا اينكه پنجاه وعده نماز كاهش يافت آنگاه خدا بفرمايد

. »فريضه ام را تأييد نمـودم و آن را از بنـدگانم كـم كـردم    «:  »فريضتی، وخفَّفت عن عبادی
سپس در بار دوم آن را به پنجاه وعده نماز تكرار مي كند سـپس در نهايـت آن را بـه پـنج     

  !هش مي دهد؟وعده كا
حافظان حديث، اشتباهات و خطاهاي زيادي را از شريك راجع به عبارات و الفـاظي  

: و مسلم حديث مسـند و متصـل معـراج را آورده و گفتـه كـه     . از حديث معراج گرفته اند
شريك برخي الفاظ حديث را پس و پيش انداخته و الفاظي را بدان افزوده و الفاظي را از «

در اينجا كالم ابن قـيم پايـان مـي    . »لم رحمه اهللا كار خوبي كرده استمس. آن كاسته است
  1.يابد

  :نص حديث اسراء و معراج
در حالت بيداري و در حال صحت و ) ص(جسم پيامبر 2:قسمتي از حديث اسراء اين است

بـرده  ) ع(سالمتي شبانه از مسجد الحرام به مسجداالقصي، سوار بر بـراق همـراه بـا جبرئيـل    
  .شد

                                                                                                                     
ابن قيم بود كه كتابهاي ابـن تيميـه را ويـرايش نمـود و علـم او را      . دفاع مي نمودعمل مي كرد و از آنها 

وي انساني خـوش اخـالق و   . ابن قيم رحمه اهللا زياد مشغول خواندن نماز و تالوت قرآن بود. منتشر كرد
ابن قـيم بـه سـال    . به كسي حسادت نمي ورزيد و كينه كسي را در دل نداشت. بسيار دوست داشتني بود

 4، اثـر ابـن حجـر عسـقالني، ج     »الـدرر الكامنـة  «به شرح حـالش در كتـاب   . ق وفات يافت.هـ 751
 .مراجعه كنيد 403 – 400صفحات

 .، چاپ مؤسسة الرسالة3/42زاد المعاد،  -1

شارح، حديث را به طـور مسـتقيم از بخـاري و مسـلم نيـاورده بلكـه آن را از ابـن قـيم از كتـاب           -2
 .تنقل كرده اس» زادالمعاد«
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در مسجد االقصي پياده شد و همراه پيامبران نماز را به امامـت خوانـد   ) ص(يامبرپس پ
پيـاده شـد و   » بيت لحم«در ) ص(پيامبر: بعضي گفته اند. و براق را به حلقه در مسجد بست

  .به صحت نرسيده است) ص(آنجا نماز خواند، كه به طور قطع اين امر از پيامبر
جبرئيـل بـراي   . ان دنيـا بلنـد كـرده شـد    سپس همـان شـب از بيـت المقـدس بـه آسـم      

آنجا آدم؛ ابوالبشـر را  ) ص(پس پيامبر. اجازه ورود خواست، به او اجازه دادند) ص(پيامبر
خوش آمدگويي نمود و جـواب سـالمش را   ) ص(به او سالم كرد و آدم هم از پيامبر. ديد
رئيـل بـراي   بـه آسـمان دوم بـرده شـد و جب    ) ص(سـپس پيـامبر  . و به نبوتش اقرار كرد1داد

آن حضرت در آنجا يحيي بن زكريا و عيسي بن مريم را . اجازه ورود خواست) ص(پيامبر
) ص(آن دو جواب سالم پيـامبر . با آنان برخورد كرد و به آنان سالم كرد) ص(پيامبر. ديد

سپس آن حضـرت بـه   . را دادند و از وي خوش آمدگويي كردند و به نبوتش اقرار نمودند
يوسـف جـواب سـالمش را    . شد و آنجا يوسف را ديد و به او سالم كردآسمان سوم برده 

بـه آسـمان   ) ص(سـپس پيـامبر  . و از وي خوش آمدگويي كرد و به نبوتش اقرار نمـود 2داد
خـوش  ) ص(ادريـس از پيـامبر  . آنجا ادريـس را ديـد و بـه او سـالم كـرد     . چهارم برده شد

آنجـا  . آسمان پنجم بـرده شـد   سپس آن حضرت به. آمدگويي كرد و به نبوتش اقرار نمود
خوش آمـدگويي كـرد و   ) ص(هارون از پيامبر. هارون بن عمران را ديد و به او سالم كرد

آنجا موسي را ديد و بـه او سـالم   . سپس وي به آسمان ششم برده شد. به نبوتش اقرار نمود
) ص(وقتي پيـامبر . خوش آمدگويي كرد و به نبوتش اقرار نمود) ص(موسي از پيامبر. كرد

به اين خـاطر  : چرا گريه مي كني؟ گفت: به او گفته شد. از او عبور كرد، موسي گريه كرد
گريه مي كنم كه پسري پس از من مبعوث شده كه از امـت او افـراد بيشـتري از امـت مـن      

آنجا ابـراهيم را ديـد و   . به آسمان هفتم برده شد) ص(سپس پيامبر. داخل بهشت مي گردد
سپس . خوش آمدگويي كرد و به نبوتش اقرار نمود) ص(اهيم از پيامبرابر. به او سالم كرد

                                                
 . »جواب سالمش را داد و از وي خوش آمدگويي كرد«: آمده است» زادالمعاد«در  -1

در اصل نسخه هاي خطي نيامـده، لـيكن در پـاورقي نسـخه هـاي      » جواب سالمش را داد«عبارت  -2
 .هم موجود است» زادالمعاد«آمده و در ) ج(و ) ب(خطي
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بلند كرده شد و پس از آن بيـت المعمـور بـرايش برافراشـته     » سدرة المنتهي«به ) ص(پيامبر
  .سپس به سوي خداوند جبار بلند كرده شد. شد

به خدا نزديكتر شد تا جايي كـه بـه انـدازه دو كمـان يـا نزديـك تـر        ) ص(پس پيامبر
آنگاه خداوند آنچه را كه بايد به بنده اش وحي كند، وحي كرد و پنجـاه وعـده نمـاز    1.شد

                                                
از طريق شريك بـن عبـداهللا    7517: شماره اين جمله از اضافه هاي تخريج شده در صحيح بخاري، -1

شـارح مـي   . بن ابي نمر است كه اين جمله از اوهام و خياالت منحصر به فـرد وي محسـوب مـي شـود    
همانا نسبت دادن نزديكتر شدن به خداوند جبار كـه در ايـن   : خطابي گويد. بايست آن را گوشزد مي كرد

اين حديث از انس از غيـر  . گذشته و حال است روايت هست، مخالف همه سلف صالح و علما و مفسران
طريق شريك روايت شده و در آنها نامي از آن الفاظ ناپسند برده نشده است و اين امر نشان مي دهد كـه  

الجمـع بـين   «عبـدالحق اشـبيلي در كتـاب   . به احتمال قوي، اين جمله از جانب شريك صادر شده اسـت 
عباراتي را افزوده كه ناشناخته است و ديگر راويـان آن را  شريك در اين روايت، : مي گويد» الصحيحين

حديث اسراء و معراج را جماعتي از حافظان روايت . نياورده اند و در آن الفاظ ناشناخته اي آورده است
كرده اند و هيچ يك از آنان الفاظ و عباراتي كه شريك آورده، نياورده است، در حالي كه از طرف ديگـر،  

شريك بن عبداهللا بن ابي نمر در ايـن  : مي گويد 3ص 3ابن كثير در تفسير خود، ج . شريك حافظ نيست
حافظه او بد است و آن را به خوبي در ذهنش نگاه نداشـته  . حديث دچار اختالط و آميختگي شده است

در روايت شريك زيادتي است كه فقط شـريك آن را آورده و ايـن   : حافظ ابوبكر بيهقي مي گويد. است
ايـن زيـادت   . پروردگارش را ديده اسـت ) ص(بر اساس عقيده كساني است كه مي پندارند پيامبرزيادت 

سـپس بـه خداونـد جبـار     «: »ثم دنا الجبار رب العزة فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنـي «: همان عبارت
عود قول عايشه و ابـن مسـ  . »پروردگار عزت نزديك و نزديك تر شد و به اندازه دو كمان يا نزديكتر بود
اين سخن كـه  : ابن كثير گويد. و ابوهريره كه اين آيات را بر ديدن جبرئيل حمل مي كنند، صحيح تر است

آيا پروردگـارت را  ! اي رسول خدا: بيهقي رحمه اهللا در اين موضوع گفته، درست است، چون ابوذر گفت
و در » م او را ببيـنم؟ خداوند نور است چگونه مـي تـوان  «: »نور أني أراه«: ديده اي؟ آن حضرت فرمود

اسـت  ) ع(منظور تنها جبرئيل  »ثم دنا َفَتدلي«و آيه . »نوري را ديدم«: » رأيت نوراً«: روايتي آمده است
صـحيح  «از ام المؤمنين عايشـه و ابـن مسـعود ثابـت شـده، همچنـين در       » صحيحين«همان گونه كه در 

در تفسـير آيـه بـدين صـورت بـا آنـان        از ابوهريره به ثبوت رسيده است و هيچ يك از صـحابه » مسلم
در اين روايت عبارت ديگري هست كه فقط شريك آورده و ديگر راويان آن را ذكـر  . مخالفت نكرده اند

فعال به جبرئيل حتـي أتـي بـه الجبـار تبـارك      «: نكرده اند، مؤلف هم در اينجا آن را آورده و آن عبارت
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بازگشت تـا اينكـه از كنـار موسـي گذشـت و موسـي       ) ص(پس پيامبر. را بر او فرض كرد
امـت  : موسي گفـت . به پنجاه وعده نماز: فرمود) ص(به چه چيزي امر شدي؟ پيامبر: گفت

وردگارت برگـرد و از او بخـواه كـه وعـده هـاي نمـاز را       تو توان آن را ندارند، به پيش پر
به جبرئيل نگاهي انداخت گويي در اين مـورد بـا او   ) ص(آنگاه پيامبر. براي امتت كم كند

پـس جبرئيـل   . بله، اگر بخواهي: مشورت و نظرخواهي مي كند، جبرئيل هم اشاره كرد كه
د در حـالي كـه خداونـد در جـاي خـود      او را باال برد تا اينكه او را به پيش خداوند جبار بر

آنگاه خداونـد ده   -اين لفظ بخاري در صحيح خود و در برخي طرق حديث است –. بود
و خبـر  1پايين آمد تا اينكه از كنار موسي عبور كـرد ) ص(سپس پيامبر. وعده را كاهش داد

ن به پـيش پروردگـارت برگـرد و از او بخـواه كـه ايـ      : را به اطالعاش رساند، موسي گفت
پيوسته ميان موسي و ميان خداونـد متعـال رفـت و آمـد     ) ص(پس پيامبر. مقدار را كم كند

موســي دوبــاره بــه . مــي كــرد تــا اينكــه خداونــد نمــاز را پــنج بــار در شــبانه روز قــرار داد
امر كرد كه پيش خداوند برگرد و از او درخواست كاستن تعـداد وعـده هـاي    ) ص(پيامبر

از پروردگارم شرم مي كنم، من به ايـن مقـدار راضـي و    «: فرمود) ص(نماز نمايد اما پيامبر
تعـداد  [فريضـه ام را تأييـد نمـودم و    : ندايي بلنـد شـد  2وقتي اين امر تأييد شد،. تسليم هستم

اختالف نظر صحابه راجـع بـه ديـدن خـدا توسـط       3.»از بندگانم كاستم] وعده هاي نماز را

                                                                                                                     
رد تا اينكه او را به پيش خداوند جبار بـرد در حـالي كـه    پس جبرئيل او را باال ب«:  »وتعالي وهو مكانه

 .»خداوند در جاي خود بود

در شـب معـراج،   ) ص(در پاورقي سه نسخه اصلي حاشيه طوالني وجود دارد كه در آن آمده پيـامبر  -1
 اثر سهيلي نقـل » الروض األنف«اين مطلب از كتاب . برخي از پيامبران را ديده و غير آنان را نديده است

 .مراجعه كنيد 157ص  2، ج »الروض األنف«براي اطالعات بيشتر به كتاب . شده است

وقتـي از  ( »فلمـا جـاوزت  «، 3887: آمده، و لفظ بخاري به شماره) دور شد( »بعد«، »زاد المعاد«در  -2
 .مي باشد) آنجا گذشتم

و  3207: شـماره هـاي   بخاري به. حديث اسراء از طريق روايت انس بن مالك از مالك بن صعصعة -3
صـفحات   4؛ احمد در مسند خود، ج 217ص  1؛ نسائي در سنن خود، ج 164: ؛ مسلم به شماره3887
 48: ، و ابن حبان در صحيح خود، بـه شـماره  599ص  19، ج »المعجم الكبير«؛ طبراني در 210و  208
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بـا قلـبش   ) ص(صحيح آن است كه پيـامبر  با چشم سر، ذكر شد و گفته شد كه) ص(پيامبر
�m��v��u����t�����s��rو راجـع بـه آيـات    . خداوند را ديده و با چشم سر او را نديده اسـت 

��wl )ــنجم ــنجم( �m��a��`��_����~��}lو ) 11: الـ ــه از  ) 13: الـ ــت كـ ــد گفـ بايـ
اش او به صحت رسيده كه آنچه را ديده جبرئيل بود كه دوبار در قيافه واقعـي  ) ص(پيامبر

   1. را ديده است

  ):ثُم دَنا َفَتدلَّي(بيان منظور از آيه 
كـه در  ) نزديـك تـر شـد   (» تـدلي «و ) نزديـك شـد  (» دنا«الزم به ذكر است كه واژه هاي 

سوره نجم و سوره اسراء آمده، با هم فـرق دارنـد، چـون آنچـه در سـوره نجـم آمـده، بـه         
ي شـود همچنـان كـه عايشـه و ابـن      نزديك شدن و نزديك تر شدن به جبرئيـل مربـوط مـ   

�m���Y���X��W��V: مسعود رضي اهللا عنهما گفته اند، چون خداوند متعـال مـي فرمايـد   

���e��d��c��b��a��`��_�� �̂�]��\������[��Zl )ــنجم آن [او را «: 8 – 5: الـــــ
در . ايسـتاد ) ص] (در برابر پيامبر[تيزهوش و توانايي كه . بس نيرومند آموخته است] فرشته

همه ضـماير  . »سپس نزديك آمد و نزديك تر شد. در افق باالتر بود) جبرئيل(الي كه او ح
بـر مـي گـردد امـا آنچـه در      ) جبرئيـل (موجود در آيات مذكور به اين معلم بـس نيرومنـد   

حديث اسراء و معراج اسـت، بـه نزديـك و نزديـك تـر شـدن بـه خداونـد متعـال بـر مـي            
او را بـار ديگـر   ) ص(ر سوره نجم آمده كـه پيـامبر  همان طور كه گفته شد، آنچه د2.گردد

او را در شـكل واقعـي اش   ) ص(كنار سدرة المنتهي ديده، منظور جبرئيل است كـه پيـامبر  
  .ديده؛ يك بار در زمين و بار ديگر كنار سدرة المنتهي

                                                                                                                     
ن قيم نقل شده و نگارنـده آن را بـه   اثر اب» زادالمعاد«و لفظي كه نگارنده آورده از . آن را روايت كرده اند

 .معنا روايت كرده و مستقيماً لفظ بخاري را نياورده است

 .تخريج آن قبالً ذكر شد. متفق عليه  -1

و . قبالً گفته شد كه اين مطلب از مواردي است كه فقط شريك آورده و از اوهام و اشـتباهات اوسـت   -2
 .3/38، »زادالمعاد«: نگا
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در حالـت بيـداري بـوده،    ) ص(اي كه نشان مي دهد معراج با جسم پيامبر از جمله ادله
m��K��J�����I�����H��G��F��E��D��C��B��A: تاين آيـه اسـ  

��W��V��U��T������S��RQ��P�����O��N��M���Ll  )ــزه اســت «): 1: اإلســراء من
آن كه بنده خويش را شبي از مسجد الحرام به سوي مسجداالقصي كه حومه آن را بركت 

امي اسـت  عبد هم مجموع جسم و روح است همان طور كه انسـان، نـ  . »...داده ايم سير داد
اين امر به هنگام اطـالق، معـروف اسـت و همـين صـحيح مـي       . براي مجموع جسم و روح

پس معراج با اين مجموع جسم  و روان مي باشـد و ايـن امـر از نظـر عقلـي محـال و       . باشد
و اگر بعيد بودن باال رفتن بشر جايز بود، قطعاً پايين آمدن فرشتگان هم جـايز  . ممتنع نيست

حكمـت اسـراء و   : اگـر گفتـه شـود   . ه انكار نبوت مي انجامد كه كفر اسـت بود و اين امر ب
اين امر بدين خاطر بـود  : شب روي به بيت المقدس در ابتدا چيست؟ در جواب مي گوييم

آشكار شود موقعي كه قـريش از  ) ص(تا صدق و راستگويي ادعاي معراج از جانب پيامبر
بيـت المقـدس را   ) ص(آن حضـرت  پس. وي خواستند كه بيت المقدس را توصيف نمايد

و خبر كاروانشان را كه در راهش از كنار آن گذشـت، بـه اطـالع     1.برايشان توصيف نمود
از مكه به سوي آسمان بلند كرده مي شد، اين مطلب تحقـق  ) ص(و اگر پيامبر2.آنان رساند

نمي يافت، چون قريش نمي توانستند نسبت به آنچه در آسمان است اطـالع حاصـل كننـد    
خبر وقايع موجود در آسمان را بدانان مـي داد امـا نسـبت بـه آنچـه در      ) ص(اگر چه پيامبر

                                                
از جابر بن عبداهللا روايت كـرده انـد    170: ؛ و مسلم به شماره4710و  3886: هاي بخاري به شماره -1

لما كذبتني قريش، قمت في الحجـر، فجـال اهللا لـي بيـت المقـدس فطفقـت       «: فرمود) ص(كه رسول خدا
وقتي قريش مرا تكذيب نمودند، در حجر بلند شدم، آنگـاه خداونـد   «:  »أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه

لمقدس را برايم نمايان كرد و من هم در حالي كه به بيت المقدس نگاه مي كردم، نشانه هـا و وقـايع   بيت ا
اين حديث، شاهدي مفصل با سند صحيح از طريق روايت ابن عباس . »آنجا را به اطالع آنان مي رساندم
 .آن را آورده است 309ص  1دارد كه احمد در مسند خود؛ ج 

 .مراجعه كنيد 15ص  3؛ و تفسير ابن كثير، ج 374) ص(به مسند احمد، ج  -2
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با توصيف خـود، وقـايع موجـود در    ) ص(بيت المقدس بود، اطالع داشتند از اين رو پيامبر
  . آنجا را برايشان بازگو نمود

در حديث معراج، دليلـي بـراي ثبـوت صـفت علـو و بلنـدي بـراي خداونـد متعـال از          
  .ات متعدد هست براي كسي كه در آن تدبر و تأمل نمايدجه

***  
  .»حق –الذی أکرمه اهللا تعالی به غياثاً ألمته  –واحلوض «:قوله

كه خداوند متعال، پيامبرش را جهـت آب دادن بـه امـتش،     –] كوثر[حوض «: ترجمه
  .»حق است –بدان مكرم نموده 

  :حوض كوثر و توصيف آن
اجع به نام بردن حوض كوثر وارد شده اند، بـه حـد تـواتر مـي     احاديثي كه ر :شرح عبارت

و شـيخ مـا   . رسند كه سـي و چنـد تـن از صـحابه رضـي اهللا عـنهم آن را وايـت كـرده انـد         
در اواخـر تـاريخ    –خـدا او را مشـمول رحمـت خـويش گردانـد       –1عمادالدين ابـن كثيـر  

برخي از آنهـا عبارتنـد   2.ستطرق اين روايت را برشمرده ا» البداية والنهاية«بزرگش به نام 
  : از

                                                
او امام و عالمه و حافظ، صاحب فضائل، اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بـن كثيـر، عمـاد الـدين      -1

بـه شـرح   . ق وفات يافـت .هـ 774وي به سال . مي باشد» تفسير القرآن العظيم«ابوالفداء، صاحب كتاب 
 .      مراجعه نماييد 373ص   1ابن حجر عسقالني، ج  ، اثر»الدرر الكامنة«حالش در كتاب 

مراجعه كنيـد كـه در آغـاز آن مـي      373 – 337صفحات  1، ج »البداية والنهاية«به جزء اول كتاب  -2
بيان احاديث مشهور متعددي از طرق مأثور و زياد راجـع بـه حـوض محمـدي، خداونـد در روز      : گويد

. فراد زيادي از مبتدعه و ستيزه جويان قائـل بـه انكـار آن هسـتند    هر چند ا! قيامت ما را از آن آب دهد
شايسته آنان است كه ميانشان و ميان حوض كوثر حايل ايجاد شود همچنان كه برخـي از  سـلف صـالح    

هر كس كرامتي را تكذيب نمايد، بدان نمي رسد و اگر منكر حوض كوثر قبل از سخنان، نسـبت  : گفته اند
ا را خواهيم آورد اطالع حاصل مي كرد، اين سخنان را نمي گفت و حوض كـوثر را  به احاديثي كه ما آنه

مراجعه كنيد كه تخريج آنهـا   469 – 468صص  11، ج » فتح الباري«همچنين به كتاب . انكار نمي نمود
 .را آورده است
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حديثي كه بخـاري رحمـه اهللا از انـس بـن مالـك رضـي اهللا عنـه آورده كـه رسـول          -
إن قدر حوضی کما بين أيلة إلی صنعاء من اليمن، وإن فيه من األباريق «: فرمودنـد ) ص(خـدا 

) نـام مكـاني اسـت   (ميان ايلـه  ) حوض كوثر(همانا اندازه حوض من « :1»کعدد جنوم السماء
  .»تا صنعاء يمن است، و همانا در آن به تعداد ستارگان آسمان، آفتابه وجود دارد

: روايـت اسـت كـه آن حضـرت فرمودنـد     ) ص(همچنين از انس بن مالك از پيامبر -
، 2اُصـيحابی : دونی، فأقولُليردن علی ناس من أصحابی احلوض، حتی إذا عرفتهم اختلجوا «

افرادي از كنار مـن بـر حـوض كـوثر عبـور مـي كننـد،        «:3»عدکالتدری ما أحدثُوا ب: فيقول
                                                

در و احمـد  . هم آن را روايـت كـرده اسـت    2330: مسلم به شماره. 6580: صحيح بخاري، شماره  -1
إن فـي الحـوض   «: آن را با اين لفظ روايت كرده اند 2444: و ترمذي به شماره230ص  3مسند خود، ج

. »همانا در حوض كوثر به تعداد ستارگان آسمان، آفتابه موجود است«: » من األباريق بعدد نجوم السماء
: »مـن نجـوم السـماء    إن ما بين طرفيه كما بين أيلة إلي مكة، أو بين صنعاء ومكـة، وإن آنيتـه أكثـر   «
و همانا ظرفهاي . همانا فاصله دو طرف حوض كوثر به اندازه فاصله أيله تا مكه، يا صنعاء تا مكه است«

 .»حوض كوثر بيشتر از ستارگان آسمان مي باشد

  .آمده همچنان كه در صحيح بخاري هم چنين آمده است»أصحابي« ،)ج(در نسخه خطي -2
مـن  «ا از طريق روايت انـس بـن مالـك آورده اسـت و در آن آمـده      آن ر 6582: بخاري به شماره -3

إثبـات  «: باب» في الفضائل«در مبحث  2304: مسلم به شماره ...أصحابي :و من مي گويم »...أصيحابي
ليردن علي الحوض رجـالٌ  «: با اين لفظ آن را روايت كرده است» حوض نبينا محمد صلي اهللا عليه وسلم

أي رب أصيحابي أصـيحابي، فليقـالن   : ا رأيتهم ورفعواإلي اختلجوا دوني، فألقولنممن صاحبني حتي إذ
كساني از اصحاب مـن از كنـار حـوض كـوثر عبـور مـي كننـد        «: »إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: لي

آن .هنگامي كه آنان را مي بينم و چشمانشان را به سوي من بلند مي كنند، از آن بـاز داشـته مـي شـوند    
تـو نمـي   : به من گفته مي شود! همراهان و رفيقان من! پروردگارا، همراهان و رفيقان من: گويموقت مي 

در همـين   2297؛ و مسلم بـه شـمارهء   6576بخاري به شمارهء. »داني كه اينان پس از تو چه كار كردند
؛ 7050و 6583: همچنين در همين باب ، بخاري به شماره هـاي . باب روايتي را از ابن مسعود آورده اند

ــه شــماره 339و 333صــفحات 5؛ احمــد در مســند خــود، ج 2290: مســلم بــه شــماره ؛ و طبرانــي ب
و احمد در مسند خـود ،ج  . روايتي را از طريق سهل بن سعد آورده اند 5996و5783،5834،5894:هاي

روايتـي را از طريـق    441ص11؛ و ابن ابي شيبه در مصنف خـود، ج 2297؛ مسلم به شمارهء388ص 5
روايتي را در همـين بـاب در حاشـيه     6576فه نقل كرده اند و بخاري پس از اين حديث، به شمارهءحذي
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كسـي مـي   ! اصـحاب مـن  : آنگاه مي گـويم .وقتي آنان را شناختم از آن بازداشته مي شوند
  .مسلم آن را روايت كرده است. »نمي داني كه اينان بعد از تو چه كار كردند: گويد

رسـول  : انـس گويـد  امام احمد از انس بـن مالـك رضـي اهللا عنـه روايـت كـرده كـه        
بـه صـحابه   ) ص(چرتي زد، آنگاه سرش را با حالت خنـده بلنـد كـرد، يـا پيـامبر     ) ص(خدا

إنه نزلَت «: فرمـود ) ص(چرا خنديدي؟ رسول خـدا  : گفتند)ص(گفت و يا صحابه به پيامبر

حتی ختمهـا، مث   �m���D��C��B�������A���y��x��w����v�lعلي آنِفاً سورة، فقرأ
هو رأعطاين ربي عز وجلَّ فی «: اهللا و رسولُه أعلم، قال: قالوا» تدرونَ ما الکوثر؟هل «: 1قال

اجلنة، علَيه خير کَثير، ترِد علَيه اُميت يوم القيامة،آنيته عدد الکَواکب، يختلج العبـد منـهم،   
همين حاال سوره اي بـر  «: »2إنک ال تدري ماأحدثُوا بعدک: يارب، إنه من أميت، فيقالُ: فَأقُولُ

بـه  «�����m��D��C��B�������A�x��w����v��������l:وي ايـن آيـات را خوانـد   . من نازل شد
تـا آخـر سـوره كـوثر     ) ص(پيـامبر  » همانا ما به تو كوثر داديـم . نام خداوند مهربان مهرورز

: صحابه عـرض كردنـد  » يد كه كوثر چيست؟آيا مي دان«: سپس فرمود. آيات آن را خواند
كوثر رودي است كه پروردگارم در بهشت بـه مـن   «: فرمود. خدا و پيامبرش بهتر مي دانند

. امـت مـن در روز قيامـت از كنـار آن عبـور مـي كننـد       . داده، بر آن خيـر فراوانـي هسـت   
د، آنگـاه مـي   اي از امت من از آن باز داشته مي شو بنده. ظرفهايش به تعداد ستارگان است

تو نمي داني كه اينان بعد از تـو چـه   : گفته مي شود. پروردگارا، او از امت من است: گويم
  .»كار كردند

                                                                                                                     
؛ و ابـن ابـي شـيبه در    50و 48صـفحات   5همچنين در همين باب، احمد در مسند خود ،ج . آورده است

  .  از طريق روايت ابوبكره، حديثي را آورده اند 444و 443صص11مصنف خود، ج
و  در صـحيح  » مسـنداحمد «بدان افزوده شده، امـااين كلمـه در   » لهم«، عبارت )ب(در نسخه خطي  -1

 .مسلم نيامده است

؛ و نسـائي  4747؛ ابـوداود بـه شـمارهء    400؛مسـلم بـه شـمارهء    102ص 3احمد در مسند خود، ج -2
 .آن را روايت كرده اند 133ص 2،ج»الكبري«در
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ر وعدنيه ربي، علَيه خير کَثير، هو 1هو«: مسلم آن را با اين لفظ روايت كرده اسـت  -
ةالقيام وميت يأُم لَيهع رِدت وضر رودي است كه پروردگـارم آن را بـه مـن وعـده     كوث«: »...ح

كوثر حوضي است كـه امـت مـن در روز قيامـت از     . داده است، بر آن خير فراواني هست
 .بقيه حديث مثل روايت قبلي است. »...كنار آن عبور مي كنند

دو تـا جـدول از آن كـوثر بـه سـوي حـوض جـاري مـي شـود، و          : معنايش اين است
بل از پل صراط قرار دارد، چون افرادي كـه از ديـن برگشـته    حوض هم در مكان وسيعي ق

  .اند از آن بازداشته و محروم مي شوند و امثال چنين افرادي از پل صراط عبور نمي كنند
بخاري و مسلم از جندب بن عبداهللا بجلي رضـي اهللا عنـه روايـت كـرده انـد كـه او        -
شما ءمن از همه«: 2»رطُکُم علی احلوضأنا فَ«: شنيدم كه مي فرمود) ص(از رسول خدا: گفت

  .»مي شتابم] حوض كوثر[سريع تر به سوي آب 
رسـول  : بخاري از سهل بن سعد انصاري رضي اهللا عنه روايت كرده كـه وي گويـد   -

إني فَرطُکُم علی احلَوضِ، من مر علي شرِب، و من شرِب لَم يظمأ أبـداً،  «: فرمـود ) ص(خدا 
رِدملَيهينبيين وحالُ بي عرِفُوين، ثُميم وأعرِفُه أقوام یلهمانا من از همه شما سريع تـر بـه   «: »نَّ ع

خواهـد  ] از آب حـوض كـوثر  [هر كس از كنار من بگذرد، . سوي حوض كوثر مي شتابم
افـرادي كـه مـن    . بنوشد، هرگز تشنه نخواهـد شـد  ] از آب حوض كوثر[نوشيد و هر كس 

ا مي شناسم و آنان نيز مرا مي شناسند از كنار من عبور مي كننـد سـپس ميـان مـن و     آنان ر
در حـالي  [نعمان بن ابـي عيـاّش از مـن شـنيد     : ابوحازم گفت. »آنان، حايلي ايجاد مي شود

: آيـا چنـين از سـهل شـنيدي؟ گفـتم     : گفـت ] كه من اين حديث را برايشان نقل مي كـردم 
بودم، اين حـديث را از او شـنيدم كـه عبـاراتي را      در حضور ابوسعيد خدري: گفت. آري

سـحقاً  : إنهم من أُميت فَيقالُ إنک ال تدري ما أحدثُوا بعدک، فَأقُولُ«: بدان مي افزود، گفـت 

                                                
 .است» فإنّه«لفظ مسلم، -1

؛ و طبرانـي در  779؛ حميدي بـه شـمارهء  313ص4؛احمد در مسند خود، ج 2289بخاري به شمارهء -2
آن را روايـت كـرده    1688،1689،1690،1691،1692،1693،1694: ، به شماره هـاي »المعجم الكبير«

 .اند
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تو نمي دانـي كـه   : گفته مي شود. آنان از امت من هستند«: پس مي گويم: 1»لمن غَير بعدي
] در ديـن [هالك بر كسـي كـه پـس از مـن     : پس مي گويم. كردند اينان بعد از تو چه كار

تغييـر را بـه وجـود    ]در ديـن [تغيير را به وجود آوردنـد، مـرگ بـر كسـي كـه پـس از مـن        
  .»آوردند

  :توصيف حوض كوثر با توجه به احاديث وارده راجع به آن
آن، حـوض  : آنچه از احاديث وارده در توصيف حوض كوثر خالصه مي شود، اين اسـت 

از نوشيدني بهشت از رود كوثري كه سفيدتر از شـير، سـردتر   . عظيم وآبگير مباركي است
  .از برف، شيرين تر از عسل و خوشبوتر از مشك است سرچشمه مي گيرد

هر زاويه از زوايـاي  . طول و عرض آن برابر است. حوض كوثر بي نهايت وسيع است
أنه کلما شرِب منه و هـو  «: ده استدر برخي احاديث آم. آن به اندازه مسير يك ماه است

                                                
لفـظ  . شارح اين حديث را به معنا روايت كرده است. آن را روايت كرده است 7050:بخاري به شماره -1

َفرَُطُكم علي الحوض من ورده، شرب منه، ومن شرب منـه لَـم يظمـأ بعـده أبـداً،       أنا«: بخاري اين است
من از شما سريع تر به سوي حوض كوثر پـيش  «: »ليرِدنَّ أقوم أعرِفُهم و يعرِفُوني، ُثم ِيحالُ بيني وبينَهم

پس از آن هرگـز تشـنه    هر كس كنار آن رود، از آب آن مي نوشد و هر كس از آب آن بنوشد،. مي روم
افرادي كه من آنان را مي شناسم و آنان نيز مرا مي شناسند از كنار من عبور مـي كننـد سـپس    . نمي شود

نعمان بن  ابي عياش از من شنيد در حالي كه مـن   : ابوحازم گفت. »ميان من و آنان، حايل ايجاد مي شود
مـن در  : گفـت . آري: ن از سهل شـنيدي؟ گفـتم  اين  چني: اين حديث را برايشان  نقل مي كردم، او گفت

: إنّهـم منـي، فيقـال   «: حضور ابوسعيد خدري بودم كه از وي شنيدم كه عبارتي را بدان مي افـزود، گفـت  
تو : گفته مي شود. آنان از امت من هستند«: »سحقاً لمن بدل بعدي: إنك ال تدري ما بدلوا بعدك، فأقول

هالكت بر كسي كـه بعـد   : ايجادكردند پس مي گويم] در دين[غييراتي را نمي داني كه اينان بعد از تو چه ت
؛ واحمـد در مسـند   2291و2290: و مسلم به شـماره هـاي  . »ايجاد مي كند] در دين[از من تغييراتي را 

ذكـر مـن يطـرد عـن     «اثر قرطبي، باب » التذكرة«همچنين به . آن را روايت كرده اند 333ص 5خود، ج 
؛ وعمـدة القـاري اثـر عينـي، ج     137-136صـص 3مسـلم اثـر نـووي، ج    ؛ شـرح 306ص1الحوض، ج

  .مراجعه كنيد 243ص15
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من املسک والرضراضِ من اللّؤلؤ قُضبان الذهب، ويثمر 2، وأنه ينبت فی حال1ٍفی زيادة واتساعٍ
ايـن  . هر چه از آن نوشـيده شـود، بـه آب و وسـعت آن افـزوده مـي شـود       «: »ألوان اجلواهر

سـتونهاي آن،  . ي شـود حوض از خـاك نـرم از مشـگ و سـنگريزه هـاي لؤلـؤ روئيـده مـ        
پاك و منزه است آفريدگاري كه هيچ چيـز  . »آن رنگهاي جواهر مي باشدءطالست و ميوه

إنّ لکل نبی حوضاً، وإنَّ حوض نبينا صلی «: دراحاديث آمده اسـت . او را درمانده نمي سازد
رد و حـوض  همانـا هـر پيـامبري حوضـي دا    «: 4»وأکثر وارِدا3ًاهللا عليه وسلم أعظمها وأجلُّها

                                                
اثـر ابـن كثيـر، ج    » البداية والنهاية«تااينجا در كتاب » ...و در برخي احاديث آمده است «از عبارت  -1
 .نيامده است در حالي كه متن عبارات از آن نقل شده است 369ص1

اين توصيف در حـديثي طـوالني از روايـت    . تغيير يافته است» اللهخ«در اصل نسخه هاي خطي به  -2
و در سـند  . آن را روايت كرده اسـت  399-398صص1عبداهللا بن مسعودآمده كه احمد در مسند خود، ج

حاله المسـك  «: لفظ احمد در مسندش چنين است. آن، عثمان بن عمير بحلي وجود دارد كه ضعيف است
خاك نرم آن مشگ و سنگريزه هاي آن، گيـاه  «: »ب وثمره ألوان الجواهرقضبان الذه...و رضراضه الثوم

  .»ستونهايش، طال و ميوه آن، رنگهاي جواهر مي باشد... خوشبوي ثوم است
 .آمده است»وأحالها« آمده و در نسخه چاپ مكه»وإجاللها« ،)د(، )ج(، )أ(در نسخه هاي خطي -3

 369ص1، ج»البداية والنهايـة «ينجا را ابن كثير در كتاب تا ا» ...و در احاديث آمده است«از عبارت  -4
سـنن ابـن   «اثـر ابـن ابـي الـدنيا و     » األهوال«به صورت عنواني زير روايت ابوسعيد خدري كه در كتاب 

در سند اين روايت، عطيه عوفي قرار دارد كـه ضـعيف   . روايت شده،آورده است 4301: به شماره» ماجه
از طريق روايت سمرة بن جندب آن را آورده كه در اين روايـت سـمرة    2445: و ترمذي به شماره. است

إنَّ لكل نبي حوضاً، وإنّهم يتباهون أيهـم أكثـر واردة، وإنّـي    «: فرمود) ص(رسول خدا: بن جندب گويد
هر پيامبري حوضي دارد و آنان به اين امر مباهات مي كننـد كـه كـدام    «: »أرجواأن أكون أكثـرهم واردةً 

ن است كه افراد بيشتري برآب فرود آيند، و من اميدوارم كه نسبت به همه آنها افراد بيشتري بـر  يك از آنا
» عنعنـه «در سند اين روايت، سعيد بن بشير قرار دارد كه ضعيف است ولـي  .»فرود آيند] حوض من[آب 

وهيثمـي   .آن،صحيح تر است: ترمذي آورده كه اين روايت به طور مرسل وارد شده و گويد. اوحسن است
آن را روايت كـرده   7053: طبراني به شماره: آنراآورده و گويد 363ص 10، ج»مجمع الزوائد«دركتاب 

محـدثان  : و در سند آن، مروان بن جعفر سمري قراردارد كه ابن ابي حاتم او راثقه دانسته ولي ازدي گويد
فـتح  «بـه كتـاب   . ،ثقه اند ، و بقيه راويانش)در ثقه دانستنش شك دارند(در خصوص وي حرف زده اند 

 . مراجعه نمائيد 467ص11، ج»الباري
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از همه آن حوض ها، عظيم تر و بزرگ تر است و از همه شان افراد بيشـتري  ) ص(پيامبر ما
خداوند به لطف و كرم خويش ما را از آن افـراد قـرار   . »فرود مي آيند] آن حوض[بر آب 

  !دهد
راجـع بـه محاسـبه    : 2مـي گويـد  » التذكرة«رحمه اهللا در كتاب 1عالمه ابوعبداهللا قرطبي

: وض اختالف وجود دارد كه كدام يك قبل از ديگري است؟ بعضي گفته انـد اعمال و ح
محاسبه اعمال قبل از حوض است و عده ديگري بر اين باورند كه حوض قبـل از محاسـبه   

صحيح آن است كـه حـوض قبـل از محاسـبه     : مي گويد3ابوالحسن قابسي. اعمال مي باشد
اقتضـاي آن را مـي كنـد كـه حـوض      مفهوم و قـرائن و اوضـاع   : قرطبي گويد. اعمال است

پيش از محاسبه اعمال باشد، چون انسانها با حالت تشنه از قبرهايشان بيرون مي آيند همـان  
طور كه گفته شد؛ از اين رو حوض كوثر پيش از محاسبه اعمال و گذشـتن از پـل صـراط    

صنفانِ برخي از م: مي گويد» كشف علم اآلخرة«ابوحامد غزالي رحمه اهللا در كتاب . است
سلف صالح نقل كرده اند كه حوض كوثر پس از پل صراط مـي باشـد، امـا ايـن اشـتباه از      

قضيه همچنان اسـت كـه غزالـي گفتـه، سـپس مـي       : قرطبي گويد. طرف گوينده اش است

                                                
او ابوعبداهللا محمد بن احمد بن ابي بكر فرح انصاري خزرجي مالكي، صاحب تفسير مشهوري اسـت   -1

كه نشان دهنده امامت و پيشوائي اش و كثرت اطالعات و آگاهي هايش و فراواني فضل و بزرگـي اش و  
او غيـر از آن قرطبـي   . ق وفـات يافـت  .هـ 671وي به سال. ختلف مي باشدتبحر وي در علوم و فنون م

اسـت، كـه   » المفهم لماأشكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم    «محدث ابوعباس احمد بن عمر صاحب كتاب 
  .اين يكي، شيخ و بزرگ مفسران است. وفات يافته است. هـ656درسال 

؛ و 69ص2اثـر داودي، ج » لمفسـرين طبقـات ا «به . شارح برخي از شرحش را به سمع وي رسانده است
  .مراجعه كنيد 457ص1، ج»حسن المحاضرة«
 .مراجعه نمائيد 466ص 11، ج»فتح الباري«و به كتاب  302و304صفحات 1، ج »التذكرة« -2

وي . او امام و حافظ و فقيه و دانشمند مغرب، ابوالحسن علي بن خلف قـروي قابسـي مـالكي اسـت     -3
. ابوالحسن قابسـي رحمـه اهللا نابينـا بـود    . ر و متدين و متعهد و پرهيزكار بودمؤلف، انساني بيدار و هوشيا

: شـماره 17، ج»سـيرأعالم النـبالء  «شرح حالش در كتاب . ق دار فاني را وداع گفت.هـ403وي به سال 
 . آمده است 99
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به ذهنت خطور نكند كه حوض كوثر در اين زمين است، بلكه آن در زميني است «: افزايد
مثل نقره سفيد است و در آن خوني ريخته نشـده و احـدي بـر    كه تغيير يافته، در زميني كه 

پـس  . »روي آن هرگز مظلوم واقع نشده است و خداوند جبار براي داوري ظاهر مـي شـود  
خداوند بكشد كساني را كه وجود حوض كوثر را انكار مي كننـد و چقـدر شايسـته آنـان     

ض كـوثر حايـل ايجـاد    است كه در روز تشنگي شديد، ميان آنان و فرود آمدن بر سر حو
  .  شود و آنان ازآن محروم شوند

***  

 .»والشفاعة الّتی ادخرها هلم حق، کما روی فی األخبار«: قوله
ذخيره كرده، حـق  ] تا روز قيامت[شفاعتي كه خداوند آن را براي بندگانش «: ترجمه 

  .»است همان گونه كه در روايات آمده است

  :شفاعت شفاعت، حق است و بيان انواع
و شفاعتي كه خداي متعال براي آنها ذخيره نمـوده حـق اسـت؛ طـوري كـه در      : ي او گفته

  .روايات آمده است
برخي ازانـواع شـفاعت مـورد اتفـاق امـت      : 1شفاعت، چندين نوع است :شرح عبارت

اسالمي است و برخي هم مورد قبول معتزله و امثال آنان از اهل بدعت، نيسـت و در آن بـا   
  .مانان مخالفت كرده اندديگر مسل

  :انواع شفاعت به قرار زير است
اين شفاعت، خـاص پيـامبر مـا، حضـرت     . شفاعت عظمي يا شفاعت كبري -نوع اول

 -درود و سـالم خداونـد بـر همـه شـان بـاد      –از ميان ساير پيامبران و فرشتگان ) ص(محمد
  .است

اهللا عنهم احاديث  و ديگر كتابهاي حديثي از جماعتي از صحابه رضي» صحيحين«در 
  :شفاعت آمده است

                                                
 .مراجعه كنيد 430،429صص 3، ج»مجموع الفتاوي«به  -1



  473         هشرح عقيده طحاوي
  

از جمله آن احاديث، حديثي است كه از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت شـده كـه وي   
، أُتی رسولُ اهللا صلی اهللا عليه وسلم بِلَحمٍ، فَدفع إليه منها الذّراع، وکانـت تعجِبـه  «: گفـت 

اسِ يوم القيامة، وهل تدرون مم ذاک؟ يجمع اهللا األولين أنا سيد الن: فَنهس منها نهسةً، ثُمّ قال
واحد يسمعهم الداعی وينفذهم البصر، وتدنوالشمس، فيبلغ الناس مـن  [واآلخرين فی صعيد 

أال ترون ما أنتم فيه؟ أال : فيقول بعض الناس لبعض] الغم والکرب ما ال يطيقون وال يحتملون
أبـوکم  : ون من يشفع لکم إلی ربکم؟ فيقول بعض الناس لبعضترون ما قد بلغکم؟ أال تنظر

ياآدم، أنت أبوالبشر، خلقک اهللا بيده، ونفخ فيک من روحه، وأمر : آدم، فيأتون آدم، فيقولون
: املالئکة فسجدوا لک، فاشفع لناإلی ربک، أال تری ما حنن فيه؟ أال تری ما قدبلغنا؟ فيقول آدم

مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه اين عن الشجرة إنّ ربی قد غضب اليوم غضباً 
يـا  : فعصيت، نفسي نفسي نفسي، إذهبواإلی غيري، إذهبوا إلی نوح، فيأتون نوحاً، فيقولـون 

نوح، أنت أول الرسل إلی أهل األرض، ومساک اهللا عبداً شکوراً، فاشفع لنا إلی ربک، أال تری 
إن ربی قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، : غنا؟ فيقول نوحما حنن فيه؟ أال تری ما قد بل

ولن يغضب بعده مثله، وأنه کانت لی دعوة دعوت ا علی قومی، نفسي نفسي نفسي، إذهبوا 
يا إبراهيم، أنت نبی اهللا و خليله من : إلی غيري، إذهبوا إلی إبراهيم، فيأتون إبراهيم، فيقولون

إن ربی قد غضب اليوم غضـباً  : ن فيه؟ أال تری ما قد بلغنا؟ فيقولأهل األرض، أال تری ما حن
نفسي نفسي نفسي، اذهبـوا إلـی   2يغضب قبله مثله، و لن يغضب بعده مثله، وذکر کذباته1مل

                                                
مـي  » صحيحين« و » مسند«ر يافته و آنچه دراينجا براساس تغيي» لك«در اصل نسخه هاي خطي به  -1

  .باشد
از طريق ايوب، از محمدبن سـيرين از ابـوهريره رضـي اهللا عنـه      3358: در صحيح بخاري به شماره -2

گفتـه  : به جز سه بار، دروغ نگفته، كه دو بار راجع به ذات خدا بـوده اسـت  ) ع(ابراهيم: آمده كه وي گفت

�m��e��d�����c��bl ) 89:الصافات :(»و گفته » من بيمارم��m��t��m��l��kl )بلكه «): 63:انبياء
روزي ابـراهيم و سـاره بـا هـم بودنـد كـه يكـي از        : ابوهريره گفـت . »آن را همين بزرگشان كرده است

اينجا مردي هست كه همراهش زنـي از بهتـرين   : به آن پادشاه گفتند. پادشاهان ستمگر از آنجا عبور كرد
ايـن، زن  : پادشاه كسي را پيش ابراهيم فرستاد و درباره زن همراهش ازوي پرسيد و گفـت . ا هستانسانه

اي ساره بر روي زمين غيـر از  : آنگاه ابراهيم پيش ساره آمد و گفت. خواهرم است: كيست؟ ابراهيم گفت
م هسـتي، پـس   من و تو، مؤمن ديگري نيست و اين فرد درباره تواز من پرسيد، به وي گفتم كه تو خواهر
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يا موسی،أنت رسول اهللا، اصطفاک اهللا برساالته و بتکليمه علی الناس، اشفع : موسی، فيقولون
إن ربی قد غضب اليوم :؟ أال تری ما قد بلغنا؟فيقول هلم موسیلنا إلی ربک، أال تری ما حنن فيه

عضباً مل يغضب قبله مثله، و لن يغضب بعده مثله، وإنی قتلت نفسا مل أومر بقتلها، نفسي نفسي 
يا عيسی، أنت رسول اهللا : نفسي، اذهبوا إلی غيري، اذهبوا إلی عيسی، فيأتون عيسی، فيقولون

هکذا هو، و کلمت الناس فی املهد، فاشفع لنا ألی : ، قال1وح منهو کلمته ألقاها إلی مريم و ر
إن ربی قد غضـب اليـوم   : ربک، أال تری ما حنن فيه؟ أال تری ما قد بلغنا؟ فيقول هلم عيسی

اذهبوا إلی غيري، اذهبوا إلـی  2غضباً مل يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله و مل يذکر ذنباً
يا حممد، أنت رسول اهللا، وخامت األنبياء، غفـراهللا  : فيأتونی فيقولونحممد صلی اهللا عليه وسلم، 

لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، فاشفع لنا إلی ربک، أال تری ما حنن فيه؟ أال تری ما قد بلغنا؟ 
فأقوم ، فآيت حتت العرش، فأقع ساجدا لريب عز وجل، مث يفتح اهللا علی ويلهمين مـن حمامـده،   

يا حممد، ارفع رأسک، سل تعطه، اشفع : ما مل يفتحه علی أحد قبلي، فيقال وحسن الثناء عليه
ادخل من أمتک : رب أميت أميت، يا رب أميت أميت، يا رب أميت أميت، فيقال] يا: [تشفَّع، فأقول

من ال حساب عليه من الباب األيمن من أبواب اجلنة، وهم شرکاء الناس فيمـا سـواه مـن    

                                                                                                                     
وقتي ساره بر پادشاه داخل شد، پادشاه رفـت و  . پادشاه كسي را به دنبال ساره فرستاد. مرا تكذيب مكن

. از خدا برايم دعا كن، به تو ضرري نمي رسـانم : پادشاه دستش گرفته شد و گفت. با دستش او را گرفت
را گرفت و اين بار هم مانند بـار  سپس براي بار دوم ساره . ساره هم دعا كرد، پس دست پادشاه رها شد

. از خدا برايم دعا كن، به تـو ضـرري نمـي رسـانم    : پادشاه گفت. اول يا شديدتر از آن دستش گرفته شد
: او برخي از نگهبانان و پرده دارانـش را صـدا زد و گفـت   . ساره هم دعا كرد، پس دست پادشاه رها شد

پـس  . پس هاجر را به خدمتكاري او داد. را برايم آورديد شما انساني را برايم نياورديد بلكه تنها شيطاني
: چه شـده؟ گفـت  : ساره نزد ابراهيم رفت در حالي كه او در حالت نماز خواندن بود، با دستش اشاره كرد

او : ابوهريره گفـت . را خنثي نمود و هاجر را به خدمتكاري ساره داد -يا فاجر-خداوند مكر و حيله كافر
  .  394-391 -16، »فتح الباري«: نگا. نِ آب آسمانمادر شماست اي پسرا

 .مراجعه كنيد 142-138ص 2، ج»الجواب الصحيح«به تفصيل اين موضوع در كتاب  -1

 .ساقط شده است)ب(از نسخه خطي »ولم يذكر ذنباً«:عبارت -2
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بين مکة وهجر، 1لذی نفسی بيده، ملا بين مصراعين من مصاريع اجلنة کماوا: األبواب، مث قال
آورده شـد و مقـداري از   ) ص(گوشـتي بـراي رسـول خـدا     «: »أو کما بين مکة وبصـری 

اين گوشت را دوست داشت، پس ) ص(به ايشان داده شد و پيامبر ] حيوان[گوشت دست 
. ت، سـيد و بـزرگ مردمـان هسـتم    من در روز قيام: مقداري را از آن بر كند، سپس فرمود

كـه  [آيا مي دانيـد بـه چـه دليـل؟ خداونـد همـه انسـانها از اول تـا آخـر را در يـك مكـان            
صدايشان شنيده مي شود و در معرض ديد همه هستند و خورشيد نزديك مي شود، آنگـاه  
غم و نگراني و سختي و مشقت غير قابل تحمل كه در حد توان مردمان نيست به آنان مـي  

آيا نمـي بينيـد كـه در چـه وضـعيتي      : گويند پس مردم به همديگر مي. كند جمع مي] سدر
  هستيد؟ آيا نمي بينيد كه چه سختي ها و مشقت هايي به شما رسيده است؟

آيا پيش كسي نمي رويـد كـه از پروردگارتـان بـراي شـما شـفاعت كنـد؟ مـردم بـه          
تـو  ! اي آدم: آيند و مـي گوينـد  پس نزد آدم مي . پيش پدرتان آدم برويد: همديگر گفتند

پدر بشريت هستي، خداوند تو را با دستش آفريده و از روح خود در تو دميده اسـت و بـه   
ي [بگزارنـد و آنـان نيـز برايـت سـجده      ] ي احتـرام [فرشتگان دستور داد كه برايت سجده 

عي مگر نمي بيني كه در چه وض. بردند؛ پس نزد پروردگارت براي ما شفاعت كن] احترام
: هستيم؟ مگر نمي بيني كه چه بال و سختي و مشقتي بـه مـا رسـيده اسـت؟ آدم مـي گويـد      

همانا پروردگارم امروز خشمگين شده كه قبالً تا به حال چنـين خشـمگين نشـده و پـس از     
درخـت  ] خوردن از آن[از طرف ديگر خدا مرا از . اين هرگز چنين خشمگين نخواهد شد

نـزد كسـي ديگـر    . نْفسـي، نفسـي، نفسـي   . وي نافرماني كردمنهي كرد اما من از ] ممنوعه[
تو اولـين  ! اي نوح: پس آن جماعت پيش نوح مي آيند و مي گويند. نزد نوح برويد. برويد

رسول خدا به سوي مردمان روي زمين هستي و خداونـد تـو را بنـده بسـيار سپاسـگزار نـام       

                                                
د امـام  مسـن «آنچه در اينجا آمده، بر اساس . آمده كه اشتباه است» لكما« در اصل نسخه هاي خطي، -1

: »إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنـة لكمـا بـين مكـة وهجـر     «: لفظ مسلم اين است. است» احمد
مـي  ) نـام مكـاني اسـت   (بهشت به اندازه فاصله ميان مكه و هجـر  ] درهاي[همانا فاصله ميان دو لنگه «

 .»باشد
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يني كه در چه وضعي هستيم؟ مگر نمي ب. نهاده، پس نزد پروردگارت براي ما شفاعت كن
همانـا  : مگر نمي بينـي چـه بـال و سـختي و مشـقتي بـه مـا رسـيده اسـت؟ نـوح مـي گويـد            

پروردگارم امروز خشمگين شده كه قبالً تا به حال چنـين خشـمگين نشـده و پـس از ايـن      
از طرف ديگر من دعوتي داشتم كه عليه قوم خـود بـه   . هرگز چنين خشمگين نخواهد شد

. ست از سر من برداريد، دست از سر من برداريـد، دسـت از سـر مـن برداريـد     د. كار بردم
پس آن جماعت پـيش ابـراهيم مـي آينـد و     . پيش ابراهيم برويد. پيش كس ديگري برويد

تو پيامبر خدا و دوست صميمي  خـدا از ميـان مردمـان روي زمـين     ! اي ابراهيم: مي گويند
مگـر نمـي بينـي كـه در چـه وضـعي       ] پس نزد پروردگارت براي ما شـفاعت كـن  [هستي، 

: هستيم؟ مگر نمي بيني كه چه بال و سختي و مشقتي به ما رسيده است؟ ابراهيم مـي گويـد  
همانا پروردگارم امروز خشمگين شده كه قبالً تا به حال چنـين خشـمگين نشـده و پـس از     

، نفس من، نفس مـن . دروغ هاي خود را ذكر كرد. اين هرگز چنين خشمگين نخواهد شد
پس آنان پيش موسي مـي آينـد و مـي    . نزد موسي برويد.  نزد كسي ديگر برويد. نفس من

تو رسول خدا هستي كه خداوند با رسالتهاي خـويش كـه بـه سـوي تـو      ! اي موسي: گويند
نازل كرده و با سخن گفتنش با تو، تو را بر مردمان برگزيده است، نزد پروردگارت بـراي  

كه در چه وضـعي هسـتيم ؟ مگـر نمـي بينـي كـه چـه بـال و         مگر نمي بيني . ما شفاعت كن
همانـا پروردگـارم امـروز خشـمگين     : سختي و مشقتي به ما رسيده است؟ موسي مي گويد

شده كه قبالً تا به حال چنين خشمگين نشده و پس از اين هرگز چنـين خشـمگين نخواهـد    
نفس من، نفس مـن،   .از طرف ديگر من كسي را كُشتم كه به كشتن او امر نشده بودم. شد

پـس آن جماعـت پـيش عيسـي مـي      . پيش عيسي برويد. پيش كسي ديگر برويد. نفس من
تو رسول خدا و كلمه او هستي كه آن را به مريم القا نمـود و  ! اي عيسي: آيند و مي گويند

. عيسي چنين بـود : مي فرمايد) ص(پيامبر گرامي حضرت محمد. روحي از طرف او هستي
و در گهواره با مردم حرف زدي، پس نزد پروردگارت براي مـا  :] زايندآن جماعت مي اف[

مگر نمي بيني كه در چه وضعي هستيم ؟ مگر نمي بيني كه چه بـال و سـختي   . شفاعت كن
همانـا پروردگـارم امـروز خشـمگين     : و مشقتي به ما رسيده است؟ عيسي به آنان مي گويد
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س از اين هرگز چنـين خشـمگين نخواهـد    شده كه قبالً تا به حال چنين خشمگين نشده و پ
) ص(پـيش محمـد  . عيسي گويـد پـيش كسـي ديگـر برويـد     [عيسي گناهي را نام نبرد . شد

اي محمد تو رسـول خـدا و خـاتم    : پس آن جماعت پيش من مي آيند و مي گويند. برويد
خداوند از گناهان گذشته و آينده ات صرف نظـر نمـوده اسـت، پـس نـزد      . پيامبران هستي

مگر نمي بيني كه در چه وضعي هستيم؟ مگر نمي بينـي  . ردگارت براي ما شفاعت كنپرو
كه چه بال و سختي و مشقتي به ما رسيده است؟ پس من برمي خيزم و زير عرش مـي آيـم   

سپس خداوند مرا آگاه ساخت و شكرگزاري و سـپاس  . و براي پروردگارم سجده مي برم
الهام نمود كه هيچ كس قبل از مرا چنين آگاه نساخته از او و بهترين ستايش از او را به من 

د : آنگاه گفتـه مـي شـود   . و چنين الهامي به او نكرده است سـرت را بلنـد كـن و    ! اي محمـ
: پـس مـي گـويم   . بخواه تا به تو داده شـود و شـفاعت كـن تـا شـفاعتت مسـتجاب گـردد       

! ا، امت من امت منپروردگار! پروردگارا، امت من امت من! پروردگارا، امت من امت من
كساني از امت خـود را كـه حسـاب و كتـابي ندارنـد از درِ راسـت از ميـان        : گفته مي شود

درهاي بهشت، داخل بهشت گردان و آنان در ديگرِ درهاي بهشت ماننـد انسـانهاي ديگـر    
سوگند به كسي كه جانم در دست اوسـت، فاصـله دو   : مي فرمايد) ص(پس پيامبر . هستند
يـا ميـان مكـه و    ) نـام مكـاني اسـت   (بهشت به اندازه فاصله ميان مكه و هجر  ]درهاي[لنگه 

به معنا روايت كرده اند و لفـظ  » صحيحين«بخاري و مسلم اين حديث را در . »بصري است
  1.از آنِ امام احمد است

اينـان  . بسيار شگفتا از اينكه ائمه بر اين حديث از اكثـر طـرقش ايـراد وارد مـي كننـد     
خست را ذكر نمي كنند كه پروردگار براي داوري و محاسبه اعمال ميĤيـد  قضيه شفاعت ن

چون مقصود در اينجـا و مقتضـاي سـياق    . آمده است2همچنان كه اين امر در حديث صور

                                                
وشه اضـافه شـده در   آمده و آنچه ميان دو كر 436-435صص 2اين حديث در مسند امام احمد، ج  -1

هم آن را روايت كرده اند  194: ؛ و مسلم به شماره4712: بخاري به شماره. مسند امام احمد وجود دارد
 .كه تخريج آن قبالً ذكر شد

 .تخريج آن بعداً خواهد آمد -2
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اول حديث همين است كه نزد خدا شفاعت شود تا محاسبه اعمال شروع شـود و مـردم از   
ه ترتيب پيـامبران پـس از او درخواسـت    بالتكليفي نجات پيدا كنند؛ چون مردم از آدم و ب

شفاعت مي كنند تا ميان مردم داوري شود و محاسـبه اعمـال شـروع شـود و از بالتكليفـي      
پس وقتـي  . نجات يابند همان طور كه سياق هاي حديث از اكثر طرقش بر آن داللت دارد

بيـرون  محاسبه اعمال تمام شد، آن موقع شفاعت را در خصوص گناهكارانِ امت اسـالم و  
  . آوردنشان از جهنم ذكر مي كنند

تصريح به اين مطلب در حديث صور آمده است كه اگر ترس از اطالـه گـويي نبـود،    
مردمان پـيش آدم،  : اما مضمون حديث چنين است. اين حديث را به طور كامل مي آوردم

سپس نوح و پس از او ابراهيم و سپس موسي و سپس عيسي مي آينـد، پـس پـيش رسـول     
مي رود و در مكاني در زير عرش ) ص(آنگاه حضرت محمد. مي آيند) ص(؛ محمدخدا،

تـو را  : آن موقـع خداونـد مـي فرمايـد    . مي گويند» فحص«سجده مي كند كه به آن مكان، 
) ص(رسول خـدا . اين كار را مي كند) ص(چه شده است البته خدا مي داند كه چرا پيامبر 

تو به من وعده شفاعت دادي، پس شفاعت ! گار مناي پرورد: آنگاه مي گويم: مي فرمايد
. مرا راجع به مخلوقاتـت  قبـول و ميانشـان داوري كـن و محاسـبه اعمالشـان را شـروع نمـا        

شفاعت تو را پذيرفتم و براي داوري ميانتان و محاسبه اعمالتان : خداوند سبحان مي فرمايد
سـپس آن  . مـردم مـي ايسـتم    آنگاه برمي گـردم و همـراه  : مي فرمايد) ص(پيامبر . مي آيم

پـس  . حضرت شكافته شدن آسمانها و پـايين آمـدن فرشـتگان در ابرهـا را ذكـر مـي كنـد       
خداوند بلند مرتبه براي داوري و محاسبه اعمال انسانها مي آيـد، و بنـدگان مقـرّب خـدا و     

 )ص(پيـامبر  . فرشتگان و فرشتگان مقرّب، خداوند را با انواع تسبيح و ستايش، مـي سـتايند  
آنگاه خداوند تخت خود را در هر جا از سرزمين خود كـه بخواهـد قـرار مـي     : مي فرمايد

من از زماني كه شما راآفريدم تا به امروز، براي شما سـاكت بـودم و   : دهد، پس مي فرمايد
گفته هايتان را مي شنيدم و اعمالتان را مي ديدم؛ پس امروز شما براي من سـاكت شـويد و   

امه اعمالتان است كه بر شما خوانده مي شود، پس هر كس خير و عمـل  تنها اين اعمال و ن
نيكي را يافت، خداي را شكر گويد و هر كس غير آن را يافت، تنهـا خـودش را سـرزنش    
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چـه  : وقتي بهشتيان به بهشت روانه مي شوند، آنان مي گوينـد : نمايد، تا آنجا كه مي فرمايد
چـه  : كنند تا داخل بهشت شويم؟ مي گويند كساني نزد پروردگارمان براي ما شفاعت مي

براي اين كار شايسته تر است، چون خداوند او را با دستش آفريـده  ] آدم[كسي از پدرتان 
پـس آن جماعـت پـيش آدم    . و از روح خود در او دميده و آشكارا با او سخن گفته است

ــد    ــه بهشــت را مــي نماين  .مــي آينــد و از وي درخواســت شــفاعت جهــت داخــل شــدن ب
را ) ص(، نوح، سپس ابراهيم و پس از او موسي، سـپس عيسـي و آنگـاه محمـد    )ص(پيامبر

فـآيت اجلنـة،   «: مي فرمايـد ) ص(رسول خدا حضرت محمد: نام برد تا آنجا كه مي فرمايد
حبلقة الباب، مث أستفتح يل، فأُحيی و يرحب يب، فإذا دخلت اجلنة فنظرت إلی ريب عـز  1فآخذ

، فيأذن يل من محده ومتجيده بشیء ما أذن به ألحد من خلقه، مث يقول وجل، خررت له ساجداً
: وهـوأعلم -ارفع يا حممد، واشفع تشفَّع، وسل تعطه، فإذا رفعت رأسـي، قـال اهللا  : اهللا يل

عز  يا رب، وعدتنی الشفاعة، فشفّعين فی أهل اجلنة يدخلون اجلنة، فيقول اهللا: ماشأنک؟ فأقول
پس به طرف بهشت مي آيم و حلقه در را «: »2ت هلم فی دخول اجلنةقد شفعتک، وأذن: وجل

                                                
 .آمده است»وآخذ«، )ب(در نسخه خطي  -1

فع هست كه ضعيف است، و همچنـين در  در سند آن، اسماعيل بن را. اين حديثي بسيار طوالني است -2
ايـن حـديث از جملـه احاديـث     . سند اين حديث، محمد بن يزيد يا زياد قرار دارد كـه ناشـناخته اسـت   

از طريق ابوعاصم ضحاك بـن   36: به شماره 266ص 25، ج»المعجم الكبير«طوالني است كه طبراني در
حمد بن كعـب قرظـي، از ابـوهريره آن را روايـت     مخلد نبيل، از اسماعيل بن رافع، از محمد بن زياد، از م

آن را از طبراني روايـت كـرده و    147-146صفحات  2و حافظ ابن كثير در تفسير خود، ج . كرده است
قسمتهايي از اين حديث، شـواهدي در احاديـث ديگـر    . اين، حديثي مشهور اما خيلي غريب است: گويد
ه است كه تنها اسماعيل بـن رافـع داسـتان سـراي مـردم      و برخي از الفاظ حديث، منكر و ناشناخت. دارد

برخي از علمـا وي را  : راجع به اسماعيل بن رافع اختالف نظر وجود دارد. مدينه آن را روايت كرده است
علماي زيادي همچون احمد بن حنبل، ابوحاتم رازي، و عمرو . ثقه و عده ديگري او را ضعيف دانسته اند

ابـن  . بعضي ديگر از علما او را متروك دانسته اند. حديثش تصريح كرده اند بن علي فالس بر منكر بودن
البته روايتهـايش در زمـره روايتهـاي    . در تمامي روايتهاي او، اشكال و ايراد وجود دارد: عدي مي گويد

راجع به اسناد اين حديث از جهات زيادي بر وي انتقاد : ابن كثير گويد، مي گويم. ضعيف نوشته مي شود
اما راجع به سـياق ايـن حـديث، بايـد     . ايراد شده كه من به طور جداگانه در يك جزء آنها را آورده ام و
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در برايم باز مي شود و . به دست مي گيرم سپس درخواست باز كردن در بهشت مي نمايم
پــس وقتــي داخــل بهشــت مــي شــوم بــه . از مــن پــذيرايي و خــوش آمــدگويي مــي شــود

مـد و سـتايش و تمجيـد    آنگـاه از ح . پروردگارم نگاه مي كنم و سجده كنان فرو مي افـتم 
خداوند به گونه اي به من اجازه مي دهد كه به هيچ يك از مخلوقاتش بـدان گونـه اجـازه    

و شفاعت كن تـا  ! سرت را بلند كن اي محمد: سپس خداوند به من مي فرمايد. نداده است
. شفاعتت پذيرفته شود و درخواستت را مطرح كن تا آنچـه مـي خـواهي بـه تـو داده شـود      

چـه مـي خـواهي؟    : مي فرمايـد –كه خودش مي داند  -م را بلند مي كنم، خداوندوقتي سر
تو به من وعده شفاعت دادي، پس شفاعت مرا راجع به اهـل  ! اي پروردگار من: مي گويم

شفاعت تـو را  : آنگاه خداوند عزّ وجلّ مي فرمايد. بهشت قبول كن تا داخل بهشت گردند

                                                                                                                     
او ايـن سـياق را از احاديـث زيـادي     : گفت كه سياقش خيلي غريب و نادرست است و بعضي مي گويند

گرفتـه   جمع آوري كرده و آن را يك سياق قرار داده است به همين علت مـورد اعتـراض و انكـار قـرار    
  .است

از طريـق ابوكريـب    188-186صفحات 30و ج 331-330صص2، ج»جامع البيان«ابن جرير در كتاب 
: در ايـن روايـت ابوكريـب گويـد    . آن را هم به طور مختصر و هم به طور طـوالني روايـت كـرده اسـت    

دي انصـاري، از  عبدالرحمن بن محمد محاربي از اسماعيل بن رافع اهل مدينه، از يزيد بن ابي زياد، از مر
، 110ص17، ج»جامع البيـان «همچنين ابن جرير در كتاب . ابوهريره براي من نقل كرد، و حديث را آورد

با همين اسناد آن را روايت كرده بـا ايـن تفـاوت گفتـه كـه از       32-31 -26صفحات 30، ج30ص24ج
-41صص29، ج»لبيانجامع ا«همچنين ابن جرير در كتاب ... مردي، از محمد بن كعب از مردي انصاري

آن را آورده  1ر167،»البعـث والنشـور  «بيهقي هم در كتـاب  . با همان اسناد آن را روايت كرده است 42
الـدر  «و سـيوطي در كتـاب   . از يزيـد از مـردي انصـاري، از ابـوهريره    : فقط نزد بيهقي چنين آمده است

ــور ــويعلي  342-339صــفحات 5، ج »المنث ــه اب ــان در  آن را آورده و نســبت آن را ب و ابوالحســن قط
» العظمـة «و ابوالشـيخ در » المطـوالت  «و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابوموسي مـديني در  » المطوالت «

  .مراجعه كنيد 253ص1اثر ابن كثير، ج» البداية والنهاية«همچنين به كتاب . بدان افزوده است
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بزرگان وامامـاني همچـون ابـن    . »اخل بهشت گردندپذيرفتم و به آنان اجازه مي دهم كه د
  .، بيهقي و ديگران آن را روايت كرده اند2ابويعلي موصلي1جرير در تفسير خود، طبراني،

در خصوص افرادي است كه نيكي هـا و بـدي هايشـان    )ص(شفاعت پيامبر -نوع دوم
  3.براي آنان شفاعت مي كند كه داخل بهشت گردند) ص(برابر است، پس پيامبر

در خصوص كساني است كه به آتش دوزخ محكـوم  ) ص(شفاعت پيامبر -نوع سوم
  .شده اند، براي آنان شفاعت مي شود كه داخل دوزخ نگردند

راجع به زياد شدن درجات كساني اسـت كـه داخـل    ) ص(شفاعت پيامبر -نوع چهارم
ود كه پاداش برايشان شفاعت نمايد كه درجاتشان زياد ش) ص(يعني پيامبر. بهشت شده اند

                                                
ار اصالح گران، ابوالقاسم سـليمان  او امام و حافظ و ثقه، جهانگرد و گردشگر، محدث اسالم، پرچمد -1

المعجـم الكبيـر، المعجـم األوسـط،     (بن احمد بن ايوب بن مطير لخمي شامي طبراني، صاحب سه معجـم  
سـير أعـالم   «شرح حالش در كتـاب  . ق دار فاني را وداع گفت.هـ360وي به سال. است) المعجم الصغير

 .آمده است 86: شماره16، ج »النبالء

و شيخ االسالم، ابويعلي احمد بن علي بن مثني بن يحيي بن عيسي بن هـالل تميمـي    او امام و حافظ -2
وي انساني خردمند، بردبار و صبور و مؤدب و خوش . است» المسند«موصلي، محدث موصل و صاحب 

 100:شماره 14، ج»سيرأعالم النبالء« شرح حالش در كتاب . ق وفات يافت.هـ307به سال . اخالق بود
 .آمده است

 11454: بـه شـماره  » المعجم الكبير«مستند اين نوع از شفاعت، گفته ابن عباس است كه طبراني در  -3
السابق بالخيرات يدخل الجنـة بغيرحسـاب، والمقتصـد يـدخل     «: آن را روايت كرده و لفظ آن چنين است

ي كه در نيكي ها كس«: »الجنة برحمة اهللا، والظالم لنفسه وأصحاب األعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد
پيشگام است، بدون حساب داخل بهشت مي گردد و كسي كه ميانه رو اسـت بـه لطـف و رحمـت خـدا      

داخل بهشت ) ص(داخل بهشت مي گردد و كسي كه بر خود ستمكار است و اهل اعراف با شفاعت محمد
وي : گويـد » انالميـز «در سند اين روايت، موسي بن عبدالرحمن صنعاني هست كه ذهبي در . »مي گردند

ابن عدي هم . او دجال است: شناخته شده است ولي فقيه ثقه نيست، چون ابن حبان درباره اش مي گويد
هيثمـي هـم   . حديث او منكر است و اين روايت را از روايتهاي منكر وي به شمار آورده اسـت : مي گويد

المعجـم  «و » المعجـم الكبيـر  «پس از آنكه اين روايت را به طبراني در  378ص10، ج»مجمع الزوائد«در
در سند اين روايت، موسي بـن عبـدالرحمن صـنعاني قـرار دارد كـه      : نسبت مي دهد، مي گويد» األوسط

 .جاعل حديث است
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معتزلي ها فقط اين نوع شفاعت را قبـول دارنـد و ديگـر انـواع     . اعمالشان مقتضي آن نباشد
  .شفاعت را با وجودي كه احاديث راجع به آنها به حد تواتر رسيده، انكار مي كنند

. شفاعت در خصوص كساني است كه بدون حساب داخل بهشـت شـوند   -نوع پنجم
شفاعت به حديث عّكاشه بن محصن استناد شود موقعي كـه   به جاست كه براي اين نوع از

برايش دعا كرد كه خداوند او را از هفتاد هزار نفري قرار دهد كـه بـدون   ) ص(رسول خدا
  1.آمده است» صحيحين«اين حديث در . حساب داخل بهشت مي شوند

شفاعت راجع به كم كردن عذاب از كساني اسـت كـه مسـتحق عذابنـد،      -نوع ششم
، ابوطالـب كـه عـذاب و شـكنجه از او     )كاكايش(براي عمويش ) ص(ند شفاعت پيامبرمان

   2.كم شود

                                                
از طريق روايت ابوهريره  217و216: ؛ و مسلم به شماره هاي6542و 5811: بخاري به شماره هاي -1

زمرة هي سبعون ألفاً تضـيء وجـوههم إضـاءة     ة من أُمتييدخل الجن«: آن را با اين لفظ روايت كرده اند
: ادع اهللا يا رسول اهللا أن يجعلني مـنهم، فقـال  : القمر، فقام عكاشة بن محصن اسدي يرفع نمرة عليه، فقال

يا رسول اهللا ادع اهللا لي أن يجعلني منهم، فقال رسول : ثم قام رجل من األنصار، فقال .»اللّهم اجعله منهم
گروهي از امت من كه هفتاد هزار نفرند، داخل بهشـت مـي   «: »سبقك عكاشةُ«: اهللا عليه وسلماهللا صلي 

اي رسـول اهللا،  : عكاشه بن محصن اسدي بلند شد، گفت . هايشان همانند ماه نوراني است گردند كه چهره
سپس مردي . »ر بدهخدايا، او را از آنان قرا: هم فرمود) ص(پيامبر. از خدا بخواه كه مرا از آنان قرار دهد

: فرمـود ) ص(رسول خـدا . اي رسول اهللا، از خدا بخواه كه مرا از آنان قرار دهد: انصاري بلند شد و گفت
آن را  970،971،973،974،975: بـه شـماره هـاي   »االيمان«ابن منده در . »عكاشه بر تو پيشي گرفت«

آورده ) رض(ايت عمران بن حصـين مانند آن را از طريق رو 218: مسلم هم به شماره. روايت كرده است
 . است

از عباس بن عبدالمطلب روايت كـرده   209: ؛ و مسلم به شماره6208، 3883: بخاري به شماره هاي -2
اي رسول خدا، آيا سودي به ابوطالب رساندي، چون او را از تـو حمايـت مـي كـرد و بـه      : كه وي گويد

نعم هـو فـي ضحضـاح مـن     «: فرمود) ص(داخاطر تو از مشركان و دشمنان خشمگين مي شد؟ رسول خ
بله او در جاي كم عمقي از دوزخ اسـت، و اگـر مـن    «: »نار، و لوال أنا لكان في الدرك األسفل من النار

صـفحات   1و احمـد در مسـند خـود، ج   . »نبودم، قطعاً او در پست ترين طبقه از آتـش دوزخ مـي بـود   
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اگر گفته : پس از ذكر اين نوع از شفاعت مي گويد» التذكرة«سپس قرطبي در كتاب 
پـس  «): 48:المـدثر ( ������m��E��D��C��B��Al:شود كه خداوند متعال مي فرمايد

شـفاعت شـفيعان در   : واب بـه وي گفتـه مـي شـود    در ج. »شفاعت شفيعان سودشان بخشيد
بيرون آمدن از آتش دوزخ به آنان سود نمي بخشد آن گونه كه به موحدان گناهكار سود 

       1.مي بخشد و از آتش دوزخ بيرون آورده مي شوند و داخل بهشت كرده مي شوند
ن بـه  براي اينكه بـه تمـامي مؤمنـان اجـازه داخـل شـد      ) ص(شفاعت پيامبر -نوع هفتم

و در صـحيح مسـلم از انـس رضـي اهللا عنـه      . بهشت داده شود همان طور كه قبالً گفته شد
مـن اولـين شـفيع در    «: 2»أَناأولُ شفيعٍ فی اجلنـة «: فرمودند) ص(روايت شده كه رسول خدا

  .»بهشت هستم

  : براي اهل كبائر از امتش) ص(ثبوت شفاعت پيامبر
كبائر از امتش اسـت؛ كسـاني كـه داخـل دوزخ      براي اهل) ص(شفاعت پيامبر -نوع هشتم

احاديث وارده در . از آن بيرون آورده مي شوند) ص(شده اند پس به وسيله شفاعت پيامبر
از ايـن رو  . اين زمينه به حد تواتر رسيده و علم آن بر خوارج و معتزلـه پنهـان مانـده اسـت    

كه به صحت اين احاديث جهل اينان با اين نوع از شفاعت مخالفت ورزيده اند به خاطر اين
دارند و با كساني كه علم به اين احاديث دارند، عناد و دشمني دارند و بر بدعت خودشـان  

  .پا بر جا هستند و استمرار دارند
  .در اين شفاعت، فرشتگان و پيامبران و مؤمنان نيز مشاركت دارند

  .تكرار مي شود) ص(اين شفاعت چهار بار از پيامبر

                                                                                                                     
؛ و حميـدي بـه   957،958،959،960،961 بـه شـماره هـاي   » اإليمـان «؛ ابن منـده در  206،207،210

 .آن را روايت كرده اند 460:شماره

  .431ص 11، ج»فتح الباري«: ؛ و نگا249ص  1، ج»التذكرة« -1
؛ ابن منـده  140ص3؛ احمد در مسند خود، ج27ص1؛ دارمي در سنن خود، ج196: مسلم به شماره -2

 .آن را روايت كرده اند 400ص12؛ و خطيب در تاريخ خود، ج885،886،889،890: به شماره هاي
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) ص(رسـول خـدا  : انس بـن مالـك رضـي اهللا عنـه اسـت كـه گويـد        از جمله حديث
شفاعت من براي اهـل گناهـان كبيـره از امـت     «: 1»شفاعيت ألهلِ الکَبائرِِ من أُميت«: فرمودند
  .امام احمد رحمه اهللا آن را روايت كرده است. »مي باشد

حمـاد بـن   روايت كرده كه سليمان بن حرب از » التوحيد«بخاري رحمه اهللا در كتاب 
افرادي از اهل بصره با هم جمع : روايت مي كند كه وي گويد2زيد از معبد بن هالل عَنزي

شديم و نزد انس بن مالك رفتيم و ثابت بناني را همـراه خـود بـرديم تـا راجـع بـه حـديث        
ديديم كه انس در خانـه خـود اسـت و مشـغول خوانـدن نمـاز       . شفاعت براي ما سؤال كند

از وي اجازه ورود خواستيم، به ما اجازه داد در حالي كـه  . مي باشد) هنماز چاشتگا(ضحي 
پيش از حديث شفاعت راجع به چيـز ديگـري از وي   : به ثابت گفتيم. بر بسترش نشسته بود

اينان برادران تو از اهل بصره هسـتند و آمـده انـد تـا     ! اي ابوحمزه: ثابت گفت[سؤال مكن 
براي ما نقل كرد ) ص(محمد: انس بن مالك گفت3].راجع به حديث شفاعت از تو بپرسند

اشفع لنا إلی : إذا کان يوم القيامة، ماج الناس بعضهم يف بعض، فيأتون آدم، فيقولون«: و فرمود
: لست هلا، ولکن عليکم بإبراهيم؛ فإنه خليل الرمحن، فيأتون إبـراهيم، فيقـول  : ربک، فيقول

لست هلا، ولکن عليکم : ، فيأتون موسی، فيقوللست هلا، ولکن عليکم مبوسی؛ فإنه کليم اهللا
لست هلا، ولکن عليکم مبحمد، فيأتوين، : بعيسی، فإنه روح اهللا وکلمته، فيأتون عيسی، فيقول

                                                
؛ 2435: ؛ ترمذي به شـماره 4739: ابوداود به شماره. اين حديث با طرق شواهدش، صحيح مي باشد -1

؛ وطبرانـي  261ص7،ج»الحلية«؛ ابونعيم در 2026: ؛ طيالسي به شماره213ص3احمد در مسند خود، ج
؛ و 2596: اند، و ابن حبان به شـماره  از طريق روايت انس آن را آورده 160ص1، ج»المعجم الصغير«در

؛ ابـن ماجـه بـه    2436: و ترمذي به شـماره . آن را صحيح دانسته اند 69ص 1، ج»المستدرك«حاكم در 
از طريـق روايـت    200،201صـص  3، ج»الحلية«؛ و ابونعيم در1669: ؛ طيالسي به شماره4310:شماره

طبرانـي  . آن را صحيح دانسته است 69ص 1، ج»المستدرك«جابر بن عبداهللا آن را آورده اند، و حاكم در
از طريـق روايـت ابـن عبـاس آن را آورده، و خطيـب بغـدادي در تـاريخ خـود،          11454هم به شماره 

 . از طريق روايت ابن عمر آن را آورده است 11ص8ج

تغييـر يافتـه   » غـزي «بـه  ) د(و )ج(، )أ(و در نسخه هاي خطـي  . منسوب به عنزه حي از ربيعه است -2
 .ستا

 .آنچه ميان دو كروشه اضافه شده، از حديث صحيح است و در اصل نسخه هاي خطي نيامده است -3
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أمحده ا ال حتضرين اآلن، فأمحـده  1أنا هلا، فأستأذن علی ريب، فيؤذن يل، و يلهمين حمامد: فأقول
يا حممد، ارفع رأسک، وقل يسمع لک، واشفع تشفع، : بتلک احملامد، وأخر له ساجداً، فيقال

انطلق فأخرج من کان يف قلبـه مثقـال ذرة أو   : يا رب، أميت أميت، فيقال: وسل تعط، فأقول
يـا  : خردلة من إيمان،  فأنطلق فأفعل، مث أعود فأمحده بتلک احملامد، مث أخر له ساجداً، فيقـال 

يا رب، أمـيت أمـيت،   : فع، وسل تعط، فأقولحممد، ارفع رأسک، وقل يسمع لک، واشفع تش
مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من 2انطلق فأخرج من کان يف قلبه أدنی أدنی أدنی: فيقال

وقتي روز قيامت مي آيد، مردم در بين يكديگر داخل شـده و آشـفته   «: »النار، فأنطلق فأفعل
پروردگـارت بـراي مـا     پـيش : و پريشان مي شوند، پس پيش آدم مـي آينـد و مـي گوينـد    

اين كار، كار من نيست، پيش ابراهيم برويد، چون او دوسـت  : آدم مي گويد. شفاعت كن
و از وي درخواسـت شـفاعت   [آنان پيش ابراهيم مـي آينـد   . صميمي خداوند رحمان است

اين، كار من نيست، پيش موسي برويد، چون او كلـيم اهللا  : ابراهيم هم مي گويد]. مي كنند
موسـي هـم مـي    ]. و از او در خواست شفاعت مـي كننـد  [ن پيش موسي مي آيند آنا. است
آنـان پـيش   . اين، كار من نيست، پيش عيسي برويد، چون او روح و كلمه خداسـت : گويد

ايـن، كـار مـن    : عيسي هم مي گويد]. و از او درخواست شفاعت مي كنند[عيسي مي آيند 
]. و از من درخواست شفاعت مي كننـد [آنان پيش من مي آيند . نيست، پيش محمد برويد

آنگاه از پروردگارم اجازه مي گيرم، بـه مـن اجـازه داده    . اين، كار من است: من مي گويم
مي شود و خداوند كلمات و عبارات شـكر و سـتايش را بـه مـن الهـام مـي كنـد تـا بـا آن          

. ارمراجع به اين كلمات اكنـون حضـور ذهـن نـد    . كلمات، خداوند را شكر و ستايش كنم
آنگاه خداوند را با آن كلمات، شكر و ستايش مي كـنم و سـجده كنـان بـراي او فـرو مـي       

سرت را بلند كن و بگو به حرفـت گـوش مـي شـود و     ! اي محمد: پس گفته مي شود. افتم
پروردگـارا،  : مي گـويم . شفاعت كن، شفاعتت قبول مي شود و بخواه، به تو داده مي شود

                                                
 .آمده كه اشتباه است »محامداً«، )ب(در نسخه خطي  -1

آمده و اين روايت همه محدثان بجز كشميهني است كـه  » أدني أدني«، )د(و )ج(در نسخه هاي خطي  -2
و ) أ(سوم را بدان افزوده همان طور كه در نسخه هاي خطـي   »أدني«ي بخاري آن را آورده ، اما كشميهن

 .هم چنين آمده است) ب(
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برو هر كس را كه به انـدازه يـك دانـه جـو از ايمـان در      : دگفته مي شو! امت من امت من
من هم روانه مي شـوم و ايـن كـار را مـي كـنم و      . بيرون بياور] از آتش دوزخ[دلش باشد 

سپس دوباره خداوند را با آن كلمات، شكر و ستايش مي كنم سپس سجده كنان بـراي او  
ن و بگو، به حرفت گوش مـي  سرت را بلند ك! اي محمد: پس گفته مي شود. فرو مي افتم

آنگاه مـي گـويم   . شود و شفاعت كن، شفاعتت قبول مي شود و بخواه به تو داده مي شود
برو هر كس كه بـه انـدازه ذره غبـاري    : گفته مي شود! امت من امت من! اي پروردگار من

من هم مـي روم  . بيرون آور] از آتش دوزخ[يا به وزن يك خردل از ايمان در دلش باشد، 
سـپس مجـدداً بـر مـي گـردم و خداونـد را بـا آن كلمـات، شـكر و          . اين كار را مي كنم و

د : گفتـه مـي شـود   . ستايش مي كنم و سپس سجده كنان براي وي فرو مـي افـتم   اي محمـ !
سرت را بلند كن و بگو، به حرفت گوش مي شود و شفاعت كن، شفاعتت قبول مي شـود  

بـرو  : خدا مـي فرمايـد  ! امتم امتم! ي پروردگار منا: مي گويم. و بخواه، به تو داده مي شود
هر كس را كه به اندازه كمتـرين دانـه خردلـي از ايمـان در دلـش هسـت، از آتـش دوزخ        

وقتـي از نـزد   : معبد بن هالل عنَزي گويد. »من هم مي روم و اين كار را مي كنم. بيرون آر
پناهنـده  1ابوخليفـه  كـه در منـزل   –چه خوب است پيش حسـن  : انس بيرون آمديم، گفتيم

و اين حديثي را كه انس بن مالـك بـراي   2]آن وقت عقل و خردش جور بود[برويم  -شده
پس نـزد او آمـديم و بـه او سـالم كـرديم و او بـه مـا        . ما نقل كرد، ما هم برايش نقل كنيم

از جانـب بـرادرت، انـس بـن مالـك پـيش تـو        ! اي ابوسعيد: به وي گفتيم. اجازه ورود داد
، و همانند حديثي كه راجع بـه شـفاعت بـراي مـا نقـل كـرد، تـا بـه حـال چيـزي           آمده ايم

                                                
؛ 377ص2بخاري در تاريخ خـود، ج . او حجاج بن عتاب عبدي بصري، پدر عمر بن ابي خليفه است -1

ال شـد،  از يحيي بن معين راجع به او سـؤ . از او نام برده اند 165ص 1؛ و دوالبي، ج»الكني«ابواحمد در 
. آمـده اسـت   159ص 3، ج»الجـرح والتعـديل  «او انساني مشهور است همچنان كـه در  : در جواب گفت

 .ابوسعيد رحمه اهللا از ترس حجاج بن يوسف ثقفي پناهنده شده بود

اين عبارت اضافي كه در داخل كروشه است، در اصل نسـخه هـاي خطـي نيامـده ، امـا در صـحيح        -2
رود در حافظه و عقـل انسـان تغييـر     ه اين است كه به سن پيري كه گمان ميبخاري آمده است، و اشاره ب

 .بوجود بيايد نرسيده بود
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آن حـديث، كـدام اسـت؟ پـس حـديث را بـرايش نقـل        : او گفـت . خوشايندتر نديده ايـم 
بيشـتر از ايـن بـراي    : بقيه حديث كدام است؟ گفتيم: او گفت1.پس به اينجا آمديم. كرديم

موقعي كـه عقـل و خـردش جمـع و جـور       او بيست سال قبل،: ابوسعيد گفت. ما نقل نكرد
حاال نمي دانم آيا آن را فراموش كرده يا ترس ايـن  . بود، بقيه حديث را براي من نقل كرد

او . آن را براي مـا نقـل كـن   ! اي ابوسعيد: را داشته كه مبادا به آن پشت گرم شويد؟ گفتيم
  .انسان شتابزده آفريده شده است: خنديد و گفت

مي )ص(پيامبر. خاطر گفتم كه من دنباله حديث را برايتان نقل كنماين را فقط به اين 
يا حممد، ارفع رأسک، : مث أعود الرابعة، فأمحده بتلک احملامد، مث أخر له ساجداً، فيقال«: فرمايد

ال إلـه إال اهللا،  : يا رب، ائذن يل فيمن قال: قل يسمع لک، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول
سـپس بـراي   «:2»ال إله إال اهللا:  وکربيائي وعظميت، ُألخرجن منها من قالوعزيت وجاليل: فيقول

بار چهارم بر مي گردم و او را با آن كلمات، شكر و ستايش مي كنم، سپس سـجده كنـان   
سرت را بلنـد كـن، شـفاعت كـن،     ! اي محمد: آنگاه گفته مي شود. براي وي فرو مي افتم

به من اجازه بده تا راجـع بـه كسـاني    ! وردگار مناي پر: مي گويم. شفاعتت قبول مي شود
خداوند مي . كه ال إله إال اهللا مي گويند، شفاعت كنم تا از آتش دوزخ بيرون آورده شوند

گفته باشـد، از  » ال إله إال اهللا«به عزت و جالل و كبريائي خودم قسم، قطعاً هر كس : فرمايد
حـافظ  . چنـين روايـت كـرده اسـت     مسـلم هـم، ايـن را ايـن    . »آتش جهنم بيرون مي آورم

يشفع يوم القيامة «: فرمـود ) ص(ابويعلي از عثمان رضي اهللا عنه روايت كرده كه رسول خدا
: در روز قيامـت سـه گـروه شـفاعت مـي كننـد      «: 3»األنبياء، مث العلماء، مث الشـهداء : ثالثة

  .»پيامبران، سپس علماء و پس از آنان شهداء
                                                

 .»پس به اينجا منتهي شديم«: در صحيح بخاري آمده است -1

؛ و احمـد در  4312: ؛ ابن ماجه به شـماره 193،326: ؛ مسلم به شماره هاي7510: بخاري به شماره -2
  .آن را روايت كرده اند 116،244،247،248صفحات  3مسند خود، ج

در . آن را روايت كرده انـد  367ص 3، ج»الضعفاء«؛ و عقيلي در4313: همچنين ابن ماجه به شماره -3
عنبسة بن عبـدالرحمن هسـت كـه بخـاري     ) يعني ابويعلي، ابن ماجه و عقيلي(سند آن، نزد هر سه راوي 

او حـديث را  : ابوحاتم گويد. ي حديثش متروك استعلماءاو را ترك كرده اند، يعن: درباره اش مي گويد
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ــحيح«در  ــعيد  » ص ــت ابوس ــه آن     از رواي ــده ك ــوع آم ــور مرف ــه ط ــه ب ــي اهللا عن رض
شفعت املالئکة، وشفع النبيون، وشفع املؤمنون، ومل : فيقول اهللا تعالی«: فرمودند) ص(حضرت

پـس  «: 1»يبق إلّا أرحم الرامحين، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوماً مل يعملوا خيراً قـطّ 
پيامبران هم شفاعت كردند و مؤمنـان  فرشتگان شفاعت كردند و : خداوند متعال مي فرمايد

آنگاه او يـك مشـت از آتـش را    . نيز شفاعت كردند و كسي نماند جز مهربانترين مهربانان
به دست مي گيرد و جماعتي كه هرگز خيري را انجام نداده اند، از آتش دوزخ بيرون مي 

  .»آورد
  :علماء در قبال شفاعت، سه قول دارند

ان غالت در ميان مشايخ و ديگـران، شـفاعت كسـاني را    مشركان و نصارا و مبتدع -1
كه در نزد خداوند داراي احترام و گراميداشت مي دانند همانند شـفاعت معـروف در دنيـا    

  .قرار مي دهند
و غيـراو را در خصـوص اهـل گناهـان     ) ص(معتزله و خوارج هم شفاعت پيامبرمـا  -2

  .كبيره انكار مي كنند
و غيـر او را در خصـوص اهـل    ) ص(عت پيامبرمـان اما اهل سنت و جماعت، شـفا  -3

گناهان كبيره قبول داشته و بدان باور دارند اما كسي شفاعت نمـي كنـد تـا اينكـه خداونـد      
اجازه اش دهد و حدود آن را مشخص نمايـد آن گونـه كـه در حـديث صـحيح، حـديث       

سی، فيقـول هلـم   إم يأتون آدم، مث نوحاً، مث إبراهيم، مث موسی، مث عي«: شفاعت آمده است
اذهبوا إلی حممد، فإنه عبد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوين، : عيسی عليه السالم

فأذهب، فإذا رأيت ربي، خررت له ساجداً، فأمحد ربي مبحامد يفتحها علی، ال أحسـنها اآلن،  
                                                                                                                     

همچنين بـزار بـه   . وضع مي كرد و شيخ او در اين روايت، عالق بن ابي مسلم است كه ناشناخته مي باشد
از طريق عنبسه بن عبدالرحمن، با اسناد ابن ماجه آن را روايت كرده فقط با اين تفاوت كه  3471: شماره

اين حديث در مسند كبير ابويعلي است همان گونه كه بوصيري . گفته است»نالمؤذنو«، »العلماء«به جاي 
  .مي گويد و اين حديث در نسخه چاپ شده نيست 273، برگه »الزوائد«در 

؛ و احمـد در مسـند خـود،    )302) (183: (قسمتي از حديثي طـوالني اسـت كـه مسـلم بـه شـماره       -1
  .آن را روايت كرده اند 94ص3ج
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ميت، فَيحد يل حـداً،  ربي أ: أی حممد، ارفع رأسک، وقل يسمع، واشفع تشفع، فأقول: فيقول
آنـان پـيش آدم، سـپس نـوح، پـس از او      «: 1»فأدخلهم اجلنة، مث أنطلق فأسجد، فيحد يل حداً

) ع(عيسـي ]. و درخواست شفاعت مي كنند[ابراهيم، سپس موسي، و سپس عيسي مي آيند 
برويـد، چـون او بنـده اي اسـت كـه خداونـد گناهـان        ) ص(پيش محمد: به آنان مي گويد

من هـم مـي روم و وقتـي    . پس آنان نزد من مي آيند. نده اش را بخشوده استگذشته و آي
پروردگارم را مي بينم، سجده كنان براي وي فرو مي افتم و با كلمات شكر و ستايشي كـه  

. تـوانم آنهـا را بـر زبـان آورم     براي من گشوده او را شكر و ستايش مي كنم كه اكنون نمي
سرت را بلند كن و بگو، كـه بـه حرفـت گـوش مـي      ! داي محم: آنگاه خداوند مي فرمايد

آنگـاه  ! پروردگارا، امتم: پس مي گويم. شود و شفاعت كن، كه شفاعتت پذيرفته مي شود
براي من حدي جهت شفاعت مشخص مي شود و آنان را داخل بهشت مي گردانم سـپس  

) ص(پيـامبر . »مي روم و سجده مي كنم، پس برايم حدي جهت شفاعت مشخص مي شود
  .اين را سه بار ذكر كرد

  :و ديگران در دنيا) ص(حكم طلب شفاعت از پيامبر
و ديگران در دنيا به درگاه خداوند متعال در دعـا،  ) ص(اما راجع به طلب شفاعت از پيامبر

به حـق  : بايد گفت كه در آن تفصيل وجود دارد؛ چون شخص دعا كننده گاهي مي گويد
ايـن دعـا بـراي    . ا را به يكي از مخلوقاتش قسم مـي دهـد  پيامبرت، يا به حق فالني؛ كه خد

  :شفاعت از دو جهت حرام است
  .چون او به غير خدا قسم داده است -اول
كه سوگند به غير خـدا  . چون او معتقد است كه كسي بر گردن خدا حقّي دارد -دوم

نمـوده  جايز نيست و كسي بر گردن خدا حقّي ندارد بجز حقّي كه خداوند بر خـود مقـرر   
ــه  ــد آي ــت؛ مانن ــان «): 47:روم( ��m��¡�������~��}��|��{lاس ــرت مؤمن و نص

ثابت شـده  ) ص(از پيامبر» صحيحين«همچنين مانند حديثي كه در . »حقي است بر عهده ما

                                                
 . والني شفاعت است كه تخريج آن قبالً ذكر شدقسمتي از حديث ط -1
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يا معاذ، أتدري ما «: كه آن حضرت به معاذ رضي اهللا عنه كه پشت او سوار شده بود، فرمود
حقه عليهم أن يعبدوه وال يشرکوا به : قال. اهللا ورسوله أعلم: تقل: حق اهللا علی عباده؟ قال

حقهم عليه : قال. اهللا ورسوله أعلم: شيئاً، أتدري ما حق العباد علی اهللا إذا فعلوا ذلک؟ قلت
: آيا مي داني كه حق خدا بر بندگانش چيست؟ معاذ گويد، گفتم! اي معاذ«: 1»أن ال يعذم

حق خدا بر بندگانش اين است كـه وي را بپرسـتند و   : فرمود. ندخدا و پيامبرش بهتر مي دان
آيا مي داني كه حق بندگان بر خدا چيست هـر گـاه آن را   . چيزي را شريك وي نگردانند

حق بندگان بر خدا اين است كه : فرمود. خدا و پيامبرش بهتر مي دانند: انجام دادند؟ گفتم
وند با سـخنان كامـل و وعـده راسـتينش     پس اين حقي است كه خدا. »آنان را عذاب ندهد

آن را واجب نموده نه اينكه خود بنده حقي را بر خدا مقرر نمايدآن گونه كـه مخلـوق بـر    
مخلوق حقي را مقرر مي نمايد؛ چون اين خداوند است كه هر خير و نيكي و نعمتـي را بـه   

نان بر خداونـد  و حق واجب آ. بندگانش داده و آنان را از هر نعمتي برخوردار نموده است
از طريق وعده خود كه آنان را عذاب ندهد، مطلبي است كه شايسته نيست بـه آن سـوگند   
خورده شود و به سبب آن چيزي درخواست شود و بدان توسل شود، چون سـبب درسـت   

» مسـند «همچنين حـديثي كـه در   . فقط آن است كه خداوند به عنوان سبب قرار داده است
راجع به گفته كسي كه براي نماز ) ص(سعيد رضي اهللا عنه از پيامبرامام احمد از روايت ابو

2»أسألک حبق ممشاي هذا، وحبق السائلين عليک«: مي رفت، آمده است
به حق ايـن نمـاز   «: 

                                                
: ؛ ترمـذي بـه شـماره   30:؛ مسلم به شماره5956،5967،6267،6500،7373: بخاري به شماره هاي -1

صـفحات   8، ج»التحفـة «آن گونـه كـه در   » الكبـري «؛ نسـائي در 4296: ؛ ابن ماجـه بـه شـماره   2645
؛ 565: ؛ طيالسـي بـه شـماره   186: ، بـه شـماره  »عمل اليوم والليلة«آمده؛ همچنين نسائي در  398،411
بـه  » األدب المفـرد «؛ بخـاري در   122ص8، ج»الحليـة «، و در 294ص1، ج»أخبارأصبهان«ابونعيم در 

ــماره ــود ج 943: ش ــند خ ــد در مس ــفحات5؛ احم ــده در 228،229،230،234،236،242، ص ــن من ؛ اب
بـه   20، ج»المعجم الكبيـر «راني در؛ و طب 92،102،105،107،108،109،110:، به شماره هاي»اإليمان«

  .آن را روايت كرده اند 81،82،83،84،85،86،86،87،88: شماره هاي
از طريـق   83: ؛ و ابن السـني بـه شـماره   778: ؛ ابن ماجه به شماره21ص 3احمد در مسند خود، ج -2

سـول خـدا   ر: روايت فضيل بن مرزوق، از عطيه عوفي، از ابوسعيد خدري روايت كرده اند كه وي گويـد 
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، »كه براي خواندن آن رفته مي شود و به حق درخواست كنندگان بر تو، از تو مي خـواهم 
پـس ايـن   . خودش واجـب نمـوده اسـت    اين حق درخواست كنندگان است كه خداوند بر

خداوند است كه براي درخواست كنندگان ايـن حـق را قـرار داده كـه اجابتشـان نمايـد و       
  :شاعر چه خوب گفته است. براي عبادت كنندگان اين حق را قرار داده كه پاداششان دهد

واجب قح لَيهلعبادِ عا لم  
عائض يهلَد عیکَال وال س  

هرگز و هيچ سـعي و تالشـي در نـزد خـدا از بـين      . خدا حق واجبي ندارندبندگان بر «
  .»نمي رود

  إن عذِّبوا فَبِعدله،أو نعّموا
عالواس الکريمووه هفَبِفَضل  

                                                                                                                     
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليـك، وأسـألك   : من خرج من بيته إلي الصالة، فقال«: فرمودند) ص(

        سـخطك، وابتغـاء وال سـمعة، خرجـت اتقـاء بحق ممشاي هذا، فأني لم أخرج أشراً وال بطـراً وال ريـاء
نوب إال أنت، أقبل اهللا عليـه  مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي،أنه ال يغفر الذ

خدايا، مـن  : هر كس از خانه اش براي نماز بيرون رود و بگويد«: »بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك
به حق درخواست كنندگان بر تو و به حق اين نماز كه براي خواندن آن رفته مي شود از تو مسـألت مـي   

رياء و آوازه بيرون نيامده ام، بلكه از ترس خشـم تـو    نمايم، همانا من متكبرانه و خودپسندانه و به خاطر
از تو مسألت مي نمايم كه مرا از آتش دوزخ پنـاه دهـي و   . و به دست آوردن خشنودي تو بيرون آمده ام

در اين صورت خداوند با . گناهان مرا مورد بخشايش قرار دهي، چون كسي جز تو گناهان را نمي بخشد
اسناد ايـن روايـت، بـه    . »هفتادهزار فرشته براي وي طلب آمرزش مي كنندچهره اش به او رو مي كند و 

 176ص2، ج»الضـعفاء «ابن حبان در كتـاب  . خاطر ضعف فضيل بن مزروق و عطيه عوفي، ضعيف است
او احاديثي را از ابوسعيد خدري شـنيده، وقتـي ابوسـعيد خـدري وفـات      : راجع به عطيه عوفي مي گويد
وقتـي كلبـي   . و همنشيني با كلبي نمود و در داستانهاي او حضور مي داشـت يافت، او شروع به مجالست 

چنين فرموده، اوآن را حفظ مي كرد و به كلبي، كنيه ابوسعيد داده بود و از وي ) ص(رسول خدا: مي گفت
چه كسي اين حديث را برايت نقل كـرده اسـت؟   : حديث روايت مي كرد، پس وقتي كه به او گفته مي شد

پس مردم گمان مي كردند كه منظـور او، ابوسـعيد خـدري    . سعيد آن را برايم نقل كرده استابو: مي گفت
استدالل به عطيـه عـوفي و نوشـتن    : ابن حبان گويد. است، در حالي كه در واقع منظورش فقط كلبي بود

 . حديثش، جايز نيست مگر به خاطر تعجب و شگفتي از كارش
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اگر بندگان عذاب داده شوند، به عدل خداسـت و اگـر نعمـت داده شـوند، فضـل و      «
  .»لطف خداست و او بخشنده گشايش دهنده است

بـه حـق درخواسـت    «: »بِِحق السائلين عليـک «:ميان گفته دعـا كننـده   : گفته شود اگر
يـا ماننـد آن   » به حق پيامبرت«: »بِحق نبيک«: و ميان اين گفته دعا كنندگان» كنندگان بر تو

بـه حـق   «: »بِِحق السائلين عليک «: معنـاي گفتـه  : چه فرقي هست؟ در جواب گفته مي شود
، ايـن اسـت كـه تـو بـه درخواسـت كننـدگان وعـده اجابـت          »است كنندگان بـر تـو  درخو

درخواستشان را داده اي و من از زمره درخواست كنندگان هستم، پس دعايم را مستجاب 
گردان؛ اما گفته به حق فالني چنين نيست، چون فالني اگر هم به وسيله وعده راستين خدا 

بـر خـدا و ميـان اجابـت دعـاي ايـن شـخص         بر خدا حقي داشـته باشـد، ميـان ايـن حقـش     
چـون فـالن   : اين ماننـد آن اسـت كـه بگويـد    . درخواست كننده، هيچ تناسبي وجود ندارد

در ايـن كـدام مناسـبت و كـدام     ! كس از بندگان خوب توست، دعايم را مستجاب گردان
�:مالزمت وجود دارد؟ اين دعا از جمله تجاوز در دعاست، كه خداوند متعال فرموده است

�m��¢��¡�����~���������}��|{���z��y��xl 1)پروردگـــار «): 55:اعـــراف
ايـن دعـا و ماننـد آن    . »خود را به زاري و نهاني بخوانيد كه او تجاوزگران را دوست ندارد

و از صحابه و تابعين و از هيچ يك از ائمـه رضـي   ) ص(از دعاهاي بدعت است و از پيامبر
اين تنها در تعويـذها و نوشـته هـايي يافـت مـي شـود كـه         و مانند. اهللا عنهم نقل نشده است

  .نادانان و اهل طريقت آنها را مي نويسند

                                                
: راجع به تجاوزي كـه درآيـه آمـده، دو قـول وجـود دارد      :آمده است 215ص 3، ج»زادالمسير«در  -1

منظور تجاوز در دعاست سپس در اينكه تجاوز در دعا چگونـه و كـدام اسـت، سـه قـول وجـود        -اول
-2. اين قول سعيد بن جبيـر و مقاتـل اسـت   .براي مؤمنان دعاي شرّ كند مانند رسوائي و نفرين -1:دارد

-3. ايـن قـول ابـومجلز اسـت    . نمايد، كه استحقاق آن را نداردچيزي را از درجات پيامبران درخواست 
منظور از تجـاوز   -دوم. اين قول ابن سائب است. منظور از تجاوز در دعا، دعا كردن با صداي بلند است
  .اين قول زجاج است. مذكور در آيه ، تجاوز از كاري كه بدان امر شده است
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دعا از برترين عبادتهاست و عبادتها هم، اساسشان بر سنت و تبعيت از سنت است؛ نـه  
  .بر هواي نفساني و ايجاد بدعت

  :جايز نبودن سوگند به غير خدا
حق فالن كس باشد، اين هم حرام است؛ زيـرا قسـم   اگر منظور دعا كننده قسم خداوند به 

) ص(و پيـامبر . دادن مخلوق به مخلوق جايز نيست چه برسد به قسم دادن خالق به مخلـوق 
هر كس به غير خـدا سـوگند خـورد، شـرك     «: 1»من حلَف بِغيرِ اِهللا فَقَد أشرک«: فرموده اند

) ويوسف و محمد بن حسن شـيباني اب(به همين خاطر ابوحنيفه و دو رفيقش . »ورزيده است
خدايا، بـه حـق فـالن يـا بـه حـق پيـامبران و        : مكروه مي دانند كه شخص دعا كننده بگويد

. فرستادگانت، يا به حق بيت الحرام، يا به حق مشعرالحرام و ماننـد آنهـا از تـو مـي خـواهم     
يا، مـن بـه   خـدا : حتي ابوحنيفه و محمد رضي اهللا عنهما مكروه مي دانند كـه انسـان بگويـد   

اما ابويوسف رحمه اهللا بـه خـاطر روايتـي در    . محل عزت از عرشت از تو مسألت مي نمايم
خـدايا، بـه   : و گاهي شخص دعا كننده مي گويد2.اين خصوص آن را مكروه ندانسته است

                                                
؛ 1896: ؛ طيالسي به شماره3251: بوداود به شماره؛ ا69،87،125صفحات 2احمد در مسند خود، ج -1

آن را از طريق روايت ابن عمر با همين لفظ آن را آورده انـد   358ص1، ج»مشكل اآلثار«و طحاوي در
من حلَـف بَِغيـرِ   «: با اين لفظ آن را روايت كرده است 1535: ترمذي به شماره. و اسناد آن، صحيح است

اسـناد آن  . »هر كس به غير خدا سوگند بخورد، كفر يا شـرك ورزيـده اسـت   «: »اهللاِ فََقد كفر، أو أشرك
: »من حَلف بَِغيرِ اهللاِ فَقَـد كفـر  «: اين روايت را با لفظ 18ص1صحيح است و حاكم در مستدرك خود، ج

  . ، صحيح دانسته است»هر كس به غير خدا سوگند بخورد، كفر ورزيده است«
در آنجـا  . مراجعـه كنيـد   397-395صـفحات   6، ج»ردالمحتار«شيه اش همراه حا» الدرالمختار«به  -2

: به منتقي نسبت داده شده كه از ابويوسف، از ابوحنيفه نقل شده كه وي گويد» التاترخانية«در : آمده است
هيچ كس نبايد خدا را جز به او بخواند و دعاي مجاز و دعايي كه به آن امر شده، دعايي است كه از ايـن  

و زيباترين نامها به خداوند «): 180:اعراف( ��m��s��g��f��e��d��cl:فاد مي گرددآيه مست
خدايا، من بـه محـل   «: و روايتي كه ابويوسف در مكروه نبودن گفته. »تعلق دارد، پس او را بدانها بخوانيد

ب نصـ «زيلعـي در  . بدان استناد نموده، باطل و نادرسـت اسـت  » عزت از عرشت از تو مسألت مي نمايم
نسـبت داده  » الـدعوات الكبيـر  «آن را آورده و آن را به بيهقـي در كتـاب    273-272صص  4، ج»الراية
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خدايا به پيـامبران و  : خاطر منزلت و جايگاه فالني در نزد تو، از تو مي خواهم، يا مي گويد
منظورش اين اسـت كـه چـون فالنـي در     . دوستانت به سوي تو توسل مي جويمرسوالن و 

و ايـن هـم   . نزد تو، داراي منزلت و جايگاه و شرافتي است، پس دعـاي مـا را اجابـت كـن    
  .حرام و ممنوع است

انجـام مـي   ) ص(چون اگر اين همان توسلي بـود كـه صـحابه در زمـان حيـات پيـامبر      
آنـان در زمـان حيـات    . هـم آن را انجـام مـي دادنـد    ) ص(دادند، قطعاً پس از وفات پيـامبر 

و از او مي خواستند كه برايشان دعا كند و آنان به دعـاي آن  1توسل مي جستند) ص(پيامبر
                                                                                                                     

بدون شك اين حديث، موضوع و سـاختگي اسـت و اسـناد    : و اين گفته از ابن جوزي نقل شده كه. است
ـ . آن، همان طور كه مي بيني، نادرست است ين دربـاره  در اسناد آن، عمر بن هارون وجود دارد كه ابن مع

او از راويان ثقه و بسيار مطمئن روايت : اش مي گويد، او دروغگو است و ابن حبان درباره اش مي گويد
بر اساس نقـل   -ابن امير حاج. مي كند و مدعي است از استاداني روايت كرده كه اصالً آنها را نديده است

پس از سخن گفـتن راجـع   » شرح المنيةالحلية «در فصل سيزدهم از اواخر  -ابن عابدين در حاشيه از او
قـبالً  : روايت و سند آن و اينكه ابن جوزي آن جز روايات موضوع بـه شـمار آورده، مـي گويـد    «به اين 

دانستم كه اين روايت، ثابت نيست و حقيقت اين است كه مانند اين روايت نبايد آورده شود مگر دليلي از 
هم، محال و غير ممكن است كه در ايـن خصـوص آمـده    نص قطعي يا اجماع قوي داشته باشد و هر دو 

و كراهت مذكور بـر كراهـت تحريمـي حمـل مـي      . باشند، پس ممنوع است كه به اين روايت استناد شود
 .»شود

از طريق شعبه از ابوجعفر خطمي،  3578: خود به شماره» جامع«از جمله آن، حديثي كه ترمذي در  -1
: آمدو گفـت ) ص(مان بن حنيف روايت كرده كه مردي نابينا نزد پيامبراز عماره بن خزيمه بن ثابت، از عث

اگر «: »إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك«: فرمود)ص(پيامبر. از خدا بخواه كه شفايم دهد
. بـرايم دعـا كـن   : آن مـرد گفـت  .»خواستي دعا مي كنم و اگر خواستي صبر كن كه اين برايت خير است

 اللهـم إنّـي  «: به او دستور داد كه وضوي كاملي بگيرد و اين دعـا را بخوانـد  ) ص(پس پيامبر:راوي گويد
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلي ربي في حاجتي هذه لتقضي لـي،  

د پيامبر رحمـت بـه تـو    «: »اللهم فشفعه فيخدايا، من از تو مسألت مي نمايم و به وسيله پيامبرت، محم
. من به وسيله تو به پروردگارم راجع به اين نيازم روي آوردم تـا نيـازم را بـرآورده كنـي    . وي مي آورمر

سند اين روايـت،  .  »].و دعايش را در خصوص من مستجاب گردان[خدايا، او را درباره من شفيع گردان 
عمـل  «در  ؛نسـائي 1385: ؛ ابن ماجه بـه شـماره  138ص 4و امام احمد در مسند خود، ج. صحيح است
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حضرت احساس امنيت و آرامش مي كردند ماننـد دعـايي كـه در طلـب بـاران و جاهـاي       
هنگامي كه بـراي   -نهاز دنيا رفت، عمر رضي اهللا ع) ص(وقتي پيامبر. ديگري فرموده است

اللّهم إنا کنا إذا أجدبنا نتوسل إليک بنبينا فتسـقينا، وإنـا   «: گفت -طلب باران بيرون رفتند
ما هر گاه دچار قحط سالي مي شديم، به سوي تو به پيـامبر  : خدايا«: 1»نتوسلُ إليک بعم نبينا

                                                                                                                     
عمـل  «؛ ابن السـني در  210-209صص  6، ج»التاريخ الكبير«؛ بخاري در 659: به شماره» اليوم والليلة
آن را روايـت كـرده انـد و     8311: ،به شماره»المعجم الكبير«؛ و طبراني در 633: ، به شماره»اليوم الليلة

آن را  313،519فحاتصـ 1، ج»المسـتدرك «و حـاكم در  . اين حديث، حسن صحيح است: ترمذي گويد
در مسند امام احمد و غير آن، اين عبـارت اضـافي   . صحيح دانسته و ذهبي هم با آن موافقت نموده است

مرد نابينا اين كار را كـرد و شـفا   : راوي گويد. »مرا راجع به او شفيع گردان«: »وشفعني فيه«: آمده است
-183صـص 1، ج»المعجـم الصـغير  «و در  8311: به شـماره » المعجم الكبير«همچنين طبراني در . يافت
» المعجـم الصـغير  «طبرانـي در  . از طريق ديگري آن را روايت كرده و اين داستان در آن آمده است 184

 1، ج»الترغيـب و الترهيـب  «و منـذري در  . اين حـديث، صـحيح اسـت   : پس از بيان طرق آن مي گويد
را از طبراني نقـل كـرده انـد و آن را    آن  279ص2، ج»مجمع الزوائد«و  هيثمي در  476-474صفحات 

، راجع به اين حديث، مطالبي گفتـه،  »التوسل و الوسيلة«شيخ االسالم ابن تيميه در كتاب . تأييد نموده اند
 .بدانجا مراجعه شود

از طريق روايت انس آن را آورده كه عمر بن خطاب رضي اهللا  3710و1010: بخاري به شماره هاي -1
: قحط سالي شدند، براي طلب باران به عباس بن عبدالمطلب توسل جست و گفـت  عنه هنگامي كه دچار

خدايا، ما به سوي تو به پيامبر ما توسل مي جستيم و تو هم باران را براي ما نازل مي كـردي، و اينـك   «
پـس  : راوي مي گويد. ما به سوي تو به عموي پيامبرمان توسل مي جوييم، پس باران را برايمان بفرست

اثر » المعجم الكبير«و  2861: ، به شماره»صحيح ابن حبان«اين روايت در . »ن برايشان نازل مي شدبارا
زبيـر بـن بكـار در كتـاب     : حـافظ ابـن حجـر عسـقالني گويـد     . هم وجـود دارد  84: طبراني، به شماره

كـرده و بـا   ، توصيف دعاي عباس در اين واقعه و زماني كه اين واقعه در آن روي داد را بيان »األنساب«
خـدايا،  : اسناد خودش روايت كرده كه عباس، موقعي كه عمر براي طلب باران به او توسل جست، گفـت 

. بال و مصيبت فرود نمي آيد مگر به خاطر گناه، و اين بال و مصيبت از بين نمي رود مگر به وسـيله توبـه  
رم، به سـوي تـو روي آورده   اينك اين جماعت به وسيله من به خاطر جايگاهي كه از جانب پيامبرت دا

و با دست هاي پر از گناه و با پيشاني هاي توبه به سوي تو روي مي آوريم، پس بـاران را برايمـان   . اند
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و اينك مـا بـه سـوي تـو بـه      . كردي ما توسل مي جستيم و تو هم باران را براي ما نازل مي
  .»توسل مي جوييم) عباس رضي اهللا عنه(عموي پيامبرمان 

معنايش اين اسـت كـه بـه دعـا و شـفاعت و درخواسـت او از خـدا بـه او توسـل مـي           
جوييم، و منظورش اين نيست كه ما تو را به او قسم مي دهيم، يا به خاطر جايگاه و منزلت 

مي نماييم، چون اگر اين مراد مي بـود، قطعـاً جايگـاه و منزلـت       او در نزد تو، از تو مسألت
  .است) رض(، بسيار عظيم تر از جايگاه و منزلت عباس)ص(پيامبر

خدايا، به خاطر پيـروي ام از پيـامبرت و محبـتم    : و گاهي شخص دعا كننده مي گويد
تصديق نمـودن آنهـا    نسبت به او و ايمانم به او و به ساير پيامبران و فرستادگانت و به خاطر

از جانب من، و مانند آنها از تو مي خواهم؛ اين بهترين نوع دعا و توسـل و طلـب شـفاعت    
  .است

پس در لفظ توسل و روي آوردن به كسي، اجمال وجود دارد و بـه سـبب آن كسـي    
اگـر منظـور از آن، سـبب قـرار     . كه معنايش را درك نكرده دچار اشتباه و خطا شده است

ه اين خاطر كه داعي و شافع است، اين امر در زمان حياتش ممكن اسـت و  دادن شخصي ب
يا منظور از توسل جستن به كسي، سبب قرار دادن آن شخص به اين خـاطر  . اشكالي ندارد

باشد كه فرد دعا كننده، او را دوست دارد، مطيع اوامرش اسـت و بـه او اقتـدا كـرده و آن     
اشته باشد، علماء اين را مكـروه دانسـته و از آن   شخص اهليت محبت و اطاعت و اقتدا را د

پس توسل يا از طريق دعا و شفاعت شخصي است كه به او توسـل شـده، و   . نهي كرده اند
يا به خاطر محبت شخص درخواست كننده نسبت به او و تبعيت از او مي باشد و منظـور از  

بـد دانسـته و از آن   را  آن قسم دادن خداوند به آن شخص است، كه ايـن دومـي، علمـا آن   
  .نهي كرده اند

                                                                                                                     
پس آسمان باريد تا جايي كه زمين سرسـبز و پـر از گيـاه شـد و مـردم زنـدگي       : راوي گويد. نازل فرما

 . خوش را از سرگرفتند
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همچنين درخواست به خاطر چيزي، گـاهي منظـور از آن، سـبب قـرار دادن آن چيـز      
است به خاطر اينكه آن چيز سبب حصولِ خواسته است، و گاهي منظور از آن، قسـم دادن  

  .خداوند به آن است
يث، در ايـن حـد  . حـديث سـه نفـري كـه بـه غـار پنـاه بردنـد        : مثال برای مـورد اول 

اين سه نفر، صخره سنگ بر . ، و ديگر كتابهاي حديثي، حديث مشهوري است»صحيحين«
رويشان افتاده بود، پس با نام بردن اعمـال صـالح و خالصشـان بـراي خـدا، بـه سـوي خـدا         

اگـر آن كـار را بـه خـاطر بـه دسـت آوردن       : توسل جستند، و هر كدام از آنان مـي گفـت  
ما را از اين مصيبت نجات بده و گشايشي بـراي مـا حاصـل    رضايت تو انجام داده ام، پس 

     1.پس صخره سنگ متالشي شد و آنان از آنجا بيرون آمدند و رفتند. فرما
پس اين سه نفر با اعمال صالح شان خـدا را خواندنـد؛ زيـرا اعمـال صـالح بزرگتـرين       

ورد و بـه  وسيله اي است كه بنده به سوي خداونـد بـه آن توسـل جويـد و بـه خـدا روي آ      
وسيله آن از خدا درخواست چيزي نمايد، چون خدا وعده داده كـه دعـاي كسـاني را كـه     
ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، اجابت نمايد و فضـل و لطـف خـود را در حـق     

  .آنان افزايش دهد
  

                                                
؛ احمد در مسـند  2743: ؛ مسلم به شماره2215،2272،2333،3465،5974: بخاري به شماره هاي -1

، »التحفـة «آن گونـه كـه در   » الكبـري «از كتـاب  » في الرقـائق «نسائي در محبت  ؛ و116ص2خود، ج
در همين باب احمد در مسند . آمده از طريق روايت ابن عمر رضي اهللا عنهما آن را آورده اند 236ص6ج

روايتي را از طريق انـس   1868: ؛ و بزار به شماره2014به شماره ؛ طيالسي 142و42صفحات 3خود، ج
آن را آورده و نسبت آن را بـه ابـويعلي افـزوده     140ص 8، ج»مجمع الزوائد«و هيثمي در . ذكر كرده اند

روايتي در همـين بـاب از    1869و1866: ؛ و بزار به شماره هاي2014: همچنين طيالسي به شماره. است
: ؛ و بـزار بـه شـماره هـاي    275-274صـص 4و احمـد در مسـند خـود، ج   . ده انـد طريق ابوهريره آور

، ج »مجمـع الزوائـد  «و هيثمـي در  . روايتي را از طريق نعمان بن بشير ذكر كرده اند 3178،3179،3180
. افـزوده اسـت  » المعجم األوسـط «و » المعجم الكبير«آن را آورده و نسبت آن را به طبراني در 142ص8

 .روايتي را از طريق علي ذكر كرده است 1867: شمارههمچنين بزار به 
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  :شفاعت نزد خدا، همانند شفاعت نزد بشر نيست
زد بشر نيست، چون شفيع در نزد بشـر آن كسـي   شفاعت نزد خدا همانند شفاعت ن :خالصه

اي دارد، مـي شـود و بـراي او در، خواسـته اش شـفاعت       است كه شافع فردي كه خواسـته 
كرده، به اين معنا كه آن فرد به وسـيله ايـن شـخص در، خواسـته اش جفـت شـده پـس از        

گـاهي او   .پس شافع به اين معني، به معناي جفت كننـده اسـت  . آنكه قبالً تنها خودش بود
پس به وسـيله شـفاعت و وسـاطت او، وي فاعـل خواسـته مـورد نظـر        . واسطه كاري است

است؛ يعني طالب و مطلوب در آن جفت اند و اما خداوند متعال، فرد است و احدي با آن 
بنـا بـر ايـن تمـامي     . جفت نمي شود، پس كسي نزد خدا شفاعت نمي كند مگر به اجازه او

پـس وقتـي سـرور    . هيچ وجه و از هـيچ جهتـي شـريك نـدارد    امور به سوي خداست و به 
شفيعان در روز قيامت سجده مي كند و خداوند متعال را شكر و سـتايش مـي كنـد و خـدا     

سرت را بلند كن و بگو، كه حرفت شنيده مي شـود و بخـواه، كـه بـه تـو      «: به او مي گويد
حـد  ) ص(يـامبر ، پـس بـراي پ  »داده مي شود و شفاعت كـن، شـفاعتت پذيرفتـه مـي شـود     

بنـابر ايـن، همـه امـور از آنِ     . شفاعتي تعيين مي شود و بندگان را داخل بهشت مي گرداند
ــد    ــي فرماي ــال م ــد متع ــه خداون ــان ك ــت، همچن آل ( ��m����c��b���a��`�I��t�el:خداس

�:در جاي ديگري مـي فرمايـد  . »سر رشته همه كارها به دست خداست: بگو«): 154:عمران
�m���z��y�����x��w��¤�����{l )از ايــن كــار چيــزي بــه دســت تــو  «): 128: آل عمــران

  .»نيست
): 54:اعــراف( ��m��w��rq���p��o��nl:همچنــين در جــاي ديگــري مــي فرمايــد 

  .»آگاه باش كه خلق و امر از آنِ اوست«
پس وقتي كه كسي نزد خدا شفاعت نمي كند مگر به اجازه خدا و آن هـم بـراي هـر    

) ص(را با قبول شفاعتش اكرام مي كند همان طور كه پيـامبر  كس كه بخواهد، ليكن شفيع
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شفاعت كنيد به شما اجر «: 1»ُاشفَعوا تؤجروا، ويقضی اُهللا علی لسان نبيه ما يشاء«: مي فرمايد
  .»و پاداش داده مي شود و خداوند بر زبان پيامبرش هر چه بخواهد حكم مي كند

يا بين عبد مناف، ال أملک لَکُم من «: فرمودنـد ) ص(در حديث صحيح آمده كه پيـامبر 
اِهللا من شیٍء، يا صفيةَ عمةَ رسولِ اِهللا ال أملک لَک من اِهللا من شیٍء، يا عباس عم رسولِ اِهللا، 

ي از دسـتم  اي طايفه عبد مناف، از طرف خدا برايتان چيز«: 2»ٍال أملک لَک من اِهللا من شیء
، از طرف خدا برايت چيـزي از دسـتم بـر نمـي     )ص(اي صفيه عمه رسول خدا. بر نمي آيد

  .»، از طرف خدا برايت چيزي از دستم بر نمي آيد)ص(اي عباس عموي رسول خدا. آيد
لَا أُلفين أحدکُم يأيت يوم القيامة علی رقبته بعير «: همچنين در حديث صحيح آمده است

قَد أبلَغتک، ال أملـک  : أغثين أغثين، فَأقُولُ: ه رغاٌء، أو شاةٌ لَها يعار، أو رِقاع تخفق، فَيقُولُلَ
هيچ يك از شما را نيابم آنگاه كه در روز قيامت در حالي مي آيد «: 3»لَک من اِهللا من شیٍء

                                                
: ؛ ابـوداود بـه شـماره   2627: ؛ مسـلم بـه شـماره   1432،6027،6028،7476:بخاري به شماره هاي -1

؛ احمـد در مسـند خـود،    78-77صـص  5؛ نسـائي در سـنن خـود، ج   2674: ؛ ترمذي به شـماره 5131
از   5ص  2دادي در تـاريخ خـود، ج  ؛ و خطيب بغ771: ؛ حميدي به شماره400،409،413صفحات4ج

؛ نسـائي در سـنن   5132: در همين باب ابوداود به شماره. طريق روايت ابوموسي اشعري آن را آورده اند
 .روايتي را از طريق معاويه آورده اند 809ص19، ج»المعجم الكبير«؛ و طبراني در 78ص  5خود، ج

صـفحات   2؛ احمد در مسـند خـود، ج  204: ؛ مسلم به شماره2753،3527،4771: بخاري به شماره -2
از  3744: ؛ و بغوي به شماره248،249،250صص 6؛ نسائي در سنن خود، ج333،350،360،398،399

؛ ترمـذي بـه شـماره    205: در همـين بـاب مسـلم بـه شـماره     . طريق روايت ابـوهريره آن را آورده انـد  
؛ و بغـوي بـه   205ص6ود، ج؛ نسائي در سنن خـ 187ص 6؛ احمد در مسند خود، ج3183و2311:هاي

 ��m��r��q��p��olوقتـي آيـه  : از عايشه روايـت كـرده انـد كـه او گفـت      3743: شماره

باالي كـوه صـفا رفـت و    ) ص(، نازل شد، رسول خدا»و خويشان نزديكت را هشدار ده«): 214:شعراء(
لك لكم مـن اهللا شـيئاً،   يا َفاطمةَ بنت محمد، يا صفية بنت عبدالمطلب، يا بني عبدالمطلب، ال أم«: فرمود

از ! اي بنـي عبـدالمطلب  ! اي صفيه دختر عبدالمطلب! اي فاطمه دختر محمد«: »سلوني من مالي ما شئتم
 .»از مال من هر چه را خواستيد، از من درخواست كنيد. طرف خدا برايتان چيزي از دستم بر نمي آيد

؛ واحمـد در  1831: مسـلم بـه شـماره   ؛ 3073: قسمتي از حديثي طوالني است كه بخاري به شماره -3
 »ال أجـد « ، يعني»ال أُلفين«عبارت . از طريق روايت ابوهريره آن را آورده اند 246ص  2مسند خود، ج
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هـاي لرزانـي هسـت و مـي      كه بر گردنش شتري پر فرياد يا گوسفندي سخت آواز يا پنبـه 
بـه تـو ابـالغ نمـودم كـه از      : به من كمك كن، به دادم برس، پس من هم مي گويم: گويد

وقتـي سـرور مخلوقـات و برتـر شـفيعان بـه       . »طرف خدا برايت چيزي از دستم بر نمي آيد
، »از طرف خدا برايت چيزي از دستم بر نمي آيـد «: نزديك ترين انسان به خود مي فرمايد

و وقتي شخص دعوت كننـده خـداي را   !. چه گماني مي رود) ص(ت به غير پيامبرپس نسب
مي خواند، و شفيع نزد خدا شفاعت مي كند، پس خدا هم دعا را مـي شـنود و شـفاعت را    
قبول مي كند؛ اين تأثير خدا در اين كارها همانند تأثير مخلـوق در مخلـوق نيسـت، چـون     

فرد دعا كند و شفاعت كند، و او خالق افعـال   اين خداوند سبحان است كه باعث شده اين
پس خداست كه بنـده را جهـت توبـه توفيـق داده سـپس توبـه اش را قبـول        . بندگان است

نموده، و اوست كه بنده را براي انجام كاري توفيق داده سپس ثـواب و پـاداش آن كـار را    
اجابـت نمـوده    به او مي دهد، و اوست كه بنده را جهت دعا توفيق داده سـپس دعـايش را  

اين بر اساس اعتقاد اهل سنت است كه به قدر ايمان دارنـد و معتقدنـد كـه خداونـد     . است
  .خالق هر چيزي است

***  
  .»وامليثاق الَّذی أخذَه اُهللا تعالی من آدم وذُريته حق«: قوله

  .»استو پيمان مؤكدي كه خداوند متعال از آدم و فرزندانش گرفته، حق «: ترجمه
  

                                                                                                                     
اكثر راويان با لفظ نفي : گويد» فتح الباري«حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب ). نمي يابم، پيدا نمي كنم(

يعني (اما اين عبارت با فتح همزه و قاف روايت شده . آن، نهي استمؤكد اين لفظ را آورده اند و مراد از 
كه از لقاء آمده است كه برخي از راويان مسلم اين عبارت را چنـين آورده انـد امـا بـه هـر حـال       ) أَلقينَّ

يعني وقتـي بادهـا آن را بـه حركـت در مـي       »أَو رقاع تخفق« عبارت. معناي هر دو نزديك به هم است
منظـور از آن،  : حميدي گويـد . و مراد از آن، به گفته ابن جوزي، لباسهاست. و تكان بخورد آورند، بلرزد

اما ابن جوزي اين معنا را بعيد دانسـته اسـت؛ زيـرا حـديث در     . حقوق نوشته شده در نوشته مؤخر است
 . سياق بيان زنجير حسي آمده، پس حمل آن بر لباسها مناسب تر است
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  : پيمان مؤكدي كه خدا از آدم و فرزندانش گرفته، حق است

����m^��]��\��[��Z��Y��X��W��V١:خداوند متعـال مـي فرمايـد    :شرح عبارت

k��j��ih��gf��e��dc��b��a��`���_٢����q��p��o�����n��m���l

��s��rl )و آنگاه كه پروردگار تو از پسران آدم، از پشـت هايشـان،   «): 172:اعراف
آيـا مـن پروردگـار شـما     : نسل و نژاد آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه كـرد كـه  

تـا در روز رسـتاخيز نگوييـد مـا از     . گواهي داديم! چرا: گفتند] آنها به زبان فطرت[نيستم؟ 
خداوند سبحان در اين آيه خبر مي دهد كـه او فرزنـدان آدم را از پشـت    . »آن غافل بوديم

آورد و آنان را بر خودشان گواه مي گيرد كه خدا پروردگار و معبـود و   هايشان بيرون مي
احـاديثي چنـد راجـع بـه برگـرفتن      . فرمانروايشان است و اينكه معبود برحقي جز او نيسـت 

و جدا كردن آنان به اهل سعادت و تيره بختـان وارد شـده و   ) ع(فرزندان آدم از پشت آدم
داوند آن را بر خودشان گواه گرفتـه كـه خـدا،    در برخي از اين احاديث آمده است كه خ

  :برخي از اين احاديث عبارتند از. پروردگار و معبودشان است
روايت كرده كه ) ص(حديثي كه امام احمد از ابن عباس رضي اهللا عنهما از پيامبر -1

 -عرفَـةَ 3يعـين  -إنَّ اَهللا أخذَ امليثاق من ظَهرِ آدم عليه السالم بِنعمانَ«: آن حضرت فرمودند

�m����e��dc��b:فَأَخرج من صلبِه کُلَّ ذُرية ذَرأَها، فَنثَرها بين يديه، ثُم کَلَّمهم قُبالً، قال

                                                
به صورت جمع آمده و اين بر اساس قرائت ابوعمرو و نـافع و  » ذرياتِهم«در اصل نسخه هاي خطي،  -1

بـه  . به صورت مفرد قرائـت نمـوده انـد   » ذُريـتَهم «ابن عامر است اما ابن كثير و عاصم و حمزه و كسائي 
 1، ج»الكشف عن وجـوه القـراءات  «؛ و284ص  3، ج»زاد المسير«؛ 301،302، صص »حجة القراءات«

  .عه كنيدمراج 483ص 
أن «با ياء آمده كه بر اساس قرائت ابوعمرو مي باشد و ديگـران  » يقولوا«در اصل نسخه هاي خطي،  -2

 .قرائت نموده اند» تقولوا

  .آمده كه تحريف شده است» يوم«در اصل نسخه هاي خطي، -3
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�ih��gfl   تا اينجا كه مـي فرمايـد:���d��c���b���a��`l 1»   همانـا خداونـد از
گرفـت و از پشـت او هـر    پيمـان مؤكـد    -منظـورش عرفـه اسـت    -در نعمان) ع(پشت آدم

فرزندي كه به دنيايش آورده، بيرون آورد و آنان را در حضور آدم پخش كـرد سـپس رو   
ــود  ــخن گفــت و فرم ــان س ــا آن m����ih��gf��e��dc��b ...� ����b���a��̀: در رو ب

��d��cl )چـرا  : آيا من پروردگار شـما نيسـتم؟ آنهـا گفتنـد    «:» )173-172:اعراف
آيا ما را به سبب كاري كه باطل انديشان كرده اند، : ا كه مي فرمايدتا آنج... گواهي داديم

  .»مجازات مي كني؟

                                                
؛ بيهقـي  202: ؛ ابن ابي عاصم به شماره15338: ؛ طبري به شماره272ص  1احمد در مسند خود، ج -1

 4، ج »تحفة األشراف«آن گونه كه در » الكبري«؛ و نسائي در 327-326صص» األسماء و الصفات«در 
آمده، از طريق حسين بن محمد، از جرير بن حازم، از كلثوم بن جبر، از سعيد بن جبير، از ابـن   440ص 

ص  2سـتدرك خـود، ج  اين اسناد بنا بر شرط مسـلم اسـت، و حـاكم در م   . عباس آن را روايت كرده اند
ص  2، ج»مجمـع الزوائـد  «هيثمـي در  . آن را صحيح دانسته و ذهبي هم با آن موافقت كـرده اسـت   325
نسائي در سنن خود ايـن حـديث را از محمـد    : احمد بن حنبل نقل كرده و گويد» المسند«آن را از  262

ابـن ابـي حـاتم آن را از     بن عبدالرحيم صاعقة، از حسين بن محمد مروزي روايت كرده، و ابـن جريـر و  
و حـاكم در  . البتـه ابـن ابـي حـاتم آن را موقـوف دانسـته اسـت       . طريق روايت حسين بن محمد آورده

خود از طريق روايت حسين بن محمد و غير او، از جرير بن حازم، از كلثوم بـن جبـر آن را   » مستدرك«
مسلم به كلثوم بـن  . وايت نكرده انداسناد آن، صحيح است و بخاري و مسلم آن را ر: روايت كرده و گويد

و عبدالوارث از كلثوم بن جبر، از سعيد بـن جبيـر، از ابـن عبـاس آن را روايـت      . جبر استناد نموده است
همچنين اسماعيل بن علية و وكيع از ربيعه بـن كلثـوم بـن    . كرده و آن را به ابن عباس موقوف كرده است

همچنين عطاء بن سائب و حبيب بن ابي ثابت و علي بـن بذيمـة   . جبر از پدر ربيعه آن را روايت كرده اند
به همين صورت عوفي و علي بن ابـي طلحـه، از   . از سعيد بن جبير از ابن عباس، اين را روايت كرده اند

و روايات موقوفي كه ابن كثيـر آنهـا را آورده اسـت در تفسـير طبـري      . ابن عباس آن را روايت كرده اند
 ،15348 ،15344 ،15343 ،15342 ،15341 ،15339: فسير طبري شـماره هـاي  تخريج شده اند؛ به ت

  . مراجعه كنيد 15361 ،15360 ،15350
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آن را روايـت  » المسـتدرك «و حـاكم در  1همچنين نسائي و ابن جرير و ابن ابي حـاتم 
اسناد اين حديث، صحيح است و بخـاري و مسـلم آن را روايـت    : كرده اند و حاكم گويد

  .نكرده اند
د از عمر بن خطاب رضي اهللا عنـه روايـت مـي كنـد كـه از وي      همچنين امام احم -2

سمعت رسولَ اِهللا صلی اهللا عليه وسلم «: راجع به آيه مذكور سؤال شد، او در جواب گفـت 
 إنّ اَهللا خلَق آدم عليه السالم، ثُم مسح  ظَهره بِيمينِه، فاستخرج منه ذُريـةً، : فَقال سئلَ عنها،

: خلَقت هؤالِء للجنة وبِعملِ أهلِ اجلَنة يعملونَ، ثُم مسح ظَهره، فَاستخرج منه ذُريةً قال: قالَ
يا رسولَ اهللا فَفيم العملُ؟ قالَ رسولُ : فقالَ رجلٌ. خلقت هؤالِء للنارِ وبِعملِ أهلِ النارِ يعملون

إذا خلَق العبد للجنة استعملَه بِِعملِ أهلِ اجلَنة، حتی ] إنَّ اَهللا عز و جلَّ: [ليه سلماِهللا صلی اهللا ع
 يموت علی عملٍ من أعمالِ أهلِ اجلَنةَ، فَيدخلُ بِه اجلَنةَ، وإذَا خلَق العبد للنارِ، استعملَه بِعمـلِ 

) ص(از رسـول خـدا  «: 2»يموت علی عملٍ من أعمالِ أهلِ النارِ فَيدخلُ بِه النارأهلِ النارِ، حتی 

                                                
او امام و حافظ و ناقد، ابومحمد عبدالرحمن بن حافظ ابي حاتم محمد بن ادريس بـن منـذر تميمـي     -1

وي . ويان، متبحر بـود او در علوم و معرفت را. مي باشد» الجرح و التعديل«حنظلي رازي، صاحب كتاب 
. ق از دنيا رفت.ه 327وي به سال . انساني زاهد و عبادتگذار بود و نماز را به بهترين شكل انجام مي داد

 .مراجعه كنيد 832-829صفحات 3، اثر ذهبي، ج»تذكرة الحفاظ«به شرح حالش در 

صـص   1ود، جآن را روايت كرده، و احمد در مسـند خـ   899-898صص  2، ج»الموطأ«مالك در  -2
آن گونـه كـه در   »الكبـري «؛ نسـائي در  4075: ؛ ترمـذي بـه شـماره   4703: ؛ ابوداود به شماره44-45

؛ اللكائي بـه  170، ص»الشريعة«؛ آجري در 15357: آمده؛ ابن جرير به شماره 114ص  8، ج»التحفة«
از عبدالحميـد بـن   آن را از زيـد بـن أبـي أُنيسـه،      77: به شماره» شرح السنة«؛ و بغوي در 990: شماره

عبدالرحمن بن زيد، از مسلم بن يسار جهني روايت كرده اند كه از عمر بن خطاب راجع به اين آيه سؤال 
آن را صحيح  544و 325-324صص  2؛ و حاكم در مستدرك خود، ج6133: ابن حبان به شماره... شد

بـا آن مخالفـت نمـوده     27ص1دانسته اند و ذهبي هم با آن موافقت كرده است و در جاي ديگري در ج
البته مسلم بن يسار جهني راوي اين حـديث از عمـر، كسـي    . است و گويد در آن، يك راوي افتاده است

جز ابن حبان و عجلي او را ثقه ندانسته است، به عالوه، بنا به گفته چندين نفـر از ائمـه و محـدثين، او از    
اين حديث، حسن است و مسلم : ترمذي گويد. اند و بقيه راويانِ حديث، ثقه. عمر حديث را نشنيده است
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را ) ع(همانـا خداونـد آدم   : شنيدم كه راجع به اين آيه از وي سـؤال شـد، ايشـان فرمودنـد    
آفريد، سپس با دست راستش، پشت او را مسـح كـرد و فرزنـداني را از آن بيـرون آورد و     

سـپس دوبـاره   . براي بهشت آفريدم و عمل اهل بهشت را انجـام مـي دهنـد    اينان را: فرمود
اينان را براي جهـنم  : ، را مسح نمود و فرزنداني را از آن بيرون آورد و فرمود)ع(پشت آدم

اي رسـول خـدا، پـس عمـل،     : مـردي گفـت  . آفريدم و عمل اهل جهنم را انجام مي دهنـد 
وقتـي كسـي   ] همانا خداوند عزّ وجـلّ [ :فرمود) ص(مربوط به چه چيزي است؟ رسول خدا

                                                                                                                     
بن يسار از عمر حديث را نشنيده است و برخي از محدثان در اسناد اين حديث، ميان بن يسـار و عمـر،   

  .راوي ديگري را نام برده اند
اين حديث با اين اسناد ، منقطع است، چون مسـلم بـن   : گويد 3ص 6، ج »التمهيد«ابوعمر بن عبدالبر در 

و نعيم بن ربيعـه نيـز   . ر، عمر بن خطاب را نديده و ميان او و عمر بن خطاب، نعيم بن ربيعه قرار دارديسا
  .با اين اسناد، قابل استناد نيست و اين مسلم بن يسار، ناشناخته است

حجت نيست، زيرا كساني كـه آن را  » نعيم بن ربيعه«و زيادت شخصي كه به اين حديث، چيزي را افزوده 
خالصـه سـخن   . ده اند، حافظ ترند و زيادت تنها از حافظ مطمئن و محكم كار قبول مـي شـود  ذكر نكر

راجع به اين حديث، اين است كه اسناد اين حديث، محكم و قوي نيست؛ زيرا مسلم بن يسار و نعـيم بـن   
، و در  263-262صـص   2ابـن كثيـر در تفسـير خـود، ج    . ربيعه به حمل علم و حديث، معروف نيستند

همچنـين ابوحـاتم و   : آن را آورده و پس از نقل كالم ترمذي مـي گويـد   90-89صص 1خ خود، جتاري
. ابوزرعه آن را گفته اند، و ابوحاتم ميان مسلم بن يسار و عمر بن خطاب، نعيم بن ربيعه را افـزوده اسـت  

ة، از عمر بـن  از محمد بن مصفي، از بقي 4704: اين چيزي كه ابوحاتم گفته، ابوداود در سنن خود، شماره
جعثم قريشي، از زيد بن ابي انيسه، از عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن خطـاب، از مسـلم بـن يسـار     

�m��X��W��Vنزد عمر بن خطاب بودم كه راجع بـه آيـه   : جهني، از نعيم بن ربيعه روايت كرده كه گويد
�̂ ��]��\��[��Z��Y����...�l عمر بـن  : ظ دارقطني گويدو حاف. سؤال شدو دنباله حديث را آورد

ابـن  . جعثم از يزيد بن سنان ابوفروه رهاوي پيروي نموده و قول آن دو، درست تر از قـول مالـك اسـت   
ظاهراً مالك، نعيم بن ربيعه را عمداً حذف نموده، چون از حال و وضعيت نعيم بي خبر بـوده و  : كثير گويد

ـ   همچنـين مالـك نـام جمـاعتي از     . ناخته اسـت او را نشناخته است، چون او به جز در اين حـديث، ناش
به همين خاطر بسياري از احاديـث مرفـوع را مرسـل و    . راوياني كه مورد پسندش نيست، حذف مي كند
  .بسياري از احاديث موصول را منقطع مي گرداند
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را براي بهشت مي آفريند، او را به عمل اهل بهشت به كار مي گمارد تا اينكه او بـر عملـي   
از اعمال اهل بهشت مي ميرد، آنگاه به سبب آن عمل داخل بهشت مـي شـود، و هـر گـاه     

تـا اينكـه او بـر    كسي را براي جهنم مي آفريند، او را به عمل اهل جهنم به كار مي گمـارد  
ابـوداود و  . »عملي از اعمال اهل جهنم مي ميرد، آنگاه به سبب آن داخل جهـنم مـي شـود   

  .خود آن را روايت كرده اند» صحيح«در 1ترمذي و ابن ابي حاتم و ابن جرير و ابن حبان
) ص(رسـول خـدا   : ترمذي از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت كرده كـه وي گويـد   -3
کلّ نسمة هو خالقها من ذريته إلی يوم 2ق اهللا آدم مسح ظهره، فسقط من ظهرهملّا خل«:فرمـود 

أی رب، : القيامة، وجعل بين عينی کلّ إنسان منهم وبيصاً من نور، مثّ عرضهم علی آدم، فقال
أی رب، : هؤالء ذريتک، فرأی رجالً منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال :من هؤالء؟ قال 

: داود، قال رب، کم عمره؟ قال : هذا رجلٌ من آخر األممِ من ذريتک يقالُ له: المن هذا؟ ق
أی رب، زده من عمري أربعين سنةً، فلما انقضی عمر آدم، جاء ملک املوت، : ستون سنة، قال

فجحـدت  ! فجحد: أو مل تعطها ابنک داود؟ قال: أو مل يبق من عمري أربعون سنةً؟ قال: قال
وقتـي خداونـد آدم را   «: 3»آدم، فنسيت ذرِّيته، وخطیء آدم، فخطئـت ذريِّتـه   ذريته، ونسی

آفريد پشتش را مسح كرد، پس از پشت او هر جانـداري از فرزنـدان آدم كـه خداونـد تـا      
روز قيامت آنان را آفريده، پايين افتاد و ميان چشمان هر انساني از آنان، درخششـي از نـور   

اينـان كيسـتند؟   ! اي پروردگـار مـن  : گفـت ) ع(آدم. آدم داد سپس آنان را نشـان . قرار داد

                                                
او امام و عالمه و حافظ، شيخ خراسان، ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بـن حبـان تميمـي بسـتي،      -1
او در فقه و لغـت و حـديث و وعـظ،    . است» الصحيح«اضي و يكي از ائمه جهانگرد دنياديده، صاحب ق

ـ 354ابن حبان به سال . او از اشخاص خردمند بود و در طب و نجوم، عالم بود. متبحر و ماهر بود ق . هـ
 .ستآمده ا 70شماره  16، ج»سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . دار فاني را وداع گفت

 .افتاده است) ب(از نسخه خطي » من ظهره«عبارت  -2

األسماء «؛ بيهقي در 206و 205: ، به شماره هاي»السنة« ؛ ابن ابي عاصم در3078: ترمذي به شماره -3
. آن را از ابوهريره روايت كرده انـد  28-27صص  1، ج»الطبقات«؛ و ابن سعد در 324، ص »و الصفات

؛ و حاكم در مستدرك خـود،  6134: و ابن حبان به شماره. صحيح است اين حديث، حسن: ترمذي گويد
 .آن را صحيح دانسته اند و ذهبي هم با آن موافقت كرده است 325ص  2، و ج64ص 1ج
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آنگاه آدم مردي را از ميان آنان ديد كه درخشش . اينان فرزندان تو هستند: خداوند فرمود
پروردگارا، ايـن كيسـت؟ خـدا    : ميان چشمانش آدم را متعجب و شگفت زده نمود، گفت

آدم .بـه وي داود مـي گوينـد   اين مردي از امت هاي آخـر از فرزنـدان توسـت كـه     : فرمود
اي : آدم گفـت . شصـت سـال  : پروردگـارا، عمـر او چقـدر اسـت؟ خداونـد فرمـود      : گفت

وقتـي عمـر آدم تمـام شـد و     . چهل سال از عمر من را به عمر او اضافه كـن ! پروردگار من
آيا چهل سال از عمر من باقي نمانده اسـت؟ ملـك   : ملك الموت پيش او آمد، آدم گفت

آدم انكـار نمـود و   : فرمـود ) ص(ر آن را به پسرت، داود ندادي؟ پيـامبر  مگ: الموت گفت
آدم فراموش كـرد و فرزنـدانش هـم فرامـوش كردنـد و آدم      . فرزندانش هم انكار نمودند

  .»خطا كرد و فرزندانش هم به تبع او خطا كردند
اين حديث، حسن صحيح است، و حاكم آن را روايت كـرده و  : سپس ترمذي گويد

ن حـديث بنـا بـه شـرط مسـلم، صـحيح اسـت و بخـاري و مسـلم آن را روايـت           ايـ : گويـد 
  .اند نكرده
روايت مي كنـد  ) ص(همچنين امام احمد از انس بن مالك رضي اهللا عنه از پيامبر  -4

أرأيت لو کان لک ما علـی  : يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة«: كه آن حضرت فرمودند
قد أردت منک أهون مـن  : فيقول: نعم، قال: فيقول: به؟ قال األرض من شیٍء، أکنت مفتدياً

در «: 1»ذلک، قد أخذت عليک يف ظهر آدم أن ال تشرک يب شيئاً، فأبيت إال أن تشـرک يب 
آيـا اگـر همـه اشـياء روي زمـين از تـو       :روز قيامت به فردي از اهل دوزخ گفتـه مـي شـود   

مي دادي؟ راوي گويـد، آن  ] دوزخ جهت نجات خود از[بود، آيا آن را به عنوان فديه  مي
از تـو چيـز آسـان تـر و كمتـري از آن      : راوي گويد، خـدا مـي فرمايـد   . بله: مرد مي گويد

خواستم؛ در پشت آدم از تو پيمان گرفتم كـه چيـزي را شـريك مـن قـرار نـدهي، امـا تـو         
  .»سرپيچي كردي و براي من شريك قائل شدي

                                                
؛ 3334،6538،6557: ؛ بخاري بـه شـماره هـاي   127،129،218صفحات  3احمد در مسند خود، ج -1

؛ و 215ص 2، ج »الحليـة «؛ ابـونعيم در 99: به شـماره  »السنة«؛ ابن ابي عاصم در2805مسلم به شماره 
 .آن را روايت كرده اند 4403: بغوي به شماره
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  .يت كرده اند، روا»صحيحين«بخاري و مسلم نيز آن را در
در اين زمينه احاديث ديگري نيز وارد شده اند كه همگي نشان مي دهند كه خداونـد  
فرزندان آدم را از پشتش بيرون مي آورد و اهل جهـنم و اهـل بهشـت را از هـم جـدا مـي       

   1.كند
ايـن احاديـث   . ارواح پيش از اجساد آفريده شده انـد : از اينجاست كه برخي گفته اند

داللت نمي كنند كه ارواح پيش از اجساد آفريده شده و استقرار يافته انـد، و  بر اين مطلب 
نهايت احاديث مذكور اين است كه بر اين نكته داللت مي كنند كه آفريدگار و به وجـود  
آورنده ارواح، موجودات زنده را شكل و صورت بخشيده و خلقت و زمان مرگ و عمـل  

ماده اصـلي شـان بيـرون آورده سـپس آنهـا را بـه آن        آنها را مقدر نموده و آن شكلها را از
و بـر  . ماده بازگردانده و خروج هر فرد از افراد آنها را در وقت معينش، مقدر نموده اسـت 

اين مطلب داللت نمي كنند كه ارواح به عنـوان موجـودي مسـتقر و ثابـت اسـتمرار داشـته       
دسته به اجساد فرستاده است باشند كه همه شان در يك جا باشند سپس آن ارواح را دسته 

آري، . روايات فوق الذكر بر اين مطلـب داللـت ندارنـد   . آن گونه كه ابن حزم گفته است
خداوند سبحان، برخي از ارواح را دسته به دسته به صورتي كه قبالً آن را مقدر نموده مـي  

ان آفريند، سپس خلقت خارجي مطابق تقدير قبلي مي آيد مانند كاري كـه خداونـد سـبح   
در خصوص تمامي آفريده هايش مي كنـد، چـون خداونـد بـراي تمـامي آفريـده هـايش،        
اندازه هاي مشخص زمانهاي مرگ و صفات و خصوصيات و شكل هايي را مقدر نمـوده،  
سپس آنها را در وجود، نمايان و آشكار مي سازد به گونه اي كـه مطـابق آن تقـدير قبلـي     

  .است
ين زمينه، تنها بر تقدير قبلي داللت مي كنند و برخـي از  بنا بر اين روايتهاي وارده در ا

اين احاديث، بر اين مطلب داللت دارند كه خداونـد بلنـد مرتبـه شـكل و صورتهايشـان را      
  .بيرون آورده و اهل سعادت را از اهل شقاوت مشخص نموده است

                                                
؛ و 464-261صـفحات   2، ج» تفسـير ابـن كثيـر   «؛  145-141صـفحات   3، ج»الدر المنثـور «به  -1
 .مراجعه كنيد 216-211اثر ابن قيم، صفحات » الروح«
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  : بيان منظور از گواه گرفتن بر بني آدم
رضـي  1شان، در دو حديثي كه بر ابن عباس و ابن عمـرو اما به گواه گرفتن بني آدم بر خود
از اينجاست كه برخي از دانشمندان گذشته و حـال بـر   . اهللا عنهم موقوف است، آمده است

اين باورند كه منظور از اين بـه گـواه گـرفتن، همانـا سرشـته شـدن آنـان بـر توحيـد اسـت           
ايـن   m�h�lعبارت  و معناي. همچنان كه در حديث ابوهريره رضي اهللا عنه ذكر شد
ايـن، گفتـه ابـن عبـاس و ابـي بـن       . است كه بلي،گواهي داديم كه تو پروردگار مـا هسـتي  

  .مي باشد2كعب

                                                
راجع به حديث ابـن عبـاس قـبالً    . كه تحريف شده استآمده » ابن عمر«در اصل نسخه هاي خطي،  -1

: و در خصوص حديث ابن عمرو  بايد گفت كـه طبـري در تفسـيرش، بـه شـماره هـاي      . سخن گفته شد

طريـق اول، مرفـوع اسـت و دو طريـق     : از سه طريق آن را روايت كرده است 15354،15355،15356
: ع به حديثي كه طريق آن مرفوع است، مي گويـد طبري راج. ديگر، موقوف بر عبداهللا بن عمرو مي باشد

آن را صحيح نمي دانم؛ زيرا راويان ثقه اي كه به حفظ و محكم كاري شان تكيه مي شود، اين حـديث را  
و ابن كثيـر در  . از ثوري نقل كرده اند وآن را بر عبداهللا بن عمرو موقوف دانسته وآن را مرفوع ندانسته اند

را آورده و مرفوع بودن آن را ضعيف دانسته و بيان كرده كه موقوف بـودن  آن  262ص 2تفسير خود، ج 
 .  آن، صحيح تر است

، »الشـريعة «؛ آجري در 15363: ؛ ابن جرير به شماره991: روايت ابي بن كعب را اللكائي به شماره -2
سته و و حاكم آن را صحيح دان. آن را روايت كرده اند 323ص  2؛ و حاكم در مستدرك خود، ج207ص

البته در سند اين روايت، ابوجعفر رازي كه نامش، عيسي بن ماهان اسـت،  . ذهبي با آن موافقت كرده است
يحيـي دربـاره   . او الفاظ احاديث را قاطي و آميخته  مي كرد: قرار دارد و ابن مديني درباره اش مي گويد

ابوزرعه هـم  . ر حديث، قوي نيستاو د: احمد هم راجع به وي مي گويد. او اشتباه مي كرد: اش مي گويد
او احاديث منكـري را از افـراد   : ابن حبان درباره اش مي گويد. او بسيار اشتباه و خطا مي كرد: مي گويد

و سليمان تيمي نزد عبداهللا بن احمد در مسـند پـدرش ،   . مشهور روايت مي كند و اين خصوصيت اوست
بـن سـليمان، از پـدرش، از ربيـع بـن انـس، از        از طريق محمد بن يعقوب ربالي از معتمر 135ص  5ج

محمد بن يعقوب ربالي ، نه از طريق جـرح  . ابوعاليه ، از ابي بن كعب، از ابوجعفر رازي پيروي كرده است
 .»و نه از طريق تعديل شناخته شده نيست و بقيه راويانش، ثقه اند
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عـده اي گفتـه انـد كـه     . آنان را بر همديگر بـه گـواه گرفـت   : ابن عباس نيز مي گويد
ايـن قـول   . وقف مي شود m�f�lو بر عبارت . ، گفته فرشتگان است�m�h�lعبارت 

ايـن آيـه، خبـري اسـت از جانـب      : سدي نيـز مـي گويـد   . است1ضحاك و سدي مجاهد و
خداوند متعال درباره خودش و فرشتگان كه آنان بر اقـرار و اعتـراف فرزنـدان آدم، گـواه     

اما قول اول، اظهر است و اقوال ديگر، محتمل است و دليلي ندارند و ظـاهر آيـه،   . بوده اند
  .قول اول را تأييد مي كند

و بغـوي و ديگـران فقـط ايـن گفتـه را بيـان       2كه برخي از مفسران همچون ثعلبيبدان 
كرده اند كه خـدا از پشـت آدم، فرزنـدانش را بيـرون آورد و آنـان را بـر خودشـان گـواه         

  .گرفت سپس آنان را به حالت اولي خودشان بازگرداند
بلكــه و برخـي ديگـر از مفســران همچـون زمخشــري و ديگـران ايـن را  نگفتــه انـد،        

خاطرنشان ساخته اند كه خداوند در اين آيه، ادله ربوبيت و وحدانيت خـود را پـيش روي   
                                                

 127ازي سپس كوفي، متوفاي سال او امام و مفسر، ابومحمد اسماعيل عبدالرحمن بن ابي كريمه حج -1
شرح حـالش در  . مسلم و صاحبان سنن، احاديثش را آورده اند و حديث او، حسن است. ق مي باشد.هـ

او بدين خاطر به سدي ملقب شده كه در سايبان . آمده است 124: شماره 5، ج »سير أعالم النبالء«كتاب
 . دروازه مسجد جامع مي نشست

وي امـام و حـافظ و عالمـه و اسـتاد تفسـير،      . اين لقب اوست نه نـام او . گويندبه او ثعالبي هم مي  -2
امـام ذهبـي او را   . ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم نيشابوري، يكي از دانشمندان متبحـر مـي باشـد   

او . در وعظ ماهر بـود . او انساني راستگو، ثقه و آگاه به علوم و ادبيات عربي بود: چنين توصيف مي كند
است و در اين تفسير بر او عيب و ايراد گرفته شده كه وي احاديث واهي و بـي  » التفسير الكبير«احب ص

  .اساس و روايتهاي بيهوده را در ضمن تفسيرش آورده است
ثعلبـي ذاتـاً و از نظـر شخصـيتي،     : مـي گويـد   76، ص »مقدمة أصول تفسير«شيخ االسالم ابن تيميه در 

ي او همانند هيزم شكن شب است كه هر چه در كتابهاي تفسـير مـي بينـد از    انساني خير و متدين بود ول
  .صحيح و ضعيف و موضوع، نقل مي كند

ثعلبي احاديث زيادي را روايت كرده و زيـاد بـه   : مي گويد 40ص  12، ج»البداية و النهاية«ابن كثير در 
. ب و غريب زيادي وجـود دارد روايتهاي ديگران گوش داده، به همين خاطر در كتابهايش، روايتهاي عجي

 .آمده است 291: شماره 17، ج»سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب 
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آنان قرار داده و خردها و بصيرتهايشان كه خداوند در آنان تركيب نمـوده، بـدان گـواهي    
و رازي و قرطبـي و ديگـران هـر دو قـول را بيـان      1و عده ديگري همچـون واحـدي  . دادند

  .ول اول را به اهل سنت و قول دوم را به معتزله نسبت داده استليكن رازي ق. كرده اند
منظورم ايـن اسـت كـه برگـرفتن از     . بدون شك آيه مذكور بر قول اول داللت ندارد

و تنهـا در  . پشت آدم باشد، بلكه در اين آيه آمده كه برگرفتن از پشـت پسـران آدم اسـت   
بر آنان وجود دارد و در برخي ديگر برخي احاديث، برگرفتن از پشت آدم و گواه گرفتن 

از احاديث، برگرفتن از پشت آدم و مقرر شدن اينكه بعضـي از فرزنـدان آدم بـه بهشـت و     
و . بعضي ديگر به جهنم مي روند؛ همچنان كه در حديث عمر رضـي اهللا عنـه آمـده اسـت    

مقـرر   در بعضي ديگر از احاديث، برگرفتن از پشت آدم و نشان دادنِ آنـان بـه آدم بـدون   
شدن اينكه عده اي از آنان بهشتي و عده اي ديگر جهنمي اند و بدون گواه گرفتن بر آنـان  

و حـديثي كـه در آن گـواه    . آمده است همان طور كـه در حـديث ابـوهريره آمـده اسـت     
موقوف بر ابن عبـاس و   –به آن شيوه اي كه صاحبان قول اول مي گويند  –گرفتن بر آنان 

كسـي  » صـحيح «حديث راجع به آن سخن گفته اند كـه صـاحبان    است كه اهل2ابن عمرو
آن را نيـاورده انـد، و تسـاهل حـاكم     » المسـتدرك علـي الصـحيحين   «جز حاكم در كتاب 

  .رحمه اهللا معروف است
و حديثي كه در آن مقرر شده كه برخي از فرزندان آدم به بهشت و برخي بـه جهـنم    

شـواهد ايـن حـديث، زيادنـد و ميـان اهـل       . تمي روند، دليلي براي قضيه قدر و تقدير اسـ 
ي باطل انديش و مبتـدع در آن مخالفـت نمـوده     سنت در آن، اختالفي نيست و تنها قدريه

  .اند

                                                
او امام و عالمه و استاد، ابوالحسن علي بن احمد بـن محمـد بـن علـي واحـدي نيشـابوري شـافعي         -1

ـ » شـرح ديـوان المتنبـي   «و صاحب » أسباب النزول« ، »الوجيز«، »البسيط«مذهب، صاحب تفاسير  ي م
: شـماره  18، ج»سـير أعـالم النـبالء   «شرح حالش در كتـاب  . ق وفات يافت.هـ 468وي به سال . باشد
 .آمده است 160

 .كمي قبل به اين مطلب اشاره شد. در اصل نسخه هاي خطي، ابن عمر آمده اما اين اشتباه است -2
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راجع به قول اول بايد گفت كه ميان اهل سنت از گذشته و حال، اختالف نظر وجـود  
نه و اقوالي كـه دربـاره   دارد و اگر مجبور به اختصار نبودم، حتماً احاديث وارده در اين زمي

اين احاديث گفته شده و مطالب معقول، و داللت عبارات آيه كريمه را به طور مفصل مي 
  .آوردم

  .اند اين آيه، مشكل و مبهم است و علماء در تأويل آن بحث كرده: 1قرطبي مي گويد
عـده  . اينك ما بر اساس اطالعاتي كه به ما رسيده برخي از آن اقوال را بيان مي كنـيم 

خداونـد از پشـت پسـران آدم، ذريـه آدم را بيـرون      : اي معتقدند كه معناي آيه چنين است
  .آورده است

را بـه سـوي   ] مخلوقـاتش [ m�dc��b��a��`���_lآيـه : اينان مي گويند
توحيد و يگانگي خدا راهنمايي نموده است، چـون هـر انسـان بـالغي بـه طـور ضـروري و        

: قرطبـي گويـد  :] يعنـي  �m�c��bl. [ر را داردبديهي مي داند كه تنها يك پروردگـا 
اين عبارت به منزله شهادت گرفتن بر آنان و اقرار و اعتراف از آنان مي باشد؛ همـان طـور   

ــد      ــي فرماي ــين م ــمانها و زم ــاره آس ــال درب ــد متع ــه خداون  �m���Ã��Â��Á��Àl: ك

ايـن رابطـه بـه     قفال چنـين نظـري را دارد و در  . »فرمانبردارانه آمديم: گفتند«): 11:فصلت(
 2.تفصيل صحبت نموده است

خداونـد سـبحان ارواح را قبـل از اجسـاد بيـرون آورد، و معرفـت و       : بعضي گفته انـد 
  .شناخت را در ارواح قرار داد كه به وسيله آن آنچه را كه به آنها خطاب شده، مي دانستند

                                                
 .است، از اوستو عباراتي كه داخل دو كروشه . 314ص  7، ج »الجامع ألحكام القرآن«در  -1

آن را قـوي دانسـته و مـي     264ص  2اين قولي كه قفال بدان معتقد است، ابن كثير در تفسيرش، ج  -2
و به مجموعـه اول از جـامع الرسـائل اثـر     . جماعتي از دانشمندان گذشته و حال، اين نظر را دارند: گويد

قفال، آن امام و عالمـه  . راجعه كنيدبا تحقيق دكتر رشاد سالم م 14-11شيخ االسالم ابن تيميه، صفحات 
و فقيه و اصولي و لغوي، عالم خراسان، ابوبكر محمد بن علي بن اسماعيل شاشي شـافعي مـذهب، قفـال    

شـرح  . ق وفـات يافـت  .هـ 365وي به سال . بزرگ، صاحب تأليفاتي در تفسير و فقه و اصول مي باشد
 .آمده است 200: شماره 16، ج »سير أعالم النبالء«حالش در كتاب 
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  .سپس قرطبي بعد از آن، احاديث وارده در اين زمينه را بيان كرد
ترين دليلي كه صحت قول اول را تأييـد مـي كنـد، حـديث انـس اسـت كـه در        قوي 

قد أردت منک ما هو أهون من ذلک، قـد  «: در اين حـديث آمـده  . آمده است» صحيحين«
از تـو كمتـر از   «: 1»أخذت عليک يف ظهر آدم أن ال تشرک يب شيئاً، فأبيت إال أن تشرک يب

د گـرفتم كـه چيـزي را شـريك مـن قـرار       در پشت آدم از تو پيمـان مؤكـ  . آن را خواستم
اما از طريق ديگـري روايـت   . »ندهي، اما تو سرپيچي كردي و براي من شريك قائل شدي

كمتر و آسـان تـر   «: »قد سألتک أقل من ذلک وأيسر فلم تفعل، فيرد إلی النار«: شده است كه
و در آن . »ده مي شـود آنگاه به دوزخ بازگردان. از آن را از تو خواستم اما تو آن را نكردي

و در روايت اول بيـرون آوردن ذريـت آدم از   . نيامده است) در پشت آدم(» فی ظهر آدم«
  .پشت آدم به آن كيفيتي كه صاحبان قول اول اظهار داشته اند، نيامده است

  :بلكه قول اول در بردارنده دو چيز عجيب و شگفت انگيز است
و اينكـه بـدين   . يند و به ايمان اقرار مي نماينداينكه مردم آن وقت سخن مي گو -اول

  .صورت در روز قيامت حجت عليه آنان اقامه مي شود
در حالي كه اين آيه به خاطر چندين دليل . اينكه آيه مذكور بر آن داللت دارد -دوم

  :2بر آن داللت ندارد
  .»ماز آد«و نفرموده » از پسران آدم«: ��m��[��Z��Yl:خداوند فرموده است -1
از پشـت  «و نفرمـوده  » از پشـت هايشـان  «:  ���m]��\l:خداوند فرموده است -2

  .واين، زيباتر و نيكو تر است. و اين بدل بعض يا بدل اشتمال است» آدم
  .»فرزندان او«: و نفرموده» فرزندان آنان«: m��^l: در آيه آمده -3

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1

و آنچه ميـان دو كروشـه اضـافه    . آمده است 228-225، صفحات »الروح«نص اين داليل در كتاب  -2
 .شده، از اين كتاب است
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و . »گرفـت  آنان را بـر خودشـان گـواه   «: ��m��a��`���_l:خدا مي فرمايد -4
حتماً بايد شاهد، آنچه را كه بدان گواهي داده به ياد آورد و او شهادت و گواهي خـود را  
تنها پس از رفتن از اين دنيا بيان مي كند همان طور كه بـه ايـن مطلـب اشـاره مـي شـود و       

شـهادت پـيش از آن را   . پيش از رفتن به اين دنيا، شهادت و گواهي خود را بيان مـي كنـد  
  .شود نمي ياد آور
خداوند سبحان خبر داده كه حكمت اين به گواه گـرفتن، اقامـه حجـت بـر آنـان       -5

مـا از ايـن   «): 172:اعـراف (��mr��q��p��o�����nl:است تـا در روز قيامـت نگوينـد   
و حجت تنها به وسيله پيامبران و فطرتي كه بر آن سرشته شده اند، اقامـه مـي   . »غافل بوديم

m���r��q��p��o��n: د متعـال مـي فرمايـد   شود؛ همـان طـور كـه خداونـ    

��~�����yxw��v��u��t��sl )پيـامبراني كـه مـژده رسـان و هشـدار      «): 165:نساء
و [پيـامبران، در مقابـل خـدا دسـتاويزي نباشـد      ] فرسـتادن [دهنده بودند، تا مردم را پـس از  

  .»]حجت تمام شود
ــد    -6 ــا در روز قيامــت نگوين ــان ت ــه آن ــب ب ــن مطل ــادآوري اي ��m��q��p��o�����n:ي

rl�)و معلوم است كه آنان از بيرون آوردنشان . »ما از آن غافل بوديم«: )172:اعراف
از پشت آدم و به گواه گرفتنشان در آن وقت، غافل بودند و كسـي از آنـان، آن را بـه يـاد     

  .نمي آورد
ــد   -7 ــي فرماي ــال م ــد متع ��m��}��|��{��z��y��x���w����v��u��t:خداون

��d��_~l )همانا پدران ما پيش از اين شرك آورده اند و ما : يا بگوييد«): 173:رافاع
خداوند در اين پيمان گرفتن و بـه گـواه گـرفتن دو حكمـت را     . »نسلي بعد از ايشان بوديم

اينكه ادعاي غفلت و بـي خبـري نكننـد، يـا ادعـاي تقليـد نكننـد، چـون،         : بيان داشته است
و اين دو حكمت تحقـق  . ، تابع و پيرو ديگري استغافل، شعور و دركي ندارد و مقلد هم

  .پيدا نمي كند مگر زماني كه از جانب پيامبران و يا از راه فطرت، حجت اقامه شود
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آيـا  «): 173:اعـراف ( ��m��d��c���b���a��`l:خداوند متعال مي فرمايد -8
داونـد  يعنـي اگـر خ  » ما را به سبب كاري كه باطل انديشان كرده اند، مجازات مـي كنـي؟  

امـا  . آنان را به خاطر انكار و نافرماني و شركشـان عـذاب مـي داد، قطعـاً آن را مـي گفتنـد      
خداوند سبحان آنها را فقط به خاطر مخالفت و سرپيچي از پيامبران خدا و تكـذيب آنـان،   

پس اگر آنان را به خاطر تقليد از پدرانشان در شركشان بدون آنكـه بـه   . [مجازات مي كند
بران بر آنان اقامه حجت شود، مجـازات مـي كـرد، آن وقـت آنـان را بـه سـبب        وسيله پيام

كاري كه باطل انديشان كرده اند، يا آنان را با وجود غفلتشـان از شـناخت بطـالنِ مسـير و     
در حالي كه خداونـد سـبحان خبـر داده كـه     ] آييني كه بر آن هستند، مجازات كرده است

حالي كه مردم آن غافل و بي خبرنـد و آنـان را تنهـا    مناطق و شهر را نابود نمي گرداند در 
  .پس از انذار و ترساندن به وسيله فرستادن پيامبران، نابود مي گرداند

خداوند بلند مرتبه هر فردي را بر خودش  به گواه گرفتـه كـه خـدا، پروردگـار و      -9
ت آورده در چندين جـا از كتـابش بـر او حجـ    ] به گواه گرفتن[ آفريدگار اوست و با اين 

ــه   ــداين آيــ ــت؛ ماننــ ��m��̧:اســ ��®¬��«��ª��©��̈ ��§��¦��¥l���1 
چـه كسـي آسـمانها و زمـين را آفريـده اسـت؟ مسـلماً        : و اگر از آنها بپرسي« ): 25:لقمان(

  .»خدا: خواهند گفت

                                                
و آن را چنـين  . هم اضافه شده تا آيه تمام شود ��mÊ��Élعبارت 227، ص»الروح«در كتاب  -1

از ايـن اقـرار از جانـب آنـان مبنـي بـر اينكـه خـدا پروردگـار و           يعني چگونه بعـد : تفسير نموده است
اين، اشـتباه از جانـب   . آفريدگارشان است، از توحيد منصرف مي شوند؟ اين عبارت، در قرآن زياد است

���m: امام ابن قيم رحمه اهللا است، چون نـص آيـه از سـورة لقمـان اسـت      �©��¨��§��¦��¥
¬��«��ª®��±��°���¯²����̧l )و اگر از آنها بپرسيم چه كسي آسمانها و زمـين را  «): 25:لقمان

و نـص آيـه اي كـه در سـوره     . »سـتايش از آنِ خداسـت  : بگو. خدا: آفريده است؟ مسلماً خواهند گفت

و اگـر از  «): 87: زخرف( ��mÇ��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÈ����Ë��Ê��Él:زخرف است، اين است 
بازگردانده مـي  ] از بندگي او[پس چگونه .خدا: ند گفتچه كسي آنها را آفريد؟ مسلماً خواه: آنها بپرسي

 »شوند؟
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پس اين حجتي كه خداوند بـا مضـمون آن، آنـان را بـر خودشـان بـه گـواه گرفتـه و         
ــا    ــه شـ ــن گفتـ ــا ايـ ــدا بـ ــامبران خـ  ��m���È����«ª��©���¨��§��¦��¥l:ن پيـ

، آن حجت »!شكي هست؟ -پديدآورنده آسمانها و زمين -مگر درباره خدا«): 10:ابراهيم(
  .را بدانان يادآوري نموده اند

خداوند اين آيه را نشانه اي قـرار داده، و داللـت آن واضـح و روشـن و مسـتلزم       -10
و شأن آيات خداوند متعال، اين ]. يستبه گونه اي كه مدلول، خالف آن ن[مدلولش است 

چون آيات پروردگار، ادله اي معين بر مطلوبي معين هستند و مستلزم علم بـه  [گونه است، 
�m���i��h��g��f��e:؛ خداونـد متعـال مـي فرمايـد    ]مطلوب مـي باشـند  

��jl )به راه [شرح مي دهيم، باشد كه ] به روشني[ و اين گونه، آيات را «): 174:اعراف
و اين امر تنها به وسيله فطرتي كه خداوند، مردمان را بر آن سرشـته اسـت   . »بازگردند] حق

چون هيچ مولودي نيسـت مگـر آنكـه    . كه در خلقت خدا تغييري نيست، امكان پذير است
. متولد مي شود و هيچ مولودي بر غير اين فطرت به دنيا نمـي آيـد  ] پاك و سالم[بر فطرت 

جانب خداست، كه تبديل و تغيير و دگرگـوني بـه آن راه نمـي     اين امري قطعي و مقرر از
  .قبالً به اين مطلب اشاره شد. يابد

و ديگران به اين نكته پي برده اند اما از مخالفت با ظاهر آن احاديثي كـه در  1ابن عطيه
آنها تصريح شده به اينكه خداوند آنان را بيرون مي آورد و بر خودشان به گواه مـي گيـرد   

                                                
او امام و عالمه و شيخ مفسران، ابومحمد عبدالحق بن حافظ ابوبكر غالب بن عطيه محاربي غرنـاطي   -1

او در كارهاي خيـر مشـاركتي قـوي داشـت،     . وي در فقه و تفسير و علوم عربي، امام و پيشوا بود. است
. را عهده دار شـده اسـت  » مريه«وي قضاوت . در علم و دانش متبحر بود. ه بودزيرك و باهوش و فهميد

 19، ج»سـيرأعالم النـبالء  «شرح حـالش در كتـاب   . ق دار فاني را وداع گفت.هـ 504ابن عطيه به سال 
  .آمده است 337: شماره

نـام بـرد   » ب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتا«از جمله تأليفات وي، مي توان تفسير قرآن موسوم به 
اين تفسـير از  : درباره آن مي گويد 194ص  2، ج»مجموعةالفتاوي« كه شيخ االسالم ابن تيميه در كتاب 

تفسير زمخشري بهتر است و نقل و تحقيق صحيح تري دارد و از بدعت هـا، دورتـر اسـت هـر چنـد در       
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همچنـين شـيخ ابومنصـور    . ان را به حالت نخست شان باز مي گرداند، ترسيده انـد سپس آن
اين دو قول را نقل كرده و قول دوم را ترجيح داده و » شرح التأويالت«ماتريدي در كتاب 

  .در رابطه با آن سخن گفته و بدان تمايل داشته است

  :اقرار به ربوبيت، امري فطري است و شرك، امري عارضي است
  .ون شك اقرار به ربوبيت، امري فطري است و شرك، امري حادث و عارضي استبد

و فرزندان از پدران تقليد مي كنند، پس وقتي در روز قيامت اين حجت را مي آورند 
كه پدرانمان شرك ورزيده اند و ما هم از روش و مسير آنان پيـروي كـرده ايـم، همچنـان     

عادت و روش پدرانشان پيروي مي كنند، به  كه انسانها در خوراك و پوشاك و مسكن از
شما آفريدگار را قبول داريد و اقرار مي كنيد كه خـدا، پروردگارتـان   : آنان گفته مي شود

است و شريكي ندارد و بر خودتان به آن گواهي داده ايد، چون گواهي انسان بـر خـودش   
�m����D��C��B:دهمانا اقرار و اعتراف او به آن چيز است؛ خداوند متعـال مـي فرمايـ   

��j����L��K��J���I��H��G��F��El )اي كساني كه ايمـان  «): 135:نساء
برپاكنندگان عدل و داد باشيد و براي خدا گواهي دهيد، هر چند به زيـان شـما   ! آورده ايد

بر خودم به فالن چيز گواهي مي دهم، بلكه هـر كـس   : منظور اين نيست كه بگوييد. »باشد
، بر خودش به آن چيز گواهي داده است؛ پس چرا از اين معرفت و از به چيزي اقرار نمايد

اين اقراري كه بر خودتان به آن گواهي داده ايد، منصـرف شـده و بـه سـوي شـرك روي      
آورده ايد؟ بلكه شما از امر معلوم و متيقني منصرف شده و به چيـزي روي آورده ايـد كـه    

كسي است كه حجت و برهاني همـراهش  حقيقت آن، معلوم نيست و اين از روي تقليد از 
اين امر بر خالف پيروي شما از آنان در عادات و رسـوم دنيـوي اسـت، چـون ايـن      . نيست

عادات و رسوم در نزد شما چنان نيستند كه فسـاد و بطـالن شـان معلـوم باشـند و از طـرف       

                                                                                                                     
زمخشري اسـت بلكـه شـايد ايـن      برخي از مطالب اين تفسير بدعت وجود دارد اما در كل خيلي بهتر از

وزارت اوقاف و امور اسالمي در مراكش بـه نشـر و چـاپ آن    . تفسير، از همه اين تفاسير راجح تر باشد
 . اقدام كرده و نُه جزء از آن از زير چاپ بيرون آمده است
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ديگر در آن براي شما مصلحت هست؛ اما شرك چنين نيست، چون در نزد شـما شـناخت   
گواهي بر خودتان كه فساد و بطالن آن و منصرف شدن شما را از حـق، تبيـين و روشـن    و 

نمايد وجود دارد، چون ديني كه كودك از پدر و مادرش مي گيرد، دين تربيت و عـادت  
به خاطر مصلحت دنياست، چون كودك حتماً بايد سرپرستي داشته باشد و سـزاوارترين و  

و مادرش هستند؛ بـه همـين خـاطر شـريعت اسـالم ايـن       مستحق ترين فرد نسبت به او، پدر 
مطلب را اظهار داشته كه كودك در احكام ظاهري دنيا همراه پدر و مادرش و بـر ديـن و   

بنا به قول صحيح، خداوند، كودك را به خاطر اين ديـن بازخواسـت   . روش آنان مي باشد
شـود، آن موقـع بـر او     و عقاب نمي نمايد تا اينكه بالغ و عاقـل شـود و حجـت بـر او اقامـه     

واجب است كه از دينِ علم و عقل پيروي كند و اوست كه با عقل خود مـي دانـد كـه آن    
  .دين، ديني درست است

: اگر پـدران او هـدايت يافتـه انـد، مثـل يوسـف صـديق همـراه پـدرانش، مـي گويـد           
m��]����GF��E���D��C��B��Al )ــف ــدران « ): 38:يوس ــين پ و از آي

�m���¹: و پسـران يعقـوب گفتنـد   . »سـحاق و يعقـوب پيـروي كـرده ام    خويش، ابراهيم و ا

��Å��¿��¾��½��¼��»��ºl )ــره ــود  «): 133:بق ــو و معب ــود ت معب
  .»پدرانت، ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مي پرستيم

و اگر پدران، مخالف پيامبران بودند، بر او واجب است كه از پيامبران پيروي نمايـد،   
��m��W��V���U��T��S��RQ���P�����O��N:عال مي فرمايدهمچنان كه خداوند مت

���e��̂]��\���[��Z��Y���Xl )و آدمي را به نيكـي بـا پـدر و مـادرش     «): 8:عنكبوت
و اگر كوشيدند تا تو چيزي را شريك من كني كه بدان علم نداري، از . سفارش كرده ايم

  .»ايشان اطاعت مكن
يين پدرانش پيروي كند بلكه از حق معلوم بنابر اين هر كس بدون بصيرت و علم از آ

منصرف شود و بدان روي آورد، اين فرد از هواي نفساني پيروي كرده است؛ همـان طـور   

��m���M��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A:كه خداوند بلند مرتبه مـي فرمايـد  
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��X��W�����V��U��T��S��R����Q��P��ONl )و چـون  «): 170:بقره
بلكه از آنچـه  ] نه: [از چيزي كه خدا نازل كرده پيروي كنيد، مي گويند: ته شودبه آنها گف

آيـا هـر چنـد پدرانشـان چيـزي نمـي       . پدران خويش را بر آن يافته ايـم پيـروي مـي كنـيم    
  .»؟]باز پيروي مي كنند[فهميدند و هدايت نيافته بودند 

  : اسالم خانگي و اسالم اختياري
است كه بر اسالم متولد شده اند كـه هـر يـك از آنـان از      اين وضعيت بسياري از مردماني

اعتقاد و مذهب پدرش پيروي مي كنـد هـر چنـد آن اعتقـاد و مـذهب، خطـا باشـد و او از        
بلكه او از مسلمانان خـانگي اسـت نـه از مسـلمانان     . روي بصيرت و علم بدان نرسيده باشد

: ردگارت كيست؟ مي گويدپرو: اين شخص  هر گاه در قبرش به وي گفته شود. اختياري
انسـان  . نمي دانم از مردم شنيدم كه چيزي مي گفتند و من هـم آن را تكـرار كـردم   ! ها! ها

خردمند بايد در اينجا تأمل كند و خيرخواه خودش باشد و به خاطر خدا به پا خيزد و نگـاه  
دليلـي  چون همانا توحيد ربوبيـت نيـاز بـه هـيچ     . كند كه او از كدام يك از دو گروه است

نزديـك تـرين مـوقعي كـه انسـان بـه       . ندارد، چون در فطرتها به وديعت نهاده شـده اسـت  
وضعيت خـودش نگـاه مـي كنـد زمـاني اسـت كـه نطفـه بـود و از ميـان سـتون فقـرات و             

سپس آن نطفه در جايگاهي استوار در سه جاي تاريك قـرار  . استخوانهاي سينه بيرون آمد
و مادر و ساير مخلوقات از آن قطع شد، و اگر بـر روي   گرفت و تدبير و چاره انديشي پدر

تخته يا بشقابي قرار داده مي شد و تمام حكيمان جهان جمع مي شدند تا ذره اي شـكل بـه   
و گمان تأثير سرشتها در آن نطفه محال و غير ممكن اسـت؛ زيـرا   . آن دهند، نمي توانستند

نيستند و از مردنـي هـا هـيچ كـار و      سرشتها چيزهاي مردني و ناتوان اند و متصف به حيات
پس وقتي انسان در اين امر و انتقال اين نطفه از يك حال و وضـعيت   . چاره اي بر نمي آيد

به حال و وضعيت ديگري تفكر كند، به توحيد ربوبيت و پس از آن به توحيد الوهيت پـي  
بـه وجـود   مي برد، چون وقتـي او از طريـق عقـل دانسـت كـه پروردگـاري دارد كـه او را        

آورده، چگونه در شأن اوست كه غير پروردگارش را پرستش نمايـد؟ و هـر چـه تفكـر و     
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خداونـد توفيـق دهنـده اسـت و هـيچ      . تدبر نمايد، به يقـين و توحيـدش افـزوده مـي شـود     
  .پروردگار و معبودي جز او نيست

***  
ار، مجلةً واحدةً، وقد علم اهللا فيما مل يزل عدد من يدخل اجلنة، وعدد من يدخل الن«: قولـه 

  .»کذلک أفعاهلم فيما علم منهم أن يفعلوه٠فال يزاد يف ذلک العدد وال ينقص منه، و
خداوند متعـال از ازل تعـداد كسـاني كـه داخـل بهشـت مـي شـوند و تعـداد          «: ترجمه

كساني كه داخل جهنم مي شوند، يكباره همه اش را دانسته است پس به آن تعـداد اضـافه   
همچنين خداوند از ازل دانسته كه بنـدگان چـه كارهـايي    . كم نمي شود نمي شود و از آن
  .»را انجام مي دهند

  :علم ازلي خدا نسبت به اهل بهشت و اهل دوزخ

): 75:انفـال (  �m���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô��Ól: خداونـد متعـال مـي فرمايـد    «: شرح عبارت
��m�Ç��Æ���Ê��É��È:در جـاي ديگـري مـي فرمايـد    . »خدا بـه هـر چيـزي داناسـت    «

Ël )و خدا به هر چيزي داناست«): 40:احزاب«.  
پس خداوند متعال موصوف به اين است كه ازالً و ابداً به هر چيزي داناست و هرگـز   

و «): 64:مـريم ( �m���ì��ë��ê������é��èl: چيزي نبوده كه خداوند از آن بي خبـر باشـد  
  .»پروردگار تو فراموش كار نيست

ما مشغول تشييع جنازه اي در قبرسـتان  : روايت است كه گويد و از علي بن ابي طالب
. پيش ما آمد و نشست و ما هم اطرافش نشسـتيم ) ص(بقيع الغرقد بوديم، آنگاه رسول خدا

او عصايي به دست داشت، پس سرش را خم نمود و با عصايش شروع به كنـدن و خـراش   
منفوسة إال قد کتب اهللا مکاا  ما من نفسٍ] ما منکم من أحد[«: سپس فرمود. دادن زمين شد

يا رسول اهللا، أفال منکث علی : فقال رجل: من اجلنة والنار، وإال قد کُتبت شقية أو سعيدة، قال
السعادة، ومن ] أهل[من کان من أهل السعادة، فسيصير إلی عمل : کتابنا، وندع العمل؟ فقال

اعملوا فکلّ ميسر ملا خلق لـه،  : قال کان من أهل الشقاوة فسيصير إلی عمل أهل الشقاوة، مث
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اما أهل السعادة، فييسرون لعمل  أهل السعادة، و اما أهل الشقاوة فييسـرون لعمـل أهـل    
هـيچ نفـسِ جانـداري نيسـت مگـر اينكـه خداونـد        ] هـيچ يـك از شـما نيسـت    [«: »الشقاوة

ت يــا جايگــاهش را در بهشــت و دوزخ نوشــته اســت و نوشــته شــده كــه آيــا بــدبخت اســ
پس آيـا بـر آنچـه بـر مـا      ! اي رسول خدا: پس مردي گفت: گويد) رض(خوشبخت؟ علي

هر كس از اهـل سـعادت   : فرمود) ص(نوشته شده توقف نكنيم و عمل را رها كنيم؟ پيامبر
باشد به سوي عمل اهل سعادت مي رود و هر كس از اهل شقاوت باشـد، بـه سـوي عمـل     

يـد چـون هـر كسـي بـراي آنچـه كـه بـراي آن         كار بكن: اهل شقاوت مي رود سپس فرمود
اهـل سـعادت بـراي عمـل اهـل      . آفريده شده، راه آسـاني پـيش پـايش گذاشـته مـي شـود      

سعادت، راه آساني پيش پايشان گذاشته مي شود و اهل شقاوت براي عمـل اهـل شـقاوت    
  . »راه آساني پيش پايشان گذاشته مي شود

��mw�����~����}��|��{��z��y��x:اين آيات را تالوت نمـود ) ص(سپس پيامبر

��®����¬��«��ª���©��̈ ��§��¦��¥��¤��£��¢��¡���l )ــل -5:لي
نيكو را باور داشت، پس به زودي راه ] وعده[ اما آنكه انفاق كرد و پارسايي نمود و «): 10

و امـا آنكـه بخـل    ]. و مشـكالتش را برطـرف مـي سـازيم    [آساني پيش پاي او مي گذاريم 
نيكو را انكار كـرد، پـس بـه زودي طريقـه     ] وعده[ نيازي نمود و آن  بي] از دين[ورزيد و 

بخـاري و مسـلم آن را در   . »]در دنيا مشقت و در آخرت، عـذاب [سختي پيش وي آوريم 
  1.روايت كرده اند» صحيحين«

                                                
؛ مسـلم بـه   1362،4945،4946،4947،4948،4949،6217،6605،7552: بخاري به شماره هـاي   -1

 2136: ؛ ترمذي به شـماره هـاي  4694: همچنين ابوداود به شماره. آن را روايت كرده اند 2647: شماره
؛ نسـائي در  78: ؛ ابن ماجـه بـه شـماره   82،129،132،140صفحات  1؛ احمد در مسند خود، ج3344و

آمـده؛ عبـدالرزاق    399ص  7، ج»التحفة«آن گونه كه در » السنن الكبري«از كتاب » في التفسير«مبحث 
 30؛ طبري در تفسـير خـود، ج   172-171، صص»الشريعة« ؛ آجري در20074: ، شماره»المصنف«ر د

آن را روايـت   35و  34: ؛ و ابن حبـان بـه شـماره هـاي    582و 375: ؛ ابويعلي به شماره هاي 223ص 
 .اند كرده
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***  
وکلّ ميسر ملا خلق له، واألعمال باخلواتيم، والسعيد من سعد بقضاء اهللا، والشقی مـن  «: قوله

  .»ضاءاهللاشقی بق
هر كس براي آنچه كه برايش آفريده شده راه آسـاني پـيش پـايش گذاشـته     «: ترجمه

خوشبخت كسي اسـت كـه بـه قضـا و تقـدير      . شده، و كارها به سرانجام و عاقبت آنهاست
  .»خدا خوشبخت است و بدبخت كسي است كه به قضا و تقدير خدا بدبخت است

در آن حـديث  ) ص(د و اينكـه پيـامبر  حديث علي رضي اهللا عنه ذكر ش :شرح عبارت
كار بكنيد، چون هر كس براي آنچـه كـه بـراي    «: »اعملوا فکل ميسر ملا خلق له«: فرمودند

همچنـين از زهيـر، از ابـوزبير،    . »آن آفريده شده، راه آساني پيش پايش گذاشته شده است
بـن مالـك بـن    سـراقه  : از جابر بن  عبداهللا رضي اهللا  عنهما روايـت اسـت كـه جـابر گويـد     

اي رسول خدا، دين ما را برايمان تبيين كن، انگار كه ما حاال آفريـده  : جعشم آمد و گفت
امروز عمل بر اساس چه چيزي است؟ آيا بر اساس چيزي است كه قلم هـا بـا آن   . شده ايم

خشك گرديده و اندازه هاي آن معين شده اند يا بر اساس چيزي است كه در آينده انجـام  
نه، بلكه بر « :»ال، بل فيما جفّت به األقالم، وجرت به املقادير«: فرمود) ص(پيامبر مي شوند؟

آن مـرد  . »اساس چيزي است كه قلم ها با آن خشك شده و اندازه هاي آن معين شده انـد 
سپس ابوزبير چيزي گفت كه من آن را : پس چرا اعمال را انجام دهيم؟ زهير گويد: گفت

اعملوا «: در جواب چه فرمود؟ گفت، فرمـوده اسـت  ) ص(پيامبر: نفهميدم، از وي پرسيدم
اعمال را انجام بدهيد چون براي هـر كـس، راه آسـاني جهـت انجـام اعمـال       «: »فکلٌ ميسر

  .1مسلم آن را روايت كرده است. »پيش پايش گذاشته شده است
إن «: فرمودند) ص(از سهل بن سعد ساعدي رضي اهللا عنه روايت است كه رسول خدا

لرجل ليعمل عمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإنّ الرجل ليعمل عمل أهل ا

                                                
؛ طيالسـي بـه   293و292صـص  3همچنين احمـد در مسـند خـود، ج    . 2648: صحيح مسلم، شماره -1

 737: ؛ و ابن حبان بـه شـماره  6562،6565،6566،6567،6568: ؛ طبراني به شماره هاي1737: هشمار
 .آن را روايت كرده اند
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همانا انسان بر اساس آنچه كه براي مـردم نمايـان   «: »النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة
مي شود عمل اهل بهشت را انجام مي دهد در حالي كه او اهل دوزخ است و همانـا انسـان   
بر اساس آنچه كه براي مردم نمايان مي شود عمل اهل دوزخ را انجام مي دهـد در  حـالي   

و 1.روايـت كـرده انـد   » صـحيحين «بخـاري و مسـلم آن را در   . »كه او از اهل بهشت اسـت 

                                                
؛ مسـلم بـه   2898،4202،4207،6493،6607: قسمتي از حديثي است كه بخاري بـه شـماره هـاي    -1

د روايـت  آن را از سهل بن سع 332ص  5؛ و احمد در مسند خود، ج)12(2042ص  4و ج112: شماره
و مشركان به همديگر برخـورد نمـوده و بـا هـم     ) ص(رسول خدا: لفظ كامل حديث اين است . كرده اند

به سوي اردوگاهش روانه شد و ديگران هـم بـه سـوي اردوگاهشـان     ) ص(پيكار مي كردند، وقتي پيامبر
افـت بـا   مـردي بـود كـه هـر كسـي را از مشـركان مـي ي       ) ص(روانه شدند، و در ميان ياران رسول خدا

رسـول خـدا   . امروز هيچ يك از ميان ما مثـل فالنـي مبـارزه نكـرد    : شمشيرش او را مي زد، كسي گفت
مـن  : مردي از ميان جماعـت گفـت  .  »اما او از اهل دوزخ است«: » أما إّنه من أهل النّـار «: فرمود)ص(

ايستاد، اين يكـي   آن مرد همراه آن يك نفر رفت و هر وقت آن يك نفر مي: راوي گويد. همراهش هستم
. هم همراهش مي ايستاد و هر وقت به سرعت راه مي رفت، او هم همـراهش بـه سـرعت راه مـي رفـت     

ي شمشيرش را در زمين  پس آن يك نفر به شدت زخمي شد وآرزوي مرگ كرد، پس دسته: راوي گويد
خـود را   نصب كرد و تيزي شمشيرش را بين سينه هـايش قـرار داد سـپس خـود را روي آن انـداخت و     

إن الرّجل ليعمل عمل أهل الجّنة فيما يبدو للّناس وهـو مـن   «: آن موقع گفت) ص(پس رسول خدا. كُشت
همانا انسان بر اساس «: »أهل الّنار، وإن الرّجل ليعمل عمل أهل الّنار فيما يبدو للّناس وهو من أهل الجنة

دهد در حالي كه او از اهل دوزخ است  آنچه كه براي مردم نمايان مي شود، عمل اهل بهشت را انجام مي
و همانا انسان بر اساس آنچه كه براي مردم نمايان مي شود، عمل اهل دوزخ را انجام مي دهد در  حـالي  

  .»كه او از اهل بهشت است
؛ و 5784،5798،5799،5806،5825،5830،5891،5952: به شـماره هـاي  » المعجم الكبير«طبراني در 

آن را از طريق حجاج بـن منهـال    6593: همچنين طبراني به شماره. را آورده اندآن  80: بغوي به شماره
همچنـين ابـن   . آورده كه حماد بن سلمه از قيس بن سعد از طاووس از سراقه آن را روايـت كـرده اسـت   

از طريق عطاءبن مسلم، از أعمش، از مجاهد، از سـراقه   6588: ؛ و طبراني به شماره91: ماجه به شماره
در هر دو سند، انقطاعي وجود دارد، و آن هم اين است كه طـاووس و مجاهـد، از   . روايت كرده اندآن را 

 . سراقه حديث را نشنيده اند
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همانـا كارهـا بسـتگي بـه     « :1» إنما األعمال بـاخلواتيم «: بخاري اين عبارت را افـزوده اسـت  
  .»دسرانجام و عاقبتشان دارن

: از عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه روايت شده  كه مي گويد» صحيحين«همچنين در 
 2إن أحدکم يجمع خلقه يف بطن أمة أربعين يوماً«: رسول صادق و مصدوق براي ما نقـل كـرد  

امللک فينفخ فيه الروح، ] إليه[مثّ يکون علقةً مثل ذلک، مثّ يکون مضغةً مثل ذلک، مثّ يرسل 
رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالّذی ال إلـه غيـره، إنّ   3يکتب: بع کلماتويؤمر بأر

أحدکم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتی ما يکون بينه وبينها إلّا ذراع، فيسبق عليه الکتاب، فيعمل 
 ،ی ما يکون بينه وبينها إلّا ذراعار حتار فيدخلها، وإنّ أحدکم ليعمل بعمل أهل النبعمل أهل الن

همانا آفرينش  هـر يـك از شـما تـا     «: 4»فيسبق عليه الکتاب، فيعمل  بعمل أهل اجلنة فيدخلها
چهل روز در شكم مادرش جمع مي شود، سپس مانندآن به لخته خـوني تبـديل مـي شـود     
سپس مانند آن تبديل به پاره گوشتي مي شود سپس فرشته به سوي آن فرستاده مي شود و 

رزق، زمـان مـرگ، عمـل و    : فرشته به چهار چيز امر مي شود روح را در آن مي دمد و آن
سـوگند بـه كسـي كـه معبـودي جـز او       . اينكه آيا او بدبخت است يا خوشبخت، را بنويسد

نيست، يكي از شما عمل اهل بهشت را انجام مي دهـد تـا جـايي كـه ميـان او و بهشـت بـه        
و او عمـل اهـل دوزخ را   اندازه يك دست فاصله مانده، پس تقدير بر او پيشـي مـي گيـرد    

و يكي از شما عمـل اهـل دوزخ را انجـام مـي     . انجام مي دهد آنگاه داخل دوزخ مي شود

                                                
 .آن را روايت كرده است 6607و 6493: به شماره هاي» القدر«بخاري در مبحث   -1

هم آمـده   479ص  11، ج»فتح الباري«را بدان افزوده است همچنان كه در  »نطفةً«ابوعوانه، عبارت  -2
 .است

مفتـوح  » كـاف «مكسـور و  » بـاء « با  »ِبَكتبٍ«همچنين . در اصل نسخه هاي خطي چنين آمده است -3
از طريـق   7454: روايت شده، اما روايت شارح، صحيح تر است، چون در روايتي از بخاري بـه شـماره  

  .يت ابوداود و ديگران چنين آمده استهمچنين در روا. »فَيؤذَنُ بأربع كلمات، فيكتب«: آدم آمده است
: ؛ ابـوداود بـه شـماره   2643: ؛ مسلم بـه شـماره  3208،3332،6594،7454: بخاري به شماره هاي -4

صـفحات   1؛ احمـد در مسـند خـود، ج   76: ؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    2138: ؛ ترمذي بـه شـماره  4708
  .آن را روايت كرده اند 126: ؛ و حميدي به شماره382،414،430
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دهد تا جايي كه ميان او و دوزخ به اندازه يك دست فاصله مانده، پس تقدير بـر او پيشـي   
احاديـث  . »مي گيرد و او عمل اهل بهشت را انجام مي دهد آنگاه داخل بهشـت مـي شـود   

  .و آثار و روايتهاي وارده از سلف صالح در اين موضوع، زيادندوارده 
علما آثـار و روايتهـاي زيـادي را در ايـن     «: 1مي گويد» التمهيد«ابوعمر بن عبدالبر در 

و اهل سنت بر ايمـان و اعتقـاد   . موضوع آورده و متكلمان راجع به آن زياد سخن گفته اند
  .»جر و بحث درباره آنها اتفاق نظر دارندبه اين آثار و و روايتها و ترك مجادله و 

***  
وأصل القدر سر اهللا تعالی فی خلقه، مل يطّلع علی ذلک ملک مقرب، وال نبـی  «: قوله

مرسلٌ، والتعمق والنظر فی ذلک ذريعة اخلذالن، وسلّم احلرمان، ودرجة الطغيان، فاحلذر 
تعالی طوی علم القدر عـن أنامـه،   کلّ احلذر من ذلک نظراً وفکراً ووسوسة، فإنّ اهللا 

 �����m��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��Àl:واهم عن مرامه، کما قال تعـالی يف کتابـه  

مل فعل؟ فقد رد حکم الکتاب، ومن رد حکم الکتاب، کان مـن  : فمن سأل ).٢٣:انبياء(
  .»الکافرين

اصل قدر راز خداوند متعـال در مخلوقـاتش اسـت كـه فرشـته اي مقـرب يـا        «: ترجمه
و تأمــل و انديشــيدن در آن، وســيله خــواري و نردبــان . يــامبري مرســل از آن خبــر نــداردپ

محروميت و پله سركشي است؛ پس شخص بايد خيلـي دوري شـود از اينكـه دربـاره آن،     
تأمل و انديشه و فكر و وسوسه به كار برد، چون خداوند متعال علم قـدر را از محلوقـاتش   

: نهي كرده اسـت، همچنـان كـه در كتـابش مـي فرمايـد      پيچيده و آنها را از جستجوي آن 

m��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��Àl )از آنچه مي كند بازخواسـت  ] خدا[ «): 23:انبياء
پس هر كس سؤال كند، چرا خدا فالن كـار را  . »نمي شود، ولي آنها بازخواست مي شوند

  .»كافران استكرده، حكم قرآن را رد نموده و هر كس حكم قرآن را رد نمايد، از زمره 
  

                                                
  .6/12التمهيد  -1
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  :اصل قدر، راز خداوند در مخلوقاتش است
اصل قدر راز خداوند در مخلوقاتش است و خداست كه به وجود مي آورد  :شرح عبارت

و از بين مي برد، نيازمند مي گرداند و بي نياز مي كند، مي ميرانـد و زنـده مـي گردانـد، و     
قدر، راز خداسـت پـس آن را   : دعلي رضي اهللا عنه گوي. گمراه مي كند و هدايت مي كند

  .كشف مكن

  :عقيده اهل سنت و جماعت راجع به قضيه قدر
عقيده اهـل سـنت و جماعـت در ايـن     . اختالف ميان علما راجع به قضيه قدر، مشهور است

هر چيزي به قضا و تقدير خداست و خداوند متعال، آفريننده افعال : خصوص اين است كه
همانا ما هـر چيـزي را   «): 49:قمر(��m��Þ���ã��������â��á��à���ßl1:بندگان است؛ مي فرمايد

  .»به اندازه آفريديم
و هـر  «): 2:فرقـان ( ��m���Ã���Â����Á�����À��¿��¾l:در جاي ديگري مي فرمايد

خداونـد سـبحان كفـر را بـراي     . »چيزي را آفريده و حد و اندازه اي براي آن تدبير نمـوده 

                                                
: از طريق روايـت ابـوهريره آورده كـه ابـوهريره گويـد      2656: امام مسلم در صحيح خود، به شماره -1

آمدند و راجع به قدر با هم نزاع و اختالف نظر داشـتند، آنگـاه ايـن    ) ص(مشركان قريش نزد رسول خدا

������������m:آيه نازل شد ���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø����×��Ö��Õ��Ô����ã��������â��á��àl )48:قمر-
درد لمس كردن لهيب آتـش را  :] و گفته شود[روزي كه درآتش بر صورت هايشان كشانده شوند، «): 49

؛ ابن ماجـه بـه   2157: ترمذي در سنن خود، به شماره. »همانا ما هر چيزي را به اندازه آفريديم. بچشيد 
؛ و بخاري در كتاب 110ص 27؛ ابن جرير، ج476و444صفحات  2؛ احمد در مسند خود، ج83: شماره

اين حديث، شاهدي از روايت عمـرو بـن شـعيب، از    . آن را روايت كرده اند 19، ص»خلق أفعال العباد«
حـافظ ابـن كثيـر در تفسـير     .آن را آورده است» أفعال العباد«پدرش، از پدر بزرگش دارد كه بخاري در 

يعني خـدا همـه   . در خدا به اين آيه استدالل مي كنندائمه سنت جهت اثبات ق: گويد 457ص  7خود، ج
. چيزها را قبل از به وجود آمدنشان، دانسته و قبل از پديد آمدنشان آنها را نوشته و تقـدير نمـوده اسـت   

اينان به وسيله اين آيه و ديگر آيات مشابه و احاديثي كه در اين زمينه وارد شده اند، باور قدريـه كـه در   
  . 478-11/477»فتح الباري«: نگا. پيدا شدند، را رد كرده اند اواخر عصر صحابه
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. د اما بدان راضي و خشنود نيست وآن را دوسـت نـدارد  كافر ارده كرده و آن را مي خواه
پس از لحاظ تكويني كفر را از كافر مي خواهد و از لحـاظ تشـريعي آن را نمـي پسـندد و     

  .بدان راضي نيست
قدريه و معتزله بااين باور مخالفت كرده و چنين مي پندارند كه خداونـد، ايمـان را از   

آنان بدين خاطر به سوي اين باور فـرار كـرده   . استكافر خواسته، اما كافر كفر را خواسته 
اند تا نگويند خدا كفر را از كافر خواسته و از آن طرف كافر را بـه خـاطر كفـرش عـذاب     

اما اينان با اين كارشان به كسي مي مانند كه از ترس گرماي ظهـر بـه آتـش پنـاه     . مي دهد
ري از آن شـده انـد؛ چـون ايـن     مي برد، چون آنان از چيزي گريخته اند و گرفتار چيز بـدت 

باورشان مسلتزم اين است كه مشيت و خواست كافر بر مشيت و خواست خدا غلبـه يافتـه؛   
ايمان را از كافر خواسـته و كـافر، كفـر را خواسـته، پـس       -بنا به گفته آنان –زيرا خداوند 

 .مشيت و خواست كافر تحقق پيدا كرده و مشيت و خواست خدا تحقق پيدا نكـرده اسـت  
اي اسـت، كـه هـيچ دليـل و      اين عقيده، قبيح ترين و زشت ترين عقيده اسـت و ايـن گفتـه   

  .اساسي ندارد بلكه مخالف دليل است
ــائي ــدبن     1اللك ــاج، از محم ــن حج ــالء اب ــي، از ع ــة، از اوزاع ــت بقي ــق رواي ، از طري

. مردي پيش ما آمد و قدر را تكذيب مي كـرد : عبيدالمكي، از ابن عباس روايت كرده كه
اس در آن روز نابينـا بـود    . او را نزد من بياوريـد : ابن عباس گفت مسـلمانان بـه او   . ابـن عبـ

سوگند به كسـي كـه جـانم در دسـت اوسـت،      : با اين مرد چه كار مي كني؟ گفت: گفتند
اگر به او دسترسي پيدا كنم قطعاً بيني اش را با دندان مي گيـرم تـا آن را قطـع كـنم و اگـر      

شـنيدم كـه مـي    ) ص(د، گردنش را مـي زنـم، چـون از رسـول خـدا     گردنش به دستم برس
يطفن باخلزرج، تصطک أليان مشرکات، وهذا أول شرک فی 2کأني بنساء بنی فهمٍ«: فرمـود 

                                                
ق مـي  .هـ 418او امام و حافظ، ابوالقاسم هبة اهللا بن حسين بن منصور طبري اللكائي، متوفاي سال  -1

 .آمده است 419ص  17، ج» سيرأعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . باشد

المطالـب  «و » المسـند « ولي در . كائي چنين آمده استدر اصل نسخه هاي خطي و بنا به روايت الل -2
 . آمده است» َفهر«، »َفهم«، به جاي »العالية
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اإلسالم، والّذي نفسي بيده ال ينتهي م سوء رأيهم حتی يخرجوا اهللا من أن يقدر اخلير، کما 
رر الشويي من در ميان زنان بني فهم هسـتم كـه خـزرج را طـواف     گ«: »1ّأخرجوه من أن يقد

و ايـن، اولـين شـرك    . مي كنند و در حالي كه مشرك هستند، سرين شان تكان مي خورد
سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، عقيـده و بـاور بدشـان از آنـان     . در اسالم است

، بيـرون مـي آورنـد همـان     دست بردار نيست تا اينكه خدا را از اين كه خير را تقدير نمايد
  .»طور كه او را از اينكه شرّ را تقدير نمايد، بيرون آوردند

. ، از كالم ابن عباس است»و اين اولين شرك در اسالم است تا آخر عبارت«: عبارت
قدر نظام توحيد است، پس هـر كـس خـدا را يگانـه و     : اين گفته موافق اين كالم است كه

  .ر كند، اين انكارش، توحيدش را هم نقض مي كنديكتا بداند ولي قدر را انكا
سوار يـك كشـتي شـديم و بيـرون رفتـيم و در      : روايت كرده مي گويد2عمر بن هيثم

شخص قدري به شـخص مجوسـي   . كشتي يك نفر قدري و يك نفر مجوسي همراه ما بود

                                                
و اسـناد آن بـه خـاطر    . آمده است 625ص  4اين روايت در شرح اصول اعتقاد اهل اصل سنت، ج  -1

ـ    . عنعنه بقية ضعيف است ام ذهبـي  و عالء بن حجاج هم ناشناخته است و كسـي او را ثقـه ندانسـته، و ام
محمد بن عبيد هم كسي است كه جز ابن حبـان كسـي او را   . ضعيف دانستن او را از ازدي نقل كرده است

  .حديث او، ضعيف است: ثقه ندانسته است و ابوحاتم درباره اش مي گويد
از طريق ابومغيره از اوزاعي، از برخـي از بـرادرانش ، از محمـد بـن      329ص  1احمد در مسند خود، ج

همچنـين آن را از طريـق ابـومغيره، از اوزاعـي،     . ي، از عبداهللا بن عباس آن را روايت كرده استعبيد مك
  .عالء بن حجاج، از محمد بن عبيد مكي، از ابن عباس براي ما نقل كرد: روايت كرده كه وي گويد

عالءبـن   اوزاعـي از : از طريق بقية آن را روايت كرده كه وي گويد 238ص» الشريعة«و آجري در كتاب 
المطالـب  « ابن حجر عسقالني در كتـاب  . حجاج، از محمد بن عبيد مكي، از ابن عباس براي ما نقل كرد

 .آن را آورده و آن را به اسحاق بن راهويه نسبت داده است 2936: به شماره» العالية

آمـده و  ، عمرو بن هيـثم  )د(امادر نسخه خطي. چنين آمده است)أ، ب و ج(در سه اصل نسخه خطي  -2
اي  عمرو بن هيثم ناشناخته: آمده است» التقريب«در كتاب . براي ما راجح نشد كه كدام يك درست است

شـايد  . عمرو بن هيثم بن قطن قطعي بصري، ثقه اسـت : همچنين در آن آمده است . ي هشتم است از طبقه
  .دومي، در اينجا مراد باشد
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قـدري  . زماني اسالم مـي آورم كـه خـدا بخواهـد    : ، فرد مجوسي گفت1اسالم بياور: گفت
خدا اراده كـرده  : فرد مجوسي گفت. همانا خدا مي خواهد ولي شيطان نمي خواهد: فتگ

اين شـيطان، چـه   ! و شيطان هم اراده كرده، پس آنچه شيطان اراده كرده، تحقق يافته است
پـس مـن همـراه قـوي ترينشـان      : در روايتي آمده كـه آن مجوسـي گفـت   ! قدر قوي است

  !!هستم
در ميـان حلقـه   2ار حلقه اي ايستاد كه عمرو بـن عبيـد  يك نفر عرب باديه نشين در كن

شترم دزديده شده است، پس برايم از خـدا دعـا   ! اي جماعت: بود، عرب باديه نشين گفت
تو نخواسـتي كـه شـتر ايـن     ! خدايا: عمرو بن عبيد گفت. كنيد كه آن را براي من برگرداند

مـن  : آن اعرابـي گفـت  . انيك نفر دزديده شود، اما دزديده شد، پـس آن را بـه او برگـرد   
همان طـور كـه    -چون مي ترسم: چرا؟ گفت: عمرو بن عبيد گفت. نيازي به دعايت ندارم

مي ترسم كه بخواهد آن را برگردانـد، امـا    -خدا خواست كه دزديده نشود اما دزديده شد
  !!برگردانده نشود

ع كنـد  نظرت چيست اگر خدا هدايت را از من منـ : گفت3مردي به ابوعصام قسطالني
و مرا گمراه گرداند سپس مرا عذاب دهد، آيا اين انصاف و عدالت است؟ ابوعصـام بـه او   

                                                
 .افتاده است) ب(از نسخه خطي) اسالم بياور(»أسلم«عبارت  -1

او عمرو بن عبيد، زاهد و عبادتگذار و قدري، بزرگ معتزله و مرد نحسـت آنـان، ابوعثمـان بصـري      -2
اولين كسي كه در ميان معتزله سخن گفت و عقايـد خـود را اظهـار    : ابن علية درباره اش مي گويد. است

ويـد و از او خوشـش آمـد و    پس عمرو بن عبيد هم همراه او بـه معتزلـه گر  . داشت، واصل بن عطاء بود
شرح حـالش در كتـاب   . ق از دنيا رفت.هـ 144عمرو بن عبيد به سال . خواهرش را به نكاح او درآورد

؛ و ابـن بطـة    4/740،»السـنة « ايـن نقـل را اللكـائي در   . آمده اسـت  104ص6، ج»سير أعالم النبالء«
 .آورده اند 2/386»اإلبانة«در

ايـن سـحنان در   . معلوم نشد و به شرح حالش دسترسي پيدا نكـرديم اين ابوعصام قسطالني براي ما  -3
آن  262-4/261مناظره عبدالجبار همداني و ابواسحاق اسفرايني وجود دارد كه سبكي در طبقـات خـو،  

 . را ذكر كرده است
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، پس خدا حق دارد آن را به هر كـس كـه   1اگر هدايت چيزي باشد، براي خداست: گفت
  .خواهد، بدهد و از هر كس كه خواهد، منع كند
�m��S��R:دخداونـد متعـال مـي فرمايـ    .اينك ادله آن از قرآن سنت بيان مـي شـود  

��a��`���_��̂ ��]���\����[�����Z��Y���X��W��V���U��T

���bl )هـدايتش را مـي   ] از روي جبـر [و اگر مي خواسـتيم، بـه هـر كسـي     «): 13:سجده
ان و   داديم، ليكن اين سخن از جانب من حتمي شده است كه به يقين جهنم را از همه جنيـ

  . »مآكنده ساز] كه به اختيار خالف مي كنند[آدميان 

�m� �e��d��c��b��a��`_���^��]��\��[��Z��Y��X��W

g��f��l )و اگر پروردگار تو مي خواست، قطعاً كساني كه در زمين «): 99:يونس
حال آيا تو مردم را مجبور مـي كنـي كـه    . ايمان مي آوردند] به اجبار[اند همه آنها يكسره 

و شما نمـي  «): 29:تكوير( ��m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl.»مؤمن شوند؟
  .»خواهيد مگر آنكه خدا، پروردگار جهانيان بخواهد

�m���t��s��r��q��p��o��nm��l��k���j��i��hl )ــان ــن را[«): 30:انس ] و اي
���m.»نمي خواهيـد مگـر آنكـه خـدا بخواهـد، قطعـاً خـدا دانـاي حكـيم اسـت           � � � � � � �}��|

��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d�� cb��a��`��_��~

n��l )خدا هر كه را بخواهد بي راه مي گـذارد و هـر كـه را بخواهـد بـر راه      «): 39:انعام
��m��M��L���K��J��IH��G��F��E��D��C���B��A.»راست قرارش مـي دهـد  

��_����VU��T���S��R��Q��P��O��Nl )پس هـر كـه را   «): 125:انعام
واهـد در گمراهـي   بخواهد هدايت كند، سينه اش را براي اسالم مي گشايد، و هر كه را بخ

  .»وا نهد، سينه اش را تنگ و تنگ تر مي گرداند؛ چنان كه گويي در آسمان باال مي رود

                                                
 . 254-1/253، »مدارج السالكين« ؛ و 480-8/475،»مجموع الفتاوي« : نگا -1
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  :منشأ گمراهی، مساوی دانسنت مشيت و اراده با حمبت و رضا است
كـه جبريـه و   . منشأ گمراهي، مساوي دانستن مشيت و اراده بـا محبـت و رضـا اسـت     

سپس با هم اختالف نظر دارند؛ جبريه مي . ر دانسته اندقدريه اين دو را با هم مساوي و براب
تمام هستي به قضا و قدر خداست، پس هستي و آنچه كه در هستي اتفاق مي افتد، : گويند

اما قدريه نفي كنندگان معتقدند كـه  . خدا دوست داشته كه چنان باشد و بدان راضي است
نيستند، پس گناهان مقدر و مقرر  خدا، گناهان را دوست نداشته و مورد رضايت و پسند او

نيستند، يعني قضا و قدر خدا به گناهان تعلـق نـدارد و گناهـان خـارج از مشـيت و خلقـت       
  .خداوند هستند

قرآن و سنت و فطرتهاي سالم و پاك، تفاوت ميان مشيت و محبت را به خوبي نشـان  
  . مي دهند و بر آن داللت دارند

شد و آيات مربوط به محبت و رضا، به قرار زيـر  آيات مربوط به مشيت و اراده، ذكر 
  :است

-��m��`��_��~��}���|l )ــره ــت  « ):205:بق ــاهي را دوس ــاد و تب ــد فس و خداون
  .»ندارد

-��m���n��ut��s���r��ql )و كفر را براي بندگانش نمي پسندد«): 7:زمر«.  
نهـي  خداوند متعال پس از آنكه از شرك و ظلم و گناهان زشـت و گناهـان كبيـره     -

زشـتي همـه   «): 38:اسـراء ( ��m���é��è��ç��æ��å���ä��ã��âl:نمود، مـي فرمايـد  
  .»اينها نزد پروردگارت ناپسند است

إنّ اهللا کـره لکـم   «: روايت شد كه آن حضرت فرمودنـد ) ص(از پيامبر» صحيح«در 
اپسـند  همانا خـدا سـه چيـز را بـراي شـما ن     «: 1»قيل وقال، وکثرة السؤال، وإضاعة املال: ثالثاً

  .»قيل و قال، زياد سؤال كردن، و ضايع گردانيدن مال: دانسته است

                                                
؛ احمد در مسـند  1593: ؛ مسلم به شماره1477،2408،5975،6473،7292: بخاري به شماره هاي -1

؛ نسـائي در  311-310صـص   2؛ دارمي در سنن خود، ج246،249،250،251،255صفحات 4خود، ج
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إنّ اهللا يحب أن يؤخذ برخصه، کما «: مي فرمايند) ص(و در مسند احمد آمده كه پيامبر
همانا خداوند دوست دارد كه به رخصـتهايش عمـل شـود همـان     «: 1»يکره أن تؤتی معصيته

  .»انجام گيرد طور كه ناپسند مي داند كه گناهانش

                                                                                                                     
آمـده؛ طحـاوي در    497ص8،ج»التحفـة «آن گونه كـه در  »السنن الكبري«از كتاب »في الرّقائق«مبحث 

؛ و 460، بـه شـماره   »األدب المفـرد «؛ بخـاري در 3426: ؛ بغوي به شماره233ص4، ج»مشكل اآلثار«
 ،910 ،909 ،904 ،903 ،902 ،901 ،900 ،897: بـه شـماره هـاي    20، ج»المعجم الكبير« طبراني در 

: و مسـلم بـه شـماره   . از طريق روايت مغيره بن شعبه آن را آورده اند 943 ،942 ،913،919،920،930
از طريق روايت ابوهريره آن را با اين لفـظ آورده   360و327صفحات2؛ و احمد در مسند خود، ج1715

رضي لكم أن تعبدوه وال تشركوا بـه شـيئاً، وأن   : إنّ اهللا عزّ وجلّ رضي لكم ثالثاً وكره لكم ثالثاً «: اند
تنصحوا لمن واله اهللا أمركم، وأن تعتصموا بحبل اهللا جميعاً وال تفرّقـوا، وكـره لكـم قيـل وقـال، وكثـرة       

همانا خداوند عز وجل سه چيز را براي شما پسنديده و سه چيز را براي شـما  «: »وإضاعة المال السؤال،
براي شما پسنديده كه او را بپرستيد و چيزي را شريك او نگردانيد، كسي را كـه خداونـد   . نپسنديده است

چنگ زنيـد و  او را سرپرست امور شما گردانيده، نصيحت و خيرخواهي نماييد، و همگي به ريسمان خدا 
قيل و قال، زياد سـؤال  : و براي شما اين سه چيز را ناپسند دانسته است. از همديگر جدا و پراكنده نشويد

؛ و 442: ، شـماره »األدب المفرد«؛ 990ص  2ج» الموطاء«اين روايت در . »كردن و ضايع گردانيدن مال
، تحريم است؛ همچنان كـه در ايـن   مراد از كراهت در اين حديث. آمده است 101: ، شماره»شرح السنة«

ــه آمــده اســت ــزد «): 38:اســرا( ��m���é��è��ç��æ��å�����������ä��ã��âl:آي زشــتي همــه اينهــا ن
بـه كـار   ) ص(و سلف صالح كراهت را در معنايش كه در كالم خـدا و پيـامبر  . »پروردگارت ناپسند است

رام نيست، و ترك آن راجح تر از انجـام آن  رفته، به كار مي بردند اما متأخرين، كراهت را به چيزي كه ح
 .سپس كالم ائمه بر اين اصطالح تازه، حمل مي شد كه اين غلط است. باشد، اختصاص مي دادند

: آن را از طريـق قتيبـه بـن سـعيد روايـت كـرده كـه وي گويـد         108ص  2احمد در مسند خود، ج -1
عمر آن را به طور مرفوع با اين لفظ براي مـا نقـل   عبدالعزيز بن محمد، از عماره بن غزيه، از نافع، از ابن 

همانـا خداونـد دوسـت دارد كـه     «: »إنّ اهللا يحب أن تؤتي رخصه كمـا يكـره أن تـؤتي معصـيته    «: كرد
اين اسناد بنا به شـرط   .»رخصتهايش انجام شوند همان طور كه ناپسند مي داند كه گناهانش انجام گيرند

از طريق قتيبه بن سعيد از عبدالعزيز؛ و قضاعي در  2742،3568: ايو ابن حبان به شماره ه. مسلم است
از طريق سعيد بن منصور از عبدالعزيز آن را روايـت كـرده انـد فقـط      1078: ، به شماره»مسند الشهاب«

ذكـر كـرده   » افراد ثقـه «قضاعي ميان عماره و نافع، حرب بن قيس را افزوده، كه ابن حبان او را در زمره
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و يحيي بـن ايـوب از عبـدالعزيز پيـروي كـرده پـس آن را از       . او مورد پسند است: گويداست و بخاري 

همچنين احمـد  . آن را آورده است 233/1ابن األعرابي در معجم خود،. عماره بن غزيه روايت كرده است
از طريق علي بـن عبـداهللا    347ص  10؛ و خطيب بغدادي در تاريخ خود، ج108ص 2در مسند خود، ج

. ز عبدالعزيز بن محمد، از عماره بن غزية، از حرب بن قيس، از نافع، از ابن عمر آن را آورده انـد مديني، ا
وجـود  ...از طريق احمد بـن أبـان، از عبـدالعزيز    989و988: به شماره هاي» مسند البزار«اين روايت در 

آن را » وسـط المعجـم األ «بـزار و طبرانـي در  : مي گويـد  162ص 3، ج»در مجمع الزوائد«هيثمي . دارد
؛ ابـن منـده در   2و  1/104، »المعجـم األوسـط  «و طبرانـي در . روايت كرده اند و اسناد آن، حسن اسـت 

آن را از چند طريق از عبدالعزيز بن محمـد، از موسـي    12/348/1؛ و ابن عساكر 125/2ق » التوحيد«
را از طريـق هـارون بـن     همچنـين ابـن منـده آن   . روايت كرده اند...بن عقبة، از حرب بن قيس، از نافع 

طبرانـي مـي   . روايت كرده با اين تفاوت كه حرب بن قيس از سند انداخته اسـت ... معروف از عبدالعزيز 
اين حـديث شـواهدي چنـد    . كسي جز دراوردي، ميان موسي و نافع، حرب را ذكر را نكرده است: گويد

إنّ اهللا يحب أن تؤتي رخصـه  «: ه استدارد؛ از جمله حديثي است كه از ابن عباس با اين لفظ روايت شد
همانا خداوند دوست دارد كه به رخصتهايش عمل شـود همـان طـور كـه     «: »كما يحب أن تؤتي عزائمه

؛ ابـونعيم در  11881: بـه شـماره  » المعجم الكبير«طبراني در . »دوست دارد به عزيمت هايش عمل شود
ت كرده اند، و اسـناد آن صـحيح اسـت و ابـن     آن را رواي 990: ؛ و بزار به شماره276ص 6، ج»الحلية«

: مـي گويـد   162ص  3، ج»مجمـع الزوائـد  «هيثمي در . آن را صحيح دانسته است 354: حبان به شماره
يكـي ديگـر از   . و بزار آن را روايت كرده اند، و روايان بزار و طبراني، ثقه اند» المعجم الكبير«طبراني در 

إن اهللا عـز وجـل   «: ه از ابن مسعود با اين لفظ روايت شده استشواهد حديث فوق الذكر، حديثي است ك
همانـا خداونـد دوسـت دارد كـه رخصـت هـايش       « : »يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه

  .»پذيرفته شوند همان طور كه دوست دارد كه به عزيمت هايش عمل شود
ص 2، ج »الحليـة «؛ و ابـونعيم در  »وسطالمعجم األ«ودر 10030: ، به شماره»المعجم الكبير«طبراني در 

از طريق ابومسلم كشي، از معمر بن عبداهللا انصاري، از شـعبه، از حكـم، از ابـراهيم، از علقمـه ، از      101
راجع به معمر بـن عبـداهللا انصـاري ، عقيلـي در     . عبداهللا بن مسعود به طور مرفوع آن را روايت كرده اند

مرفوع بودن حديثش اعتنا نمي شود و اين حـديثش را بـه طـور    به : مي گويد 207ص  2، ج »الضعفاء«
سـپس آن را از طريـق محمـد بـن     . آورده است... مرفوع از طريق ابراهيم بن عبداهللا، از معمر بن عبداهللا 

روح بن عباده از شعبه براي مـا نقـل كـرد كـه شـعبه      : اسماعيل روايت كرده كه محمد بن اسماعيل گويد
اين روايت بر عبـداهللا بـن مسـعود    . ، از علقمه ، از عبداهللا بن مسعود به ما خبر داد حكم، از ابراهيم: گفت

يكي ديگر از شواهد حديث فوق الذكر، حديثي است كه از عايشه با اين لفظ روايـت شـده   . موقوف است
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اللّهم إني أعوذ برضاک من سـخطک، وأعـوذ   «: اين بـود ) ص(از جمله دعاي پيامبر
خـدايا، مـن از خشـم تـو بـه رضـاي تـو، و از        «: 1»مبعافاتک من عقوبتک، وأعوذ بک منک

  .»مجازات و عذاب تو به عفو و بخشش تو و از تو به تو پناه مي برم
ضا از صفت خشم، و به فعـل بخشـش از فعـل    به صفت ر) ص(پس به پناه بردن پيامبر

  .عقوبت بينديش
پناه بردن دوم براي اثر صفت است كه بر آن مترتب . پناه بردن اول براي صفت است 

شده است، سپس همه آن را به ذات خداوند سبحان ربط داده و اظهار داشـته كـه همـه آن    
  .تنها به خداوند بر مي گردد نه به غير خدا

كه خشم و عقوبتي كه از آن پناه مي برم بـه مشـيت و خواسـت تـو واقـع      و بيان داشته 
مي شود و رضا و بخشش تو كه به آن پناه مي برم، نيز به مشـيت و خواسـت توسـت؛ اگـر     
خواستي از بنده ات راضي مي شوي و او را مي بخشي و اگر خواستي از او خشـمگين مـي   

از چيزي كه از آن بدم مي آيد و از تـو  پس پناه بردن من . شوي و او را مجازات مي نمايي
پـس هـر چيـزي    . مي خواهم كه نگذاري شامل حالم شود، نيز به مشيت و خواست توست

كه مورد پسند توست و هر چيزي كه مورد پسـند تـو نيسـت، همـه اش بـه قضـا و مشـيت        
ت پس از آنچه به حول و قوه و عدالت و حكم. واراده توست، پس از تو به تو پناه مي برم

پـس از  . تو واقع مي شود به آنچه كه به حول و قوه و رحمت تو واقع مي شود، پناه مي برم

                                                                                                                     
: »فرائضـه  :ومـا عزائمـه؟ قـال   : إن اهللا يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، قلـت «: است

همانا خداوند دوست دارد كه به رخصتهايش عمل شود همان طور كه دوست دارد كه به عزيمت هايش «
 7، ج »الثقـات «ابن حبـان در  . »فرائض و واجبات خدا: عزيمت هايش كدامند؟ فرمود: گفتم. عمل شود

آن را روايـت كـرده    1718ص5، ج »الكامـل «؛ و ابن عدي در »األوسط«؛ طبراني در 186-185صص 
از ديگر شواهد حديث مـذكور ،  . در سند آن، عمر بن عبيد فروشنده خمر وجود دارد كه ضعيف است. دان

آن را روايت كرده و سـندآن   421ص 2، ج » الكني«حديثي است كه از انس روايت شده كه دوالبي در 
 .ضعيف است

 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1
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غير تو به غير تو پناه نمي برم و از چيزي كه از غير مشيت و خواست تو صادر مي شـود بـه   
  .تو پناه نمي برم، بلكه هر چيزي كه واقع مي شود از طرف توست

كلمات و عبارات هسـت جـز كسـاني كـه در     توحيد و معارف و عبوديتي كه در اين 
   1.دانش نسبت به خدا و معرفت خدا و معرفت عبوديت او ريشه دارند، كسي نمي داند

چگونه خدا، چيزي را اراده مي كند ولي بـدان راضـي نيسـت و آن را    : اگر گفته شود
دوست ندارد؟ و چگونه آن را مي خواهد وآن را به وجود مي آورد؟ و چگونـه خواسـت   

  دا نسبت به آن و ناپسند دانستن خداوند نسبت به آن با هم جمع مي شود؟خ
اين سؤال همان چيزي است كـه انسـانها بـه خـاطر آن فرقـه      : در جواب گفته مي شود

  .فرقه شده و طريقه و منهج و اقوالشان متضاد و مختلف اند
ه و چيزی چيزی را که برای خود اراده کرد: آنچه که خدا اراده کرده، دو نوع است

  :را که برای غير خود اراده کرده است
  :بدان كه آنچه خدا اراده كرده دو نوع است

. چيزي را كه براي خود اراده كرده و چيزي را كه براي غيـر خـود اراده كـرده اسـت    
. آنچه كه براي خود اراده كرده، ذاتاً مطلوب و مورد پسند خداست و در آن، خيـر هسـت  

  .رد نظر خداستپس اين چيز، مقصود و مو
و آنچه كه براي غير خود اراده كرده، گاهي مقصـود اراده كننـده نيسـت و از جهـت     
نگاه به ذاتش بـراي او مصـلحتي در آن نيسـت هـر چنـد وسـيله اي بـراي مقصـود و مـراد          

پس اين چيز از جهـت ذات خـدا، مكـروه و ناپسنداسـت و از جهـت منجـر       . خداوند است
پس در آن دو چيـز جمـع   . اراده و خواست خداوند است شدن و رسيدن به مرادش، مورد

  : مي شود
  

                                                
شـفاء  «ابن قـيم ايـن حـديث را در كتـاب     . كنيدمراجعه  255-1/254،»مدارج السالكين«به كتاب  -1

به طور مفصل، شرح نموده است بدان جا مراجعه شود، چون خيلـي بـا ارزش    273-272، صص»العليل
 .است
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  . ناپسند بودن و مكروه بودن آن براي خدا -1
  . اراده خدا -2

اين . و اين دو با هم منافات و تعارض ندارند چون هر كدام به چيز جداگانه ربط دارد
و بـه قطـع   . است همانند داروي بدبو است، وقتي خورنده دارو مي داند كه شفاي او در آن

عضو كسي كه بدنش به تحليل رفته است، وقتي كه آن شخص مي داند كه قطع آن عضـو  
يا مانند طي مسافت بسيار سـخت اسـت،   . سبب مي شود كه ساير اعضاي بدنش سالم بماند

وقتي فرد مسافر مي داند كه اين كار وي را به مقصود و هدف و چيزي كـه مـي خواهـد و    
بلكه انسان عاقل به ترجيح دادن اين كار سخت و ناپسند و اراده . نددوستش دارد، مي رسا

آن با ظن راجح اكتفا مي كند هر چند سرانجام ان كار از روي پنهان ماند، حاال نسـبت بـه   
كسي كه سرانجام كار از وي پوشيده نيست و ترسي از سرانجام كـار نـدارد، چگونـه بايـد     

د مي داند و بدان راضي نيست و اين امر بـا اراده  باشد؟ پس خداوند سبحان چيزي را ناپسن
و خواست خدا جهت تحقق آن كار به خاطر غير خود، و سبب بودن آن براي كـاري كـه   

  . مورد پسند خداست، هيچ منافاتي ندارد
  :از جمله اين موارد، مي توان به چند نمونه اشاره كرد

اديان و اعمال و اعتقـادات و   موجودي كه ماده فساد و تباهي. خداوند ابليس را آفريد
موجودي كه سبب شـقاوت و بـدبختي بسـياري از بنـدگان خداونـد اسـت و       . اراده هاست

  .سبب مي شود بندگان خدا كاري كنند كه پروردگار را به خشم مي آورد
موجودي كه دائماً تالش مي كنـد تـا خـالف آنچـه كـه خـدا دوسـتش دارد و بـدان         

با اين وجود، همين ابليس وسيله اي براي بسـيار از كارهـاي   . راضي است، به وقوع بپيوندد
مورد پسند و رضايت خداوند است كه اين كارها زماني تحقـق پيـدا مـي كنـد كـه ابلـيس       

  .پس وجود ابليس نزد خدا دوست داشتني تر از عدم آن است. آفريده شود
ي يكي ديگر از اين موارد، اين است كـه قـدرت پروردگـار جهـت آفـرينش چيزهـا      

خداوند ايـن موجـودي كـه خبيـث تـرين و بـدترين       . متضاد، براي بندگان آشكار مي شود
موجـودي كـه سـبب هـر شـرّ و بـدي اسـت و در مقابـل ذات         . موجودات است، را آفريـد 
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آن ذاتي كه پاك ترين و پاكيزه تـرين و شـريف تـرين موجـودات     . جبرئيل قرار مي گيرد
است خـدائي كـه آفريننـده ايـن موجـود و آن      ارجمند . است و ماده هر خير و نيكي است

همچنين قدرت در آفـرينش شـب و روز، درد و درمـان، زنـدگي و مـرگ،      . موجود است
  .خوب و بد، نيك و زشت، و خير و شّر، براي بندگان خدا آشكار مي شود

اين موارد، بهترين و بزرگ ترين دليل بـراي كمـال قـدرت و عـزت و فرمـانروايي و      
او موجودات متقابل و متضـاد را آفريـده و آنهـا در مقابـل يكـديگر       تسلط خداست، چون

پس موجود نبودن بعضـي از  . قرار داده و آنها را مورد تصرف و تدبير خود قرار داده است
اين آفريده ها به طور كلي سبب تحقق نيافتن حكمت و كمال تصرف و تدبير خداوند مي 

  .گردد
چيـره  ( اسـماءقهري خداونـد همچـون قهـار     يكي ديگر از اين نمونـه هـا ظهـور آثـار    

سخت ( ، شديد العقاب )ضرر رسانده( ، ضار )عادل( ، عدل )انتقام گيرنده(، منتقم )شونده
داراي انتقـام  (، ذي البطش الشـديد  )سريع محاسبه كننده(1، سريع الحساب)مجازات كننده

مي باشـد، چـون   ) نندهخوار ك(، و مذلّ )پايين آورنده، خوار كننده(، خافض )و زور شديد
اين اسماء و افعال ، كمال است و حتماً بايد چيزهايي كه اين اسماء و افعال بدانها تعلق مـي  

و اگر جنيان و آدميان، سرشـت فرشـتگان   . گيرد و بدانها مربوط مي شود، وجود پيدا كنند
  .را مي داشتند، اثر اين اسماء ظاهر نمي شد

آثار نامهاي خداوند است كـه در بردارنـده حلـم و     يكي ديگر از اين نمونه ها، ظهور
بردباري و عفو و بخشش و ستر و گذشتن از حق خـود و دادن حـق خـود بـه هـر كـس از       

و اگـر خداونـد چيزهـايي كـه مـورد پسـندش نيسـت امـا         . بندگانش كه بخواهد، مي باشد
فايـده هـا   اسباب و وسايل ظهور آثار اين اسماء هستند را نمـي آفريـد، ايـن حكمـت هـا و      

لو مل تذنبوا، «: به اين مطلب اشاره كرده آنجا كه مـي فرمايـد  ) ص(پيامبر. تحقق نمي يافت

                                                
، »آمده و آنچه در اينجا ذكـر شـده، از مـدارج السـالكين    » سريع العقاب«در اصل نسخه هاي خطي،  -1
 .گرفته شده است 2/195
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اگر شـما گنـاه نمـي كرديـد،     «: 1»لذهب اهللا بکم، وجلاء بقوم يذنبون، ويستغفرون، فيغفر هلم
خداوند شمارا از بين مي بـرد و كسـاني را مـي آفريـد كـه گنـاه كننـد و طلـب مغفـرت و          

  .»ايند، پس خداوند هم آنان را مي بخشيدبخشش نم
يكي ديگر از اين نمونه ها، ظهور آثار اسـماء حكمـت و علـم اسـت، چـون خداونـد       

كسي است كـه چيزهـا را در جاهـاي خـود مـي گـذارد و آنهـا را در        . حكيم و آگاه است
خداوند چيزي را به غير جاي خـودش نمـي گـذارد و    . مكانهاي شايسته شان قرار مي دهد

را در غير مكان شايسته اش كه كمال علم و حكمت و آگاهي اش اقتضـاي آن را مـي    آن
پس خدا مي داند كه پيامهاي خود را كجا قرار دهـد و مـي دانـد كـه     . كند، قرار نمي دهد

چه كسي براي قبول اين پيام ها، صالحيت دارد و خداوند را به خاطر اين كه ايـن پيـام هـا    
كند و مي داند كه چه كسي براي قبول اين پيام ها صالحيت به او رسيده، شكرگزاري مي 

پس اگر خداوند چنين مقدر مي نمود كه اين اسباب ناپسند بـه وجـود نياينـد، قطعـاً     . ندارد
حكمت هاي زيادي تعطيل مي شد و تحقق نمي يافت و مسلماً مصلحت هاي بـي شـماري   

  . از بين مي رفت
در آن شرّ وجود دارد، تعطيـل مـي شـدند و بـه     و اگر آن اسباب تنها به خاطر اين كه 

وجود نمي آمدند، قطعاً خيري كه بزرگ تر از شرّ موجود در آن اسباب است، تحقق نمي 
  . يافت

اين به خورشيد و باران و بادها مي ماند كه در آنها مصلحت هـا و منـافعي هسـت كـه     
  .بسيار بيشتر و بيشتر از ضررهاي موجود در آنها مي باشد

                                                
؛ و 2526: ؛ ترمذي به شماره 309-305صفحات  2؛ احمد در مسند خود، ج2749 :مسلم به شماره -1

در همين بـاب، احمـد در   . از طريق روايت ابوهريره آن را آورده اند 1295و1294: بغوي به شماره هاي
لو ال أنكم تذنبون لخلـق  «: حديثي را از طريق ابوايوب با اين لفظ آورده است 414ص  5مسند خود، ج

اگر شما گناه نمي كرديد، مسلماً خداوند كسـاني را مـي آفريـد كـه گنـاه      «: »يذنبون، فيغفر لهـم  اهللا خلقاً
سـنن  «؛ 2748: ، شـماره » صـحيح مسـلم  «اين حـديث در  . »بكنند، پس خداوند هم آنان را مي بخشيد

 .آمده است 217ص  4، ج»تاريخ بغداد«؛ و 3539: ، شماره»الترمذي
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مله اين موارد، حصول عبوديت متنوع است كه اگر ابليس آفريده نمي شد، اين از ج 
مثالً عبوديت جهاد از دوست داشتني ترين عبوديت هـا در  . عبوديت ها حاصل نمي شدند

  .نزد خداوند سبحان است
اگر همه انسانها مؤمن مي بودند، اين عبوديت و توابع آن از قبيـل دوسـت داشـتن بـه     

مني كردن به خاطر خدا عبوديت امر به معروف و نهي از منكر، عبوديـت  خاطر خدا و دش
صبر و شكيبايي و پيروي نكردن از هواهاي نفساني، ترجيح دادن چيزهايي كه مورد پسـند  
خداست، عبوديت توبه و استغفار، عبوديت پناه بردن به خـدا از ايـن كـه او را از دشـمنش     

محافظت كند، و ديگر حكمت هايي كه عقل بشـري  پناه دهد و او را از نيرنگ و اذيت او 
  .از درك آنها ناتوان است، حاصل نمي شدند

آيا وجود اين حكمت ها بدون ايـن اسـباب ممكـن مـي بودنـد؟ ايـن       : اگر گفته شود
سؤال، سؤالي غلط و نادرست است، و فرض ملزوم، بدون الزمـه اش اسـت؛ ماننـد فـرض     

  .ون محرِّك، فرض توبه بدون توبه كنندهوجود پسر بدون پدر، فرض وجود حركت بد
پس وقتي اين اسباب از آن جهـت كـه منجـر بـه حكمـت هـايي مـي        : اگر گفته شود

شود، اراده شده، پس آيا از اين جهت مورد رضايت و پسند خدا هست يـا خيـر از تمـامي    
اين سؤال از دو جهت پاسخ داده : جهات مورد پسند خدا نيست؟ در جواب گفته مي شود

  :   شود مي
از جهت پروردگار، كه آيا اين اسباب از آن جهت كه منجـر بـه چيزهـايي مـي      -اول

شود كه خدا دوستشان دارد و مورد پسند خدا هستند، خود اين اسباب هم مورد پسند خدا 
  هست هر چند خداوند ذات اين اسباب را دوست ندارد؟

نسبت به اين اسـباب ، جـايز    از جهت بنده، كه آيا رضايت خدا از اين جهت نيز -دوم
  .است يا خير؟ اين سؤال، سؤال به جايي است

بدان كه همه شرّها به عدم خير و عدم اسبابي كه منجر به خير مي شوند، برمي گردد، 
هـاي   ماننـد نفـس  . كه شرّ از اين جهت شرّ است اما از جهت صرف وجـودش، شـرّ نيسـت   

د، خير است و شرّ تنها بر اثر قطـع خيـر   ناپاك و بد كه وجودشان از آن جهت كه موجودن
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از آنها، برايشان حاصل مي شود، چون اين نفس ها در اصل، متحـرك آفريـده شـده انـد،     
كه اگر به وسيله علم و الهام خير ياري شوند، به سوي خير حركت مي كنند و اگر به حال 

ايـن   و حركـت . خود رها شوند، در طبيعت و سرشت خود برخالف آن حركت مي كننـد 
نفس ها از آن جهت كه حركت است، خير است و شرّ تنها به خاطر اضافه شدن به چيـزي  

  .ديگر حاصل مي شوند؛ نه از آن جهت كه حركت است
پس اگـر  . شرّ يعني گذاشتن چيزي در غير جاي خودش. و شرّ نيز همه اش ظلم است

ت شـرّ در شـرّ،   پس معلوم شد كـه جهـ  . اين چيز در جاي خود گذاشته مي شد، شرّ نيست
  .نسبي و در صورت اضافه شدن به چيز هاي ديگر است

به همين خاطر عقوبات و مجـازاتي كـه در جـاي خـود گذاشـته مـي شـوند، در ذات        
باشند با توجه  خودشان، خير هستند هر چند نسبت به موردي كه بر آن جاري شده، شرّ مي

د درد يعني لذت را قبـول مـي   به درد و ناراحتي كه براي آن حاصل شده و طبيعت آن، ض
پس آن درد  به نسبت آن، شرّ است اما بـه نسـبت فاعـل ايـن     . كرد و استعداد آن را داشت

همانـا  . مجازات ها و عقوبات از آن جهت كه آنها را در جاي خود قـرار داده، خيـر اسـت   
ون خداوند سبحان شرّ محض را از تمامي جهات و به تمامي اعتبارات، نيافريـده اسـت، چـ   

درباره خداوند ممكن نيست كه چيزي را اراده كنـد كـه از   . حكمت خدا اين را نمي طلبد
ايـن  . تمامي جهات، فساد و شرّ در آن باشد و در آفرينش آن به هيچ وجه مصلحتي نباشـد 

از روشن ترين محاالت است؛ چون خداوند متعال همه خيرها به دست اوست و شـرّ بـه او   
و شرّ تنهـا بـه خـاطر منسـوب     . ه خدا تعلق دارد، همه اش خير استتعلق ندارد بلكه آنچه ب

. نشدن به خدا و اضافه نشدن به او، حاصل مي شود و اگر به خدا اضافه مـي شـد شـرّ نبـود    
  .پس منقطع شدنِِ نسبت شرّ به خداست كه آن را شرّ گردانيده است

اظ مشـيت منقطـع   نسبت شرّ به خدا هم از لحاظ آفرينش و هم از لحـ : اگر گفته شود 
شـرّ از ايـن جهـت، شـرّ نيسـت، چـون وجـود آن از        : نشده است، در جواب گفته مي شود

جانب خداست و شرّ از اين جهت كه از جانب خداست، شـرّ نيسـت، و شـريِ كـه در آن     
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است به خاطر ياري نشدن به وسيله خير و اسباب خيـر  حاصـل مـي شـود و عـدم، چيـزي       
  .ب شود كه خير به دست اوستنيست تا اين كه به كسي منسو

و إمداد ) آماده كردن(، إعداد )به وجود آوردن(إيجاد : اسباب خير سه چيزند
  ):ياري كردن(

: اگر مي خواهي اين مطلب بيشتر توضيح داده شود، پس بدان كه اسـباب خيـر سـه چيزنـد    
 پـس بـه وجـود   ). يـاري كـردن  (و إمـداد  ) آمـاده كـردن  (، إعـداد  )به وجودآوردن(إيجاد 

آوردن شرّ خير است، چون اين به وجـود آوردن از جانـب خداسـت و بـه او مربـوط مـي       
پس اگر آماده كـردن و يـاري   . همچنين آماده كردن و كمك كردن آن، خير است. شود

كردن در آن صورت نگيرد، به سبب اين عدمي كه به فاعل  بر نمي گردد و تنها ضد عدم 
  .صل مي شودبه فاعل بر مي گردد، شرّ، حا) وجود(

چرا وقتي آن را به وجود آورده، آن را ياري نكرده است؟ در جـواب  :اگر گفته شود
حكمت مقتضي به وجود آوردن و ياري كردن آن نشده، بلكه تنها مقتضي : گفته مي شود

پـس بـه وجـود آوردن آن، خيـر      1.به وجود آوردن آن و ترك ياري كردن آن شده است
  .دن آن ، واقع شده استاست و شرّ به خاطر ياري نكر

پس چرا تمـامي موجـودات را يـاري نكـرده اسـت؟ در جـواب بايـد        : اگر گفته شود
سؤال كننده گمـان مـي كنـد برابـري ميـان      . اين سؤال، سؤال غلط و نادرستي است: گفت

بلكه نهايت حكمـت در ايـن   ! موجودات، حكيمانه تر است و اين عين جهل و ناداني است
در آفرينش هر نوع از اشياء، تفاوت و فرق نيست و تفـاوت  . زهاستتفاوت عظيم ميان چي

تنها به خاطر اموري عدمي حاصل مي شود كه آفرينش بدان تعلق نبسـته اسـت و گرنـه در    

                                                
حكمـت، مقتضـي بـه وجـود آوردن و     «هر چه : اين است 200ص  2، ج»مدارج السالكين«عبارت  -1

ياري كردن آن شده، خداوند سبحان آن را به وجود مي آورد و آن را ياري مي كند و آنچه كـه حكمـت،   
مقتضي به وجود آوردن و ترك ياري كردن آن شده، خداوند با حكمت خود آن را به وجود مـي آورد و  

 .»دبا حكمت خودآن را ياري نمي كن
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اگر اين مطلب برايـت دشـوار اسـت و آن را    . آفرينش موجودات تفاوت و اختالف نيست
  :عه كنآن گونه بايد فهم نكردي، پس به اين گفته شاعر مراج

  إذا مل تستطع شيئاً فدعه
  1وجاوزه إلی ما تستطيع

هر گاه چيزي را نتوانستي، آن را رها كـن و از آن بگـذر و بـه چيـزي روي آور كـه      «
  .»مي تواني

چگونه خدا چيزي را براي بنده اش مي پسـندد ولـي او را بـر آن چيـز     : اگر گفته شود
ردن او بر آن چيز، مسـتلزم از بـين   چون ياري ك: ياري نمي كند؟ در جواب گفته مي شود

رفتن امري محبوب  و موردپسند خدا مي باشد كه عظيم تـر و بهتـر از حصـول آن طـاعتي     
و گـاهي حصـول آن طاعـت از جانـب خـدا، در      . است كه براي بنـده اش پسـنديده اسـت   

بردارنده مفسده اي است كه از نظر خدا ناپسندتر و زشت تر از دوست داشـتن آن طاعـت   
m����y: خداوند متعال در اين آيه به همين مطلب اشـاره مـي كنـد   . انب خدا مي باشداز ج

���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z���©l ) ــه ): 46:توب
و اگر آنها عزم بيرون رفتن داشتند، قطعاً براي آن ساز و برگي تـدارك مـي ديدنـد ولـي     «

پـس  . »بازداشـت ] ب توفيـق بـا سـل  [ خداوند بيرون شدن آنها را خوش نداشت پس آنها را 
كه طاعت و ) ص(خداوند سبحان خبر داده كه او بسيج شدن آنها براي جنگ همراه پيامبر

پس چون بسيج شدن آنها را خوش نداشـت، در نتيجـه آنـان    . عبادت است، خوش نداشت
  .باز داشت) ص(را از پيامبر

                                                
اين شعر از آنِ سواركار دلير، صاحب ماجراهاي مشهور در زمـان جاهليـت و اسـالم، آن صـحابي       -1

اين بيت شعر از قصيده وي مي باشد كـه مطلـع آن، چنـين    . جليل القدر، عمرو بن معديكرب زبيدي است
  :است

  يؤرقني وأصحابي هجوع  أمن ريحانة الداعي االسميع
  .»كننده شنوا مرا بيدار مي كني در حالي كه همراهانم در خوابندآيا از جانب ريحانه صدا «

  .مراجعه كنيد 136-135به شعرش ، صص 
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) ص(اه پيـامبر سپس خداوند بلندمرتبه برخي از مفاسدي كه بر بيرون رفتن شـان همـر  
 �m���¾±��°��¯��®�����¬��«��ªl: مترتب مي شد، اظهار داشته مـي فرمايـد  

اگر بـا شـما بيـرون آمـده بودنـد، جـز ترديـد و شـرّ و تبـاهي در كارتـان نمـي            «): 47:توبه(
؛ يعنـي تبـاهي و   »و در بين شما رخنه مـي كردنـد  «: �m���¾��³��²l، »افزودند

  .شرّ را ميانتان مي انداختند
�m´�������¾��º¹��¸��¶��µl )ــه ــي   «): 47:توبـ ــه مـ ــه و فتنـ تفرقـ

يعني كساني كه حرف هاي آنان را . »انداختند، و در ميان شما براي خود جاسوساني دارند
  .قبول و خواسته هايشان را اجابت مي كردند

پس از رفتن اينان به جنگ و قبول آنها براي اين كار، شرّ و بدي به وجـود مـي آورد   
از مصلحت بيرون رفتن شان است؛ از اين رو حكمت و رحمـت خـدا مقتضـي      كه بزرگتر

  .آن شد كه خداوند آنان را از رفتن به جنگ باز دارد
  .اين مثال را اصلي قرار بده و موارد زير را بر آن قياس كن

اما جهت دوم، كه از جهت بنده است؛ اين هم ممكن و بلكه واقع شـده اسـت، چـون    
ر و گناهان بدش مي آيد و آنها را از آن جهت كه فعل بنده اسـت و بـه   بنده از فسق و فجو

ولي به علم و تقدير و مشـيت  . وسيله كسب و اراده و اختيار او واقع شده، ناخوش مي دارد
يعني به آنچه از جانب خداسـت، راضـي   . و اراده و امر تكويني خدا راضي و خشنود است

گروه . اين عقيده گروهي از عارفان است. ستو از آنچه از جانب خودش است، ناراضي ا
ديگري گناهان و فسق و فجور را به طور مطلق ناخوش و ناپسند مي دارند البته گفتـه شـان   
به همين عقيده گروه قبل بر مي گردد، چون اين كـه كراهـت و ناپسـند داشـتن گناهـان و      

و تقدير و مشـيت و  فسق و فجور را به طور مطلق مي آورند، منظورشان آن نيست كه علم 
  .اراده خدا را هم ناخوش مي دارند

راز مطلب در اين است كه آنچه از گناهان و فسـق و فجـور بـه خداونـد مربـوط مـي       
  .شود، مكروه و ناپسند نيست و آنچه به بنده مربوط مي شود، مكروه و ناپسند است
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در جـواب  . چيزي از گناهان و فسق و فجور به بنده مربوط نمـي شـود  : اگر گفته شود
اين جبر باطلي است كه صاحب اين عقيده از اين جـاي تنـگ نجـات نمـي     : گفته مي شود

اهـل  . و فرد قدري و منكر به نجات از اين جـاي تنـگ نزديكتراسـت تـا فـرد جبـري      . يابد
سنت، ميان قدريه و جبريه هستند و از هر دو شانس بيشتري براي نجات از اين جاي تنـگ  

  .دارند
پشـيماني و توبـه بـا وجـود حكمـت در تقـدير  گناهـان و بـا وجـود           :اگر گفتـه شـود  

ايـن  : پايندگي و مشيت نافذ خداوند چگونـه سـازگاري دارد؟ در جـواب گفتـه مـي شـود      
ايرادي است كه تنها كسي كه بصيرتش در حقيقت چيزهـا كـور شـده، آن را مطـرح مـي      

ر خداونـد اسـت، طاعـت و    او آن افعال را صرفاً به خاطر اينكه موافـق مشـيت و تقـدي   . كند
. اگر از امر خدا سرپيچي كنم، از اراده خدا اطاعـت نمـوده ام  : عبادت مي داند و مي گويد

  : در همين زمينه گفته شده است
  هأصبحت منفعالً ملا ختتار

ي، ففعلي کلّه طاعات1 من  
به خاطر آنچه كه به خاطر من اختيار مي كني، متأثر شدم، پـس همـه كارهـاي مـن،     « 

  .»اعت استط
اينان از همه مخلوقات چشم بصيرت شان كورتر است و از همه انسانها نسبت به خـدا  
و احكام تشريعي و تكويني خدا جاهل ترند، چون طاعت آن است كه موافق امـر دينـي و   

  .تشريعي خدا باشد نه موافق تقدير و مشيت
ن مطيـع خداونـد   و اگر موافقت تقدير و مشيت، طاعت بود مسلماً ابليس بـزر گ تـري  

. بود و قطعاً قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و قوم فرعون، همه شـان مطيـع بودنـد   
  . اين، نهايت جهل و ناداني است

                                                
وي شـاعر  . آن را به ابن اسـرائيل نسـبت داده اسـت    8/257، »الفتاوي« شيخ االسالم ابن تيميه در  -1

شـرح  . ق مي باشد.هـ 677مشهور، نجم الدين محمد بن سوار بن اسرائيل بن خضر شيباني، متوفاي سال 
 .آمده است 5/316، »العبر«حالش در كتاب 
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اما وقتي انسان بنده ناتواني خود و تأثير تقـديرات در خـود و كمـال فقـر و نيازمنـدي      
تـي در يـك چشـم بـه     اش به پروردگار و عدم بي نيازي اش از محافظت و حمايت خدا ح

پس ارتكـاب  . هم زدن، درك كرد، اين حالت به وسيله خداوند است نه به وسيله خودش
فـيب  «گناه از وي در چنين حالتي به طور قطع ممكـن نيسـت، چـون پناهگـاه محكمـي از      

پس به كمك من مي شـنود و مـي بينـد و نيـرو     «: »يسمع، ويب يبصر، ويب يبطش، ويب يمشي
امـا اگـر از ايـن    . بنابراين در اين حالت، گناه از وي تصور نمـي شـود  . »دارد و راه مي رود

حالت محروم شود و به حال خويش رها شود، حكم نفـس بـر وي چيـره مـي شـود، و آن      
و . موقع تورها و دام ها بر روي او گذاشته شده شكاري ها بـه سـوي او فرسـتاده شـده انـد     

ع پشيماني و توبه و بازگشت به سـراغش  وقتي ابرهاي آن حالت از وي دور شدند، آن موق
مي آيند چون در هنگام گناه به دست خودش از پروردگارش محـروم اسـت، پـس وقتـي     
ــه وســيله     ــع ب ــه او دســت مــي دهــد، آن موق ــت ديگــري ب ــت از او دور شــد، حال آن حال

  .پروردگارش مانده نه به وسيله خودش

سند است و آنچه كه آنچه كه از جانب خداوند مقرر كننده، مورد رضايت و پ
  :   مورد رضايت و پسند نيست و بايد آن را زشت و ناپسند دانست

وقتي كفر به قضا و تقدير خداست و از طرفي به ما امر شده كـه بـه قضـاي    : اگر گفته شود
  خدا راضي شويم، پس چگونه آن را انكار كنيم و از آن بدمان آيد؟

بـه آنچـه كـه خـدا مقـرر و مقـدر مـي         اوالً؛ ما به راضـي بـودن  : در جواب مي گوييم
چنـين چيـزي در قـرآن و سـنت وارد نشـده اسـت، بلكـه برخـي از         . گرداند، امر نشده ايـم 

اموري كه از جانب خداوند مقرر كننده است، مورد رضايت و پسند است و برخي از آنهـا  
نـد  مورد رضايت و پسند نيست و بايد آن را زشت و ناپسند دانست همچنان كه خود خداو

به قضاي آن راضي نيست بلكه برخي از آنچه مقرر نموده، مورد پسندش نيسـت؛ همچنـان   
  .كه چيزهايي كه مقرر شده اند، مورد نفرت و نكوهش است

يكي قضاي خدا؛ كه فعلي است قائم به ذات خدا، و ديگـر  : دوماً؛ اينجا دو چيز است
پس قضا همه . خداوند جداستامر قضا و مقرر شده؛ كه آن كاري است انجام شده كه از 
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اش، خير و عدالت و حكمت است و همه اش مورد رضايت اسـت و بايـد نسـبت بـه آنهـا      
دسـته اي مـورد رضـايت انـد و     : و امر قضا و مقرر شده دو دسـته انـد  . ابراز خشنودي كرد

  .دسته اي مورد رضايت نيستند
  : سوماً؛ قضا، دو جهت دارد

  .قضا از اين جهت مورد رضايت استتعلق و نسبت آن به خدا، كه  -1
دسـته  : تعلق و نسبت آن به بنده، كه قضا از اين جهت به دو دسته تقسيم مي شـود  -2

  . اي كه مورد رضايت است و دسته اي مورد رضايت نيست
از آن جهت كـه خداونـد آن را مقـدر و    : اين عمل دو جهت دارد. قتل نفس: مثال آن

است و اين عمل كشتن را اجل و زمان معين مـرگ مقتـول   مقرر نموده وآن را اراده كرده 
و پايان عمرش قرار داده، بدان راضي هستيم و از آن جهت كه از قاتل صادر شده و او آن 
را انجام داده و به اختيار خود بدان اقدام نموده و بـا ايـن عمـل خـود از خداونـد نافرمـاني       

  .كرده، از آن بدمان مي آيد و بدان راضي نيستيم
  .تا آخر كالمش» ...  والتعمق والنظر فی ذلک ذريعة اخلذالن«: گفته طحاوي

  :زياد سخن گفنت در قدر، وسيله رسوائی است
زيـاده  : معناي عبارت ايـن اسـت  . تعمق، به معناي زياده روي در خواستن چيزي است

ني ذريعه، يع. روي در طلب قدر و فرو رفتن در بحث راجع به آن، وسيله خواري مي باشد
خـذالن  «همچنين . در زبان عربي معاني نزديك به هم دارند» ذريعه و درجه و سلّم«. وسيله

، معنايشان نزديك به هم است، اما خذالن متضاد نصـر، حرمـان متضـاد    »و حرمان و طغيان
  .ظفر و طغيان متضاد استقامت است

يد از تأمل و تفكر با«: »فاحلذر کلّ احلذر من ذلک، نظراً وفکراً ووسوسةً«: گفته طحاوي
  .»و وسوسه در مسئله قدر، به طور جدي اجتناب كرد

نـزد آن  ) ص(افرادي از ياران پيـامبر : از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه گويد
ما در درونمان چيزي را احساس مي كنيم كه هـر يـك از   : حضرت آمدند و از او پرسيدند

آيـا آن را احسـاس كرديـد؟    : فرمود) ص(پيامبر. ردما ابا مي كند از اينكه آن را بر زبان آو
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مسـلم آن را  . »آن، صـريح ايمـان اسـت   «: »صريح اإليمـان  ذاک«: فرمـود 1].آري: گفتنـد [
  2.روايت كرده است

، بـه ابـا   »آن، صريح ايمان اسـت «: »ذاک صريح اإليمان«: با اين فرموده اش) ص(پيامبر
  .شاره فرموده استكردنشان از اينكه آن را بر زبان جاري سازند، ا

از : همچنين مسلم از عبداهللا ابن مسـعود رضـي اهللا عنـه روايـت كـرده كـه وي گويـد       
آن، ايمـان  «: 3»تلک حمض اإليمـان «: سؤال شد كه وسوسه چيست؟ فرمود) ص(رسول خدا

  .»محض است
اين حديث، همان معناي حديث ابوهريره را دارد، چون وسوسه نفس و ايستادگي در 

پـس ايسـتادگي در برابـر وسوسـه     . كننده، به منزله گفتگوي دو طـرف اسـت  برابر وسوسه 
  .شيطان و ابا نمودن از اينكه بر سر زبان آورده شود، صريح ايمان و ايمان محض است

                                                
عبارتي كه ميان دو كروشه اضافه شده در اصل نسخه هاي خطي نيامده، اما در صحيح مسـلم چنـان    -1

 .آمده است

: ، شـماره »بيان الوسوسة في اإليمان وما يقوله من وجدها«، باب »في اإليمان«صحيح مسلم، مبحث  -2
؛ ابن حبان در صـحيح  5111: ؛ ابوداود به شماره397،441،456صفحات 2مسند خود، جاحمد در . 132

 9، ج»تحفة األشـراف « ، آن گونه كه در »اليوم والليلة«؛ نسائي در 145،146،148: خود، به شماره هاي
 340،341،342،343،344: آمده؛ طيالسي در مسند خود؛ و ابن منده در اإليمان به شماره هاي 396ص 
  .ا روايت كرده اندآن ر

؛ ابـن  59: ؛ بغوي بـه شـماره   251ص 2، ج»مشكل اآلثار«؛ طحاوي در 133: صحيح مسلم، شماره -3
آمـده؛ و   107ص  7، ج»تحفةاألشـراف «آن گونه كه در » اليوم والليلة«؛ نسائي در 149: حبان به شماره

از عايشـه روايـت شـده كـه وي      در همين بـاب . آن را آورده اند 347: به شماره» اإليمان«ابن منده در 
مـا چيـزي   : بردند و گفتند) ص(صحابه شكايت وسوسه اي را كه احساس مي كردند به رسول خدا: گويد

را احساس مي كنيم كه اگر هر يك از ما از آسمان فرو افتد برايش بهتر از اين است كـه آن را بـر زبـان    
احمد در مسند خود، . »ايمان محض است آن،«: »ذلك محض اإليمـان «: فرمود) ص(پيامبر. جاري سازد

آمـده اسـت، آن را    349ص 11، ج »تحفـة «آن گونه كـه در  » اليوم والليلة«؛ و نسائي در 106ص  6ج
 .روايت كرده اند
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سـپس بعـد از آنـان نسـلي جانشـين      . اين، طريقه صحابه رضي اهللا عنهم و تـابعين بـود  
همـه اش شـك و شـبهات بـود، سـياه      شدند كه برگ هاي كاغذ را با آن وسوسه هايي كه 

كردند، بلكه دلها را سياه كردند و به باطل مجادله كردنـد تـا بـه وسـيله آن حـق را پايمـال       
به همين خاطر طحاوي رحمه اهللا در نكـوهش زيـاد سـخن گفـتن دربـاره تحقيـق و       . كنند

ول رسـ : از عايشه رضي اهللا عنها روايت اسـت كـه وي گويـد   . پژوهش در آن ، مبالغه كرد
همانا منفورترين اشخاص نـزد  «: 1»إنّ أبغض الرجال إلی اهللا األلد اخلصم«: فرمودند) ص(خدا

ابومعاويـه، از داود بـن ابـي    : امام احمد گويد. »خداوند، لجوج ترين خصومت كننده است
روزي : هند، از عمرو بن شعيب، از پدرش، از پدر بزرگش براي ما نقل كرد كه وي گفت

راوي . يرون رفت در حالي كه مردم راجع بـه قـدر صـحبت مـي كردنـد     ب) ص(رسول خدا
يعنـي از شـدت خشـم، چهـره اش     (گويي از خشم، دانه انار در چهره اش شكسـت  : گويد

ما لکم تضربون کتاب اهللا بعضـه  «: فرمـود ) ص(راوي گويد، آنگاه رسول خدا). سرخ شد
قـرآن را بـر همـديگر مـي      شما را چه شـده كـه آيـات   «: »ذا هلک من کان قبلکم! ببعض؟

هـيچ گـاه بـه    : راوي گويـد . »زنيد؟ امت هاي پيش از شما به سبب چنين كاري نابود شدند
مانند آنچه كه نفسم به آن مجلس غبطه خورده كه اي كاش آنجا حضور نداشتم، نفسم به 
مجلسي كه رسول خدا در آن بوده و من در آن مجلس حضور نداشـته ام، غبطـه نخـورده    

  .مچنين ابن ماجه آن را روايت كرده استه 2.است
��m��S��R��Q��P��O���N��M:خداوند متعـال مـي فرمايـد   

��c��XWV���U��Tl )شما نيز بهره خويش گرفتيد، همـان  «): 69:توبه
  .»طور كه پيشينيان بهره گرفتند و شما بيهوده گفتيد چنان كه آنها بيهوده گفتند

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1

؛ اللكـائي در  85: ؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    178،181،185،195صـفحات   2احمد در مسند خود، ج -2
؛ 43،ص »أفعال العبـاد «؛ بخاري در 180،1118،1119: ، به شماره هاي»قاد أهل السنةشرح أصول اعت«

آن را روايـت   121: ، بـه شـماره  »شرح السـنة «؛ و بغوي در20367: ، به شماره»المصنف«عبدالرزاق در
 .كرده اند
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¢��£��¤��¥����m:د متعال مي فرمايـد خالق به معناي بهره و نصيب است؛ خداون

��̈ §���¦l )او در آخرت بهره اي ندارد«): 200:بقره«.  
بهره تان را از دنيا گرفتيد همان طور كه پيشـينيان شـما بهـره    : معناي آيه قبل اين است

  .گرفتند و بيهوده گفتيد چنان كه آنها بيهوده گفتند

  :فساد و تباهي دين، ناشي از شبهات و شهوات است
سبحان ميان بهره گرفتن و ميان بيهوده گفتن جمع كرده است؛ زيرا فساد و تبـاهي   خداوند

اگر در عمل باشد، ناشي از شـهوات اسـت و اگـر در    . دين، يا در عمل است و يا در اعتقاد
بخـاري از ابـوهريره رضـي اهللا عنـه روايـت كـرده كـه        . اعتقاد باشد، ناشي از شبهات است

فارس : قالوا »بشرب، ذراعاً بذراعٍ لتأخذنّ أميت مآخذ القرون قبلها شرباً«:فرمودنـد ) ص(پيـامبر 
امت من، شيوه هاي قرن هـاي پيشـين را وجـب بـه     « :1»فمن الناس إال أولئک«: والروم؟ قال

                                                
السـاعة  ال تقـوم  «: »آن را با اين لفظ روايت كرده است» في اإلعتصام«در  7319: بخاري به شماره -1

: يا رسول اهللا كفارس والروم؟ فقال : ، فقيل»حتي تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبرٍ وذراعاً بذراعٍ
قيامت بر پا نمي شود تا اينكه امت من، روش قرن هاي پيشين را وجـب بـه   «: »ومن الّناس إال أولئك«

غيـر  «: و روم؟ آن حضرت فرمـود  اي رسول خدا، مانند فارس: ، گفتند»وجب و دست به دست مي گيرد
آن  11ص  1، ج»أخبار أصـبهان «؛ ابونعيم در 18، ص »الشريعة«آجري در . »از آنان چه كساني هستند

روايتـي را از   2669: ؛ و مسـلم بـه شـماره   3456: در همين باب بخاري بـه شـماره  . را روايت كرده اند
ن من قبلكم شبراً بشبرٍ، وذراعاً بـذراعٍ حتّـي لـو    لتتبعن سنن اّلذي«: ابوسعيد خدري با اين لفظ آورده اند

حتمـاً شـما از   «: »فمـن «: يا رسول اهللا، اليهود والنصاري؟ قـال : ، قلنا »دخلوا في حجر ضب التبعتموهم
سنت ها و شيوه هاي پيشينيان تان وجب به وجب و دست به دست پيروي مي كنيد تا جايي كه اگر آنان 

] منظورتان[ اي رسول خدا، : گفتيم. »شما هم از آنان پيروي مي كنيد در سوراخ سوسماري داخل شوند،
سـنن  «؛ 450ص  2، ج»مسند احمـد «مانند اين حديث در . »پس چه كسي«: يهود و نصارا است؟ فرمود

؛ 2181: ترمذي بـه شـماره  . آمده است 6668: ، شماره»صحيح ابن حبان«؛ و 3994: ، شماره»ابن ماجه
از سـهل بـن سـعد، و     340ص 5؛ و احمد در مسند خـود، ج 5943: راني به شمارهاز ابوواقد ليثي، و طب

 .از شداد بن اوس روايتي را در همين باب ذكر كرده اند 19، ص »الشريعة«آجري در 
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منظـورت از قـرن هـاي    : [صـحابه عـرض كردنـد   . »وجب و دست به دست خواهد گرفـت 
  .»پس غير از آنان، چه كساني هستند؟«: دفرمو) ص(فارس و روم است؟ پيامبر] پيشين

: فرمـود ) ص(رسـول خـدا  : از عبداهللا بن عمرو رضـي اهللا عنهمـا روايـت اسـت گويـد     
ليأتين علی أميت ما علی بنی اسرائيل حذوالنعل بالنعل، حتی إن کان من هم مـن أتـی أمـه    «

ی ثنتين وسبعين ملّة، وتفترق عالنيةً، کان فی أميت من يصنع ذلک، وإنّ بنی إسرائيل تفرقوا عل
: أميت علی ثالث وسبعين ملّة، کلّهم فی النار إال ملّة واحدة، قالوا، من هی يا رسول اهللا؟ قال

بالئي كه بر سر بني اسرائيل آمد، گام به گام بـر سـر امـت مـن نيـز      «: 2»أنا عليه وأصحايب1ما
ه آشكارا با مادرش زنـا نمـوده،   مي آيد تا جايي كه اگر در ميان بني اسرائيل كسي باشد ك

و بنـي اسـرائيل بـه هفتـاد و دو فرقـه      . در ميان امت من نيز كسي هست كه اين كار را بكند
تقسيم شدند، و امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي شود كه همـه شـان در آتـش جهـنم     

: آن يك فرقه كدام است اي رسول خـدا؟ فرمـود  : صحابه عرض كردند. اند جز يك فرقه
  .ترمذي آن را روايت كرده است. »فرقه اي كه بر روش من و ياران من هستند

تفرقت اليهـود  «: فرمودند) ص(از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه رسول خدا
 يت علی ثالثصاری مثل ذلک، وتفترق أمعلی إحدی وسبعين فرقة أو ثنتين وسبعين فرقةً، والن

ارا به هفتاد و يك يا هفتاد و دو فرقه تقسيم شـدند، و امـت مـن    يهود و نص«: 3»وسبعين فرقةً
  .»شوند به هفتاد وسه فرقه تقسيم مي

                                                
 .آمده كه اشتباه است» من«، )ب(در نسخه خطي  -1

، آن را »هـذه األمـة  ما جـاء فـي افتـراق    «، باب »في اإليمان «، در مبحث 2641: ترمذي به شماره -2
در سند آن، عبدالرحمن بن زياد آفريقايي هست كه ضعيف است، اما ايـن حـديث بـه    . روايت كرده است

 .وسيله حديث قبل و بعد خود، قوي مي شود

؛ احمد در مسند خـود،  3991: ؛ ابن ماجه به شماره2640:؛ ترمذي به شماره4596: ابوداود به شماره -3
سند آن، حسن است و ابن حبان بـه  . آن را روايت كرده اند 66: صم به شماره؛ و ابن ابي عا332ص  2ج

آن را صـحيح دانسـته انـد و ذهبـي هـم بـا آن        128ص  1، ج»المستدرك«؛ و حاكم در 2614: شماره
 .موافقت كرده است
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از معاويه بن ابو سفيان رضـي اهللا عنـه روايـت شـده اسـت كـه رسـول گرامـي اسـالم          
إن أهل الکتابين افترقوا فی دينهم علی ثنتين وسبعين ملة وإن هذه األمة سـتفترق  «: فرمودنـد 

اهل هر دو «1.»کلها فی النار إال واحدة، وهی اجلماعة -يعنی األهواء–وسبعين ملة علی ثالث 
در دين خويش به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند، و اين امت به هفتاد ) يهود و نصارا(كتاب 

باشند مگـر   ي آنها در آتش جهنم مي همه -يعني اهل اهواء –و سه فرقه تقسيم خواهد شد 
  .»باشند هستند كه با جماعت مسلمانها مييك گروه و آن كساني 
ي قـدر   ي آن اختالف نموده انـد مسـأله   ي كه امت اسالمي در باره و بزرگترين مسأله

  .باشد كه در آن با وسعت تمام سخن گفته اند مي
لم فعل؟ فقد رد حكم الكتـاب، ومـن رد حكـم الكتـاب     : فمن سأل«: ي طحاوي گفته

خداوند چرا ايـن كـار را كـرده؟ او حكـم     : ي سوال نمودپس اگر كس«: »كان من الكافرين
ي كـافران   كتاب خدا را رد نموده اسـت، و كسـي كـه حكـم كتـاب را رد نمـود از زمـره       

  .»است

  :مبناي عبوديت و ايمان بر تسليم و انقياد است
بدان كه مبناي عبوديت و ايمان به خدا و كتابها و پيـامبران خـدا، بـر اسـاس تسـليم       

هـاي   نكردن از جزئيات حكمـت در اوامـر و نـواهي خـدا و شـريعت      محض و سؤال

به همين خاطر خداوند سبحان هيچ امتـي را كـه پيـامبرش را تصـديق     . آسماني است

نموده و به رسالت وي ايمان آورده، نام نبرده كه آن امت از جزئيات حكمت در اوامر 

                                                
، اللكـائي در شـرح   241/ 2، دارمـي  4597: ، ابوداود بـه شـماره  102/ 4در مسند خود امام احمد  -1

، آجـري  885و  884/ 19» الكبيـر «، طبراني در 65و  1: ، ابن ابي عاصم به شماره150: نة به شمارهالس
  .را روايت نموده اند آن 18: در الشريعة صفحه

، ابـن  145و  120/ 3و در باب از انس بن مالك احاديثي روايت شده است كه امام احمد در مسند خود 
واحدة في الجنة «: موده اند و در آن اين جمله اضافه شده استو ديگران روايت ن 3992: ماجه به شماره

ي ديگـر در جهـنم    يكي از اين فرقه ها در بهشت است و هفتـاد و دو فرقـه  «: »و ثنتان وسبعون في النار
  .و اين روايت حسن است. »باشند مي
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كرد، به  اگر اين كار را مي و نواهي پيامبري خدا و رسالتي كه آورده سؤال كرده باشد و

پيامبرش ايمان نياورده بود؛ بلكه هر امتي را كه خداونـد مـاجرايش را بـراي مـا نقـل      

چون و چـراي پيـامبر و فرسـتاده خداونـد شـده، و اگـر        كرده، فرمانبردار و تسليم بي

حكمت برخي از دستورات پيامبر را ندانسـته، فرمـانبرداري و تسـليم آن متوقـف بـر      

كمت آن نبوده و اصالً اين كار را در شـأن آن امـت قـرار نـداده اسـت، و      شناخت ح

اش سـؤال كنـد    پيامبرش از نظرش بزرگتر از آن بوده كـه از حكمـت اوامـر و نـواهي    

چرا پروردگارمان امر كـرد،  : اي بني اسرائيل نگوييد«: همچنان كه در انجيل آمده است

بـه همـين خـاطر پيشـينيان     » ه است؟پروردگارمان به چه چيزي امر كرد: بلكه بگوييد

تري دارد ـ از پيامبرشان   صالح اين امت ـ كه از همه امتها عقل و معارف و علوم كامل 

چرا خداند به فالن كار امر نموده و چرا از فالن كار نهي نموده اسـت؟  : سؤال نكردند

كه ايـن   دانستند چرا فالن چيز را مقدر نموده و چرا فالن كار را كرده است؟ چون مي

دانستند كه گامهاي  چون و چرا در تضادند و مي سؤاالت با ايمان و تسليم محض و بي

  .شوند اسالم تنها بر پله مستقيم استوار و ثابت مي

پـس از آن، عـزم   . پس اولين مراتب بزرگداشت اوامر خدا، تصـديق بـه آن اسـت   

آن و مبـادرت   قطعي بر پيروي از آن اوامر و سپس شتاب و عجله جهت عملي نمودن

براي آن اوامر، پس از آن، به كارگيري نهايت توان و تالش جهت انجام دادن و عملي 

سـپس انجـام   . باشـند  هاي بعدي مي نمودن اوامر به بهترين و كاملترين صورت، در پله

اي كه انجام دادن آنهـا متوقـف    دادن آن كارها از آن جهت كه به آنها امر شده به گونه

شان نباشد كه اگر حكمت كارها برايش آشكار شد، آن را انجام دهد بر شناخت حكمت

و اگر آشكار نشد، آن را انجام ندهد؛ چون اين امر با فرمانبرداري متناقض اسـت و در  

  .نمايد تطبيق و پيروي از اوامر خلل و نقص وارد مي

 هر كس از حكمت كارها بـه خـاطر فهـم و   : گويد قرطبي به نقل از ابن عبدالبر مي

درك حكمتشان و به خاطر رغبت و تمايل در علم بـه آنهـا و از بـين بـردن جهـل از      

خودش و به خاطر جستجوي مطلبي كه در دين اطالع از آن واجب است، سؤال كند، 
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سـرانه و بـدون    اشكالي ندارد چون درمان ندانستن، پرسيدن است اما هـر كـس خيـره   

ي است كه سؤال كردن انـدك و  كسب علم و دانش از حكمت كارها بپرسد، اين چيز

  .زياد آن جايز نيست

چيزي كه شايسته است انسان عـالم بـدان مشـغول شـود، بسـط و      «: گويد مي1عربي ابن
فراوانـي ادلــه و توضــيح و روشـن نمــودن راههــاي تأمـل و انديشــيدن و بــه دســت آوردن    

ن در اجتهـاد،  مقدمات اجتهاد و فراهم نمودن وسيله و ابزار مورد نياز جهت به كارگيري آ
اش  اي پـيش آمـد، از دروازه   پس در اين صـورت هـر گـاه حادثـه    : افزايد وي مي. باشد مي

شود و خداونـد هـم راه درسـت در آن     شود و از جاي گمان بردنش جستجو مي آورده مي
  .»كند حادثه را باز مي

  2.»من حسن إسالم املرء ترکه ما ال يعنيه« :مي فرمايد) ص(پيامبر
خـورد،   اسالم يك شخص آن است كه چيزهايي را كه به دردش نمي از خوبيهاي«

  .اند ترمذي و ديگران آن را روايت كرده. »ترك نمايد

                                                
زمينه حديث و فقه او محمد بن عبداهللا بن محمد معافري، اشبيلي مالكي، صاحب تأليفات سودمند در  -1

شرح حالش در كتاب . هجري وفات يافت 543وي به سال . باشد و اصول و تفسير و ادبيات و تاريخ مي
 .آمده است 68: شماره 19، ج »سير أعالم النبالء«

؛ بغوي 3976: ؛ ابن ماجه به شماره2317: ترمذي به شماره. باشد اين حديث با شواهدش صحيح مي -2
 172، ص 5و ج  309، ص 4خود، ج » تاريخ«؛ و خطيب بغدادي در 4132شماره  به» شرح السنة«در 

اين حديث شاهدي از روايت حسين بن علي . اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 64، ص 12و ج 
، و در 2886: بـه شـماره  » المعجـم الكبيـر  «؛ و طبرانـي در  201، ص 1دارد كه احمد در مسند خود، ج 

همچنـين شـاهدي از روايـت ابـوبكر دارد كـه      . اند آن را روايت كرده 111، ص 12، ج »رالمعجم الصغي«
همچنين حديث فوق شاهدي از روايت ابوذر دارد كـه شـيرازي   . آن را ذكر كرده است» الكني«حاكم در 

، 2، ج »الموطـأ «آن را نقل كرده و شاهدي از روايت علي بن حسين به صورت مرسل دارد كه مالك در 
الذكر شـاهدي   حديث فوق. اند آن را آورده 4133؛  و بغوي به شماره 2318؛ ترمذي به شماره 903ص 

 .آن را روايت كرده است 43، ص 2، ج »المعجم الصغير«از روايت زيد بن ثابت نيز دارد كه طبراني در 
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اي كه براي پيش آمـده، تأويـل    عدم تكفير كسي كه حكم قرآن را به خاطر شبهه
  :كند مي

 كند، شكي نيست، اما هر كس حكم قرآن را به در تكفير كسي كه حكم قرآن را رد مي

شـود تـا    اي كه برايش پيش آمده، تأويل نمايد، رأي درست برايش بيان مي خاطر شبهه

شود، به خاطر كمـال   كند، بازخواست نمي بدان رجوع كند، خداوند سبحان از آنچه مي

حكمت و رحمت و عدالتش؛ نه صرفاً به خاطر سيطره و قدرتش آن گونه كه جهـم و  

هـيچ يـك از اهـل    «: هنگام شرح گفته طحاويراجع به اين مطلب . پيروانش معتقدند

، توضـيح و  »كنـيم  قبله را به خاطر ارتكاب گناه مادام كه آن را حالل نداند تكفير نمـي 

  .شود تفصيل بيشتري آورده مي

***  
فهذا مجلة مايحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اهللا تعالی، وهی درجـة  « :قوله 

علم فی اخللق موجود، وعلم فی اخللق مفقـود،  : عانالراسخين فی العلم، ألن العلم نو
فإنکار العلم املوجود کفر، وادعا العلم املفقود کفر، واليثبت اإليمان إال بقبول العلـم  

  .»املوجود، وترک طلب العلم املفقود
اين تمام چيزهايي بود كه كساني از دوستان خدا كه دلشان نـوراني شـده،   «: ترجمه

اين درجه كساني است كه در علم و دانش ريشه دارند؛ چـون علـم   بدان نياز دارند، و 

انكـار علـم   . علم مفقود در مخلوقات:) 2علم موجود در مخلوقات، ) 1: دو نوع است

كند مگـر   موجود، كفر است و ادعاي علم مفقود هم كفر است، و ايمان تحقق پيدا نمي

  .»با قبول علم موجود و دنبال نكردن علم مفقود

اي است به مطالبي كه قبالً ذكر شد؛ مطالبي كـه در   اشاره» فهذا«عبارت  :تشرح عبار
و اين درجه كساني است كه «و عبارت . شريعت آمده و اعتقاد و عمل به آنها واجب است

 ص، يعني علم اجمالي و تفصيلي نسبت به آنچه كـه پيـامبر   »در علم و دانش ريشه دارند
  .اثبات آورده هم به صورت نفي و هم به صورت
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منظور از علم مفقود، علم نسبت به تقديراتي اسـت كـه خداونـد آن را از مخلوقـاتش     
منظـور از علـم   . پنهان كرده و آنها را از دنبال كردن علم نسبت به آنها نهـي فرمـوده اسـت   

پس هر كس چيزي را از رسالت پيـامبر  . باشد موجود، علم نسبت به اصول و فروع دين مي
زمره كافران است، و هر كس ادعاي علم غيـب نمايـد، نيـز از زمـره      انكار نمايد، ازص 

  : فرمايد كافران است؛ خداوند متعال مي

� ãΝÎ=≈tã É=ø‹tó ø9 $# Ÿξ sù ã� Îγôà ãƒ 4’ n?tã ÿ Ïµ Î7øŠxî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ āω Î) ÇtΒ 4 |Ós? ö‘$#  ÏΒ 

5Αθ ß™§‘ �   ) 27-26/ جن(  
براي [مگر پيامبري را كه . كند  ياو داناي غيب است و كسي را بر غيب خود آگاه نم«

  .»بپسندد] اين امر
  :فرمايد  در جاي ديگر مي

� ¨β Î) ©! $# …çν y‰Ψ Ïã ãΝù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ú^ Íi” t∴ ãƒuρ y] ø‹tó ø9 $# ÞΟ n=÷è tƒuρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ%tn ö‘F{ $# ( 
$ tΒuρ “Í‘ô‰ s? Ó§ø� tΡ # sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ ò6s? # Y‰ xî ( $ tΒuρ “Í‘ô‰ s? 6§ø� tΡ Äd“r' Î/ <Ú ö‘r& 

ßNθ ßϑ s? 4 ¨βÎ) ©! $# íΟŠÎ=tæ 7�� Î6yz �  ) 34/ لقمان(  
فرسـتد، و آنچـه در    ترديـد، خداسـت كـه علـم قيامـت نـزد اوسـت، و بـاران مـي          بي«
دانـد در   آورد، و كسـي نمـي   داند فردا چه بـه دسـت مـي    داند، و كسي نمي هاست مي رحم

  .»ترديد، خداوند داناي آگاه است بي. ميرد كدام سرزمين مي
آيد و از جهل مـا نسـبت    حكمت خداوند بر ما، عدم حكمت الزم نمي از پنهان بودن

بيني كـه پنهـان بـودن حكمـت      مگر نمي. آيد به حكمت خداوند، انتفاي حكمت الزم نمي
ها و حشرات، كـه جـز ضـرر و زيـان آنهـا       ها و موش خدا بر ما در آفرينش مارها و عقرب

كـه خداونـد متعـال آنهـا را آفريـده و      كنـد   چيزي را سراغ نداريم، اين واقعيت را نفي نمي
مستلزم آن نيست كه در آنها حكمتي نيست كه بر ما پنهان مانده است، زيرا عدم علـم، بـه   

  .معناي علم به معدوم نيست
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***  
  .»ونؤمن باللّوح و القلم، وجلميع ما فيه قد رقم«: قوله

رده ايمـان  به لوح محفوظ و قلم و بـه تمـامي چيزهـايي كـه در آن رقـم خـو      «: ترجمه
  .»داريم

  ايمان به لوح محفوظ و قلم
  : فرمايد خداوند متعال مي: شرح عبارت
� ö≅ t/ uθ èδ ×β# u ö� è% Ó‰‹Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8yöθ s9 âθ à� øt ¤Χ �  ) 22-21/ بروج(  

  .»آري، اين قرآن ارجمند است كه در لوح محفوظ است«
وايـت كـرده كـه آن    حاكم ابوالقاسم طبراني به سند خود كه به پيامبر متصل كـرده ر 

إن اهللا خلق لوحاً حمفوظاً من درة بيضاء، صفحاا من ياقوته محراء، قلمـه  «: حضرت فرمودند
نور، وکتابه نور، هللا فيه کل يوم ستون وثالث مئة حلظة، يخلق ويرزق، ويميت، ويحيی، ويعز 

ريـده كـه   همانا خداونـد لـوح محفـوظ را از مرواريـدي سـفيد آف     «. »1ويذلّ يفعل ما يشاؤه
قلم و كتاب لوح محفوظ نور است و خداوند در آن، هـر  . پوست آن از ياقوت قرمز است

                                                
ث بن ابي سـليم ـ   از طريق زياد بن عبداهللا بكائي، از لي 12511: به شماره» المعجم الكبير«طبراني در ) 1

اند ـ از عبدالملك بن سعيد بـن جبيـر، از پـدرش، از ابـن عبـاس آن را روايـت كـرده،          كه هر دو ضعيف
، از طريق ديگري به صورت موقوف بر ابن عباس آن را روايـت كـرده اسـت    10605: همچنين به شماره

ألن : و لم ذاك؟ قال: قالوالوددت أن عندي رجالً من أهل القدر فوجأت رأسه، «: كه لفظ آن، چنين است
اهللا خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بـين السـماء   
واألرض ينظر فيه كل يوم ستين وثالث مئة نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت، ويعز ويـذل، ويفعـل   

نزدم باشـد  ) ساني كه به دنبال علم از قدر و قضا هستندك(دوست داشتم كه مردي از اهل قدر «: »ما يشاء
چون خداوند لوح محفـوظ را از مرورايـدي سـفيد آفريـده كـه      : چرا؟ فرمود: گفتند . زدم و سرش را مي

قلم و كتابش، نور است و پهناي آن به اندازه فاصله ميان آسـمان و زمـين   . پوست آن، يافوت قرمز است
كنـد و   آفرينـد و زنـده مـي    كند، در هر نگاه مـي  شصت بار به آن نگاه ميخداوند هر روز سيصد و . است

مجمـع  «: نگا. سند آن، حسن است. »كند كند، و هر چه را بخواهد مي دهد و خوار مي ميراند، عزت مي مي
 .7/191، »الزوائد
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كنـد،   ميراند و زنده مي دهد، مي آفريند و روزي مي روز سيصد و شصت لحظه دارد كه مي
  .»كند كند، و هر چه را بخواهد مي دهد و خوار مي عزت مي

هـا را   مشخص هـر يـك از آفريـده   هاي  لوح محفوظ، چيزي است كه خداوند، اندازه
هـاي مشـخص    قلـم چيـزي اسـت كـه خداونـد آن را آفريـده و انـدازه       . در آن نوشته است

از عبـاده بـن صـامت    » سنن ابوداود«ها را به وسيله آن نوشته است همان طور كه در  آفريده
أول ما خلق اهللا تعالی «: فرمود شنيدم كه مي صاز رسول خدا : روايت است كه گويد �

اکتب مقادير کل شـیء حتـی تقـوم    : يا رب، وما اکتب؟ قال: اکتب، قال: القلم، فقال له
. بنـويس : آنگاه خدا بـه قلـم گفـت   . اولين چيزي كه خداوند آفريده، قلم است«: »1الساعة

هـاي مشـخص هـر چيـزي را تـا       انـدازه : چه بنويسـم؟ فرمـود  ! اي پروردگار من: قلم گفت
  .»هنگام برپايي قيامت بنويس

  
  

  :اند اختالف نظر علما راجع به اينكه قلم و عرش كدام يك، اول آفريده شده

                                                
مذي بـه  ؛ تر»في القدر«، باب »في السنة«در مبحث  4700: حديثي صحيح است، كه ابوداود به شماره) 1

، ص 5؛ احمد در مسـند خـود، ج   »التفسير«در مبحث  319: ، و شماره»القدر«در مبحث  2155: شماره
، »األسماء و الصـفات «؛ بيهقي در 177، ص »الشريعة«؛ آجري در 577: ؛ ابوداود طيالسي به شماره317
اهدي از روايت ابن اين حديث ش. اند آن را روايت كرده 248، ص 5، ج »الحلية«؛ و ابونعيم در 387ص 

آن  378ص » األسماء و الصـفات «؛ و بيهقي در )126/1ق (؛ ابويعلي )29/11(عباس دارد كه ابن جرير 
نخسـتين چيـزي كـه    «: »أول شيء خلقه اهللا القلم، فأمره، فكتب كل شيء«: اند را با اين لفظ روايت كرده
راويـان ايـن حـديث    . »چيـزي را نوشـت   آنگاه خداوند به آن امر نمود و هـر . خداوند آفريده، قلم است

 .اند ثقه
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ها، قلم است يا عرش؟ در اين زمينه دو قول  آيا نخستين آفريده هنظر دارند ك علما اختالف
تر اين اسـت كـه عـرش     آن را ذكر كرده و قول صحيح 1هست كه حافظ ابوالعالء همداني
ثابـت   ماز طريق روايت عبداهللا بن عمـر  » صحيح«ن در قبل از قلم آفريده شده است، چو

قدر اهللا مقادير اخللق قبـل أن يخلـق   «: فرمـود  قرسول خـدا  : گويد شده كه وي مي
هـاي   خداونـد انـدازه  «: »2السماوات واألرض، خبمسين ألف سنة، وعرشه علـی املـاءِ  

رد، در حالي كـه  مخلوقات را پنجاه هزار سال قبل از آفرينش آسمانها و زمين، مشخص ك
دارد كـه تقـدير و مشـخص     اين حديث بـه صـراحت بيـان مـي    . »عرش او بر روي آب بود

ها بعد از آفرينش عـرش روي داده، و تقـدير و مشـخص نمـودن      هاي آفريده نمودن اندازه
  .ها هم بنا به اين حديث عباده هنگام ابتداي خلق قلم روي داده است هاي آفريده اندازه

يـا  : از دو حـال خـارج نيسـت   » ...چيزي كه خداوند آفريده، قلم است اولين «: عبارت
اگـر يـك جملـه باشـد ـ كـه ايـن صـحيح اسـت ـ در ايـن           . يك جمله است و يا دو جملـه 

كـه در  » بنويس«: خداوند هنگام ابتداي خلق قلم به آن گفت: صورت معنايش چنين است
: »أکتب: القلم قال له أول ما خلق اهللا«: اين صورت لفظ عبارت حديث، چنـين اسـت  

هـر دو  » قلـم «و » اول«يعني لفظ . »بنويس: خداوند هنگام ابتداي آفرينش قلم به آن گفت«
هـر دو  » قلـم «و » أول«و اگر دو جملـه باشـد، كـه ايـن هـم نقـل شـده و لفـظ         . اند منصوب

اين بنا بر. هاي اين جهان حمل كرد اند، در اين صورت بايد آن را بر نخستين آفريده مرفوع
هر دو حديث با هم متفق و سازگارند، چون روايـت عبـداهللا بـن عمـرو بـه صـراحت بيـان        

هاي مخلوقات بوده است، و تقدير  دارد كه عرش قبل از تقدير و مشخص نمودن اندازه مي

                                                
او حافظ و عالمه و قاري و شيخ االسالم، حسن بن احمد بن حسن بن احمـد بـن محمـد بـن سـهل       -1

او «: سمعاني وي را اين گونه توصيف نموده است. هجري مي باشد 569عطار، شيخ همدان متوفاي سال 
عزت نفس داشت، سـخاوتمند بـود و   . سرشت بودحافظ محكم كار و قاري فاضل، خوش رفتار و نيك 

ها و حديث و ادبيات شناخت خوبي داشـت و از وي كسـب علـم     درباره قراءت. كرد غريبان را اكرام مي
 .آمده است 2، شماره 21، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . ام نموده

 .تخريج آن قبالً ذكر شد -2
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در لفـظ  . هاي مخلوقات هم، همزمان با آفـرينش قلـم بـوده اسـت     و مشخص نمودن اندازه
وقتي خداوند قلم را آفريد، بـه  «: »اکتب: هللا القلم قال لهملا خلق ا«: ديگري آمده است

  .»بنويس: آن گفت
: انـد  افراد زيادي از مفسران گفته. هاست پس اين قلم، اولين و برترين و بزرگترين قلم

 úχ 4 �: فرمايـد  آن قلمي است كه خداوند در قرآن بدان سوگند ياد كرده، آنجا كـه مـي  
ÉΟ n=s) ø9 $# uρ $ tΒ uρ tβρ ã� äÜ ó¡ o„ 

1
  .»نويسد نون، سوگند به قلم و آنچه مي«) 1/ قلم ( �

قلمي كه خداوند به وسيله آن وحي خدا به سوي پيامبران و . قلم دوم، قلم وحي است
صاحبان اين قلم، كساني هستند كه بـر جهـان حكومـت و سـيطره     : نويسد فرستادگانش مي

در شـب معـراج تـا حـدي بلنـد       قپيامبر . ها خدمتگزار قلم آنها است دارند و تمامي قلم
ها، آنهايي هستند كه امـوري را كـه خداونـد     اين قلم. 2شنيد كرده شد كه صداي قلم را مي

كنـد،   نمايـد و بـه آنهـا الهـام مـي      به وسيله آنهـا امـر عـالم بـاال و عـالم پـايين را تـدبير مـي        
  .نويسند مي

***  

                                                
آن، جنس قلمي است كه به وسـيله آن  : دارد كه چنين اظهار مي 212، ص 8ابن كثير در تفسيرش ج  -1

�ù&t �: نويســد؛ ماننــد ايــن آيــه مــي ø% $# y7š/ u‘ uρ ãΠ t� ø. F{ $# ∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ‾=tæ ÉΟn=s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ‾=tæ z≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟs9 ÷Λ s> ÷ètƒ � 

بـه انسـان   . ه قلم آموختهمان كه به وسيل. تر است بخوان كه پروردگارت از همه كريم«) : 5-3/ علق (
پس اين سوگندي از جانب خدا و آگاه نمودن مخلوقاتش نسـبت بـه نعمـت    . »دانست آموخت آنچه نمي

: به همين خاطر فرموده است. باشد شوند، مي تعاليم و آموزشهاي كتابت كه علوم به وسيله آنها حاصل مي

� $ tΒuρ tβρ ã� äÜó¡ o„ � :»نويسـند  يعني آنچه كه مي: گويند اهد و قتاده ميابن عباس و مج. »نويسند و آنچه مي .

$ �ابوضحي از ابن عباس نقل كرده كه آيه  tΒuρ tβρ ã� äÜó¡ o„ � دانند يعني آنچه كه مي   . 

، 349هـاي   انس راجع به حادثه معراج است كه بخاري به شـماره  اين متن بخشي از حديث طوالني  -2
 .اند وايت كردهآن را ر 163؛ و مسلم به شماره 3342و  1636
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ه کائن، ليجعلوه غير فلو اجتمع اخللق کلهم علی شیء کتبه اهللا تعالی أن«: قوله
غير کائن کائن، مل يقدروا عليه، ولو اجتمعوا کلهم علی شیء کتبه اهللا تعالی فيه أنه 

  .»جف القلم مبا هو کائن إلی يوم القيامة. ليجعلوه کائناً، مل يقدروا عليه
اگر تمامي مخلوقات بر چيزي كه خداوند متعال مقدر نموده كه باشد، جمـع  « :ترجمه
تواننـد ايـن كـار را بكننـد، و اگـر       ي كنند كـه آن چيـز بـه وجـود نيايـد، نمـي      شوند و كار

شان بر چيزي كه خداوند متعال مقدر نموده كه نباشد، جمع شوند و كـاري كننـد كـه     همه
باشـد   قلم به آنچه كه تا روز قيامت، مي. توانند اين كار را بكنند آن چيز به وجود آيد، نمي

  .»خشك شده است

  :باشد خشك شده است كه تا روز قيامت ميقلم به آنچه 
سـراقه  : ذكر شد كه در آن روايت، جابر گويد قروايت جابر از رسول خدا  :شرح عبارت

مان را برايمان بيـان كـن گـوئي     دين و آيين! اي رسول خدا: بن مالك جعشُم آمد و گفت
بر اسـاس چيـزي   ايم، امروز عمل و كارمان بر چه اساسي است؟ آيا  كه اكنون آفريده شده

ها با آن خشك شده و مقدر شده است؟ يا براساس چيزي است كه در آينـده   است كه قلم
هـا بـا آن خشـك شـده و      نه، بلكه براساس چيزي است كه قلم«: فرمود قآيد؟ پيامبر  مي

  1.»مقدر شده است
يا «: بودم، فرمود قروزي پشت سر پيامبر : روايت است كه گويد ماز ابن عباس 

احفظ اهللا يحفظک، احفظ اهللا جتده جتاهک إذا سـألت  : أال أعلّمک کلماتغالم 
فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت علی أن ينفعوک 
بشیء مل ينفعوک إال بشیِء قد کتبه اهللا لک، وإن اجتمعوا علی أن يضروک بشیٍء 

! اي پسر«: »ت األقالم وجفّت الصحفمل يضروک إال بشیٍء قد کتبه اهللا عليک، رفع
خداي را نگه دار تـا او را  . دار تا تو را نگه دارد خداي را نگه: آيا كلماتي را به تو ياد ندهم

هر گاه چيزي خواستي فقط از خدا بخواه، و هر گاه طلب يـاري نمـودي،   . روبرويت بيابي

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد. مسلم آن را روايت كرده است -1
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نفعـي را بـه تـو برسـانند     فقط از خدا كمك بخواه، و بدان كه اگر امت همه جمع شوند تـا  
توانند هيچ نفعي را به تو برسانند مگر نفعي كه خدا برايت مقـدر نمـوده، و اگـر جمـع      نمي

توانند هيچ زياني به تـو برسـانند مگـر زيـاني كـه خداونـد        شوند تا زياني به تو برسانند نمي
آن را ترمـذي  . »ها برداشته شده و كاغذها خشك شده اسـت  قلم. برايت مقدر نموده است

  .حديثي حسن صحيح است: گويد ، و مي1روايت كرده
احفظ اهللا جتده أمامک، تعرف إلـی اهللا فـی   «: در روايت غيرترمذي آمده است

الرخاء يعرفک فی الشدة، واعلم أن ما أخطأک مل يکن ليصيبک، وما أصـابک مل  
ر يکن ليخطئک، واعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع الکرب، وأن مع العس

خدا را در هنگام خوشي بشـناس تـا   . دار تا او را روبروي خود بيابي خداي را نگه«: »2يسراً

                                                
از طريق عبداهللا بن مبارك، » صفة القيامة«در مبحث  2516: به شماره» سنن ترمذي«اين حديث در  -1

. از ليث بن سعد و ابن لهيمه، از قيس بن حجاج، از حنش صنعاني، از عبداهللا بن عباس، روايت شده است
آن را ... ، از طريق ليـث، از قـيس بـن حجـاج     293، ص 1احمد در مسند خود، ج . ند قوي استاين س

از طريق يحيي بن اسحاق از ابن لهيعه، از نافع بن  303، ص 1روايت كرده، و همچنين در مسند خود، ج 
. نقل كرديزيد روايت كرده كه قيس بن حجاج براي نافع بن يزيد نقل كرد كه حنش از ابن عباس براي او 

از دو طريق از قيس بـن حجـاج روايـت     12989و  12988: هاي ، به شماره»المعجم الكبير«طبراني در 
؛ ابونعيم 11560و  11416، 11243: هاي اين حديث، طرق ديگري دارد كه طبراني به شماره. كرده است

 .اند  آن را روايت كرده 204، ص 2، ج »اخبار أصبهان«، و 314، ص 1، ج »الحلية«در 

جامع العلـوم  «حافظ ابن رجب در . به دنبال روايت اول آورده است» األربعين«اين لفظ را نووي در  -2
بـا اسـنادي ضـعيف، آن را از عطـاء، از ابـن      » مسند خـود «عبد بن حميد در : گويد 174ص » و الحكم

ز سه طريق روايـت  تر ا آن را با لفظي كامل 307، ص 1، ج »المسند«احمد در . عباس روايت كرده است
: لفـظ آن چنـين اسـت   . كرده كه در دو طريق آن، انقطاع وجود دارد و طريق سوم، متصل و صحيح است

احفظ اهللا يحفظك، احفـظ اهللا  : بلي، فقال: يا غالم أو يا غليم أال أعلمك كلمات ينفعك اهللا بهنّ؟ فقلت«
ت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، تجده أمامك، تعرّف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سأل

قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لـم يكتبـه اهللا عليـك لـم     
يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه اهللا عليك لم يقدروا عليـه، واعلـم أن فـي الصـبر     

! اي پسـر «: »النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسـراً  علي ما تركه خيراً كثيراً، وأن
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بدان كه هر چه به تو نرسيده، امكان ندارد كه به تو برسـد و  . تو را در هنگام سختي بشناسد
بدان كه پيروزي همراه صـبر، و گشـايش   . هر چه به تو رسيده، امكان ندارد كه به تو نرسد

  .»ختي و ناخوشي، و همراه سختي، آساني هستهمراه س
در اين احاديث و ديگر احاديث به صورت جمـع آمـده و ايـن نشـان     » أقالم«لفظ 

هـايي هسـت غيـر از قلـم اول كـه       ها، قلم هاي مشخص آفريده دهد كه براي اندازه مي

  .همراه لوح محفوظ ذكر شد

  هاي چهارگانه قلم
اين تقسيم با تقسيمي كـه  . ها چهار تا هستند مكند كه قل سنت بر اين مطلب داللت مي

  :هاي چهارگانه عبارتند از قلم. قبالً ذكر شد، فرق دارد

ايـن همـان قلمـي اسـت     . گيرد ها را در بر مي قلم عام است كه همه آفريده ـقلم اول
  .كه همراه لوح محفوظ ذكر شد

نها را در بـر  ايـن قلـم نيـز عـام اسـت امـا تنهـا انسـا        .  �موقع خلـق آدم   ـقلم دوم
هـا   دهند كه خداوند اعمـال و روزي  مي  اند كه نشان در اين زمينه آياتي وارد شده. گيرد مي

  . ها و سعادت آنها را پس از خلق آدم مقدر نموده است و اجل

                                                                                                                     
: فرمـود  . آري: رسـاند؟ گفـتم    آيا كلماتي را به تو ياد ندهم كه خداوند به وسيله آن كلمات به تو نفع مي

شـي  دار تا تو را نگه دارد، خداي را نگه دار تا او را روبرويـت بيـابي، او را در هنگـام خو    خداي را نگه
هر گاه چيزي را خواستي، فقط از خدا بخـواه و هـر گـاه كمكـي     . بشناس تا تو را هنگام سختي بشناسد

همانا قلم به آنچه هست، خشك شده است؛ پس اگر همـه مخلوقـات   . خواستي فقط از خدا كمك بخواه
ا بكننـد و اگـر   تواننـد ايـن كـار ر    بخواهند كه نفعي را به تو برسانند كه خداوند برايت مقدر نكـرده، نمـي  
توانند اين كار را بكنند، و بـدان كـه    بخواهند كه زياني را به تو برسانند كه خداوند برايت مقدر نكرده، نمي

در صبر كردن بر آنچه كه دوست نداري، خير زيادي هست، و بـدان كـه پيـروزي همـراه صـبر اسـت و       
 .»گشايش همراه سختي و ناخوشي است، و همراه سختي، آساني است
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شود، آنگـاه   موقعي كه فرشته به سوي جنين در شكم مادرش فرستاده مي ـقلم سوم
روزي، اجـل، عمـل و بـدبخت    : شود چهار چيز امر مي دمد و به فرشته روح را در جنين مي

  . ؛ همچنان كه در احاديث صحيح آمده است1بودن يا خوشبخت بودن او را بنويسد
قلمـي  . قلمي است كه بر بنده خدا از موقع بلوغش قرار داده شده است ـقلم چهارم

همچنـان  . ندنويسـ  كه به دستان نويسندگان ارجمند است؛ كساني كه اعمال بني آدم را مـي 
  2.كه در قرآن و سنت آمده است

  :واجب است كه فقط از خدا خشيت و ترس و تقوا را داشت 
وقتي بنده دانست كه هر چيزي از جانب خداست، پس واجب است كه فقط از او خشـيت  

Ÿξ �: فرمايـد   و ترس و تقـوا را داشـت؛ خداونـد متعـال مـي      sù (# âθ t± ÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9 $# Èβöθ t±÷z $# uρ � 

(ƒÎ−≈‘{ �. »پس از مردم نترسيد و از مـن بترسـيد  «): 44/ ه مائد( uρ Èβθ ç7yδ ö‘$$ sù � )  و «): 40/ بقـره

(ƒÎ−≈‘{ �. »تنها از من بترسيد uρ Èβθ à) ¨? $$ sù � )  و تنهـا از مـن بترسـيد   «) : 41/ بقـره« .� tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ 

©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ |·øƒ s†uρ ©! $# Ïµ ø) −G tƒuρ3 y7Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρâ“ Í←!$ x� ø9 ــور ( � #$ ــدا و  «): 52/ ن ــه خ ــر ك و ه
                                                

 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1

βÎ)uρ öΝ¨ �: در قرآن، اين آيه اسـت   -2 ä3 ø‹ n=tæ t ÏàÏ�≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $ YΒ# t� Ï. tÎ6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθçΗs> ôètƒ $ tΒ tβθ è=yèø�s? � ) انفطـار /
  .»كنيد دانند آنچه مي نويسندگاني ارجمند، مي. و قطعاً بر شما نگاهباناني است« ): 10-12

عن النائم حتي يستيقظ ، : رفع القلم عن ثالثة «: فرمايند مي قاست كه پيامبر  در سنت هم، اين حديث
از شـخص خوابيـده تـا    : قلم از سه كس برداشته شـده «: »والمجنون حتي يعقل، وعن الصبي حتي يحتلم

آيد؛ و كودك تا موقعي كه بـه   خيزد؛ شخص ديوانه تا موقعي كه به سر عقل مي موقعي كه از خواب بر مي
اين حديثي صحيح است، كه از طريق روايت عايشه و ابوقتاده انصـاري و علـي بـن    . »رسد لوغ ميسن ب

 . طالب وارد شده است ابي

·| �: نافع در روايت حلواني چنين خوانده -3 øƒs† uρ ©! $# Ïµ ø)−G tƒuρ �  .انـد، چـون    اهل نحو هم اين را برگزيده
به خاطر جزم، حذف شده و حركت كسره ماننـد اول  » اءي«بوده و بعداً  »يتقيه«فعل قبل از مجزوم بودن، 

Ïµ �ابو عمرو و ابوبكر . باقي مانده است ø)−G tƒ uρ �  انـد همـان طـور كـه در اصـل       خوانـده » هـاء «با سكون



  563         هشرح عقيده طحاوي
  

بپرهيزد، اينانند كـه كاميـاب   ] مخالفت امرش[فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از 
ــود  ــد ب uθ �. »خواهن èδ ã≅ ÷δr& 3“uθ ø) −G9 $# ã≅ ÷δr& uρ Íο t� Ï� øó pR ùQ$# � ) ــدثر ــروا و او  «): 56/ م ــزاوار پ او س

اي حتمـاً بـه ناچـار از     هر بنـده . اند ب در قرآن، فراوانامثال اين مطل. »سزاوار آمرزش است
كنـد، و اگـر پادشـاه و فرمـانروايي هـم       ترسد، چون او به تنهايي زندگي نمـي  چيزهايي مي

در ايـن  . كند باشد، حتماً بايد از چيزهايي بترسد كه زير دستانش را با آن چيزها مراقبت مي
ترسـد، و   ر از خـدا نترسـد، از مخلـوق مـي    پـس اگـ  . صورت هر انساني به ناچار بايد بترسد

شان مثل هم نيست، بلكـه چيـزي كـه     اي هستند كه حب و بغض همه مخلوقات هم به گونه
پـذير   شـان امكـان   خواهد؛ از اين رو راضـي كـردن همـه    خواهد، آن يكي نمي اين يكي مي

 .شـود  رضايت مردم، غايتي است كه درك نمي: گفته است سهمچنان كه شافعي . نيست
گرداند، و غيـر از آن را رهـا كـن     پس بر توست كه پايبند كاري باشي كه تو را اصالح مي

پس راضي كرن مخلوقات نه مقدور اسـت و نـه بـدان امـر شـده، امـا       . و به آن اهميتي مده
  .راضي كردن خالق هم مقدور است و هم بدان امر شده است

هـر گـاه بنـده از پروردگـارش      .گردانـد  نيـاز نمـي   به عالوه، مخلوق، او را از خدا بـي 
اين . شوند، همان طور كه عايشه به معاويه نوشت بترسد، مردم از وي راضي و خوشنود مي

من أرضی اهللا بسخط الناس، «: روايت به طور مرفوع و موقوف بر عايشه روايت شده اسـت 
 :»1ناس ذاماًرضی اهللا عنه، وأرضی عنه الناس، ومن أرضی الناس بسخط اهللا، عاد حامده من ال

                                                                                                                     
با فعل همـراه باشـد، كلمـه ثقيـل     » هاء«وقتي : اند اينان گفته. هاي خطي هم به همين صورت است نسخه

Ïµø)−G �حفص . ودش ساكن مي» هاء«شود، پس  مي tƒuρ �  او . خوانـده اسـت  » هاء«و كسره » قاف«با سكون
: گويـد  عـرب مـي  . را سكون كـرد » قاف«را ناپسند دانسته از اين رو » قاف«ـ كسره در   اول: دو دليل دارد

سـاكن شـوند و آن وقـت بـراي رفـع التقـاء       » هـاء «و » قـاف «و جايز است كه . َفخذ وَفخذ، وكَِبد وكَبد
بـه خـاطر مجـاورت قـاف،     » هـاء « با كسـره  �و يّتقهي �ديگر قراء . شود مكسور مي» هاء«، الساكنين

، »حجـة القـراءات  «: نگـا  . انـد  چسـبانده » هاء«را به خاطر تقويت به » ياء«اند، و حرف  مكسور خوانده
 . 504-503صص 

؛ و بغوي بـه  199: به شماره» الزهد«؛ ابن مبارك در »كتاب الزهد«در آخر  2414: ترمذي به شماره -1
 :آن مـرد گفـت   هاند ك  آن را از طريق عبدالوهاب بن رود، از مردي از اهل مدينه روايت كرده 4213: شماره
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شـود و   هر كس با ناخشنودي مردم، خدا را خوشنود گرداند، خداونـد از وي راضـي مـي   «
گرداند، و هر كس با ناخوشنودي خدا، مردم را خوشنود گردانـد،   مردم را از او راضي مي

                                                                                                                     
هايي به مـن   ها و سفارش اي را برايم بنويس و توصيه نوشت كه نامه لمعاويه به مادر مؤمنان، عايشه 

 قاما بعد؛ من از رسول خدا ! سالم بر تو: نوشت عايشه به معاويه. ات زياد طوالني نباشد بكن، اما نامه
من التمس رضي اهللا بسخط الناس، كفاه اهللا مؤنة الناس، ومن التمس رضي النـاس  «: فرمود شنيدم كه مي

هر كس با ناخشنودي مردم جوياي خوشنودي خدا باشد، خـدا او  «: »بسخط الناس وّكله اهللا إلي الناس
كند و هر كس با ناخشنودي خدا جويـاي خوشـنودي مـردم اسـت،      يرا از فشار و سختي مردم كفايت م

اين سند به خاطر مجهول بودن مردي كـه نـامش بـرده    . والسالم عليك. »سپارد خداوند او را به مردم مي
و  499: هـاي  بـه شـماره  » مسند الشـهاب «؛ قضاعي در 276: نشده، ضعيف است؛ اما ابن حبان به شماره

از طريق عثمان بن واقد، از پدرش، از محمد بن منكـدر، از عـروه بـن    ) 15/278/1(؛ و ابن عساكر 500
 من التمس رضي اهللا بسـخط النـاس، رضـي اهللا   «: اند به طور مرفوع، روايتي را با اين لفظ آورده... زبير 

: »عنه، وأرضي عنه الناس، ومن التمس رضي الناس بسخط اهللا، سخط اهللا عليه، وأسـخط عليـه النـاس   
شود و  ناخشنودي مردم جوياي خوشنودي خدا باشد، خداوند از وي ناراضي و ناخشنود مي هر كس با«

عثمـان بـن واقـد،    . سـند ايـن روايـت، حسـن اسـت     . »گردانـد  مردم را بر وي ناراضي و ناخشنود مـي 
بـه  » مسند خـود «حميدي در . اند شود، و ديگر راويان، ثقه راستگوست اما بعضي اوقات دچار اشتباه مي

از طريق بيهقي، از سـفيان، از زكريـا    881به شماره » الزهد الكبير«آن را روايت كرده و در  266 شماره
معاويه بن ابي سفيان بـه عايشـه   : بن ابي زائده، از عباس بن ذريح، از شعبي روايت كرده كه شعبي گويد 

يشـه بـه معاويـه    پـس عا : راوي گويد . اي، برايم بنويس شنيده قنوشت كه چيزي را كه از رسول خدا 
إنه من يعمل بغير طاعة اهللا يعـود حامـده مـن النـاس     «: فرمود  شنيدم كه مي قاز رسول خدا : نوشت 

هر كس كاري را بدون اطاعت از خدا انجام دهد، كساني كه وي را تمجيد نموده بودند، اين بـار  «:  »ذاماً
  .اند راويان اين سند، ثقه. »نمايند او را مذمت و نكوهش مي

از طريق ابراهيم بن يعقوب گرگاني، از عثمـان بـن عمـر، از شـعبه، از      277: چنين ابن حبان به شمارههم
ايـن  . واقد بن محمد، از بن ابي مليكه، از قاسم، از عايشه به طـور مرفـوع، آن را صـحيح دانسـته اسـت     

پـس حـديث   . دوجـود دار  885: به شماره» الزهد الكبير«و  501: به شماره» مسند الشهاب«روايت در 
از طريق هشام بن عروه، از پدرش، از عايشـه بـه    2414: ترمذي به شماره. شود فوق، قوي و صحيح مي

از طريق ديگـري   200: ابن مبارك هم به شماره. طور موقوف آن را روايت كرده، و سند آن صحيح است
 .به طور موقوف بر عايشه آن را روايت كرده است
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پـس هـر كـس    . »نماينـد  كساني كه وي را تمجيد نموده بودند اين بار وي را نكـوهش مـي  
كنـد و خـدا از وي    داند، خدا او را از فشار و سختي مـردم كفايـت مـي   خداي را راضي گر

گردنـد، چـون    سپس مردم هـم از وي راضـي و خوشـنود مـي    . گردد راضي و خوشنود مي
دارد و  در اين صورت خداوند وي را دوسـت مـي  . سرانجام از آنِ تقوا و پرهيزگاري است

روايـت شـده    قاز پيـامبر  » ينصحيح«دارند؛ همان طور كه در  مردم هم او را دوست مي
يا جربئيل، إنی أحب فالناً فأحبه، فيحبه : إذا أحب اهللا العبد، نادی«: كه آن حضرت فرمودند

إن اهللا يحب فالناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء مث يوضع له : جربئيل، مث ينادی جربئيل فی السماء
دهـد كـه اي    ، نـدا سـر مـي   اي را دوسـت بـدارد   هر گاه خداونـد بنـده  : »١القبول فی األرض

آنگاه جبرئيل او را دوسـت  . من فالن بنده را دوست دارم تو هم او را دوست بدار! جبرئيل
همانا خداوند فالن بنده را دوست دارد، شما هـم  : دهد دارد سپس در آسمان ندا سر مي مي

ي را سپس اهل زمـين همـه و  . دارند او را دوست بداريد، آنگا اهل آسمان او را دوست مي
  .راجع به دوست نداشتن هم مانند آن گفت. »قبول دارند

او بيان داشت كه مخلوق حتماً بايد بترسـد حـاال ايـن تـرس از مخلـوق باشـد و يـا از        
خالق، و زيان ترس از مخلوق از جهات زيادي بيشتر از نفع آن است، و تنهـا تقـوا و تـرس    

تنهـا خداونـد سـبحان سـزاوار      .شود از خداست كه سعادت دنيا و آخرت با آن حاصل مي
همچنــين تنهــا او ســزاوار بخشــش اســت، چــون تنهــا اوســت كــه گناهــان را . تــرس اســت

تواند گناهان را ببخشايد و غيـر خـود را از عـذاب گناهـان پنـاه       بخشايد، و مخلوق نمي مي
برخـي از  . دهـد  دهـد و كسـي او را پنـاه نمـي     دهد، و تنها خداست كه ديگران را پنـاه مـي  

شود، چـون خداونـد    گاه نيازمند نمي انسان متقي و پرهيزگار هيچ: گويند يان صالح ميپيشين
,tΒuρ È �: فرمايـــد  متعـــال مـــي −G tƒ ©! $# ≅ yè øg s† …ã&©! %[ t̀� øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø%ã—ö� tƒuρ ôÏΒ ß] ø‹ym Ÿω Ü=Å¡ tFøts† � 

                                                
، »البـر و الصـلة  «در مبحـث   2637: ؛ مسلم به شماره7485و  6040، 3209: هاي بخاري به شماره -1

؛ احمد در مسـند خـود، ج   953، ص 2، ج »الموطأ«؛ مالك در »إذا أحب اهللا عبداً حببه إلي عباده«باب 
، ص 7، ج »الحليـة «؛ ابـونعيم در  3160: ؛ ترمذي به شـماره 514و  590، 413، 341، 267صفحات  2

 .اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 3470: ؛ و بغوي به شماره2436: ه؛ طيالسي به شمار141
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پديـد   ]از گنـاه و مشـكالت  [و هر كه از خدا بترسد، براي او راه خروجـي  «) 3-2/ طالق (
خداونـد متعـال در ايـن آيـه     . »دهـد  برد روزي مـي  آورد، و او را از جايي كه گمان نمي مي

آورد و آنـان   پرهيزگاران را ضمانت كرده كه راه گشايش و خروجي را برايشان پديد مـي 
دهد كـه در   وقتي اين حاصل نشد، نشان مي. دهد  برند، روزي مي را از جايي كه گمان نمي

پس در آن صورت بايد از خداوند طلـب بخشـش نمايـد و بـه سـوي او       تقوا خللي هست،
  : فرمايد به عالوه، خداوند سبحان مي. توبه كند
� tΒ uρ ö≅ ©. uθ tGtƒ ’ n?tã «! $# uθ ßγsù ÿ…çµ ç7ó¡ym �   ) 2/ طالق(  
  . »و هر كس بر خدا توكل كند او براي وي كافي است«

  .خدا ندارديعني خداوند براي او بس است و او نياز به غير 

  :اخذ اسباب، هيچ منافاتي با توكل ندارد
برخي از مردم چنين تصور مي كنند كه توكل با اخـذ اسـباب و اكتسـاب منافـات دارد، و     

، 1ايـن پنـداري باطـل اسـت    . اند، پس نيازي به اسباب نيست اينكه وقتي همه چيز مقرر شده
عضـي مكـروه و برخـي    چون اكتساب؛ برخي از آن فرض، بعضي مستحب، برخي مبـاح، ب 

ــد حــرام ــامبر    . ان ــته شــد، و پي ــب دانس ــن مطل ــود اي ــان كــه در جــاي خ افضــل  قهمچن
رود تـا   پوشـد و در بازارهـا جهـت كسـب راه مـي      كنندگان است، زره جنگ را مـي  توكل

/ فرقــان (   �مالِ هذاالرسول يأكل الطعام و يمشي في األسواق �: جايي كه كافران گفتند
  . »!رود؟ خورد و در بازارها راه مي است كه غذا مي اين چه پيامبري«: )27

بيني كه بسياري از كساني كه معتقدند كه اكتساب با توكل منافـات   به همين خاطر مي
گاهي اين امـر  . شوند يا از راه صدقه و يا از راه هديه دارد، به دست ديگران روزي داده مي

ايـن مطلـب در جـاي خـود بـه      . باشـد  مـي از جانب باج گيرنده يا نيروي پليس يا مانند آنها 
قبالً به برخي اقوال در خصـوص تفسـير ايـن    . گنجد تفصيل بيان شده و در اين مخصر نمي

                                                
-175و  139-138و  73-8/68و  539-8/526» الفتـاوي «تفصيل سخن در ايـن مسـأله را در    -1

 .نگاه كنيد 501-3/495، »مدارج السالكين«؛ و 277و  178
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θ#) �:آيه اشاره شده  ßs ôϑtƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àMÎ6÷Vãƒuρ ( ÿ…çν y‰Ψ Ïãuρ ‘Π é& É=≈tG Å6ø9 خدا «: )39/ رعد (   � #$
  . »كند، و اصل كتاب نزد اوست تثبيت مي] دآنچه را خواه[كند و  آنچه را خواهد محو مي

≅¨ �:اما راجع به آيه  ä. BΘ öθ tƒ uθ èδ ’ Îû 5βù' x© � ) او هر روز دست بـه كـاري   «: )29/ رحمن
  . »است

: ايـن آيـه دربـاره يهوديـان نـازل شـد وقتـي كـه گفتنـد         : مقاتل گويد: گويد بغوي مي
مفسـران  . 1دارد رر نمـي كنـد و هـيچ حكمـي را مقـ     خداوند در روز شنبه هـيچ كـاري نمـي   

اي را  دهـد، عـده   ميرانـد، روزي مـي   كنـد و مـي   كار خدا اين است كه زنده مـي : گويند  مي
گيـري   دهـد، نيازمنـد را دسـت    كند، بيمـار را شـفا مـي    اي را خوار مي دهد و عده عزت مي

كنـد، دعـاي دعاكننـده را     كند، براي كسي كه در سختي اسـت، گشـايش حاصـل مـي     مي
شـمار ديگـري كـه هـر      بخشايد، و كارهاي بي دهد، گناه را مي د، به سائل ميكن اجابت مي

  2.دهد هايش انجام مي طور بخواهد در آفريده
***  

  .»و ما أخطأ العبد مل يکن ليصيبه، وما أصابه مل يکن ليخطئه« :قوله
هر چه به بنده نرسيده، امكان ندارد كه بـه او برسـد و هـر چـه بـه بنـده       «: ترجمه

  .»مكان ندارد كه به او نرسدرسيده، ا

اين گفته بر مبناي مطلبي است كه قبالً ذكر شد، و آن، اينكـه هـر چـه     :شرح عبارت
  :آيد، شاعر چه خوب گفته است مقدر باشد، بدون شك به وجود مي

  کـائن ال حمالـة    ٣ما قضی اهللا
  

  و الشقی اجلهـول مـن الم حالـه     
  

                                                
 .آن را از مقاتل نقل كرده است 8/114» زاد المسير«همچنين ابن جوزي در . 4/270تفسير بغوي،  -1

 .مراجعه كنيد 470-7/469به تفسير ابن كثير  -2

وجود دارد و علماي علم بديع جناس » الم حاله«و » ال محاله«در اين بيت، جناس تام ميان عبارت  -3
 وقتي دو لفظ در نوع و تعـداد حـروف و حركـات و سـكنات و ترتيـب بـا      : اند  تام را چنين تعريف كرده
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آيد و بدبخت نادان كسي اسـت كـه    مي هر چه خداوند مقرر كرده، حتماً به وجود«

  .»وضعيت موجود خود را مذمت و نكوهش نمايد

  :گويد  ديگري مي

  اقنع مبا ترزق يـا ذا الفتـی  
  

ــه    ــا منل ــی ربن ــيس ينس   فل
  

شود، قانع باش؛ چون پروردگار ما حتي  به آنچه به تو روزي داده مي! اي جوانمرد«

  .»كند يك مورچه را فراموش نمي

  ر فقـم قائمـاً  إن أقبل الـده 
  

ــه    ــدبراً من ل ــولّی م   و إن ت
  

اگر زمانه و بخت روي آورد، براي آن به پا خيز و اگر زمانه پشت كرد، بـراي آن  «

  .»بخواب

***  
العبد أن يعلم أن اهللا قد سبق علمه فی کل کائن من خلقه، فقدر  وعلی«: قوله

ل وال مغير، والحمولٌ ذلک تقديراً حمکماً مربماً، ليس فيه ناقض، وال معقب وال مزي
  .»وال ناقص، وال زائد من خلقه فی مساواته وأرضه

هايش، قبالً علم داشته  بنده بايد بداند كه خداوند به هر موجودي از آفريده«: ترجمه

هـا و   هـايش در آسـمان   چيزي از آفريـده . و آن را به صورتي محكم مقدر نموده است

بـرد، و   اندازد، آن را از بين نمـي  به عقب نمي كند، آن را زمين تقدير خدا را نقض نمي

  .»كند سازد، و نقص و فزوني در آن ايجاد نمي آن را تغيير و دگرگون نمي

  :پيشي بودن علم خدا نسبت به موجودات قبل از آفرينش آنها
اين عبارت بر اساس مطلبي بود كه قبالً ذكر شد و آن، اينكـه علـم خداونـد     :شرح عبارت

ت و موجودات بر آفرينش آنها پيشي گرفته و خداوند قبل از آفرينش آنهـا،  نسبت به كائنا
قدر «: فرماينـد  مي قهاي مشخص هر يك را مقدر نموده است، همچنان كه پيامبر  اندازه

                                                                                                                     
جناس تـام وجـود   » نم له«و » نمله«در دو بيت زير هم ميان عبارت . وجود اختالف معنا، مثل هم باشند

 .دارد
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: »1اهللا مقادير اخللق قبل أن يخلق السماوات واألرض خبمسين ألف سنة، وعرشه علـی املـاء  
ت را پنجـاه هـزار سـال پـيش از آفـرينش آسـمانها و       هاي مشخص مخلوقـا  خداوند اندازه«

شـود كـه    پـس معلـوم مـي   . »زمين مقدر نموده بود و آن موقع عرش خدا بر روي آب بـود 
آينـد، و   خداوند دانسته كه چيزها در اوقات خود بنا به حكمت كامـل خـدا بـه وجـود مـي     

؛ چـون بـه   موجودات هم به آن صورت كه خداوند از آنها علم داشـت، بـه وجـود آمدنـد    
هـاي حكـم اسـت     وجود آمدن مخلوقات براساس آنچه كه برايشان مقدر شـده از شـگفتي  

كه به وجود آوردن آنها تنها از جانب موجود عالم و آگاهي كه قبـل از بـه وجـود آوردن    
Ÿω :فرمايـد  شـود؛ خداونـد متعـال مـي     آنها، نسبت به آنها علم داشته، تصور مـي  r&� ãΝn=÷è tƒ ôtΒ 

t,n=y{ uθ èδuρ ß#‹ÏÜ ‾=9 $# ç��Î7sƒ ø:$# � ) داند؟ حال آنكـه   آيا كسي كه آفريده است نمي«: )14/ ملك
  .»بين آگاه است او باريك

كنند كه خداوند از ازل نسبت بـه همـه موجـودات علـم      گرايان معتزله انكار مي افراط
ن آن داشته و معتقدند كه خداوند متعال به افعال بنـدگان علـم نـدارد تـا زمـاني كـه بنـدگا       

امـام شـافعي   . گويند، بسيار واالتر و برتر است خداوند از آنچه مي. دهند كارها را انجام مي
ها در علم خدا نسبت بـه موجـودات قبـل از آفـرينش آنهـا منـاظره        با قدري: گويد مي :

انـد و اگـر آن    كنيد؛ اگر بدان اقرار كردند، در اين صورت آنان در مناظره شكست خورده
داند كه اين يكـي   چون خداوند متعال مي. اند دند، در اين صورت كفر ورزيدهرا انكار نمو

دهـد در نتيجـه خداونـد بـه او      تواند فالن كار نيك را انجام دهـد و او آن را انجـام مـي    مي
تواند فالن كـار نيـك را انجـام دهـد امـا انجـام        داند كه اين يكي مي دهد، و مي پاداش مي

دهـد   خداوند تنها بدين خاطر وي را عذاب مـي . دهد ذاب ميدهد، از اين رو وي را ع نمي
دهـد در حـالي كـه     كه او با وجود توانايي جهت انجام فالن كـار نيـك، آن را انجـام نمـي    

تواند آن را انجام دهد، و هر كسي كه نتوانـد كـاري را انجـام     خداوند علم داشته كه او مي

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1
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انجام ندادن كاري كـه در تـوانش نيسـت،     كند و او را به خاطر دهد، خداوند به او امر نمي
  .دهد عذاب نمي

توانـد علـم خـدا را تغييـر      اين مطلب مستلزم آن است كه انسان مي: اگر گفته شود

دهد، پس وقتي توانست آن كار  دهد، چون خداوند دانسته كه او فالن كار را انجام نمي

  .را انجام دهد، توانسته كه علم خدا را تغيير دهد

اين مغالطه و سفسطه است، چون صرف توانايي انسان بـر  : شود فته ميدر جواب گ

انجام كاري مستلزم تغيير علم خدا نيست، و تنها وقتي كه فعل واقع شود، برخي گمان 

اند كه علم خدا تغيير يافته است، اما وقتي فعل واقع شد، آنچه معلوم است وقوع  كرده

ي كه خداوند علـم بـه وقـوع آن دارد،    پس ممتنع است كه فعل. آن است نه عدم وقوع

شود و اگر واقـع   واقع شود؛ بلكه اگر آن كار واقع شد، خداوند علم داشته كه واقع مي

دانـيم   ما علم خدا را نسبت به كاري نمي. نشود، خداوند علم داشته كه واقع نمي شود

شـود،  اگـر واقـع   . شود كه آيا واقـع شـده يـا خيـر     تا اينكه وضعيت آن كار آشكار مي

دانيم كه خداوند به عـدم   دانيم كه خدا به وقوع آن علم داشته و اگر واقع نشود، مي مي

پس محال و غيـر ممكـن   . يعني علم خدا مطابق واقع است. وقوع آن علم داشته است

است كه چيزي واقع شود كه مستلزم تغيير علم باشد، بلكه هر چيزي كه واقـع شـده،   

اي كه كاري انجام نداده، باعث تغيير علـم خـدا    و بندهآن در علم خداوند بوده است، 

شـد،   نشده، بلكه او قادر به انجام كاري بوده كه واقـع نشـده اسـت و اگـر واقـع مـي      

  .شود شود نه اينكه علم داشته كه واقع نمي خداوند علم داشته كه واقع مي

عـل  دانـد كـه آن ف   پس در صورت عدم وقوع آن فعل، خداوند مـي : اگر گفته  شود

شود، اما اگر بنده قادر به وقوع آن فعل باشد آيا در اين صورت قادر به تغيير  واقع نمي

قضيه چنين نيست، بلكه بنده بـه وقـوع   : شود علم خدا بوده است؟ در جواب گفته مي

داد، تنها وقوع  دهد و اگر آن را انجام مي آن فعل قادر است اما او آن فعل را انجام نمي

پس كاي كه در توان بنده است، اگر واقع شود، وقوع آن در علـم  . ودآن در علم خدا ب

و اين ! اند اينان وقوع فعلي را با وجود علم به عدم وقوع آن فرض كرده. خداوند است
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وقوع آن را با وجود عدم : اين فرض مانندآن است كه كسي بگويد. فرض محال است

  .و اين جمع ميان دو نقيض است! وقوع آن، فرض كن

اگر وقوع آن فعل با وجود علم پروردگار به عدم وقـوع آن، محـال   : گر گفته شودا

مجمل است، و » محال«لفظ : شود باشد و در حد توان نباشد، چي؟ در جواب گفته مي

اش از  اين كار به خاطر عدم توانايي انسان جهت انجام آن و به خاطر عجـز و نـاتواني  

آن فعل، محال نيسـت، بلكـه آن كـار ممكـن و     انجام آن و به خاطر ممتنع بودن ذاتي 

اما اگر واقع شد، خداوند علم داشته كه آن كار واقع . مقدور و در حد توان انسان است

پس اگـر وقـوع   . خواهد شد و اگر واقع نشد، خداوند علم داشته كه واقع نخواهد شد

ز جهـت  آن كار با وجود منتفي بودن الزمه وقوع، فرض شود در اين صورت آن كار ا

  !اش محال شده است، و هر چيزي با اين اعتبار محال است اثبات ملزوم بدون الزمه

اين پندار اينان مستلزم آن است كه هيچ كسي نه پروردگار و نه مخلوقات، قادر بـه  

داند كه فـالن كـار را انجـام خواهـد داد، ايـن       چيزي نيستند، چون پروردگار وقتي مي

دانـد كـه    تش بر ترك آن كار نيست، همچنين وقتي ميعملش مستلزم منتفي بودن قدر

. كند، اين عملش مستلزم منتفي بودن قدرتش بر انجام آن كـار نيسـت   فالن كار را نمي

  واهللا اعلم. به همين صورت است افعال بندگانش را كه مقدر نموده است

***  
تعالی  و ذلک من عقد اإليمان، وأصول املعرفة، واإلعتراف بتوحيد اهللا«: قوله

t,n=yzuρ ¨≅à2 & � :وربوبيته، کما قال تعالی فی کتابه ó x« …çν u‘£‰ s) sù # \�ƒÏ‰ ø) s? � )  2/ الفرقـان (

.tβ%x � :و قال تعالی uρ ã� øΒr& «! $# # Y‘y‰ s% # �‘ρß‰ ø) ¨Β � ) 38/ األحزاب(«.  

و اين باور از دايره ايمـان و اصـول معرفـت و اعتـراف بـه توحيـد و ربوبيـت        «: ترجمه
t,n=yzuρ ¨≅à2 & �: فرماينـد  همچنان كه در كتاب خود مي. متعال است خداوند ó x« …çνu‘£‰ s) sù 

# \�ƒÏ‰ ø) s? � ) اي بـراي آن در نظـر گرفتـه      و هر چيزي را آفريده و حد و اندازه«): 2/ الفرقان
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.tβ%x �: فرمايــد در جــاي ديگــر مــي. »اســت uρ ã�øΒ r& «! $# # Y‘y‰ s% # �‘ρ ß‰ ø) ¨Β � )و «): 38/ األحــزاب
  .»فرمان خدا همواره سنجيده و حساب شده است

اين عبارت اشاره به مطالبي است كه راجع بـه ايمـان بـه قـدر و قضـا و       :شرح عبارت
در  قپيـامبر  . پيشي بودن علم خدا نسبت به موجودات قبـل از آفـرينش آنهـا، ذكـر شـد     

وکتبه و رسـله  ١تهأن تؤمن باهللا و مالئک«: جواب كسي كه راجع به ايمان پرسيد، فرمودنـد  
اينكه به خدا و فرشتگان و كتابها و پيـامبران خـدا   « »واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

آن حضـرت در آخـر   . »و روز آخرت ايمان بياوري و به قدر خير و شر خدا ايمان بيـاوري 
جربئيل، إنه : اهللا ورسوله أعلم، قال: يا عمر، أتدری من السائل؟ قال«: فرمايد حديث فوق مي

خـدا و  : كننده كـي بـود؟ عمـر گفـت     داني كه سؤال آيا مي! اي عمر«: »أتاکم يعلمم دينکم
تـان را بـه    او جبرئيل بود كه پيش شما آمد تا دين: فرمود قدانند، پيامبر  پيامبرش بهتر مي

  2.مسلم آن را روايت كرده است. »شما آموزش دهد
، يعني توحيد و اعتراف بـه ربوبيـت   »به توحيد و ربوبيت خداست3و اعتراف«: عبارت

كند مگر در صورت ايمان به صفات خداوند متعال، چون هـر كـس گمـان     تحقق پيدا نمي
                                                

 .ساقط شده است) ب(اين واژه از نسخه خطي  -1

ي ؛ نسـائ 63؛ ابن ماجه به شماره 4695؛ ابوداود به شماره »في اإليمان«در مبحث  8مسلم به شماره  -2
، »المسـند «؛ احمـد در  242؛ ابويعلي به شماره 5؛ طيالسي، ص 101و  97، صفحات 8، ج »الكبري«در 
؛ 2؛ بغـوي بـه شـماره    2610؛ ترمذي به شـماره  168؛ ابن حبان به شماره 52و  51، 28، صفحات 1ج 

، 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1هـاي   ، به شـماره »اإليمان«؛ و ابن منده در 189-188، صص »الشريعة«آجري در 
هـاي   بخاري مانند آن را به شـماره . آن را آورده اند �از طريق روايت عمر  14و  13، 12، 11، 10، 9

-101صـفحات   8، ج »الكبـري «؛ نسـائي در  64؛ ابن ماجه به شـماره  9؛ مسلم به شماره 4777و  50
، 2، ج »المسـند «؛ احمـد در  159؛ ابن حبان به شـماره  5، ص 11، ج »المصنف«؛ ابن ابي شيبه در 103
صـص  » الشـريعة «همچنين آجـري در  . اند آن را روايت كرده 16و  15هاي  ؛ ابن منده به شماره426ص 
؛ و بـزار بـه   319، ص 1، ج »المسـند «آن را از طريق روايت جرير بن عبـداهللا، و احمـد در    189-190

 .اند آن را از طريق روايت ابن عباس آورده 24شماره 

 .آمده است» اإلقرار«، »االعتراف«به جاي  ،)ب(در نسخه خطي  -3
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كند هر يـك   كند كه غير اهللا خالقي هست شرك ورزيده پس راجع به كسي كه گمان مي
كنيد؟ به همين خاطر قدريه مجوسيان اين امـت هسـتند و    خالق فعل خود است چه فكر مي

  .اند روايت شده» سنن«اديث مربوط به آنها در اح

  :احاديثي راجع به مذمت و نكوهش قدريه
القدرية جموس هـذه األمـة إن   «: فرمودنـد  قابوداود از ابن عمر، روايت كرده كه پيامبر 

اگـر  . قدريه مجوسيان اين امـت هسـتند  «: »1مرضوا، فالتعودوهم، و إن ماتوا، فال تشهدوهم
  .»ت آنها نرويد واگر وفات يافتند در تشيع جنازه آنها حضور پيدا نكنيدبيمار شدند به عياد

 قرسـول خـدا   : روايت كرده كه وي گفت �همچنين ابوداود از حذيفه بن يمان 
القدر، من مات منهم فالتشهدوا : لکل أمة جموس، وجموس هذه األمة الذين يقولون«: فرمودنـد 

: »2عة الدجال، وحق علی اهللا أن يلحقهم بالدجالجنازته، ومن مرض منهم فالتعودهم، وهم شي

                                                
از طريـق   85، ص 1، ج »المسـتدرك «؛ و حـاكم در  »القـدر «، بـاب  »في السـنة «ابوداود در مبحث  -1

اين روايت از اين طريـق منقطـع اسـت، چـون     . اند ابوحازم سلمه بن دينار، از ابن عمر آن را روايت كرده
؛ و آجـري در  1150، بـه شـماره   »شـرح السـنة  «كـائي در  الل. ابوحازم از ابن عمر حديث نشنيده است

. انـد  آن را روايت كرده... از طريق زكريا بن منظور، از ابوحازم، از نافع، از ابن عمر  190، ص »الشريعة«
در . او متـروك اسـت  : گويـد  اش مي الزم به ذكر است كه زكريا بن منظور ضعيف است و دارقطني درباره

روايتي از طريق سهل بن سعد آورده، كه در سند آن يحيي بن سابق  1152: ارههمين باب اللكائي به شم
. كنـد  روايت مـي او احاديث موضوع و جعلي را از افراد ثقه : گويد اش مي مدني هست كه ابن حبان درباره

 بـدين  �پيـامبر  : انـد  برخي گفتـه : ، ابن اثير گفته است»قدريه مجوسيان اين امت هستند«: راجع به فرموده
نـور  : خاطر قدريه را مجوس قرار داده، چون عقيده آنان شبيه عقيده مجوس در قائل بودنشان به دو اصل

كه مجوس معتقدند خير از فعل نور است و شر از فعل ظلمت، قدريه نيز خير را به خـدا و  . و ظلمت است
خيـر و شـر اسـت و    دهند و حال آنكه خداوند متعال خالق هـر دوي   شر را به انسان و شيطان نسبت مي

پس خير و شر از لحاظ خلق و ايجاد به . آيند هيچ كدام از آنها بدون مشيت و خواست خدا به وجود نمي
 .شود شود و از لحاظ عمل و اكتساب به فاعل آنها نسبت داده مي خدا نسبت داده مي

از طريـق   1155: ه؛ و اللكائي به شمار407، ص 5، ج »المسند«؛ احمد در 4692: ابوداود به شماره -2
. انـد  ثوري، از عمر ابن محمد، از عمر برده آزاد شده غفرة، از مردي انصاري، از حذيفه آن را روايت كرده
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هيچ چيز مقـدر نشـده   : گويند اند كه مي هر امتي مجوسي دارد و مجوس اين امت، كساني«
اش حضور پيدا نكنيد و  هر كس از آنان وفات يافت، در تشيع جنازه. و قدري وجود ندارد

جـال هسـتند و حـق اسـت كـه      آنان پيروان د. هر كس از آنان بيمار شد، به عيادتش نرويد
  .»خداوند، آنان را به دجال ملحق نمايد

: روايـت كـرده كـه آن حضـرت فرمودنـد      �همچنـين ابـوداود از عمـر بـن خطـاب      
با اهل قدر همنشيني نكنيد و با آنان سـر صـحبت بـاز    «: »1الجتالسوا أهل القدر والتفاحتوهم«

  .»نكنيد
صنفان «: فرمـود  صرسول خدا : روايت كرده كه وي گفت مترمذي از ابن عباس 

آدم هستند كه  دو دسته از بني«: »2املرجئة و القدرية: من بنی آدم ليس هلما فی اإلسالم نصيب
  .»مرجئه و قدريه: اي ندارند از اسالم، بهره

                                                                                                                     
عمر برده آزاد شده غفرة عالوه بر ضعيف بودنش اين روايت را به صورت آشـفته نقـل كـرده و اسـتادش     

عمر برده آزاد شده غفرة، از ابن عمـر آن   از طريق 86، ص 2، ج »المسند«مثالً احمد در . ناشناخته است
، ج »المسـند «همچنين احمـد در  . را روايت كرده، و عمر با وجود ضعيف بودنش، ابن عمر را نديده است

از طريق عمر برده آزاد شده غفرة، از عمر بـن محمـد بـن     329: ؛ و ابن ابي عاصم به شماره125، ص 2
از طريـق ابومصـعب، از    190، ص »الشـريعة «موده، و آجري در زيد، از نافع، از ابن عمر آن را روايت ن

بخـاري  . حكم بن سعيد سعيدي، از جعيد بن عبدالرحمن، از نافع، از ابن عمر آن را روايـت كـرده اسـت   
همچنـين  . گويد كه او ضـعيف اسـت   گويد كه او منكر الحديث است و ازدي مي درباره حكم بن سعيد مي

ق روايت جابر بن عبداهللا آن را روايت كرده، و در سند آن سه نفرد مـدّلس  از طري 92ابن ماجه به شماره 
 .اند وجود دارند و اينان، روايت را به صورت عنعن نقل كرده

؛ 1124؛ اللكائي به شماره 30، ص 1، ج »المسند«؛ احمد در 4720و  4710: هاي ابوداود به شماره -1
در سند آن، حكيم بن شريك هذلي وجود . اند ت كردهآن را رواي 85، ص 1، ج »المستدرك«و حاكم در 

 .دارد كه ناشناخته است

؛ و ابـن ماجـه بـه    »مـا جـاء فـي القدريـة    «، بـاب  »في القـدر «؛ در مبحث 2149: ترمذي به شماره -2
در سـند آن، نـزار   . انـد  آن را روايت كرده» في اإليمان«، باب »المقدمة«در مبحث  73و  62: هاي شماره

: ، به شـماره »المعجم الكبير«طبراني نيز در . هاشم وجود دارد كه ضعيف است ه آزاد شده بنيبن حيان برد
 .باشد آن را روايت كرده، و در سند آن، سالم بن ابي عمرة هست كه ضعيف مي 11682
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ولي احاديثي كه راجع بـه آنهـا   . اند اما تمامي احاديث مرفوع مربوط به قدريه، ضعيف
روايـت اسـت كـه     لباشند؛ از ابـن عبـاس    اند، صحيح مي هوارد شده و موقف به صحاب

قدر، نظام توحيد است هـر كـس خـداي را بـه يگـانگي بسـتايد و قـدر را تكـذيب         : گويد
؛ چـون ايمـان بـه قـدر در     1كنـد  نمايد، تكذيب قدر از جانب او، توحيدش را هم نقض مي

اي مشخص مخلوقات ه بردارنده ايمان به علم قديم خداوند و علم خدا در خصوص اندازه
پرستان و خورشيدپرستان و فالسـفه و ديگـران كـه علـم      بسياري از مشركان و ستاره. است

كننـد، در ايـن قضـيه بـه گمراهـي       خدا نسبت به جزئيات و چيزهاي ديگـري را انكـار مـي   
  .اند، چون همه آنها در تكذيب قدر داخل است رفته

دريه به طور كلي آن را تكذيب اما قدرت خداوند بر هر چيزي، موضوعي است كه ق
اي كه معتقدند كه خداوند افعال بنـدگان را خلـق نكـرده و آن را از دايـره      كند به گونه مي

  .اند قدرت و آفرينش خدا خارج ساخته
قدري كه قرآن و سنت و اجماع بدون شك بر آن داللت دارند و قـدري كـه قدريـه    

هـاي   راي بنـدگان تقـدير نمـوده و انـدازه    اند، قدري است كه خداونـد بـ   آن را انكار نموده
  .مشخص آنها را مقرر فرموده است

ي كـرام و تـابعين كـه در ذم قدريـه آمـده اسـت  مشـمول آنهـا          و عموم كالم صحابه
در بيان مذمت و نكوهش قدريـه، مـوقعي كـه بـه وي      م ي ابن عمر شود؛ مانند فرموده مي

شـود و   كاري تـازه از سـر گرفتـه مـي     كنند كه قدري نيست و هر گفتند كه آنان گمان مي

                                                
؛ آجـري  141، ص 761: ، به شـماره »السنة«؛ احمد در 1112: ، به شماره»شرح السنة«اللكائي در  -1

در سـند  . اند آن را روايت كرده 235-234، صص 2، ج »اإلبانة«؛ و ابن بطه در 215، ص »ةالشريع«در 
به طور مرفـوع آن را روايـت   » المعجم األوسط«طبراني هم در . اند آن، راوي اي هست كه نامش را نبرده

كـه   در سند آن، هاني بن متوكل هسـت . آمده است 197، ص 7، ج »مجمع الزوائد«كرده آن گونه كه در 
چيزهـاي منكـر در   : گويـد  اش مـي  دربـاره  97، ص 3، ج »المجـروحين «ابن حبان در . باشد ضعيف مي

 .روايتش زياد هست و احتجاج به وي در هيچ حالي جايز نيست
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به اطالع آنان برسان كه من از ايشان مبـرا و  : گيرد، فرمود قدر و مشيت خدا بدان تعلق نمي
  .آنان از من مبرا هستند

  قدر دربردارنده اصول عظيمي هست

  :قدري كه همان تقدير مطابق علم خداست، در بردارنده اصول عظيمي هست
پـس بـدين   . ر مقدر قبل از پيدايش آنها، آگاه بـوده اسـت  خداوند نسبت به امو ـاول

اين مطلب ردي است بر كساني كه علـم قـديم خـدا    . شود صورت علم قديم خدا ثابت مي
  .كنند را انكار مي

هـاي مشـخص    انـدازه . هـاي مشـخص مخلوقـات اسـت     تقدير دربردارنده اندازه ـدوم
يك از مخلوقـات اسـت، چـون     مخلوقات همانا صفات و ويژگيهاي معين و مختص به هر

: فرماينـد  خدا براي هر چيزي حد و اندازه مشخصي قرار داده است؛ خداوند بلند مرتبه مـي 
� t, n=yz uρ ¨≅ à2 & óx« …çν u‘£‰ s)sù # \�ƒÏ‰ ø) s? � ) ــان ــد و   «): 2/ فرق ــده و ح ــزي را آفري ــر چي و ه

تقـدير آن  : دير اسـت پس آفرينش در بردارنده تقـ . »اي براي آن در نظر گرفته است  اندازه
اي قـرار داده شـده اسـت، و     چيز در ذات خود، بدين صـورت كـه بـراي آن حـد و انـدازه     

پس وقتي كه خداوند براي هر مخلوقي، اندازه مشـخص  . تقدير آن چيز قبل از پيدايش آن
و معيني از لحاظ كميت و كيفيت مقرر نموده، پس به طريق اولي خداوند نسـبت بـه امـور    

: گوينـد  انـد و مـي   ن علم داشته است برخالف كسـاني كـه آن را انكـار نمـوده    جزئي و معي
بنابراين قدر در بردارنـده علـم قـديم    ! داند داند و جزئيات را نمي خداوند تنها كليات را مي

  .باشد خدا و علم خدا نسبت به جزئيات مي
قبـل از   قدر در بردارنده اين مطلب هست كه خداوند از قدر خبـر داده و آن را  ـسوم

كنـد كـه ممكـن اسـت      اين اقتضا مي. پيدايش مخلوقات به طور مفصل آشكار كرده است
پـس ايـن   . خداوند، بندگان را نسبت به امور قبل از پيدايش آنها به طور مفصل آگـاه كنـد  
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تـر اسـت، چـون وقتـي او      تـر و مسـتحق   دهد كه آفريدگار نسبت به اين علم اولـي  نشان مي
  !داند؟ كند، چگونه آن را نمي مي بندگانش را از آن آگاه

كند، مختار است،  قدر در بردارنده اين مطلب هست كه خداوند در آنچه مي ـچهارم
آورد و اين به وجود آمدن، الزمـه ذات آن   و با مشيت و اراده خود آن چيز را به وجود مي

  .چيز نيست، بلكه اين خداوند است كه آن را به عرصه وجود آورده است
دهنده پيدايش اين مقدور است، و اينكه فالن چيز مقدر شده، پس از  در نشانق ـپنجم

نمايـد سـپس آن را    آنكه نبوده به وجود آمده است، چـون خداونـد ابتـدا آن را مقـدر مـي     
  .آفريند مي

***  
فويلٌ ملن صار قلبه فی القدر : فويل ملن ضاع له فی القدر قلباً سقيماً ـ وفی نسخة «: قوله
  .»ـ لقد التمس بومهه فی فحص الغيب سراً کتيماً، وعاد مبا قال فيه أفاکاً أثيماً قلباً سقيماً

واي بر كسي كه در قضيه قدر قلب بيمـارش او را از پـا در آورده ـ در يكـي     «: ترجمه
واي بر كسي كه در قضيه قدر، قلبش بيمار شده است ـ او بـا گمـان    : ها آمده است از نسخه

ب و سري و پنهان است، اما به خاطر آنچه در ايـن زمينـه گفتـه    خود در جستجوي امور غي
  .»به دروغ پردازِ گناهكار تبديل شده است

  :حيات قلب، بيماري و شفاي آن
تـرين و   قلـب، عظـيم  . قلـب، حيـات و مـرگ، و بيمـاري و بهبـودي دارد     :  شرح عبـارت 

أحييناه وجعلنا له نورا أومن كان ميتا ف�: فرمايد  خداوند متعال مي. ترين عضو بدن است مهم
آيا كسي كـه مـرده   «): 122/ انعام ( �ميشي به يف الناس كمن مثل يف الظلمت ليس خبارج منها

رود،  اش كرديم و برايش نوري پديد آورديم كه بـا آن در ميـان مـردم راه مـي     بود و زنده
  » هاست و از آن بيرون آمدني نيست؟ مانند كسي است كه در تاريكي

پـس قلـب سـالم و    . كفر، مرده بود و به وسيله ايمان او را زنـده كـرديم   يعني به سبب
شود، با سرشت خـود از آن نفـرت دارد    زنده وقتي چيزهاي باطل و زشت بر آن عرضه مي

پسندد و بدان توجهي ندارد اما قلب ناسالم و مرده چنين نيسـت، چـون چنـين     و آن را نمي
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 �نهـد؛ همچنـان كـه عبـداهللا بـن مسـعود        ميقلبي ميان خوب و بد و نيكو و زشت فرقي ن
نابود باد كسـي كـه قلبـي نـدارد كـه بـا آن پسـنديده و ناپسـند و خـوب و بـد را           : گويد مي

  1.تشخيص دهد
همچنين است قلبي كه به خاطر شهوت، بيمار شده است، چون چنين قلبـي بـه خـاطر    

  .ضعفش به تناسب شدت بيماري و ضعفش به سوي شهوت تمايل دارد
بيمـاري شـهوت و بيمـاري    : ري قلب دو نوع است همان طور كه قـبالً گفتـه شـد   بيما

قلـب  . ترين شبهه، شبهه قضـيه قـدر اسـت    شان بيماري شبهه است، و پست ترين پست. شبهه
يابـد كـه صـاحب آن قلـب بـه خـاطر        اش آن قدر شدت مي شود و بيماري گاهي بيمار مي

دانـد بلكـه گـاهي     اب آن، آن را نمـي مشغوليت و روي گرداندن از شناخت سالمت و اسب
هـاي   عالمت آن، ايـن اسـت كـه ضـربه    . كند ميرد و صاحبش مرگ آن را احساس نمي مي

رساند و جهل آن نسـبت بـه حـق و عقايـد بـاطلش، آن را دردمنـد        ها به آن درد نمي زشتي
كند، چون اگر حياتي در قلـب باشـد بـه خـاطر واردشـدن زشـتي بـر آن، و بـه خـاطر           نمي

  :كند و نسبت به حق احساس درد مي جهلش

 ...........٢ما جلرح مبيت إيالم   
                                                

از طريق سفيان، از قيس بن مسلم، از طارق به شـهاب   8564: ، به شماره»المعجم الكبير«طبراني در  -1
نـابود بـاد كسـي كـه بـه      : تريس بن عرقوب شيباني نزد عبداهللا آمد و گفـت  ع: روايت كرده كه وي گفت

بلكه نابود باد كسي كـه قلـبش معـروف و منكـر را     : عبداهللا گفت. معروف امر نكند و از منكر نهي ننمايد
 .اند راويان آن، روايان صحيح: گويد 275، ص 7، ج »مجمع الزوائد«هيثمي در . نشناسد

  :بي است كه مصراع اول آن، چنين استمصراع دوم بيت متن -2
    من يهن يسهل الهوان عليه  

  .»كسي كه خوار شده، خواري بر وي آسان است«
  :اي است كه در مدح علي بن احمد مري خراساني سروده كه مطلع آن چنين است اين بيت از قصيده

  مدرك أو محارب الينام  ال افتخار إال لمن ال يضام   
  .»خوابد شود يا جنگجويي كه نمي ي كسي كه مورد ستم واقع نميافتخاري نيست مگر برا«

  :قبل از بيتي كه شارح آورده و بدان استناد نموده، ابيات زير قرار گرفته است
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  .»آيد، دردي ندارد زخمي كه بر قلب مرده وارد مي............. «
نمايد، اما تحمل تلخي دارو و صبر بـر آن بـرايش    گاهي فرد احساس بيماري قلب مي

دهـد، چـون    مـي  در نتيجه بقـاي دردش را بـر مشـقت و تلخـي دارو تـرجيح     . سخت است
ترين چيز براي نفس است امـا   داروي آن در مخالفت با هواي نفس است، و اين امر سخت

  .در عين حال سودمندتر از آن براي قلب نيست
كند، سپس به خـاطر ضـعف علـم و     گاهي خود را براي صبر بر تحمل دارو آماده مي

نند كسي كه وارد راه درست هما. شود و استمرار ندارد بصيرت و صبرش، عزمش تمام مي
داند كه اگـر   شود و او مي شود كه آن راه به نهايت امنيت و آرامش منتهي مي ترسناكي مي

. آيـد  شود و امنيت و آرامش به دنبالش مـي  بر آن صبر و پايداري پيشه كند، ترس تمام مي
 پس چنين فردي نيازمند صبر قوي و يقين قوي نسبت به طي مسير است، و هر گـاه صـبر و  

كنـد بـه ويـژه     نمـي گردد و مشقت و سختي راه را تحمـل   يقينش ضعيف شود، از راه بر مي
مـردم هـر جـا     :گويـد  او در عـين حـال مـي   . وقتي كه رفيق نداشته و از تنهايي وحشـت دارد 

اين حال اكثر مردمان است و چيزي اسـت كـه آنـان را    . كنم رفتند، من هم به آنان اقتدا مي
چون انسان بابصيرت و صـادق از كمـي و فقـدان وحشـت نـدارد      . به هالكت رسانده است

t �: كنـد  وقتي كه قلبش احساس همراهي و همـدمي بـا گـروه نخسـت مـي      Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρ r& ª! $# 

ΝÍκö� n=tã z ÏiΒ z↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $# uρ Ï !# y‰ pκ’¶9 $# uρ tÅs Î=≈¢Á9 $# uρ 4 zÝ¡ ym uρ y7Í×‾≈s9 'ρ é& $ Z)ŠÏù u‘ � ) ــاء / نســ
پيـامبران و  : از] كه عبارتند[كساني كه خدا بر ايشان نعمت خويش را ارزاني فرموده «): 69

  .»راستي پيشگان و شاهدان و صالحان، و آنان چه خوب همدماني هستند

                                                                                                                     
  رب عيش أخف منه الحمام  ذلّ من يغبط الذليل بعيش  

كـه   چـه بسـا زنـدگي   . خورد كه به سبب زندگي خوار شده اسـت  خوار شد كسي كه غبطه فردي را مي«
  .»تر وبهتر است مرگ از آن سبك

  حجة الحيء إليها اللئام  كل حلم أتي بغير اقتدار  
بـه ديـوان   . »هر بردباري كه بدون اقتدار به دست آيد، حجتي است كه پستي بدان نزديـك شـده اسـت   «

 .مراجعه نمائيد 101 -92/ 4متنبي با شرح عكبري 
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الحـوادث و  «در كتـاب   1آنچه ابومحمد عبدالرحمن بن اسماعيل معروف بـه ابوشـامه  
هـر وقـت بـه همراهـي بـا جماعـت امـر        «: دگوي گفته چه قدر زيباست، آنجا كه مي» البدع

شده، منظور همراهي حق و پيروان حق است هر چند انـدك باشـند و مخالفـان حـق زيـاد      
بـر   يو يـارانش   قباشند، چون حق همان است كه جماعت نخست از عصـر پيـامبر   
 2از حسـن بصـري  . »شود آن بودند و به كثرت و زياد بودن اهل باطل پس از آنان نگاه نمي

سنت ـ سوگند به كسي كه معبود برحقي جـز او نيسـت ـ     «: وايت است كه وي گفتر :
گر و جفاكار است، پس رحمت خـدا بـر شـما بـاد بـر آن صـبر كنيـد و پايـدار          ميان افراط

اهل سنت كساني بودند كه بـا خوشـگذرانان رفـت و    . اند باشيد، چون اهل سنت خيلي كم
ند و بـر سـنت خـود پايـدار بودنـد تـا اينكـه        اي نداشـت  آمـد نكردنـد، بـا اهـل بـدعت ميانـه      

  .»شما هم چنان باشيد. پروردگارشان را مالقات نمودند
شـدن آن از غـذاهاي سـودمند و سـازگار بـا آن و روي       نشانه بيماري قلـب، منصـرف  

شدن از داروي سـودمند و روي آوردن بـه داوري    آور، و منصرف آوردن به غذاهاي زيان
  .آور است زيان

آور، و  غذاي سودمند، داروي شفابخش، غذاي زيـان : جا چهار چيز هستپس در اين 
  .كننده داروي هالك

                                                
الدين ابوالقاسم عبدالرحمن بـن اسـماعيل مقـدس     او حافظ و عالمه و مجتهد و صاحب فنون، شهاب -1

وي بـا  . باشـد  مـي » البدع و الحوادث«و » الروضتين«دمشقي شافعي، قاري و نحوي، و صاحب كتابهاي 
دو نفـر  . باالي ابرويش خال بزرگي بود. وجود متبحر بودن در علوم مختلف، انساني متواضع و ساده بود

درگذشـت وي بـه سـال    . و را زدند، وي بر اثر اين ضربه درگذشتدر قيافه مستفتي بر او داخل شدند و ا
 .مراجعه كنيد 4/1460، »تذكرة الحفاظ«اش در  نامه به زندگي. هجري بود 665

محمد بن سـعد در  . او ابوسعيد حسن بن ابي الحسن يسار بصري انصاري و برده آزاد شده آنان است -2
ن انساني عالم، اسـتوار و متـين، فقيـه، ثقـه، حجـت،      حس: كند وي را چنين توصيف مي» الطبقات«كتاب 

امـا احاديـث   . مورد اطمينان و اعتماد، عابد، زاهد، داراي علم و دانش زياد، فصيح، زيبا، و خوبروي بـود 
 4، ج »سـير أعـالم النـبالء   «او در كتاب . هجري وفات يافت 110وي به سال . مرسل وي حجت نيست

 .شرح حال جامعي دارد 223: شماره
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ــان      ــذاي زي ــر غ ــفابخش را ب ــودمند و داروي ش ــذاي س ــالم غ ــب س آور و داروي  قل
  .كند دهد، اما قلب بيمار عكس آن را اختيار مي كننده ترجيح مي هالك

  :سودمندترين غذا، ايمان و سودمندترين دارو، قرآن است
در هـر يـك از   . سودمندترين غذا، غذاي ايمان و سـودمندترين دارو، داروي قـرآن اسـت   

هر كس شفا را در غيـر قـرآن و سـنت، جسـتجو كنـد،      . 1ايمان و قرآن، غذا و دارو هست
تـرين گمراهـان اسـت، چـون خداونـد متعـال        تـرين نادانـان و گمـراه    چنين فردي از نـادان 

  :فرمايد مي
� ö≅ è% uθèδ š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖtΒ# u ” W‰ èδ Ö !$ x� Ï©uρ ( šÏ%©! $# uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝÎγÏΡ# sŒ# u Ö� ø%uρ 

uθ èδuρ óΟ ÎγøŠn= tæ ‘ ¸ϑtã 4 š�Í×‾≈s9 'ρ é& šχ ÷ρ yŠ$ uΖãƒ ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹Ïèt/ �   ) 44/ فصلت(  
اند هدايت و درمـان اسـت، و كسـاني     براي كساني كه ايمان آورده] كتاب[اين : بگو«

و [كوري اسـت،  ] مايه[هايشان سنگيني است و قرآن بر آنها  آورند در گوش كه ايمان نمي
  .»آنها از جايي دور ندا شوند] گويي

  :فرمايد در جاي ديگري مي
� ãΑ Íi”t∴ çΡuρ z ÏΒ Èβ# uö� à) ø9$# $ tΒ uθ èδ Ö !$x� Ï© ×π uΗ÷qu‘ uρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ù=Ïj9 � Ÿω uρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÏϑÎ=≈©à9 $# āω Î) #Y‘$ |¡ yz �   

  )82/ ء اسرا(  
كنيم، ولي ستمگران را جز  و از قرآن آنچه براي مؤمنان شفا و رحمت است نازل مي«

  .»افزايد زيان نمي
ــن« هواژ در فرمــوده » م� z ÏΒ Èβ# u ö� à) ø9 ــه بــراي تبعــيض  � #$ . بــراي بيــان جــنس اســت ن

  :فرمايد همچنين خداوند سبحان مي

                                                
 .70-1/68، »إغاثة اللهفان«: نگا -1
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� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰s% Νä3 ø? u!$ y_ ×π sà Ïã öθ̈Β  ÏiΒ öΝà6În/ §‘ Ö!$ x�Ï© uρ $ yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰ ÷Á9$# “Y‰ èδ uρ 

×π uΗ÷q u‘uρ tÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 �   ) 57/ يونس(  
اي آمده اسـت و شـفايي    به راستي براي شما از جانب پروردگارتان موعظه! اي مردم«

  .»هاست و هدايت و رحمتي براي مؤمنان براي آنچه در دل
ي دردهاي قلبـي و بـدني و تمـامي دردهـاي دنيـا و      پس قرآن درمان كامل براي تمام

. باشـد  آخرت و براي هر كسي است كه اهليت درمان شـدن بـه وسـيله قـرآن را دارد، مـي     
وقتي بيمار، خوب با قرآن خود را مـداوا نمايـد و بـا صـداقت و ايمـان و پـذيرش كامـل و        

رگـز مقاومـت   اعتقاد جازم و تحقق تمـامي شـرايط آن را بـر روي دردش بگـذارد، درد ه    
كند؛ كالمـي   چگونه دردها در مقابل كالم پروردگار زمين و آسمان مقاومت مي. كند نمي

كرد، يا اگر بر روي زمـين نـازل    تكه مي شد، كوهها را تكه كه اگر بر روي كوهها نازل مي
هاي قلبـي و بـدني نيسـت مگـر      پس هيچ بيماري از بيماري. كرد شد، زمين را منهدم مي مي

قرآن راه درمان و سبب آن و پيشگيري از درد وجود دارد البتـه بـراي كسـي كـه     آنكه در 
  .خداوند فهم و درك قرآن را به وي داده باشد

او با گمان خود در تالش امـور غيـب  سـرّ پنهـاني را جسـتجو نمـوده       «: گفته طحاوي
قـدر  ؛ يعني با گمان و پندار خود به دنبال غيبي است كه سري و پنهان اسـت، چـون   »است

پس با جستجوي خويش قصد اطالع از غيب را دارد و . هايش است سرّ خداوند در آفريده
  :فرمايد حال آنكه خداوند متعال مي

� ãΝÎ=≈tã É=ø‹tó ø9 $# Ÿξ sù ã� Îγôà ãƒ 4’ n?tã ÿ Ïµ Î7øŠxî # ´‰ tnr& �   ) 26/ جن(  
  .تا آخر سوره. »كند داناي غيب است و كسي را بر غيب خود آگاه نمي] او[«

  .يعني در قضيه قدر گفته است» به سبب آنچه در آن گفته«: فته طحاويگ
  .پرداز و أثيم هم به معناي گناهكار است أّفاك به معناي دروغ

***  
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  .»والعرش و الکرسی حق«: قوله 
  .»اند و عرش و كرسي حق«: ترجمه

  :عرش و كرسي

  :فرمايد ؛ ميخداوند متعال اين امر را در كتابش بيان فرموده است :شرح عبارت

� ρ èŒ Ä¸ ö� yè ø9 $# ß‰ŠÉf pRùQ$# �   ) 15/ بروج (  
  .»صاحب ارجمند عرش«
� ßì‹Ïù u‘ ÏM≈y_ u‘¤$!$# ρèŒ Ä¸ ö� yè ø9   )15/ غافر (   � #$
  .»هاي رفيع و صاحب عرش است داراي منزلت] خدايي كه[«
� ß≈oΗ÷q§�9 $# ’ n?tã Ä ö̧� yè ø9 $# 3“uθ tG ó™$# �   ) 5/ طه (  
  .»استوا يافتخداي رحمان، بر عرش «
� §ΝèO 3“uθ tG ó™$# ’n? tã Ä ó̧÷yê ø9   )54/ اعراف (   � #$
  .»سپس بر عرش استوا يافت«
� Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ �>u‘ Ä ö̧� yè ø9 $# ÉΟƒÌ� x6ø9   )116/ مؤمنون (   � #$
  .»هيچ معبودي جز او نيست، و او پروردگار عرش كريم است«
� ª! $# Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ �>u‘ Ä¸ ö� yè ø9 $# ÉΟ‹Ïà yè ø9   )26/ نمل (   � #$
  . »خداوندي كه هيچ معبودي جز او نيست، صاحب عرش بزرگ است«
� t Ï% ©!$# tβθ è=Ïϑøt s† z̧ ö� yè ø9 $# ôtΒ uρ …çµ s9 öθ ym tβθ ßs Îm7|¡ ç„ Ï‰ ôϑpt¿2 öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒuρ  Ïµ Î/ �  

  )7/غافر( 
ش پروردگارشـان  اند و آنها كه پيرامـون آننـد، بـه سـتاي     فرشتگاني كه حامالن عرش«

  .»گويند و به او ايمان دارند تسبيح مي
� à7n=yϑø9 $# uρ #’ n?tã $ yγÍ←!%ỳ ö‘r& 4 ã≅ Ïϑ øts† uρ z̧ ó� tã y7În/ u‘ öΝßγs%öθ sù 7‹ Í×tΒ öθ tƒ ×π uŠÏΖ≈oÿsS � ) 17/ حاقه (  
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  . »كنند بر فرازشان حمل مي] فرشته[و عرش پروردگارت را آن روز هشت «
� “t� s? uρ sπ x6 Í×‾≈n=yϑø9 $# šÏjù !%tn ô ÏΒ ÉΑ öθ ym Ä¸ ö�yè ø9 $# tβθ ßs Îm7|¡ç„ Ï‰ ôϑ pt¿2 öΝÍκÍh5u‘ �)75/زمر(  
بيني كه پيرامون عرش حلقه زنان به سـتايش پروردگارشـان تسـبيح     و فرشتگان را مي«

  . »گويند مي
: روايت شده، آمـده اسـت   قاز پيامبر » صحيح«و سختي كه در » كرب«و در دعاي 

حلليم، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، ال إله إال اهللا رب السـماوات  ال إله إال اهللا العظيم ا«
هيچ معبود برحقي جز خداوند عظيم و بردبار نيسـت،  «: »2األرض رب العرش الکريم 1ورب

هيچ معبود برحقي جز خداوند پروردگار عرش بـزرگ نيسـت، هـيچ معبـود برحقـي جـز       
  .»پروردگار عرش كريم نيست خداوند پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و

: روايت كرده كه وي گفـت  ساز عباس بن عبدالمطلب » اوعال«امام احمد در حديث 
اهللا ورسوله أعلـم،  : قلنا: هل تدرون کم بين السماء واألرض؟ قال«: فرمود قرسول خدا 

مساٍء مخس مئة سنة ومن کل مساء إلی مساء مسيرة مخس مئة سنة، وکثَف کل 3بينهما مسيرة: قال
مسيرة مخس مئة سنة، وفوق السماء السابعة حبر بين أسفله وأعالوه کما بين السماء واألرض، 
مث فوق ذلک العرش بين أسفله وأعاله کما بين السماء واألرض، واهللا فوق ذلک، ليس يخفی 

دانيد كه فاصله ميان آسمان و زمين چقـدر اسـت؟    آيا مي«: »4عليه من أعمال بنی آدم شیء
                                                

 .ساقط شده است) ب(اين كلمه از نسخه خطي  -1

؛ ترمـذي بـه شـماره    2730: ؛ مسلم به شماره7431و  7426، 6346، 6345: هاي بخاري به شماره -2
؛ ابن ابي شيبه در 356و  339، 280، 268، 259، 245، 228صفحات  1، ج »المسند«؛ احمد در 3453

: هـاي  ، بـه شـماره  »األدب المفرد«؛ بخاري در 3883: ؛ ابن ماجه به شماره196، ص 10ج ، »المصنف«
از طريـق روايـت ابـن     10772و  12750: هـاي  به شـماره » المعجم الكبير«؛ و طبراني در 702و  700

از  343: بـه شـماره  » عمل اليـوم و الليلـة  «در همين باب ابن السني در كتاب . اند آن را آورده معباس 
 .  روايتي را نقل كرده است سيق علي طر
 .افتاده است) ب(اين كلمه از نسخ خطي  -3

، »فـي السـنة  «در مبحـث   4723: ؛ ابوداود به شماره207و  206، صفحات 1، ج »المسند«احمد در  -4
؛ ابـن  »و من سـورة الحاقـة  «، باب »في التفسير«در مبحث  3320: ؛ ترمذي به شماره»في الجهمية«باب 
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فاصله ميان آن دو به اندازه مسير : فرمود. دانند خدا و پيامبرش بهتر مي: گفتيم: س گويدعبا
و فاصله هر آسمان تا آسمان ديگر به اندازه مسير پانصد سال پيـاده  . پانصد سال پياده است

سـپس بـاالي آن   . ضخامت هر آسمان به اندازه فاصـله ميـان آسـمان و زمـين اسـت     . است
. اصله پايين تا باالي آن به انـدازه فاصـله ميـان آسـمان و زمـين اسـت      عرش قرار دارد كه ف

ابـوداود و  . »مانـد  هـا از وي پنهـان نمـي    خداوند باالي عرش است و چيزي از اعمال انسـان 
  . اند ترمذي و ابن ماجه آن را روايت كرده

يط روايـت       قابوداود با سند خود كه به رسول خـدا   متصـل كـرده،  در حـديث اَطـ
: »2وقال بأصابعه، مثل القبة 1إن عرشه علی مساواته کهاکذا«: كه آن حضرت فرمودندنموده 

با انگشتانش اشـاره كـرد كـه ماننـد گنبـد      . همانا عرش خدا بر آسمانهايش مانند اين است«
  .»است

                                                                                                                     
؛ عثمان دارمي در سنن خـود،  »فيما أنكرت الجهمية«، باب »في المقدمة«در مبحث  193: شماره ماجه به
، صـص  2، ج »المسـتدرك «؛ و حـاكم در  399، ص »األسـماء و الصـفات  «؛ بيهقـي در  91و  90صص 
از طريق روايت عبداهللا بن عميرة، از احنف بن قيس، از عباس بن عبـدالمطلب آن را روايـت    500-501
عبداهللا بن عميرة ناشناخته است و كسي او را ثقه ندانسته جز ابن حبان بنا بـه عـادت خـود كـه     . اند كرده

ابـن  . شنيدن او از احنف معلـوم نشـده اسـت   : گويد اش مي بخاري درباره. داند راويان ناشناخته را ثقه مي
 .تلفيقي از اسرائيليات است» اوعال«روايت : گويد خود مي» عارضة«عربي در 

 .آمده است» لهكذا«، »سنن ابوداود«هاي خطي چنين آمده است و در  در اصل نسخه -1

الـرد علـي   «؛ دارمـي در  104-103صـص  » التوحيـد «؛ ابـن خزيمـه در   4726: ابوداود به شـماره  -2
؛ بغـوي در  1547: ؛ طبراني به شماره418-417صص » األسماء و الصفات«؛ بيهقي در 24ص » الجهيمة

ص » الشـريعة «؛ و آجـري در  576و  575: هـاي  ؛ ابن ابي عاصم به شماره92: ماره، به ش»شرح السنة«
از طريق ابن اسحاق، از يعقوب بن عتبة، از جبير بن محمد بن جبير، از پـدرش و او از پـدربزرگش    293

اين سند به خاطر عنعنه ابن اسحاق و به خاطر مجهول بودن جبير بن محمد ضعيف . اند آن را روايت كرده
حافظ ابـن عسـاكر قسـمتي از كتـابش را     . جز ابن حبان كسي جبير بن محمد را ثقه ندانسته است. تاس
 .نام نهاده است» بيان وجوه التخليط في حديث األطيط«
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إذا «: روايت شـده كـه آن حضـرت فرمودنـد     قاز رسول خدا » صحيح بخاري«در 
هـر  «: »3، وفوقه عرش الرمحن2، فإنه أعلی اجلنة، وأوسط اجلنةفسلوه الفردوس1سألتم اهللا اجلنة

گاه بهشت را از خدا خواستيد، فردوس را از وي بخواهيد، چون فردوس بـاالترين قسـمت   
بهشت است و در وسط بهشت واقع شده است، و بر فـراز آن عـرش خـداي رحمـان قـرار      

ن و هم به صورت مرفـوع بنـا   هم به صورت منصوب بنا بر ظرف بود »وفوقه«عبارت . »دارد
  .بر مبتدا بودن روايت شده است

گردي است كه از تمامي جوانبش از  اي از متكلمين بر اين باورند كه عرش فلك عده
اين درسـت  . نامند برخي آن را فلك اطلس، و فلك نهم مي. هر جهت بر عالم احاطه دارد

فرشـتگان آنهـا را حمـل     نيست، چون در شريعت ثابت شده كه عرش سـتونهايي دارد كـه  
فإن الناس يصعقون، فأکون أول من يفيق، فـإذا  «: فرمايد مي قكنند همچنان كه پيامبر  مي

همانـا  «: »4أنا مبوسی آخذٌ بقائمة من قوائم العرش، فالأدری أفاق قبلی أم جوزی بصعقة الطور
يـنم كـه در   ب ناگهان مي. آيد شوند و من اولين كسي هستم كه به هوش مي مردم بيهوش مي

دانم آيـا پـيش از    اما نمي. كنار موسي هستم كه ستوني از ستونهاي عرش را در دست دارد
  . »من به هوش آمده يا به خاطر بيهوش شدن در باالي كوه طور ديگر بيهوش نشده است

شـود همچنـان كـه خداونـد متعـال راجـع بـه         گفته مي عرش در لغت، به تخت پادشاه
  :فرمايد بلقيس مي

� $ oλm;uρ î¸ ö� tã ÒΟŠÏà tã �   ) 23/ نمل(  
  .»او تخت بزرگي داشت«

                                                
 .اين لفظ در صحيح بخاري نيامده است -1

فإنـه أوسـط الجنـة، وأعلـي     «: هاي خطي چنين آمده است، و لفظ بخاري اين است  در اصل نسخه -2
 .»الجنة

از طريـق   335، ص 2، ج »المسند«؛ و احمد در 7423: قسمتي از حديثي است كه بخاري به شماره -3
 .اند روايت ابوهريره آن را نقل كرده

 .تخريج آن قبالً ذكر شد. متفق عليه -4
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كنـد و قـرآن بـا     عرش به معناي فلك نيست و عرب هم، از عرش، فلك را فهـم نمـي  
پـس عـرش تختـي اسـت كـه داراي سـتونهايي اسـت كـه         . زبان قوم عرب نازل شده است

اقـع عـرش سـقف    در و. كنند، و به مانند گنبد بر روي عالم اسـت  فرشتگان آن را حمل مي
  :سرايد در اين باره مي1بن ابي صلت امية. تمامي مخلوقات است

  جمدوا اهللا فهو للمجد أهل
  ربنا فی السماء أمسی کبيراً

خداوند را به مجد و عظمت ياد كنيد و وي را تمجيد نماييد چون او سـزاوار تمجيـد   «
  .»پروردگار ما در آسمان، بزرگ است. است

  ی ر النابالبناء العالی الذّ
  س وسوی فوق السماء سريرا

با بناي بلندي كه مـردم را خيـره كـرد و بـاالي آسـمان، تختـي را راسـت گردانيـده         «
  .»است

  
  

                                                
او اميه بن عبداهللا بن ابي صلت بن ابي ربيعه بن عوف ثقفي، شاعر زمـان جاهليـت، حكيمـي از اهـل      -1

شـان   او از همـه . از جمله شعراي طائف، اميه بن ابي صلت بود: گويد ابن سّلام در طبقاتش مي. طائف بود
در شـعرش از آفـرينش آسـمانها و    . زد هاي زيادي از او سر مـي  شگفتي. در شعر مهارت بيشتري داشت

او تمايل . بردند ا نميآورد كه هيچ يك از شعرا، نامي از آنه برد و فرشتگان را در شعرش مي زمين، نام مي
كرد و الفاظ و عبـارات   هاي پيامبران را نقل مي او در شعرش داستان: ابن قتيبه گويد. به اهل كتاب داشت

همچنـين احاديـث   . گرفت آورد كه براي عرب ناشناخته بود و آن را از كتابهاي پيشينيان مي زيادي را مي
ايـن چيزهـا منكرنـد و علمـاي مـا      : د و آنگاه گفتسپس چيزي را از آن نقل كر. آورد اهل كتاب را مي

و ماجراي او بـه اميـه بـن ابـي صـلت       قوقتي بعثت پيامبر . دانند شعرش را در زبان عربي حجت نمي
زبانش ايمان : شعرش را ديد، فرمود قكفر ورزيد و وقتي پيامبر  قرسيد، از روي حسادت به پيامبر 
، چاپ دارالمعارف، تحقيق احمد محمـد  459ص » و الشعراء الشعر«به . آورده و قلبش كفر ورزيده است

: بـه شـماره  » صحيح مسـلم «؛ 267-1/262، »طبقات فحول الشعراء«؛ 133-4/120» األغاني«شاكر؛ 
 .مراجعه كنيد 122-1/119، »خزانة األدب«؛ و 131-3/118، »تهذيب ابن عساكر«؛ 2255
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  ـ شرجعاً اليناله بصر العي
  ١ـن تری حوله املالئک صورا

شـوند   رسد و پيرامون آن فرشتگان ديـده مـي   تخت بلندي كه بينائي چشم به آن نمي«
  .»اند ردن به علو و بلندي آن، گردن خود را كج نمودهكه با نگاه ك

كه آن را براي زنـش خوانـد مـوقعي كـه او را بـه       ساز جمله اشعار عبداهللا بن رواحه 
  :نزديكي با كنيزش متهم نمود، اين است 

  شهدت بأن وعد اهللا حق
  وأن النار مثوی الکافرينا

  .»افران استگواهي دادم كه وعده خدا حق است، و دوزخ جايگاه ك«
وأن العرش فوق املاء طاف  
  وفوق العرش رب العاملينا

و گواهي دادم كه عرش، باالي آب قرار گرفته و باالي عـرش، پروردگـار جهانيـان    «
  .»است

  وحتمله مالئکة شداد
  مالئکة اإلله مسومينا

  .»كنند گير، فرشتگان نيكو خلقِ خدا آن را حمل مي و فرشتگاني خشن و سخت«
  2.اند البر و ديگر ائمه آن را آوردهابن عبد

                                                
 .400-399ديوان أمية، صص  -1

داستان «: گويد مي 2/287، »االستيعاب«در شرح حال عبداهللا بن رواحه در كتاب  ابوعمر بن عبدالبر -2
ايم فقـط ذهبـي    او با زنش موقعي كه با كنيز مشهورش نزديكي كرد، از طرق صحيحي آن را روايت كرده

سپس داستان را ذكـر  . اين داستان از طريق مرسل روايت شده است: گويد مي 106ص » العلو«در كتاب 
» جمـع الجـواهر  «؛ 102ص » أمالي اليزيـدي «؛ 27ص » الرد علي الجهمية«بيات فوق در كتابهاي ا. كرد

و  340اثـر ابـن عسـاكر، صـفحات     » تاريخ دمشق«؛ 1/238، »سير أعالم النبالء«؛ 31اثر قيرواني، ص 
 .آمده است 7/395، »تهذيب ابن عساكر«؛ و 342
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أذن لی أن أحدث عـن  «: روايت كرده كه آن حضرت فرمودند قابوداود از پيامبر 
: »2إلی عاتقه مسيرة سبع مئة عام1إن مابين أذنيه: ملک من مالئکة اهللا عز وجل من محلة العرش

الن عـرش بـراي شـما    اي از فرشتگان خدا از حام به من اجازه داده شده كه راجع به فرشته«
ابـن  . »اش، به اندازه مسير هفتصد سـال اسـت   هايش تا شانه فاصله ميان گوش. صحبت كنم

  : ابي حاتم آن را روايت كرده، و لفظ او چنين است
اما هر كس كالم خدا را تغيير دهد و عرش را به معناي فرمانروايي قرار دهـد، بـا ايـن    

  : كند آيه چه كار مي
� ã≅ Ïϑøt s†uρ z̧ ó� tã y7În/ u‘ öΝßγs% öθ sù 7‹ Í×tΒöθ tƒ ×π uŠÏΖ≈oÿsS �   ) 17/ حاقه(  
  .»كنند عرش پروردگارت را بر فرازشان حمل مي] فرشته[آن روز هشت «

  :فرمايد كند كه مي و با اين آيه چه كار مي
� šχ%Ÿ2uρ …çµ ä© ö�tã ’ n?tã Ï !$ yϑ ø9   )7/ هود (   � #$
  .»و عرش او بر آب بود«

و فرمـانروايي او  ! كننـد؟  شت فرشته فرمانروايي او را حمل ميآن روز ه: گويد آيا مي
آيا هـيچ عـاقلي   ! و موسي ستوني از ستونهاي فرمانروايي را به دست گرفته بود! بر آب بود

  !گويد؟ گويد، اين را مي داند چه مي كه مي
  :فرمايد راجع به كرسي هم خداوند متعال مي

� yì Å™uρ çµ •‹Å™ö� ä. ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ �   ) 255/ بقره(  
  .»تخت او آسمان ها و زمين را فرا گرفته است«

                                                
فاصـله  «:  »مـابين شـحمة أذنـه   «: ود چنين است هاي خطي، همين است، و لفظ ابودا در اصل نسخه -1

 .»ميان نرمه گوش

، ص »األسـماء و الصـفات  «؛ و بيهقـي در  10/195؛ خطيب در تاريخ خود، 4727ابوداود به شماره  -2
 .اند، و اسناد آن، صحيح است از طريق روايت جابر بن عبداهللا آن را آورده 398
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كرسي همان عرش است، اما صحيح آن اسـت كـه كرسـي بـا عـرش      : اند برخي گفته
صفة «در كتـاب  1ابن ابي شيبه. و ديگران نقل شده است ماين امر از ابن عباس . فرق دارد

ايـن روايـت بنـا    : ند و حاكم گويدا و حاكم در مستدرك خود آن را روايت كرده »العرش
از ابـن عبـاس   2از سعيد بـن جبيـر  . اند بر شرط بخاري و مسلم است اما آن را روايت نكرده

yì �راجع به آيه  Å™uρ çµ •‹Å™ö� ä. ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ � كرسـي، جـاي دو   : آمده كه وي گويد
ت به طور مرفوع هم نقل و اين رواي. 3داند پا است و عرش كسي جز خدا اندازه آن را نمي

  .اما صحيح آن است كه موقوف بر ابن عباس است4شده است
                                                

ـتي، امـام و بزرگمـرد و سـرور       او ابوبكر عبداهللا بن محمد بن قاضي ابو -1 شيبه، ابراهيم بن عثمـان بـن خُواس
وي بـه  . باشـد  مـي » و التفسير» المصنف«و » المسند«حافظان، عبسي و برده آزاد شده آنان، اهل كوفه، صاحب 

 .آمده است 44: ، شماره11، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . هجري وفات يافت 235سال 

فظ و قاري، مفسر شهيد، ابومحمد سعيد بن جبير اسدي والبي برده آزاد شده آنـان، اهـل   او امام و حا -2
وي شرح حال جالبي در كتـاب  . هجري وفات يافت 95به سال . باشد كوفه، يكي از علمايان برجسته مي

 .دارد 116: ، شماره4، ج »سير أعالم النبالء«

از طريـق ابوعاصـم    2/282تدرك حـاكم  ؛ و مسـ 114، ورقـه  »صـفة العـرش  «اين مطلب در كتاب  -3
سفيان از عمار دهني، از مسلم بطين، از سعيد بن جبيـر از  : ضحاك بن مخلد روايت شده كه ضحاك گويد

؛ و دارقطنـي در  12404: ؛ طبرانـي بـه شـماره   5792: طبـري بـه شـماره   . ابن عباس براي ما نقل كـرد 
اند، و حاكم بنـا   تا آخر سند آن را روايت كرده... از چندين طريق از ابوعاصم  49ص » أحاديث النزول«

مجمـع  «هيثمي هـم در  . به شرط بخاري و مسلم آن را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد كرده است
 .اند راويان آن، راويان صحيح: از طبراني آن را روايت كرده و گويد 323، ص 6، ج »الزوائد

وي راوي ثقـه و از  . فوع دانستن آن به خطا رفتـه اسـت  شجاع بن مخلد فالس ابوالفضل بغوي در مر -4
پس از آنكه آن را از طريق شجاع بـن   1/457حافظ ابن كثير در تفسير خود . باشد مي» التهذيب«رجال 

ابوعاصم از سفيان، از عمار دهني، از مسلم بطين، از سعيد بن جبير، از ابن عبـاس  : گويد مخلد آورده، مي

yìÅ™uρ çµ �راجـع بـه آيـه     قاز پيـامبر  : عباس گويـد به ما خبر داده كه ابن  •‹ Å™ö� ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ � 

حـافظ ابـوبكر   . تا آخر روايت... كرسي خدا، جاي پاهاي خداست : سؤال شد، ايشان در جواب فرمودند
ر بن مردويه از طريق شجاع بن مخلد فالس اين حديث را آورده است اما ايـن اشـتباه اسـت، و وكيـع د    

سفيان از عمار دهني، از مسلم بطين، از سعيد بن جبير، از ابن عبـاس  : تفسير خود آن را روايت كرده كه 
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انـد و كرسـي هـم داخـل عـرش       آسـمانها و زمـين در داخـل كرسـي    : گويد سدي مي
  1.است

ما الکرسی «: فرمود شنيدم كه مي قاز رسول خدا : گفت سابوذر : ابن جرير گويد
كرسي به نسبت عـرش  «: »2فالة من األرضفی العرش إال کحلقة من حديد ألقيت بين ظهری 

  .»چيزي نيست جز مانند حلقه آهني كه در بيابان افتاده باشد

                                                                                                                     
» الردعلي الجهميـه «ابن منده هم در كتاب ... كرسي جاي پاهاست : براي ما نقل كرد كه ابن عباس گفت 

بن مخلد در تفسـير   همچنين شجاع: آن را از طريق شجاع بن مخلد روايت كرده و گويد  45-44صص 
اسحاق بن سيار هم قول ابن عباس را از ابوعاصـم  . روايت كرده است قبه طور مرفوع آن را از پيامبر 

همچنـين ايـن روايـت بـه طـور      . اند همچنين اصحاب ثوري آن را از ابن عباس نقل كرده. نقل كرده است
را از سـعيد بـن جبيـر روايـت      موقوف از عمار دهني روايت شده است، و ابـوبكر هـذلي و ديگـران آن   

پس از آنكه آن را از طريق احمـد بـن منصـور رمـادي از      49ص » كتاب النزول«دارقطني در . اند كرده
مرفوع كرده و رمادي آن را مرفـوع  ) ص(شجاع اين روايت را به پيامبر : گويد  ابوعاصم روايت كرده، مي

 . نكرده است

ن را از موسي بن هارون، از عمرو بن حماد قناد، از اسـباط  آ 5790: طبري در تفسير خود به شماره -1
، ص 2، ج »الدر المنثور«روايت كرده، و سيوطي در كتاب ... كند ـ   بن نصر همداني ـ كه بسيار اشتباه مي 

 .آن را آورده و آن را به ابن ابي حاتم هم نسبت داده است 18

از طريـق يـونس آن را روايـت     5794: مارهاين روايت، ضعيف است كه ابن جرير در تفسيرش به ش -2
ابوذر گفـت  : ابن زيد گفت كه پدرم برايم نقل كرد و گفت : ابن وهب به ما خبر داد و گفت : كرده و گويد

ما الكرسي إال كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فـالةٍ مـن   «: فرمود شنيدم كه مي قكه از رسول خدا 
ايـن  . »جز به مانند حلقه آهني كه در بياباني افتاده باشـد كرسي به نسبت عرش چيزي نيست «: »األرض

ابن زيد همان عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عدوي است كه علي بن مـديني او را  . سند، خيلي ضعيف است
او از كساني نيست كه اهل علم بـه خـاطر حافظـه    : گويد اش مي بسيار ضعيف دانسته و ابن خزيمه درباره

او مردي است كه كارش عبـادت و رياضـت اسـت و در زمينـه حـديث      . نندبدش به حديثش استدالل ك
 109: ابوزيد هم از ابوذر نشنيده است، و شيخ ناصرالدين آلباني در صحيح خود به شـماره . مهارتي ندارد

به خطا رفته و گمان كرده كه ابن زيد، همان عمر بن محمد بن زيد بن عبداهللا بن عمر بن خطاب است كـه  
  .اعتماد است ثقه و مورد
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، 1اين قول به ابن عبـاس نسـبت داده شـده   . كرسي خدا، علم خداست: اند بعضي گفته
اما آنچه از وي حفظ شده، قولي است كه ابن ابي شيبه آن را از ابـن عبـاس روايـت كـرده     

                                                                                                                     
از طريق حسن بـن عرفـة عبـدي، از يحيـي بـن سـعيد        405-404، صص »األسماءوالصفات«بيهقي در 

يحيـي بـن سـعيد    . سعدي، از ابن جريج، از عطاء، از عبيد بن عمير ليثي، از ابوذر آن را روايت كرده است
شـود و ابـن حبـان در     از روايتش پيروي نمـي : گويد اش مي درباره 4/404» الضعفاء«سعدي، عقيلي در 

او روايتهاي مقلوب و نااستوار را روايت مي كند و در صـورتي كـه حـديثي    : گويد 3/129» المجرمين«
ابن جريج هم اهل تـدليس اسـت و عـنعن را در    . شود تنها او روايت كرده باشد، به روايتش استدالل نمي

  .روايتش به كار برده است
ريق حسن بن سفيان بن عامر، از ابراهيم بـن هشـام بـن يحيـي بـن      به عالوه، بيهقي در كتاب مذكور از ط

پدرم از پدربزرگم، از ابوادريس خوالني، از ابـوذر بـراي   : يحيي غساني آن را روايت كرده كه وي گويد 
چون ابراهيم بن هشام بن يحيي كسـي اسـت   . اين سند، معيوب است. و روايت را ذكر نمود... ما نقل كرد 

  .آمده است 73-1/72، »الميزان«آن گونه كه در  اند وزرعه وي را دروغگو دانستهكه ابوحاتم و اب
آن را از طريق ديگري از ابوذر روايـت كـرده، و در سـند     114/1» العرش«محمد بن ابي شيبه در كتاب 

ابن مردويه هم آن را روايت كرده همان طور كه ابن كثيـر  . آن، راوي ضعيف و راوي ناشناخته وجود دارد
 .ز طريق ديگري نيز آن را آورده، و در سند آن، يك راوي ناشناخته و دو راوي ضعيف وجود دارندا

مغيـره، از   از دو طريق از مطرف، از جعفر بن ابي 5788و  5787: هاي طبري در تفسير خود به شماره -1

Ÿω �سعيد بن جبير، از ابن عباس آن را روايت كرده كه ابـن عبـاس راجـع بـه آيـه       uρ … çνßŠθ ä↔tƒ $ uΚ ßγÝàø�Ïm � 

مگر نمي بيني كه خداوند : در طريق دوم اين عبارت را افزوده است. كرسي خدا علم خداست: گفت
ايـن سـند   . »نگهداري آسمان ها و زمين او را درمانده نمي كنـد « ):وال يؤوده حفظهما: (مي فرمايد

ت و جماعت محدثان از مطرف، همان ابن طريف كوفي حارثي است كه انساني ثقه اس. صحيح است
و جعفر بن أبي مغيره هم از جمعي روايت كرده و جمعي از او روايت . او حديث را روايت كرده اند

. نام برده و ثقه دانسـتن او را از امـام احمـد نقـل كـرده اسـت      » الثقات«ابن حبان او را در . كرده اند
او انساني : درباره اش مي گويد» اإلسالمتاريخ «همچنين ابن شاهين او را ثقه دانسته و امام ذهبي در 

او چنـدان راوي قـوي   : دربـاره اش مـي گويـد    45ص» الرد علي الجهميه«ابن منده در . راستگوست
-5/401امـام ابـوجعفر،  . آمده است 958، شماره 5، ج»تهذيب الكمال«شرح حالش در كتاب . نيست
پس گفته ابن عباس كـه جعفـر   . اشدآنچه بر صحت آن داللت دارد، ظاهر قرآن مي ب: مي گويد 402

بن أبي مغيره از سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده، اين است كه كرسي خدا علم خداست، و اين 
نگهداري آسمان ها و زمين «: )وال يؤوده حفظهما(: هم به خاطر داللت اين آيه است كه مي فرمايد
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قبالً به آن اشاره شده، و هركس غير اين را بگويد، جز گمان صـرف،   است همان طور كه
و ظاهراً اين قول از كالم مذموم نشـأت گرفتـه همـان طـور كـه در خصـوص       . دليلي ندارد

همانـا حقيقـت مطلـب آن گونـه اسـت كـه افـراد        . انـد  عرش هم چيزي شبيه اين قول گفته
  .همانند نردبان به سوي عرش استكرسي ميان عرش، : اند كه زيادي از سلف صالح گفته

***  
وهو مستغن عن العرش ومادونه، حميط بکل شیء وفوقه، وقد أعجز عن اإلحاطـة  « :قوله

  .»خلقه
بر هر چيزي احاطه دارد و باالي هر . نياز است و خدا از عرش و غيرعرش بي«: ترجمه
  .»دان و مخلوقاتش از محيط بودن بر موجودات درمانده و ناتوان. چيزي است

نياز است، بر هر چيزي و آنچه كه بر فراز  خداوند سبحان از عرش بي

  :آن است، احاطه دارد

                                                                                                                     
درست به نظر مي رسد، چون خداوند در اين آيه ظاهراً همين گفته ابن عباس . »او را درمانده نمي كند

خبر داده كه حفظ آنچه كه خداوند مربوط به آسمانها و زمين بدان علم داشته و بدان احاطه يافتـه بـراي   

$ �: خدا دشوار نيست، همچنان كه از فرشتگان خبر داده كه آنـان در دعايشـان گفتنـد    uΖ−/ u‘ |M÷èÅ™uρ ¨≅à2 

&ó x« Zπyϑôm §‘ $ Vϑù=Ïãuρ � ) پـس  . »رحمت و دانش تو شامل همـه چيـز شـده اسـت    ! پروردگارا«) 7/ غافر

yìÅ™uρ çµ �: آيـه . خداوند متعال در اين آيه خبر داده كه علم و دانش او شامل همه چيـز شـده اسـت    •‹ Å™ö� ä. 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ � از همـين . تازه كرسي در اصل بـه معنـاي علـم اسـت    . نيز به همين صورت است 
و قـول شـاعر در   ). كتابچـه (» كراسـة «: گوينـد  اي كه در آن علم مكتوب هست، مي جاست كه به صحيفه

  :گويد صفت شكاري از همين گرفته شده آنجا كه مي
  حتي اذا ما احتازها تكرساً

  .»تا جايي كه از روي علم آن را در چنگ گرفت«
همـان  . اند كـه مـورد اعتمادنـد    ن آنان كساني، چو)عالمان(الكراسي، «: گويند  و از همين كه به علماء مي

شود، يعني به وسيله علماست كه زمـين آبـاد    گفته مي) هاي زمين ميخ(» أوتاد األرض«طور كه به علماء 
 .شود مي
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از ايـن آيـات   » نيـاز اسـت   و خدا از عـرش و غيـر عـرش بـي    «: ي   گفته :شرح عبارت
  : گرفته شده است

� ¨βÎ*sù ©! $# ; Í_xî Çtã tÏϑn=≈yè ø9   )97/ آل عمران (   �  #$
  .»نياز است يقطعاً خدا از جهانيان ب«
� ª! $# uρ uθ èδ ÷ Í_tó ø9 $# ß‰‹Ïϑys ø9   )15/ فاطر (   � #$
  .»نياز و ستوده است و خداست كه بي«

طحاوي  تنها بدين خاطر اين سخن را در اينجا گفته كه چون عرش و كرسي را ذكـر  
نياز اسـت، تـا بيـان     كرد، پس از آن خاطرنشان ساخت كه خداوند از عرش و غيرعرش بي

ينش عرش توسط خدا و استوا يافتن بر آن به خاطر نياز به آن نيسـت بلكـه در   كند كه آفر
آن حكمتي هست كه اقتضاي آن را كرده است، و بودن موجودي واال بر فـراز موجـودي   
پايين مستلزم آن نيست كه موجود پايين داخل موجود واالست و در آن قرار گرفته است، 

به آسمان نگاه كن كه . به موجود پايين نياز داردهمچنين مستلزم آن نيست كه موجود باال 
تـر و   چگونه باالي زمين هسـت و بـه زمـين نيـاز نـدارد؟ پـس خداونـد متعـال شـأن عظـيم          

  .بزرگتري دارد از اينكه علو و بلنداش مستلزم نياز به موجودات پايين خود باشد
ازم بـدين  كه ايـن لـو  . بلكه لوازم علو و بلندي خدا از خصايص و ويژگيهاي خداست

كنـد و   صورت هستند كه خداوند با قدرت خويش آنچه در پـايين خـود اسـت حمـل مـي     
نياز است و خدا به همه آنهـا احاطـه    موجودات پايين او به خدا نياز دارند اما خدا از آنها بي

پس خداوند باالي عرش است و در عين حال با قـدرت و تـوان خـويش موجـودات     . دارد
نياز اسـت امـا عـرش بـه او نيـاز دارد، بـر عـرش         كند، و از عرش بي پايين خود را حمل مي

احاطه دارد اما عرش بر خدا احاطه ندارد، عرش را در اختيار گرفته اما عـرش، خـدا را در   
  .باشد اين لوازم از مخلوق منتفي هستند و تنها خاص خالق مي. اختيار نگرفته است

آوردنـد و بـدان    ايـن تفصـيل را مـي   كنندگان علو و اهل تعطيل صفات خدا، اگر  نفي
دانستند كه عقل با ديـن سـازگار    شدند و مي كردند، قطعاً به راه راست هدايت مي توجه مي

. شدند، ليكن اينـان از هـدايت دور شـده و از راه راسـت گمـراه شـدند       است و هدايت مي
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گيري در خصوص صفات خدا از جمله استواء بر روي عرش چنـان اسـت كـه امـام      موضع
ΝèO 3“uθ§ �مالك در پاسخ سؤال كسي كه درباره آيه  tG ó™$# ’ n?tã Ä¸ ó÷yê ø9 $#1

پرسيد كه اسـتواء   �
 2همين جواب از ام سـلمه . استواء معلوم است و كيفيت آن، مجهول: چگونه است؟ فرمود

  3.روايت شده است قبه طور موقوف و مرفوع به پيامبر 
حميط بکل شیء «: ها آمده است نسخه و در برخي »محيط بكل شيء وفوقه«: گفته طحاوي

اول، صحيح است، به اين معناست كه خداوند متعال بر هر چيـزي احاطـه    ه، كه نسخ»فوقه
معناي عبارت اخير در نسخه ديگر اين است كه خداونـد بـر   . دارد و باالي هر چيزي است

وي سهو آن را برداران از ر اين امر يا برخي از نسخه. هر چيزي در باالي عرش احاطه دارد
انـد، و يـا برخـي از     برداري كرده اند سپس برخي از علما از همان نسخه، نسخه ساقط نموده

. انـد  فـوق بـودن، آن را سـاقط كـرده      كنندگان گمراه به قصد تباهي و انكار صفت تحريف
وگرنه دليل وجود دارد كه عـرش بـاالي مخلوقـات اسـت و هـيچ مخلـوقي بـاالي عـرش         

بر هر چيزي كـه بـاالي عـرش اسـت احاطـه دارد،      «: حالت براي گفته پس در اين . نيست
بنـا  . ماند، چون باالي عرش مخلوقي نيست تا خداونـد بـر آن احاطـه يابـد     معنايي باقي نمي

                                                
 .»سپس بر عرش استيال يافت« 53/ اعراف  -1

زومية، بنت عـم خالـد   او هند دختر ابواميه بن مغيره بن عبداهللا بن عمر بن مخزوم بن يقظه بن مره مخ -2
اش ابوسلمه بـن عبداالسـد    نزد برادر رضاعي قاو قبل از پيامبر . بن وليد، از زنان نخست مهاجر است

ام سلمه از . در سال چهارم هجري با وي ازدواج كرد قپيامبر . ابوسلمه مردي صالح بود. مخزومي بود
هجـري وفـات    59مؤمنان بود كه به سـال  ترين و خردمندترين زنان بود، او آخرين زن از مادران  شريف
 . آمده است 210-2/202، »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . يافت

به طور موقـوف   لاين جواب از ام سلمه : گويد مي 5/365» الفتاوي«شيخ االسالم ابن تيميه در  -3
 3/397» شـرح السـنة  «اللكـائي در  : گـويم . و مرفوع روايت شده است، اما اسنادش قابل اعتماد نيست

گفته ام سلمه را روايت كرده، و در سند آن، محمد بن اشرس سلمي هست كه در حـديث، مـتهم اسـت و    
األسـماء و  «؛ بيهقي در 3/398اللكائي . كنند اند و به حديثش استدالل نمي علماي زيادي او را ترك كرده

 .اند الك را روايت كردهگفته م 13/406» الفتح الباري«؛ و ابن حجر در 408، ص »الصفات
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در عبارت مـذكور باشـد و آن وقـت معنـا بـدين      » فوق«قبل از كلمه » واو«براين حتماً بايد 
  .اطه دارد، و باالي هر چيزي استصورت است كه خداوند سبحان بر هر چيزي اح

  : راجع به اينكه خداوند بر هر چيزي احاطه دارد، اين آيات آمده است
� ª! $# uρ ÏΒ ΝÍκÉ″ !# u‘uρ 8ÝŠ Ït’Χ �   ) 20/ بروج(  
  .»و خدا از هر سو به آنها احاطه دارد«

� Iω r& …çµ ‾Ρ Î) Èe≅ ä3 Î/ & ó x« 8ÝŠÏt ’Χ �   ) 54/ فصلت(  
  .»به همه چيز احاطه داردآگاه باش كه مسلماً او «
� ¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 šχ%Ÿ2uρ ª! $# Èe≅ ä3Î/ & ó_x« $ VÜŠ Ït’Χ  �  

  )126/ نساء (  
  .»و هر چه در آسمانها و زمين است از آنِ خداست و خدا به همه چيز احاطه دارد«

اننـد فلـك اسـت و    احاطه داشتن خدا بر مخلوقاتش به ايـن معنـا نيسـت كـه خـدا هم     
بلكـه منظـور   . خداوند از اين بسيار واال و منزه است. مخلوقات داخل ذات مقدسش هستند

مخلوقـات بـه نسـبت عظمـت خـدا      . تنها احاطه عظمت و گستردگي و علم و قدرت است
: روايـت شـده كـه گويـد     مهمانند يـك دانـه خـردل اسـت همچنـان كـه از ابـن عبـاس         

ن و موجودات ميـان آنهـا و آنچـه در بـين آنهـا در دسـت       هاي هفتگانه و هفت زمي آسمان
  .خداي رحمان است چيزي نيستند جز همانند يك دانه خردل در دست هر يك از شما

معلوم است كه هر يك از ما وقتي يك دانه خردل در كنارش باشد، اگر خواست آن 
د، و او در هـر  دهـ  گيرد و بر آن احاطه دارد و اگر خواست آن را زير خود قـرار مـي   را مي

دو حال از اين دانه خردل جداست و بر آن علو دارد و از تمامي جهـات بـاالي آن اسـت،    
پس نسبت به پروردگار عظيمي كه هيچ وصفي بر او احاطه ندارد، چطور است؟ اگر خـدا  

كند درست مثل كاري  گيرد و با آنها كاري مي بخواهد همين امروز آسمانها و زمين را مي
داند كـه خداونـد    پس چگونه با وجود اين، عقل بعيد مي. كند قيامت با آنها ميكه در روز 

شـود و او بـاالي عـرش خـود بـر فـراز        سبحان به برخي از اجـزاي ايـن عـالم نزديـك مـي     
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دانـد كـه خداونـد هـر كـدام از مخلوقـاتش را كـه         هاست؟ يا چگونه عقل بعيد مـي  آسمان
هـر كـس آن را نفـي كنـد، قـدر خـدا را        گردانـد؟ بـه راسـتي    بخواهد به خود نزديك مي

كــه در خصــوص رؤيــت  1در حــديث مشــهور ابــورزين. ندانســته و وي را نشــناخته اســت
چگونـه  : گفـت  قروايت كرده آمده كه ابورزين به پيـامبر   قخداوند متعال، از پيامبر 

ـ حال آن كه او تنهاست و مـا خيلـي زيـاديم؟      قاو گنجايش ما را دارد ـ اي رسول خدا  
هذا القمر، آية من آيات اهللا، کلکم يراه : سأنبئک مبثل ذلک فی آالء اهللا«: فرمـود  قامبر پي

ايـن  . هاي خدا به تو خبـر خـواهم داد   مانند آن را در نعمت«: »2خملياً به، واهللا اکرب من ذلک
 بينيد، و خدا بزرگتـر از آن  هاي خداست، هر يك از شما تنها او را مي اي از نشانه ماه، نشانه

، اين امر هر ابهـام و  »تر است تر و بزرگ وقتي معلوم شد كه خدا از هر چيزي عظيم. »است
  .كند برد و هر گماني را باطل مي اشكالي را از بين مي

  :بحث فوق بودن
  : فرمايد اينكه خداوند باالي مخلوقات است، در اين باره خداوند متعال مي

� uθ èδuρ ã� Ïδ$ s) ø9 $# s−öθ sù  ÍνÏŠ$ t6Ïã �   ) 61و  18/ انعام(  
  .»و او بر بندگان خويش قاهر و چيره است«

                                                
او . را يـاري كردنـد   قبوده و از مردم طائف بود كه پيـامبر   قاو همراه و يار رسول خدا : عقيلي -1

شود لقيط بن صبره ، بخاري و ابن ابي حاتم  لقيط بن عمر بن صبرة بن عبداهللا بن منتفق است؟، و گفته مي
آنان دو نفرند، و لقيط بن عامر با لقـيط بـن صـبره    : ويندگ برخي مي. اند و ديگران اين چنين او را نام برده

به يقين  332-8/331، »تحفة األشراف«گويي شده و صاحب  حافظ مزي در آن دچار تناقض. فرق دارد
آمده كه لقيط بن عامر و لقيط بن صـبره، يـك    576ورقه » تهذيب الكمال«در . گويد كه آنان دو نفرند مي

 . ترجيح داده كه آنان دو نفرند 3/311،  »اإلصابة«الني در كتاب حافظ ابن حجر عسق. نفر است

در مبحـث   180: ؛ ابن ماجه به شـماره »في الرؤية«، باب »السنة«در مبحث  4731: ابوداود به شماره -2
انـد، و اسـناد    آن را روايت كـرده  1094؛ طيالسي به شماره 12و  4/11؛ احمد در مسند خود، »المقدمه«

 .شناخته بودن وكيع بن عدس يا حدس ـ يكي از راويان حديث ـ ضعيف استآن به خاطر نا
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� tβθ èù$ sƒs† Νåκ®5u‘ ÏiΒ óΟ ÎγÏ% öθ sù �   ) 50/ نحل(  
  .»ترسند از پروردگارشان كه بر آنها سيطره دارد مي«

و العرش فـوق ذلـک،   «: فرمايد در حديث اوعال كه قبالً ذكر شد، مي قو پيامبر 
عبـداهللا بـن   . »باالي آن است، و خداوند باالي همه آنهاسـت عرش «: »1واهللا فوق ذلک کله

سرود و پيامبر بر آنچه كه گفت مهر تأييـد   قرواحه شعر مذكورش را در حضور پيامبر 
  :اين ابيات را سروده است سهمچنين حسان بن ثابت . 2زد و به آن خنديد

  شهدت بإذن اهللا أن حممداً
  رسول الذی فوق السماوات من علُ

  .»ذن خدا گواهي دادم كه محمد، فرستاده كسي است كه باالي آسمانهاستبه ا«
  وأن أبايحيی و يحيی  کالمها
  له  عمل  من   ربه   متقبلُ

شان از جانب پروردگارشان عمل مقبولي  گواهي دادم كه ابويحيي و يحيي، هر دوي«
  .»دارند

  وأن الذی عادی اليهود ابن مريم
  رسلُرسول أتی من عند ذی العرش م

اي است كـه   گواهي دادم كه كسي با يهوديان دشمن ورزيد، پسر مريم، آن فرستاده«
  .»از جانب صاحب عرش آمد

  وأنّ أخا األحقاف إذ قام فيهم
  ٤ويعدل٣يجاهد فی ذات اإلله

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد. اين حديث، ضعيف است -1

 .قبالً گفته شد كه اين روايت از طريق مرسلي روايت شده است -2

ه اسـت،  هم آمد) ب(اين عبارت در نسخه خطي  »...يقوم بذات اهللا فيهم «: آمده است) ج(در نسخه خطي  -3
 .اين صحيح است: گويد  هر دو روايت ذكر شده، و مؤلف راجع به روايت اول مي) أ(اما در نسخه خطي 

 .403ديوان حسان، ص  -4
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  .»دهم و من هم گواهي مي«: »1و أنا أشهد«: فرمود ص آن گاه پيامبر
ملـا قضـی اهللا   «: آن حضرت فرمودنـد  روايت است كهق از پيامبر س از ابوهريره 

تغلـب  «: وفی رواية »2إن رمحتی سبقت غضبی: اخللق کتب فی کتاب فهو عنده فوق العرش
شان آفريد، در كتابي كه نـزد   هاي مشخص وقتي خداوند مخلوقات را طبق اندازه«: »غضبی

ري در روايـت ديگـ  . »همانا رحمتم بر خشمم پيشي گرفت: خدا بر فراز عرش است نوشت
  .اند بخاري و ديگران آن را روايت كرده. »شود بر خشمم غالب مي«: آمده است

بينا أهل «: فرمايد به صورت مرفوع روايت كرده كه آن حضرت مي3ابن ماجه از جابر
اجلنة فی نعيمهم إذ سطح هلم نور، فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا اجلبار جل جالله قد أشرف عليهم 

ÖΝ≈n=y™ Zωöθ �: ل اجلنة، سالم عليکم، مث قرأ قوله تعالیيا أه: من فوقهم، وقال s% ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠÏm §‘ 

فينظر إليهم، وينظرون إليه، فاليلتفتون إلی شیء من النعيم مـاداموا ينظـرون   ). 58/ يس ( �
برنـد، ناگهـان نـوري برايشـان      در حـالي كـه بهشـتيان در نعمتهايشـان بـه سـر مـي       «: »4إليه
بينند كه خداوند جبار از بااليشان  كنند، مي را به سوي آن بلند ميدرخشد، پس سرشان  مي

ايـن آيـه    صسپس پيـامبر  ! سالم بر شما! اي اهل بهشت: فرمايد بر آنان اشراف يافته و مي
ÖΝ≈n=y™ Zω �: را خواند öθ s% ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠÏm سالمي است كه سخني از ] آنها را[و ) 58/ يس ( � ‘§

كند و آنان هم بـه خداونـد نگـاه     آن گاه خداوند به آنان نگاه مي. »پروردگار مهربان است
                                                

؛ و ابـوالفرج در  519-2/518» سـير أعـالم النـبالء   «؛ ذهبـي در  6/21» تهذيب الكمـال «مزي در  -1
طور كـه ذهبـي    اين روايت مرسل است همان. اند آن را همراه ابيات فوق آورده 152-4/151» األغاني«

 .باشد مي �است و برادر أحقاف هم، هود  �ابويحيي، همان زكريا : گويد  مي

؛ ابـن  2751: ؛ مسلم به شماره7554و  7553، 7453، 7422، 7403، 3194: هاي بخاري به شماره -2
، 397، 381، 358، 293، 260، 258، 242، صـفحات  2، ج »المسند«؛ احمد در 4295: ماجه به شماره

أخبـار  «ابـونعيم در  : آمـده  201، ص 10، ج »التحفة«آن گونه كه در » الكبري«؛ نسائي در 466و  433
 .اند آن را روايت كرده 4178و  4177: هاي به شماره» شرح السنة«؛ و بغوي در 2/340» أصبهان

 . ساقط شده است) ب(از نسخه خطي » از جابر«عبارت  -3

 . ضعيف است و تخريج آن قبالً ذكر شداين حديث،  -4
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هـاي بهشـتي توجـه     كننـد بـه هـيچ يـك از نعمـت      كنند، و تا زماني كه به خدا نگاه مـي  مي
  .»كنند نمي

uθ �: راجـع بـه تفسـير آيـه     صمسلم از پيـامبر   èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã� ÅzFψ$# uρ ã� Îγ≈©à9 $# uρ ßÏÛ$ t7ø9 $# uρ � 
كنـد   روايت مي» اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به همه چيز داناستاوست «): 3/ حديد (

أنت األول فليس قبلک شیٌء، وأنت اآلخر فليس بعدک شـیء،  «: كه آن حضرت فرمودنـد 
تـو اول هسـتي پـس    «: »1وأنت الظاهر، فليس فوقک شیء، وأنت الباطن، فليس دونک شیء

چيزي نيست، و تو ظاهر هستي پس قبل از تو چيزي نيست، و تو آخر هست پس بعد از تو 
  .»باالي تو چيزي نيست، و تو باطن هستي پس پايين تو چيزي نيست

: منظور از ظهور در اينجا، علو و بلندي است، از آن جمله است ايـن فرمـوده خداونـد   
� $ yϑsù (# þθ ãè≈sÜ ó™$#2 βr& çνρã� yγôà tƒ � ) بـاال رونـد     «): 97/ كهف كـه . »پـس نتوانسـتند از آن سـد     

� νρã� yγôà tƒ �  باشد مي» يعلوه«به معناي .  
دو اسم از آنها بـراي بيـان ازليـت و ابـديت     : اين اسماء چهارگانه در مقابل همديگرند

  .باشد خداوند سبحان است و دو اسم ديگر براي بيان علو و نزديكي خداوند مي
گش روايـت  ابوداود از جبير بن محمد بن جبير بن مطعم از پدرش، او هـم از پـدربزر  

اي : آمـد و گفـت   صنشـين نـزد رسـول خـدا      يك نفر عرب باديـه : كرده كه وي گويد 
اند، پس براي ما طلب بـاران كـن؛    اند و اموال از بين رفته رسول خدا، جانها به سختي افتاده

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1

# �) د(و ) ب(هاي خطي  در نسخه -2 þθ ãè≈ sÜó™$# � اين قرائت شاذي است كه تنهـا اعمـش آن   . آمده است

$ �حمزه آن را : آمده است 435ص » حجة القراءات«در كتاب . را قرائت نموده است yϑsù #þθ ãè≈ sÜó™$# �   بـا

$ �خوانده و منظورش، » اءط«تشديد  yϑsù # þθ ãè≈ sÜó™$# �  حجت دغم شده است، و » طاء«در » تاء«بوده، كه

$$$$ �او قراءت اعمش است كه آن را  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù  خوانـده، و ديگـران   » تـاء «بـا   � اسـتطاعوا� $yϑsù #þθãè≈sÜó™$# �   بـا

$ �اصل آن . اند تخفيف طاء خوانده yϑsù طر كراهت ادغـام و جمـع   به خا» تاء«بوده كه حرف  � استطاعوا
 . ميان دو حرفي كه مخرجشان به هم نزديك است، حذف شده است
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آنگاه . خواهيم كنيم و از خدا بر تو شفاعت مي زيرا ما به سوي خدا از تو طلب شفاعت مي
، فمازال يسبح ص وسبح رسول اهللا! أتدری ما تقول؟! ويحک«: رمودندف صرسول خدا 

إنه اليستشفع باهللا علی أحد من خلقـه،  ! ويحک: حتی عرف ذلک فی وجوه أصحابه، مث قال
إن اهللا فوق عرشه، وعرشه فـوق مساواتـه،   أتدری ما اهللا؟ ! شأن اهللا أعظم من ذلک، ويحک

داني  آيا مي! واي بر تو«: »1ه أطيط الرحل اجلديد بالراکبوقال بأصابعه مثل القبة، وإنه ليئطّ ب
كرد تا اينكه  خداي را تسبيح كرد و پيوسته اين كار را مي صرسول خدا ! گويي؟ چه مي

از خـدا بـر هـيچ يـك از     ! واي بر تو: سپس فرمود. هاي يارانش معلوم بود اين امر در چهره
آيـا  ! واي بـر تـو  . بزرگتـر از آن اسـت  شأن خدا بسـيار  . شود مخلوقاتش طلب شفاعت نمي

دانــي خداونــد كيســت؟ همانــا خداونــد بــاالي عــرش خــود اســت و عــرش او بــاالي   مــي
هاست و با انگشتانش اشاره كرد كه عرش او بر فـراز آسـمانها مثـل گنبـد اسـت، و       آسمان

  .»آيد همانند صداهاي سواركار بر روي سواري، صداي پاي خداوند هم بر فراز عرش مي
داستان سعد بن معاذ در روز بني قريظه، مـوقعي كـه حكـم كـرد كـه جنجگويـان       در 

لقد «: فرمـود  صقريظه كشته شوند و زن و فرزندانشان به اسارت گرفته شوند، پيـامبر   بني
همانا درباره آنان به حكم خداوند ملك «: »2حکمت فيهم حبکم امللک من فوق سبع مساوات

                                                
 . حديثي ضعيف است، و تخريج آن قبالً ذكر شد -1

، »المسند«؛ احمد در  1768: ؛ مسلم به شماره6263و  4121، 3804، 3043: هاي بخاري به شماره -2
آمـده؛ طيالسـي بـه شـماره      327، ص 3ج » حفةالت«آن گونه كه در » الكبري«؛ نسائي در 22، ص 3ج 

؛ و 1188؛ ابويعلي در مسند خـود بـه شـماره    3/17» الحلية«؛ ابونعيم در 14/425؛ ابن ابي شيبه 2240
آن را از طريق روايت سعد بن مالـك بـن سـنان ابوسـعيد      5323: به شماره» المعجم الكبير«طبراني در 

ايـن عبـارت اضـافي را ابـن سـعد در      . انـد  ايـت كـرده  رو »من فوق سبع سماوات«: خدري بدون گفته 
آن را آورده است، و مانند شارح آن  102ص » العلو«روايت كرده و ذهبي در كتاب  3/426» الطبقات«

را صحيح دانسته با وجودي كه فقط محمد بن صـالح عمـار آن را روايـت كـرده، چـون كسـي مثـل او،        
شـود همچنـان كـه بـا مراجعـه بـه شـرح حـالش در          ته نمـي روايتهايي را كه فقط او روايت كرده، پذيرف

معاذ بن نعمان بن امري، القيس بن عبداألشـهل،   سعدبن. شود اين امر روشن مي 226-9/225» التهذيب«
او . سرور شهيد و بزرگمرد، ابوعمرو انصاري اشهلي بدري، كسي است كه به خاطر مرگش عـرش لرزيـد  
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در مغازي خود 1اين حديث، صحيح است، كه اموي. »از باالي هفت آسمان، حكم كردي
  .است» صحيحين«آن را روايت كرده، و اصل آن در 

كـرد و   افتخار مـي  صاو بر همسران پيامبر «: روايت كرده كه لبخاري از زينب 
اما خداونـد از بـاالي هفـت    . اند هايتان، شما را به ازدواج پيامبر در آورده خانواده: گفت مي

  2.»دواج ايشان در آوردآسمان مرا به از
او از كنار پيرزني عبور كرد، آن پيرزن او را وادار به توقـف  : روايت است �از عمر 

مـردم  ! اي امير مؤمنـان : مردي گفت. زد عمر همراه آن پيرزن ايستاد و با او حرف مي. كرد
 دانـي ايـن پيـرزن    آيـا مـي  ! واي بـر تـو  : اي؟ عمـر گفـت   را به خاطر اين پيرزن معطل كرده

او همـان  . كيست؟ اين زني است كه خداوند شكايت وي را از باالي هفـت آسـمان شـنيد   
  : اش اين آيه را نازل فرمود اي است كه خداوند درباره خوله
� ô‰ s% yì Ïϑy™ ª! $# tΑ öθ s%  ÉL ©9 $# y7ä9 Ï‰≈pg éB ’ Îû $ yγÅ_ ÷ρ y— þ’ Å5 tG ô± n@uρ †n< Î) «!   )15/ فاطر ( � #$
كـرد و بـه خـدا شـكايت      اره شوهرش با تو مجادله ميقطعاً خدا سخن زني را كه درب«

  .»نمود شنيد مي
  1.دارمي آن را روايت كرده است

                                                                                                                     
» سـير أعـالم النـبالء   «شرح حالش در كتـاب  . ر و زيادي دارددر صحاح و سيره، مناقب و فضائل مشهو

 . آمده است 1/279-297

ابويحيي بن سعيد بن ابان بن سعيد بن عاص، امام و محدث، ثقه و شـريف، ابوايـوب قريشـي امـوي      -1
-9/139، »سـير أعـالم النـبالء   «شرح حالش در كتاب . هجري درگذشت 194وي به سال . كوفي است

 .آمده است 140

» التحفـة «آن گونـه كـه در    6/80» الكبـري «؛ و نسائي در 3213: ؛ ترمذي7420: بخاري به شماره -2
زينب، همان زينب بنت جحش بن رثاب دختـر عمـه   . اند آمده از طريق روايت انس آن را آورده 1/297

ج بود، سپس خداوند متعال با نص صريح قرآن بـدون وجـود ولـي و شـاهد، او را بـه ازدوا      صپيامبر 
. زينب از لحاظ دين و ورع و بخشـش و كارهـاي پسـنديده از زنـان بـزرگ بـود      . در آورد صپيامبر 

سـير أعـالم   «شرح حالش در كتـاب  . احاديث و روايتهاي وي در كتابهاي ششگانه حديثي موجود است
 .  آمده است 218-2/211» النبالء
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ΝèO Ο§ �: عكرمه از ابن عباس راجـع بـه آيـه    ßγ̈Ψ u‹Ï? Uψ .ÏiΒ È ÷t/ öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& ôÏΒ uρ öΝÎγÏ� ù=yz ôtãuρ 

öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr& tãuρ öΝÎγÎ=Í←!$ oÿw¬2
ت كه بگويد و از بااليشـان،  و نتوانس: روايت كرده كه وي گفت �

  3.چون دانسته كه خداوند سبحان باالي آنهاست
و سخنان سلف را بشنود، راجع به اثبات فوق بودن خـدا   صهر كس احاديث پيامبر 

  .يابد شماري را مي موارد بي
بدون شك خداوند سبحان وقتي مخلوقات را آفريـد، آنـان را در ذات مقـدس خـود     

نيازي است كه نزايـده و زايـده    چون او يگانه و بي. برتر و منزه استخداوند از آن . نيافريد

                                                                                                                     
ذهبي . ، از عمر آن را روايت كرده استاز طريق ابويزيد مدني 26ص » الرد علي الجهميه«دارمي در  -1

اين اسناد، خوب است ولي در آن انقطاع وجود دارد، چون ابويزيـد  : گويد مي 113ص » العلو«در كتاب 
اي خويله ـ دختـر ثعلبـه بـن اصـرم، زن اوس بـن        خوله، همان خوله ـ و بنا به گفته . عمر را نديده است

 %ô‰s �: بود كه درباره او و شـوهرش ايـن آيـه نـازل شـد     خوله زني . صامت برادر عباده بن صامت است

yìÏϑy™ ª! $# tΑ öθ s%  ÉL ©9 $# y7ä9 Ï‰≈ pgéB ’Îû $ yγÅ_ ÷ρ y— þ’Å5 tG ô± n@uρ †n<Î) «! قطعاً خدا سخن زنـي را كـه   «): 1/مجادله ( � #$
؛ و 93-7/91» اسـد الغابـة  «بـه  . »نمود شنيد كرد و به خدا شكايت مي درباره شوهرش با تو مجادله مي

 . مراجعه كنيد 283-4/282»اإلصابة«

آن گاه از پيش روي و پشت سرشان و از طـرف راسـت و چپشـان بـه سـراغ آنهـا       «. 17/ اعراف  -2
 . »آيم مي

آن را روايت كرده، و در سند آن، حفص بن عمـر عـدني    14382: ابن جرير در تفسير خود به شماره -3
ـ يعني حكم بن ابان ـ صادق اسـت امـا اشـتباهاتي       باشد، و استاد او در اين روايت هست كه ضعيف مي

از طريق حكم بن ابـان، از ابـن عبـاس موجـود      3/397اثر اللكائي، » شرح السنة«اين روايت در . دارد

ÏΒ È.آلتينهم  �از قتاده راجع به آيه  14372: طبراني به شماره. است ÷ t/ ÉÉ ÉÉ روايت كرده كه يعنـي  � أيديهم :

     .نـدارد اغ آنها آمده و به آنان خبر داده كه روز قيامـت و بهشـت و دوزخ وجـود    شان به سر از پيش روي
يعنـي   � وعن شـمائلهم  �كند  ها دور مي هايشان كه آنان را از نيكي يعني از جانب نيكي � عن أيمانهم �

نها امر كـرده  ها را برايشان آراسته و آنان را به سوي آن فرا مي خواند و آنان را به انجام آ گناهان و بدي
اي ابن آدم، شيطان از هر جهتي به سراغ تو آمده فقط از باالي تو به سراغت نيامده و نتوانسته كـه  . است

 .  ميان تو و ميان رحمت خدا حايل شود
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پس واجب شد كه خداوند مخلوقات را خارج از ذات خـود آفريـده اسـت، و    . نشده است
بود ـ بـا وجـودي كـه قـائم بـه ذاتـش         اگر خداوند سبحان به فوق بودن ذاتش متصف نمي
شد، چـون دو چيـز متقابـل،     متصف مياست و با عالم آميخته نشده است ـ قطعاً به ضد آن  

حتماً يكي از آنها هست، و ضد فوق بودن، پايين بودن است، كه ايـن امـر بـه طـور مطلـق      
مذموم و نكوهيده است، چون پـايين بـودن، محـل اسـتقرار ابلـيس و پيـروان و سـربازانش        

  . است
ي آن، ثبوت پذيرد تا از نف كنيم كه خداوند فوق بودن را مي قبول نمي: اگر گفته شود

پـذيرفت،   اگر خداوند علو و فوق بودن را نمـي : شود ضدش الزم آيد، در جواب گفته مي
چون وقتي شما اقرار كرديد كـه خداونـد ذاتـي قـائم بـه      . داشت حقيقتي قائم به ذاتش نمي

خود است و با عالم آميخته نشده است و خداوند موجودي در خارج عالم است، وجود او 
يست، بلكه وجودش قطعاً در خارج ذهن هـم هسـت، و همـه عقـالء بـه      تنها ذهني صرف ن

اند كه هر چيزي كـه وجـودش خـارج از ذهـن باشـد، از دو حـال خـارج         ضرورت دانسته
تـرين و   انكار اين مطلب بـدون شـك انكـار روش   . يا داخل عالم است و خارج آن: نيست

شـود مگـر    استدالل نمي پس با هيچ دليلي بر آن. آشكارترين امور بديهي و ضروري است
بـه  . تـر از آن اسـت   تـر و آشـكارتر و واضـح    اينكه علم به جدا بودن خـدا از عـالم، روشـن   

عالوه، وقتي صفت علو و فوق بودن، صفت كمال است و در آن نقصـي نيسـت و مسـتلزم    
نقص هم نيست و موجب حرام نيست و با كتاب و سـنت و اجمـاع مخالفـت نـدارد، پـس      

پـس چگونـه   . آورد ن باطل و محالي است كه شريعت اصالً آن را نمينفي حقيقت آن، عي
است هر گاه اقرار به وجود خدا و تصديق پيامبرانش و ايمان به قرآن و آنچه كه پيـامبرش  

هـاي سـالم و    پـذير نيسـت؟ پـس چگونـه اسـت وقتـي گـواهي عقـل         آورده جز آن امكـان 
لندي خدا بر مخلوقاتش و اينكـه  فطرتهاي پاك و نصوص وارده متنوع و محكم بر علو و ب

باشد ـ بـدان اضـافه     خداي باالي بندگانش است ـ كه اين نصوص نزديك به بيست نوع مي 
  1:شود

                                                
 .مراجعه كنيد 217-2/205، »مختصر الصواعق المرسلة«به  -1
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كند،  كه فوق بودن ذات را معين مي» من«ـ تصريح به فوق بودن مقرون به حرف   اول
  :مانند اين آيه

� tβθ èù$ sƒs† Νåκ®5u‘ ÏiΒ óΟ ÎγÏ% öθ sù �   ) 50/ نحل(  
  .»ترسند روردگارشان كه باالي آنهاست، مياز پ«

  : ـ ذكر فوق بودن بدون ادات، مانند اين آيه دوم

� uθ èδuρ ã� Ïδ$ s) ø9 $# s−öθ sù  ÍνÏŠ$ t6Ïã �   ) 61و  18/ انعام(  
  .»و او بر بندگان خود غالب است«

  : ـ تصريح به عروج به سوي او، مانند اين فرموده خداوند متعال  سوم

� ßl ã� ÷è s? èπ x6 Í×‾≈n=yϑø9 $# ßyρ ”�9 $# uρ Ïµ ø‹s9 Î) �   ) 4/ معارج(  
  .»روند فرشتگان و روح به سوي او باال مي«

پـس كسـاني در ميـان    «: »1فيعرج الذين باتوا فيکم فيسأهلم«: فرمايـد  هم مي صپيامبر 
  .»پرسد روند و خداوند از آنان مي شما بودند باال مي

  : ا، مانند اين آيهـ تصريح به باال رفتن و صعود به سوي خد چهارم

                                                
: ؛ مسـلم بـه شـماره   7489و  7429، 3223، 555: هاي قسمتي از حديثي است كه بخاري به شماره -1

، 2/257؛ احمد در مسند خود، 1/170، »الموطأ«؛ مالك در 241و  1/240، »الكبري«؛ نسائي در 632
يتعـاقبون فـيكم   «: لفظ كامل حـديث ايـن اسـت    . اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 486و  312

وصالة الفجر، ثـم يعـرج الـذين بـاتو فـيكم       العصر مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، ويجتمعون في صالة
: »تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهـم يصـلون  : فيسألهم ـ وهو أعلم بهم ـ كيف تركتم عبادي؟ فيقولون  

كننـد و در نمـاز عصـر و نمـاز صـبح جمـع        فرشتگاني در شب و فرشتگاني در روز شما را تعقيب مـي «
ـ در حالي كـه  : پرسد  روند و خداوند از آنان مي باال مي اند، سپس كساني كه در ميان شما بوده. شوند مي

آنـان را در  : گوينـد   تر است ـ بندگانم را چگونه ترك كرديد؟ در جواب مـي   خداوند به حال بندگان آگاه
  . »خواندند خواندند و در حالي نزد آنان رفتيم كه نماز مي حالي ترك كرديم كه نماز مي

و  1728: هـاي  ؛ صحيح ابن حبان به شماره322و  321: هاي ه شمارهاين حديث در صحيح ابن خزيمه ب
 .آمده است 380: ؛ و شرح السنة اثر بغوي به شماره1729
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� Ïµ ø‹s9 Î) ß‰ yè óÁ tƒ ÞΟ Î=s3ø9 $# Ü=Íh‹©Ü9   )10/ فاطر (   � #$
  .»رود سخنان پاكيزه به سوي او باال مي«

كنـد؛   هايش را به سوي خود بلند مـي  ـ تصريح به اينكه خداوند برخي از آفريده  پنجم
  :فرمايد مثالً خداوند متعال مي

� ≅ t/ çµ yè sù §‘ ª! $# Ïµ ø‹s9 Î) �   )158/ ء نسا(  
  .»بلكه خدا او را به سوي خود باال برد«

  : فرمايد در جاي ديگر مي
� ’ ÎoΤÎ) š�‹Ïjù uθ tG ãΒ1 y7ãè Ïù# u‘uρ ¥’ n<Î) �   ) 55/ آل عمران(  
  .»برم من تو را برگرفته و به سوي خود باال مي«

                                                
 قول دوم. ـ بلندكردن به سوي آسمان  قول اول: در اين آيه دو قول دارند » توفي«مفسران در معناي  -1

راست است و تقـديم و تـأخيري در آن روي    بنا به قول اول، نظم كالم مستقيم و. ـ به معناي مرگ است

›� �دهد، و معناي  نمي Ïjù uθ tG ãΒ �  گيرم بدون آنكه يهود كمتـرين   تو را از زمين به تمامي بر مي: اين است
ايـن قـول   . آمده، كه به معناي گرفتن چيزي به تمام و كمال است» توفي«از . دسترسي به تو داشته باشند

$ �حسن و ابن جريح و ابن قتيبه  £ϑn=sù  Í_tG øŠ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡr& |=‹ Ï% §�9 $# öΝ Íκö� n=tã � )  پـس چـون   «): 117/ مائـده
يعني وقتي مرا به آسمان بلند كردي بدون آنكـه مـرا بميرانـي،    . »مرا برگرفتي، تو خود مراقب آنان بودي

و بنـا  . مـرگ او  چون يهود بعد از بلندشدن عيسي، كسي ديگر را به اشتباه به جاي او دار زدند نه پس از
من تو را به سـوي خـود بلنـد    . دهد كه تقدير آن، چنين است به قول دوم، در آيه تقديم و تأخير روي مي

ايـن قـول فـراء و زجـاج در ميـان      . ميـرانم  كنم و بعد از آن تـو را مـي   كنم و تو را از كافران پاك مي مي
؛ 462-6/455؛ طبـري  1/219فـراء  اثـر  » معاني القرآن«؛ 346ص » غريب القرآن«به . متأخرين است

فوائد في مشـكل  «در كتاب . مراجعه كنيد 39-2/38» تفسير  ابن كثير«؛ و 397ـ   1/396» زاد المسير«
اجماع منعقد است بر اينكه خداونـد او را بـه حالـت    : آمده است  105اثر عز بن عبدالسالم ص » القرآن

اند بر اينكه او را بـه حالـت زنـده بـه سـوي       كرده مرده به سوي آسمان بلند نكرد بلكه همه علما اجماع
 .آسمان بلند كرد
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ـ تصريح به علو مطلق كه بر تمامي مراتب علو و بلندي از لحاظ ذات و منزلـت    ششم
  : خداوند متعال هكند، مانند اين فرمود داللت مي و شرف

� uθ èδuρ ÷’ Í?yè ø9 $# ÞΟŠÏà yè ø9   )255/ بقره (   � #$
  .»و او واالي بزرگ است«
� uθ èδuρ ÷’ Í?yè ø9 $# ç�� Î6s3 ø9   )23/ سبأ (   � #$
  .»و او بلندمرتبه و بزرگ است«
� …çµ ‾Ρ Î) ;’ Í?tã ÒΟŠÅ6 ym �   ) 51/ شوري(  
  .»است همانا او واالمقام حكيم«

  : ـ تصريح به فرو فرستادن قرآن از جانب خدا، مانند آيات زير هفتم

� ã≅ƒÍ”∴ s? É=≈tG Å3 ø9 $# zÏΒ «! $# Í“ƒÍ“ yè ø9 $# ÉΟ‹Å3pt ø:$# �   ) 1/ زمر(  
  .»ناپذير حكيم است كتاب از جانب خداي شكست] اين[فرو فرستادن «

� ã≅ƒÍ”∴ s? É=≈tG Å3 ø9 $# zÏΒ «! $# Í“ƒÍ“ yè ø9 $# ΟŠÎ=yè ø9   )2/ غافر (   � #$
  .»ناپذير دانا است كتاب از جانب خداي شكست] اين[فرو فرستادن «
� ×≅ƒÍ”∴ s? zÏiΒ Ç≈uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9   )2/ فصلت (   � #$
  .»بخش مهربان است هستي] خداي[فرو فرستاده از جانب ] اين كتاب[«
� ×≅ƒÍ”∴ s? ôÏiΒ AΟŠÅ3 ym 7‰ŠÏΗxq �   ) 42/ فصلت(  
  .»حكيم ستوده است] خداي[نب فرو فرستاده از جا«
� ö≅ è% …çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä ß̈‰ à)ø9 $#  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ Èd,pt ø:$$ Î/ �   ) 102/ نحل(  
  .»بگو آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق نازل كرده«
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� üΝm ∩⊇∪ É=≈tGÅ6 ø9 $# uρ ÈÎ7ßϑø9 $# ∩⊄∪ !$ ‾Ρ Î) çµ≈oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7's# ø‹s9 >π x. t�≈t6•Β 4 $ ‾Ρ Î) $ ¨Ζä. zƒÍ‘É‹ΖãΒ ∩⊂∪ 

$ pκ� Ïù ä−t� ø� ãƒ ‘≅ ä. @� øΒr& AΟŠ Å3ym ∩⊆∪ # \� øΒr& ô ÏiΒ !$ tΡ Ï‰Ψ Ïã 4 $ ‾Ρ Î) $ ¨Ζä. t,Î# Å™ö� ãΒ1 �   ) 5-1/ دخان(  
همانـا مـا آن را در شـبي مبـارك نـازل      . كتـاب روشـنگر  ] ايـن [حاء ميم، سوگند بـه  «

اي از هـم جـدا و    انههر كار حكيم] شب[در آن . ايم دهنده بوده بيم] همواره[كرديم، كه ما 
  .»ايم بوده] پيامبران[امري از جانب ماست، همانا ما فرستنده . گردد تدبير مي

ها نزد خداوند است و برخي از آنها به نسبت  ـ تصريح به اينكه برخي از آفريده هشتم
  :فرمايد ترند؛ مثالً خداوند بلند مرتبه مي برخي ديگر به خداوند نزديك

� ¨β Î) t Ï% ©!$# y‰ΖÏã š� În/ u‘ �   ) 206/ اعراف(  

                                                
دهد كـه   خداوند متعال راجع به قرآن عظيم چنين خبر مي: گويد  حافظ ابن كثير در تفسير اين آيه مي -1

$! �: فرمايـد  آن را در شبي مبارك ـ كه همان شب قدر است ـ نازل كرده، همان طور كه مـي    ‾ΡÎ) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ’Îû 

Ï' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9 . شب قدر هم در ماه رمضان است. »همانا ما آن را در شب قدر فرو فرستاديم«): 1/ قدر ( � #$

�ã �: فرمايد  همچنان كه خدا مي öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& ÏµŠÏù ãβ# uö� à)ø9 ماه رمضان مـاهي اسـت كـه    « � ... #$
آن گونـه كـه از   : شب قدر، در نيمه مـاه شـعبان اسـت     :هر كس بگويد. »...قرآن در آن نازل شده است 

ارد كه در ماه رمضان است، و حـديثي  د عكرمه روايت شده ـ به خطا رفته است، چون نص قرآن بيان مي 
عثمان بن محمد بن مغيـره بـن   : كه عبداهللا بن صالح، از ليث، از عقيل، از زهري روايت كرده كه وي گويد 

تقطع اآلجال من شعبان إلي شعبان حتي إن الرجـل  «: فرمودند صول خدا اخنس به من خبر داده كه رس
هاي معين مرگ از اين شعبان تا شعبان آينده مقرر  مدت« »لينكح و يولد له و قد أخرج اسمه في الموتي

آيـد و حـال آن كـه نـامش در ليسـت       زندي از او به دنيا ميكند و فر كسي نكاح مياند تا جايي كه   شده
آيـه  . توان معارضه كنـد  اين حديث مرسل است و مانند اين حديث با نصوص صريح نمي. »تمردگان اس

هـاي مـرگ،    در شب قدر تمام امور مربوط به آن سال از قبيل زمان: يعني � فيها يفرق كل أمر حكـيم  �
همين قـول از ابـن عمـر، مجاهـد،     . گردد ها و ديگر چيزها از لوح محفوظ جدا و تدبير مي رزق و روزي

روايـت عثمـان بـن محمـد بـن      : گويم. ابومالك، ضحاك و افراد زيادي از سلف صالح روايت شده است
آن را روايـت   149-4/148» معـالم التنزيـل  «؛ و بغـوي در  25/109» جامع البيان«مغيره را طبري در 

الزم . سـت نسـبت داده ا » شعب اإليمان«آن را به بيهقي در  7/401، »الدر المنثور«اند و سيوطي در  كرده
  .او آن چنان قوي نيست: گويد به ذكر است كه نسائي درباره عثمان بن محمد مي
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  .»هستند] مقرب[به يقين، كساني كه نزد پروردگار تو «
  :فرمايد در جاي ديگر مي

� …ã&s!uρ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 ôtΒuρ …çν y‰ΖÏã �   ) 19/ انبياء(  
  .»و هر كه در آسمان ها و زمين است از آنِ اوست، و كساني كه در محضر اويند«

براي عموم مخلوقات است و  »من لـه «فرق گذاشته كه  »من عنده«و  »من له«يان پس م
  .مخصوص برخي از بندگان و مخلوقات خداوند است »من عنده«

أنه عنـده  «: فرمايد هم راجع به كتابي كه خداوند متعال بر خود نوشته مي صپيامبر 
  .»آن نزد خدا بر فراز عرش است«: »1فوق العرش

اين امر نزد مفسـران  . اينكه خداوند متعال در آسمان است ـ تصريح به  نهم

اسـت،  » علي«به معناي » في«يا : اهل سنت براساس يكي از اين دو رأي است

نظر ندارند و حمـل   كه در اين امر اختالف. و يا منظور از آسمان، بلندي است

  .آن بر چيز ديگري جايز نيست

آمـده و ايـن اسـتواء چـون بـا ادات      » علـي «ـ تصريح به استواء كه همراه با ادات   دهم
  .ها قرار دارد آمده به عرش اختصاص دارد؛ عرشي كه بر باالي تمامي آفريده» علي«

ـ تصريح به بلندكردن دستان به سوي خداوند متعال، مانند اين فرمـوده پيـامبر     يازدهم
ا خداونـد از  همانـ «: »3صـفراً 2إن اهللا يستحی من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمهـا «: ص

                                                
  . تخريج آن قبالً ذكر شد -1

 . آمده است »يردهما«، )ب(در نسخه خطي  -2

؛ خطيـب در تـاريخ خـود،    10/340، »المصـنف «؛ ابـن ابـي شـيبه در    5/438احمد در مسند خود،  -3
؛ و 3551: ؛ ترمذي بـه شـماره  1488: ؛ ابوداود به شماره385: ماره؛ بغوي به ش8/317و  3/235-236

و  2399: هـاي  ابن حبـان بـه شـماره   . اند آن را از طريق روايت سلمان آورده 3865: ابن ماجه به شماره
اند و حـافظ ابـن حجـر عسـقالني در كتـاب       آن را صحيح دانسته 1/497؛ و حاكم در المستدرك 2400

؛ 19648: به شماره» المصنف«روايت انس كه عبدالرزاق در . سن دانسته استآن را ح 11/121» الفتح«
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قائـل  . »كند، خالي بر گردانـد  اش حيا دارد كه دستش را موقعي كه به سوي او بلند مي بنده
شدن به اينكه علو و بلندي فقط قبله دعاست، به طور بديهي و به وسيله فطرت باطل است، 

  .آيد داند همچنان كه إن شاء اهللا بعداً مي اي از درون خود مي و اين را هر دعاكننده
نزول معقـول نـزد   . ـ تصريح به پايين آمدن خداوند در هر شب به آسمان دنيا ازهمدو

  .ها تنها از باال به پائين است تمامي امت
ـ اشاره حسي به خداوند به علو و بلندي است؛ همچنان كه كسـي نسـبت بـه      سيزدهم

تـر   مخدا و آنچه كه براي خدا واجب، يـا بـر او ممتنـع و محـال اسـت، از تمـامي بشـر عـال        
باشد، به اين اشاره كرده، در آن گردهمـايي بزرگـي كـه ماننـد آن بـراي احـدي پـيش         مي

أنتم مسـؤولون  «: به آنان گفت صپيامبر . 1نيامده، در آن روز بزرگ و در آن مكان بزرگ
» گوييـد؟  از شما راجع به من سؤال خواهد شـد، در جـواب چـه مـي    « »عني، فماذا أنتم قائلون؟

دهيم كه تو رسالتت را ابالغ كردي و آن را به تمام و كمـال ادا نمـودي    گواهي مي: گفتند
انگشت مبـاركش را بـه    صآنگاه پيامبر . و بندگان خدا را نصيحت و خيرخواهي نمودي

سوي آسمان بلند كرد؛ انگشتش را به سوي كسي كـه بـاالي انگشـتان و بـاالي همـه چيـز       
گويي ما آن انگشت مبارك . »گواه باش! ياخدا«: »2اللّهم اشهد«: است، بلند كرد و فرمود

كنـيم كـه او بـه     را در حالي كه به سوي خدا بلند شده، و آن زبان مبـارك را مشـاهده مـي   
                                                                                                                     

در سند آن، ابان بـن ابـي عبـاس    . اند، شاهدي براي آن است آن را روايت كرده 1386: و بغوي به شماره
. پس اين روايت به كمك روايت قبلـي، حسـن اسـت   . اند باشد، و ديگر روايانش ثقه هست كه ضعيف مي

آن را از طريق عامر بن يساف، از حفـص بـن عمـر بـن عبـداهللا       498-1/497، »ستدركالم«حاكم در 
عـامر،  : گويـد   ذهبي در دنبالـه آن مـي  . انصاري، از انس روايت كرده، و اسناد آن را صحيح دانسته است

 .هاي منكري است داراي روايت

 . ساقط شده است) ب(خه خطي تا اينجا از نس» ...كه مانند آن براي احدي پيش نيامده «: از عبارت -1

: اسـت كـه مسـلم بـه شـماره      صقسمتي از حديث طوالني جابر در خصوص حجة الوداع پيـامبر   -2
-45صـفحات   2؛ دارمي در سنن خـود، ج  3074: ؛ ابن ماجه به شماره1905: ؛ ابوداود به شماره1218

ابن خزيمه در صـحيح خـود،    ؛ و8، ص 5، ج »السنن الكبري«؛ بيهقي در 469: ؛ ابن جارود به شماره49
 . اند آن را روايت كرده 2809: به شماره
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. »خـدايا گـواه بـاش   «: »اللّهم اشهد«: فرمايـد  كسي كه انگشت را به سويش بلند كرده، مي
رش را بـدان صـورتي   دهيم كه او پيام روشنگر را ابالغ نمود و رسالت پروردگا گواهي مي

كه امر شده به تمام و كمـال ادا نمـود و نهايـت نصـيحت و خيرخـواهي را در حـق امـتش        
پس با وجـود بيـان و تبليـغ و توضـيح پيـامبر نيـازي بـه موشـكافي موشـكافان و          . انجام داد

  .والحمد هللا رب العالمين. زنان نيست زني الف الف
تـرين مخلوقـات نسـبت بـه خـدا و       ه عالممانند فرمود »أين«ـ تصريح به لفظ   چهاردهم

ترين انسانها از معناي صحيح، با لفظي كـه بـه    ترين انسانها نسبت به امتش و فصيح خيرخواه
كـه  . »خـدا كجاسـت؟  «: »1أين اهللا«: فرمايـد  هيچ وجه باطلي در آن راه ندارد، آنجا كه مي
  .اين فرموده را در چندين جا اظهار داشته است

همانـا پروردگـارش در   : به ايمانِ كسي كه گفت  صدادن پيامبر ـ گواهي   پانزدهم
  .آسمان است

ـ خبردادن خداوند متعـال از فرعـون كـه او قصـد بـاال رفـتن بـه آسـمان را           شانزدهم
او موسي را تكـذيب نمـود وقتـي بـه او خبـر داد كـه       . داشت تا از خداي موسي اطالع يابد

  :  گفت هاست، پس فرعون  خداوند سبحان باالي آسمان

                                                
تحريم الكالم في الصالة و نسخ مـا كـان   «، باب »في المساجد و موضع الصالة فيها«مسلم در مبحث  -1

، بـه  »تشميت العـاطس فـي الصـالة   «، باب »في الصالة«؛ ابوداود در مبحث 537: ، به شماره»من إباحته
-14صفحات  3ج » الكالم في الصالة«، باب »في الصالة«، در مبحث »الكبري«ئي در ؛ نسا930: شماره

: ؛ طيالسـي بـه شـماره   20-11/19؛ ابـن ابـي شـيبه    448و  447، صص 5؛ احمد در مسند خود، ج 19
، و در سـنن خـود،   422، ص »األسماءوالصـفات «؛ بيهقـي در  489: ؛ ابن ابي عاصـم بـه شـماره   1105

، 19، ج »المعجــم الكبيــر«؛ و طبرانــي در 22و  21، صــص »د علــي الجهميــةالــر«؛ دارمــي در 7/387
بـه   صاند كه پيامبر  از طريق روايت معاويه بن حكم سلمي آن را روايت كرده 938و  937: هاي شماره

:  »من أنا؟«: فرمود  صپيامبر . در آسمان است: جاريه گفت» خدا كجاست؟«: »أين اهللا«: كنيزي گفت
او را «: »أعتقهـا فإنهـا مؤمنـة   «: فرمـود  صپيامبر . تو فرستاده خدا هستي: اريه گفتج» من كيستم؟«

 . »آزاد كن، چون او مؤمن است
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4 y›θ ãΒ ’ ÎoΤÎ)uρ …çµ ‘Ζàß V{ $ \/ É‹≈Ÿ2 � ) 37-36/ غافر(  
براي من بناي مرتفعي بساز، شايد مـن بـه آن راههـا دسـت يـابم؛ راههـاي       ! اي هامان«

پـرداز   همانـا مـن او را سـخت دروغ   . ها، تا از خداي موسـي اطالعـي حاصـل كـنم     مانآس
  .»پندارم مي

پس هر كس از جهميه علو و بلندي خدا را نفي كند، فرعوني است و هر كـس آن را  
  .اثبات نمايد، موسي و محمدي است

و ميـان پروردگـارش در شـب     �كه او ميان موسـي   صـ خبردادن پيامبر   هفدهم
رفـت و   به خاطر كم كردن نماز رفت و آمد كرد، كه به سوي پروردگارش باال مي معراج

  1.سپس به سوي موسي بازگشت و اين كار را چندين بار انجام داد
ـ نصوص قرآن و سنت كه بر رؤيت خداوند متعال براي اهل بهشت داللـت    هيجدهم

ديـدن خورشـيد و مـاه     كه بهشتيان پروردگارشان را عين صكنند، و خبر دادن پيامبر  مي
آنـان خـدا را فقـط از طـرف بااليشـان      . بيننـد  در شب چهارده كه آسمان صاف باشد، مـي 

بينا أهل اجلنة فی نعيمهم، إذ سطح هلـم نـور،   «: فرمايد مي صبينند همچنان كه پيامبر  مي
سالم يا أهل اجلنة، : فرفعوا رؤوسهم، فإذا اجلبار جل جالله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال

ÖΝ≈n=y™ Zω � :عليکم، مث قرأ قوله تعالی öθ s% ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠÏm مث يتـواری عنـهم،   ) 58/ يـس  ( �  ‘§
هايشان در بهشت به  در حالي كه بهشتيان در نعمت«: »وتبقی رمحته وبرکته عليهم فی ديارهم

نـد كـه   بين كننـد مـي   درخشد، آنان سرشان را بلند مـي  برند، ناگهان نوري برايشان مي  سر مي
سـالم  ! اي اهـل بهشـت  : فرمايد آنان اشراف يافته و ميـ از بااليشان بر   أخداوند جبار ـ  

ÖΝ≈n=y™ Zω � :سپس ايـن آيـه را خوانـد   ! بر شما öθ s% ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠÏm ] آنهـا را [«): 58/ يـس  ( � ‘§
شـود   سپس خداوند از آنان ناپديد مـي . »سالمي است كه سخني از پروردگار مهربان است

                                                
 . متفق عليه، تخريج آن قبالً آورده شد -1
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و ديگـران از طريـق   » المسـند «امـام احمـد در   . »مانـد  حمت و بركتش در ديارشـان مـي  و ر
  1.اند آن را روايت كرده �روايت جابر 

كند مگر با انكار رؤيت خدا، به همـين خـاطر جهميـه      انكار فوق بودن تحقق پيدا نمي
اقـرار  اند ولي اهل سـنت هـر دو را بـا هـم تصـديق نمـوده و بـه هـر دو          هر دو را نفي كرده

اند، و كسي كه رؤيت خدا را اثبات نموده و علو و بلندي خدا را نفـي نمـوده، دودل     نموده
ايـن انـواع ادلـه اگـر بـه طـور       . و مردد است نه به اين طرف كامالً پيوسته و نه به آن طرف

تأويـل كننـده بايـد    . رسـند  مفصل آورده شوند و جزئياتشان آورده شوند، به هزار دليل مي
اما بعيد است كه بتواند جواب درست حتي بعضـي از آنهـا   ! مي اين ادله را بدهدجواب تما

  !را بدهد

  :سخنان سلف صالح در خصوص اثبات صفت علو و بلندي خدا
: سخنان سلف صالح در خصوص اثبات صفت علو و بلندي خـدا خيلـي زيادنـد؛ از جملـه    

د خود تا ابومطيع بلخـي نقـل   با سن» 2الفاروق«شيخ االسالم ابواسماعيل انصاري در كتابش 
دانم پروردگارم در آسمان اسـت يـا در    كرده كه او از ابوحنيفه درباره كسي كه گفته نمي

  : او كفر ورزيده، چون خداوند متعال فرموده است: زمين؟ پرسيد، ابوحنيفه در پاسخ گفت
� ß≈oΗ÷q §�9 $# ’n? tã Ä ö̧� yè ø9 $# 3“uθ tGó™$# �   ) 5/ طه(  
  .»عرش استوا يافتخداي رحمان بر «

خداونـد بـر روي   : اگـر بگويـد  : گـويم . و عرش خدا باالي هفت طبقه آسـمان اسـت  
او : گفت دانم عرش در آسمان است يا در زمين؟ ابوحنيفه مي نمي: عرش است ولي بگويد

كفر ورزيده است، چون انكار كرده كه خداوند در آسمان است، و هـر كـس انكـار كنـد     

                                                
شيخ او در اين روايت، فضل بن عيسـي بـن   . سند آن به خاطر ضعف ابوعاصم عباداني، ضعيف است -1

 . نيست، و تخريج آن قبالً ذكر شد» مسند احمد«ر اين روايت د. ابان رقاشي است

نسـبت  » الفـاروق «كالم ابوحنيفه را نقل كرده و آن را به كتاب  103ص » العلو«امام ذهبي در كتاب  -2
 . آن را از شارح نقل كرده است 171، ص »شرح الفقه األكبر«داده است، و شيخ علي قاري در كتاب 
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چـون خداونـد در بـاالي    : انـد  ديگران افزوده. فر ورزيده استكه خدا در آسمان است، ك
  .شود نه از پايين همه چيز است و او از باال فرا خوانده مي

كننـد،   به كساني كه به مذهب ابوحنيفه انتساب دارند و علو و بلندي خدا را انكار مـي 
نتساب دارنـد  شود، چون گروههايي از معتزله و غيرمعتزله به مذهب ابوحنيفه ا توجهي نمي

افرادي هم به مالـك و  . در حالي كه در بسياري از اعتقادات ابوحنيفه با وي مخالفت دارند
. انـد  شافعي و احمد انتساب دارند كه در برخي اعتقادات اين بزرگـواران بـا آنـان مخـالف    

داستان ابويوسف راجع به طلب توبه بشر مريسي وقتي كه انكـار كـرد كـه خداونـد بـاالي      
  .اند عبدالرحمن بن ابي حاتم و ديگران اين داستان را نقل نموده. ، مشهور استعرش است

را چنين تأويل نمايد كه خداوند از بندگانش برتر و افضل است، و او » فوق«هر كس 
اميـر برتـر از   «: »األمير فوق الوزير«: شـود  از عرش برتر و افضل است همچنان كه گفته مـي 

ايـن چيـزي اسـت كـه     . »دينـار برتـر از درهـم اسـت    «: »درهمالدينار فوق ال«و » وزير است
چـون كسـي كـه از    . هاي سليم از آن نفرت دارند و دلهاي سالم و پاك از آن بيزارند عقل

خداوند از بندگانش برتر است، و او از عـرش خـود برتـر اسـت، ايـن      : گويد همان ابتدا مي
تـر   است؛ خورشيد، نوراني برف، سرد است؛ آتش، گرم: اش است گفته از جنس اين گفته

تر است؛ رسـول   از چراغ است؛ آسمان باالتر از سقف خانه است؛ كوه از سنگريزه سنگين
هـا هـيچ    در ايـن گفتـه  . از فالن يهودي برتر است؛ و آسمان بـاالي زمـين اسـت    صخدا 

تـرين كـالم اسـت پـس      تمجيد و ستايش و تعظيم و مدح و ثنايي نيست، بلكه اين از پسـت 
يق و سزاوار كالم خداوند است، كالمي كه اگر انس و جن جمع شوند تـا ماننـد   چگونه ال

. توانند مانند آن را بياورند هر چنـد پشـتيبان و مـددكار همـديگر باشـند       آن را بياورند، نمي
بلكه در اين صورت در اين گفته، نسبت دادن نقص به خداوند اسـت، همـان طـور كـه در     

  :المثل زير گفته شده است ضرب
  أمل تری أنّ السيف ينقص قدره

  ١إذا قيل إن السيف أمضی من العصا
                                                

  : با يك بيت قبل از آن آورده است 299/ 5» اليتيميةتتمة «اين بيت را ثعالبي در  -1
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تـر   همانا شمشير برنده: شود وقتي گفته شود بيني كه شمشير ارزشش كم مي مگر نمي«
  .»از عصا است؟

قطعاً انسانهاي عاقـل  ! گوهر برتر از پوست پياز و پوست ماهي است: اگر كسي بگويد
تفـاوت ميـان خـالق و مخلـوق بسـيار      . زيادي هست  فاوتخندند، چون ميان آنها ت به او مي

برخالف زماني كه موقعيت اقتضاي آن را كند، به اينكه بـه عنـوان   . بزرگتر و بزرگتر است
  : آمده است �گرا باشد همان طور كه در گفته يوسف صديق  احتجاج بر باطل

� Ò>$ t/ ö‘r& u šχθ è%Ìh� x� tG •Β î� ö�yz ÏΘ r& ª! $# ß‰ Ïn≡uθ ø9 $# â‘$ £γs)ø9   )39/ يوسف ( � #$
  .»قهار؟ هآيا خدايان پراكنده بهترند يا خداي يگان«

  :و مانند اين آيه

� ! !# u î�ö� yz $ ¨Βr& šχθ ä. Î� ô³ ç„ �   ) 59/ نمل(  
  .»كنند؟ شريك مي] با او[آيا خدا بهتر است يا آنچه «

  :و مانند اين فرموده خداوند بلندمرتبه
� ª! $# uρ ×� ö� yz #’ s+ ö/ r& uρ �   ) 73/ طه(  
  .»و خداوند بهتر و پايدارتر است«

اين معنا از فوق بودن خدا در ضمن ثبوت فـوق بـودن مطلـق از تمـامي جهـات ثابـت       
شود، چون خداوند سبحان فوق بودن چيرگي و قهر، فوق بـودن منزلـت و فـوق بـودن      مي

ه خـدا  ذات را دارد، و هر كس برخي از اينها را اثبات و برخي را نفي نمايد، نسبت نقص بـ 
  .داده است

                                                                                                                     
  متي ما أقل موالي أفضل منهم        أكن للذي فضلته متنقصا

گاه كه بگويم موالي من از آنها بهتر است     در حق آن كـس كـه او را فضـيلت داده ام كوتـاهي روا     هر
  .داشته ام

  .و اين دو بيت را به ابو درهم بندنيجي نسبت داده است
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خداوند فقط علو : اگر بگويند. علو و بلندي خداوند متعال از همه جهات، مطلق است
و بلندي مكانت دارد نه علو و بلندي مكان، در جواب بايد گفت كه مكانت، تأنيث مكـان  

در مكانهـاي   »مکانة ومنزلـة «پس لفـظ  . باشد است همان طور كه منزلت، تأنيث منزل مي
در مكانهـاي   »مكـان و منـزل  «شـوند همـان طـور كـه لفـظ       حاني اسـتعمال مـي  جسماني و رو

تو در دلهاي ما منزلتـي داري، و منزلـت فالنـي    : اگر گفته شود. شوند جسماني استعمال مي
  :آمده است1تر است همان طور كه در اثر هايمان از منزلت فالني، عظيم در دلها و درون

نـد منـزلتش نـزد خـدا چگونـه اسـت، بـه        هر گاه يكي از شما دوست داشـت كـه بدا  «
منزلت خدا در دلش نگـاه كنـد، چـون خداونـد منزلتـي را بـراي بنـده در نـزد خـود قائـل           

» منزلـت خـدا در دلـش   «: عبـارت . »شود شود كه بنده آن را براي خدا در دلش قائل مي مي
 پـس وقتـي  . عبارت است از معرفت و محبت و تعظيم خدا و مانند آنها كه در دلش اسـت 

تأنيث مكان و منزل است، و مؤنث هم در لفظ و معنـا فـرع    »املکانة واملنزلة«دانسته شد كه 
باشد تابع و پيرو علـو و بلنـدي حقيقـي     مذكر و تابع آن است، علو و بلندي كه در ذهن مي

  .است؛ اگر مطابق هم باشند، در آن صورت حق است و اگر چنين نباشد، باطل است
برتري خدا در دلهاست، و خداوند از هر چيزي در دلهـا برتـر   منظور، : اگر گفته شود

به همين صورت است، و اين علو مطابق علو و بلنـدي ذات  : شود است،در جواب گفته مي
پس اگر ذات خدا باالي هر چيزي نباشد، برتري خدا در دلها مطـابق  . خدا بر هر چيز است

قـرار دهـد كـه در واقـع برتـر      اين درست مانند آن است كـه كسـي چيـزي را برتـر     . نيست
  .نيست

  
  
  

                                                
را بر كالم مأثور سلف صالح اطالق كرده همان طور كه اصطالح فقها، همين است، » أثر«مؤلف، كلمه  -1

 . چون متني كه آورده، حديث نيست
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  :ثبوت علو و بلندي خداوند سبحان به وسيله عقل از چندين راه
علو و بلندي خداوند سبحان همان طور كـه بـه وسـيله دليـل نقلـي ثابـت اسـت، بـه همـان          

اما ثبوت علو و بلندي خدا بـه وسـيله عقـل    . صورت به وسيله عقل و فطرت هم ثابت است
  :تاز چندين راه اس

يـا يكـي از آن   : ـ علم بديهي و قطعي به اينكه دو موجود از دو حال خارج نيست  اول
دو موجود در ديگري سرايت دارد و با آن آميخته است و به موجود ديگر قائم است مانند 

  .صفات، و يا قائم به ذات خود است و از موجود ديگر جداست
اخل ذات خدا بودند و يا در خـارج  ـ وقتي خدا عالم را آفريد، يا مخلوقات در د  دوم
حالت اولي كه بنا به اتفاق همه باطل است؛ و اما دومي هـم باطـل اسـت، چـون     . ذات خدا

خداوند از آن بسـيار برتـر و   . مستلزم آن است كه خداوند محل چيزهاي پست و پليد باشد
  .واالتر و منزه است

يعنـي عـالم و   . قع اسـت و دوم، عقل مقتضي آن است كه عالم، خارج از ذات خدا وا
بنا براين جدايي عالم از خدا واجـب گرديـد؛ زيـرا قايـل شـدن بـه       . خدا از هم جدا هستند

  .اينكه خداوند به عالم نچسبيده است و خدا از عالم جدا هم نيست، قول غيرمعقولي است
ـ قائل شدن به اينكه خداوند متعال نه در داخل عـالم اسـت و نـه در خـارج آن،       سوم

نفي وجود خدا به طور كلي است، چون اين چيز غيرمعقولي است و يك موجـود   مقتضي
ماند كه خداوند  اول باطل است، پس تنها اين مي. يا در داخل عالم است و يا در خارج آن

  .شود خارج از عالم باشد؛ در نتيجه جدايي خدا از عالم الزم مي
بايد گفت كه تمامي انسانها بـا   اما راجع به ثبوت علو و بلندي خداوند به وسيله فطرت

كنند و هنگام تضـرع و   شان دستهاي خويش را هنگام دعا بلند مي ها و قلبهاي سالم سرشت
محمـد بـن طـاهر    . كننـد  زاري به سوي خداوند متعال با قلبهايشان جهت علـو را قصـد مـي   

ه مقدسي آورده كه شيخ ابوجعفر همداني در مجلس اسـتاد ابوالمعـالي جـويني معـروف بـ     
: گفـت  كـرد و مـي   امام الحرمين حضور داشت، و او راجع به نفي صفت علـو صـحبت مـي   

باشـد،   خداوند بود و عرشي وجود نداشت و اينك خداوند به آن صورتي كه قبالً بوده مي



  هشرح عقيده طحاوي  618
 

اي استاد راجـع بـه ايـن ضـرورتي كـه مـا در دلهايمـان احسـاس         : پس شيخ ابوجعفر گفت
يـا اهللا، مگـر اينكـه در دلـش     : گويـد  رفي هرگـز نمـي  كنيم به ما خبر بده؛ چون هيچ عـا  مي

طلبـد و بـه راسـت و چـپ توجـه       كند كه علو و بلندي خدا را مـي  ضرورتي را احساس مي
آنگـاه  : مـان دور كنـيم؟ راوي گويـد    كند، پس چگونـه مـا ايـن ضـرورت را از درون     نمي

ــاد  ــايين افت ــر ســر خــود زد و پ ــه گمــانم گفــت! ابوالمعــالي ب : و گفــت و گريــه كــرد: و ب
شـيخ ابـوجعفر همـداني    ! 2همداني مرا بـه حيـرت انـداخت   ! مرا به حيرت انداخت1همداني

منظورش اين بود كه اين مطلب، امري است كه خداوند بندگانش را بـر آن سرشـته اسـت    
در دلهايشـان خواسـته ضـروري و بـديهي را     . بدون اينكه آن را از معلمـان دريافـت دارنـد   

  3.نمايد كند و خدا را در بلندي طلب مي خدا توجه مي كنند كه به سوي احساس مي
بر اين دليل عقلي اعتراض شده و بديهي بودن آن انكار شده، چون جمهور عقالء آن 

. بـود  بود، در اين قضيه ميان عقـالء اخـتالف نمـي    اند، اگر اين امر بديهي مي را انكار كرده
  .اي وهمي و خيالي است پس اين قضيه، قضيه

اعتراض در جاي خود بـه تفصـيل بيـان شـده اسـت ولـي در اينجـا اشـاره         جواب اين 
نمايم، و آن اين است كه گفته مي شود؛ همانـا عقـل اگـر گفتـه شـما را       كوتاهي به آن مي

پذيرد و اگر عقـل گفتـه مـا را نپـذيرد بـه طريـق اولـي         بپذيرد، به طريق اولي گفته ما را مي
تـر اسـت    از نظر عقلي باطل باشد، گفته شما باطل پس اگر گفته ما. پذيرد گفته شما را نمي

                                                
او شيخ و امام و حافظ جهانگرد و زاهد، ابوجعفر محمد بن ابي علي حسـن بـن محمـد بـن عبـداهللا       -1

عفر همداني از ائمـه اهـل اثـر و از بزرگـان اهـل      ابوج. هجري متولد شد 440وي به سال . همداني است
 20،  ج »سير أعالم النـبالء «شرح حالش در كتاب . هجري از دنيا درگذشت 531او به سال . تصوف بود

طبقـات  «؛ و 189-188اثـر ذهبـي، صـص    » العلـو «اين داستان را در كتابهـاي  . آمده است 61: شماره
 . نگاه كنيد 5/190؛ »السبكي

 . ، همداني مرا به حيرت انداخت، فقط يك بار آمده است)أ(ي در نسخه خط -2

 .مراجعه كنيد 61و  4/44، »الفتاوي«به  -3
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و اگر گفته شما از نظر عقلي درست و مقبول باشد، گفته ما از نظـر عقلـي بـه طريـق اولـي      
  .درست و مقبول است، چون ادعاي ضرورت ميان گفته ما و گفته شما مشترك است

هم اين سخن  دانيم كه گفته شما باطل است و شما به ضرورت مي: گوييم همانا ما مي
كنـد يـك امـر وهمـي      ضرورتي كه به بطالن گفته ما حكـم مـي  : اگر بگوييد. گوييد را مي

گوييم، و اكثـر فطرتهـاي مـردم ـ      است نه عقلي، ما هم در مقابل مثل اين ادعاي شما را مي
پـس اگـر حكـم فطرتهـاي     . ما موافقت دارند ي كه از ما و از شما نيستند ـ با ما در اين گفته 

شويم و گفته مـا بـر گفتـه شـما ارجحيـت دارد، و       دم مقبول باشد، ما بر شما پيروز ميآ بني
شود،  آدم مردود و غيرمقبول باشد، گفته شما به طور كلي باطل مي اگر حكم فطرتهاي بني

كنيد كه آن مقدماتي هستند كـه بـه وسـيله     تان را براساس آنچه كه ادعا مي چون شما گفته
شـود، و دليـل    همچنين داليل عقلي شما نيـز باطـل مـي   . كنيد بنا مي اند، فطرت آدمي معلوم

سپس در اين صورت دليل نقلي تنهـا مخـتص   . اند، ما داريم نه شما نقلي كه پيامبران آورده
  .به ماست و شما دليل نقلي را نداريد و عقل هم كه ميان ما و شما مشترك است

قضـيه چنـين   : شـود  در جواب گفته مـي گويند،  اكثر عقالء گفته ما را مي: اگر بگوييد
كنند كه سازنده عالم، باالي عالم نيست و بـاالي عـالم    نيست، چون كساني كه تصريح مي

موجودي نيست، و خدا از عالم جدا نيست و با عالم هم آميختـه نيسـت، اينـان گروهـي از     
غ هست، جهـم  اند، و اولين كسي كه اين اعتقاد در اسالم از وي سرا گرايان اهل نظر و عقل

  .باشد بن صفوان و پيروانش مي

  :ي دعاست خطاي كسي كه گمان كرده كه آسمان قبله
بر دليل فطري اين اعتراض وارد شده اگر انسان با فطـرت خـود موقـع دعـا رو بـه آسـمان       

كند، بدين خاطر است كه آسمان قبله دعاست همچنان كه كعبه، قبله نماز است سـپس   مي
شود با وجودي كه كعبه در جهت زمين  پيشاني بر روي زمين نقض مياين امر با قراردادن 

  :در پاسخ به اين اعتراض از چندين جهت جواب داده شده است. نيست
ـ اين گفته شما كه آسمان قبله دعاست، هيچ يك از سلف اين امت آن را نگفتـه    اول

گوييـد از   كه شما مي اين مطلبي. و خداوند دليل و برهاني در اين زمينه فرو نفرستاده است
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امور شرعي و ديني است، پـس جـايز نيسـت كـه بـر تمـامي سـلف و علمـاي امـت اسـالم           
  .پوشيده شده باشد

ـ قبله دعا، همان قبله نماز است، چون مستحب است كه دعاكننده موقـع دعـا رو     دوم
 ؛ پـس هـر كـس   1كـرد  موقع دعا در جاهاي زيادي رو به قبله مي صبه قبله كند، و پيامبر 

يكـي كعبـه و ديگـري    : اي غير از قبله نماز دارد، يا اينكه دعا دو قبلـه دارد  دعا قبله: بگويد
  .آسمان او در دين بدعت ايجاد كرده و با جماعت مسلمانان مخالفت كرده است

دهد همچنان كه در  اش را رو به آن قرار مي ـ قبله آن است كه عبادتگذار چهره  سوم
شود، و همان طور كه شخص در حال جـان كنـدن    و به كعبه مينماز و دعا و ذكر و ذبح ر

ناميـده شـده    »وجهـة «دهند و به همين خاطر كعبـه   و شخص مدفون را رو به قبله قرار مي
روي آوردن برخالف پشت كردن است، چون روي آوردن با چهره اسـت و پشـت   . است

يش روبـروي آن قـرار   باشد، و جهتي كه انسان با سـر يـا دسـتان يـا پهلـو      كردن با پشت مي
پس اگر آسـمان  . شود نه به صورت حقيقت و نه به صورت مجاز گيرد، قبله ناميده نمي مي

بود، مشروع بود كه فرد دعاكننده رويش را به سمت آسمان قرار بدهـد، ولـي    قبله دعا مي
شـود نـه بـه     اين مشروع نيست، و جايي كه دست به سوي آن بلند مي شود، قبله ناميده نمي

رت حقيقت و نه به صورت مجاز و چـون قبلـه در دعـا امـري شـرعي اسـت و در ايـن        صو
اند كه فـرد دعاكننـده رويـش را بـه      پيامبران امر نكرده. شود مورد فقط از شرايع پيروي مي

اند، و معلوم اسـت كـه توجـه و روي     طرف آسمان گرداند بلكه برعكس از آن نهي كرده
اي كه فـرد دعاكننـده از درون خـويش احسـاس      ستهآوردن به قلب است و پناهگاه و خوا

دهند و فـرد   كند، امري فطري است كه مسلمان و كافر، و عالم و جاهل آن را انجام مي مي
خواند ايـن كـار را زيـاد انجـام      گرفتار و در حال اضطرار و كسي كه خداي را به فرياد مي

                                                
آن را از طريـق روايـت ابـن مسـعود     ) 110) (1794: (؛ و مسلم به شـماره 3960: بخاري به شماره -1

در همين بـاب  . درو به كعبه كرد و شش نفر از قريش را نفرين كر صرسول خدا : اند كه وي گفت آورده
راويتي را از عايشـه ذكـر كـرده     259و  180، 6/133، »المسند«اند و احمد در  روايتي را از عمر آورده

 . روايتي را از طفيل بن عمرو سدوسي نقل كرده است 2/243، »المسند«همچنين احمد در . است
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رسـد، خـداي را    به وي ميدهد همچنان كه انسان بر اين سرشته است كه وقتي گزندي  مي
در عـين حـال قبلـه چيـزي اسـت كـه نسـخ و تغييـر را         . بخواند و از وي طلب كمك نمايد

  1.پذيرد همچنان كه قبله از صخره به سوي كعبه تغيير يافت مي
قضيه روي آوردن به سمت باال در دعا امري فطـري اسـت و كسـي كـه رو بـه كعبـه       

نيسـت بـرخالف فـرد دعاكننـده، كـه وي رو بـه       داند كه خداونـد متعـال آنجـا     كند مي مي
كند و از وي اميد رحمت را دارد كه از جانـب خـدا فـرو     پروردگارش و آفريدگارش مي

  . آيد
اش را بـر   اما نقض با قراردادن پيشاني، چه نقض فاسدي است، چون كسي كه پيشـاني 

الي او نهد، قصدش خضوع همراه با ذلت و خواري براي كسـي اسـت كـه در بـا     زمين مي
اين امر به قلب هيچ . قرار دارد نه با اين قصد كه به سوي او خم شود چون در زيرش است

اما از ِبشر مريسي نقل شده كه از وي شنيده شده كه موقـع  . كند اي خطور نمي كننده سجده
. »تـر مـن   پـاك و منـزه اسـت پروردگـار پـايين     «: »سبحان ربی األسـفل «: گفت سجده مي

كسي كه نفي علو . گويند بسيار برتر و واالتر است متگران و منكران ميخداوند از آنچه س
كشاند شايسته است كه از دين خـارج باشـد    و بلندي خدا وي را به اين حال و وضعيت مي

اگر خداوند با رحمت خويش به كمك او نرسيده باشد، و هدايت و صـالح از امثـال ايـن    
  :فرمايد يرسد؛ خداوند متعال م شخص، بعيد به نظر مي

� Ü=Ïk=s)çΡ uρ öΝåκsEy‰ Ï↔øù r& öΝèδ t�≈|Á ö/ r& uρ $ yϑx. óΟ s9 (#θ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ÿ Ïµ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο §÷s∆ ö �   ) 110/ انعام(  
] آورنـد  پـس ايمـان نمـي   [گردانيم  بر مي] خاطر عنادشان[ها و ديدگانشان را به  و دل«

  .»همچنان كه نخستين بار هم به آن ايمان نياوردند
  :فرمايد در جاي ديگر مي

                                                
؛ و سـنن ترمـذي   7252 و 4492، 4486، 399، 40: هاي به روايت براء در صحيح بخاري به شماره -1

، 403: هـاي  ؛ صـحيح بخـاري بـه شـماره    1/195، »الموطـأ «، و به روايت ابن عمر در 2966: به شماره
 . نگاه كنيد 526: ؛ و صحيح مسلم به شماره7251و  4494، 4493، 4491، 4490، 4488
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� $ £ϑ n=sù (# þθ äî# y— sø# y—r& ª! $# öΝßγt/θ è=è% ö �   ) 5/ صف(  
  .»هايشان را برگرداند برگشتند، خدا هم دل] از حق[پس چون «

محروميـت از بخشـش و نعمـت     هپس كسي كه از ته دل طالب هدايت نباشد به وسيل
  .نماييم از خداوند درخواست بخشش و عافيت را مي. شود خدا مجازات مي

هـاي خـدا از نظـر علـم و      آفريـده : يعني »وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه«: فته طحاويگ
رؤيت و ديگر صورتهاي احاطه به خداوند احاطه ندارند بلكه خداوند سبحان به هر چيزي 

  .احاطه دارد و هيچ چيز به او احاطه ندارد
  .»ماناً وتصديقاً وتسليماًإن اهللا اختذ إبراهيم خليالً، وکلّم موسی تکميالً، إي: و نقول«: قوله

همانـا خداونـد ابـراهيم را بـه     : گـوييم  و از روي ايمان و تصديق و تسليم مـي «: ترجمه
  .»عنوان خليل و دوست صميمي خود گرفته، و با موسي به طرز خاصي سخن گفت

خداوند ابراهيم را به عنوان خليل و دوست صميمي خود گرفت و بـا  

  .موسي به طرز خاصي سخن گفت
  :فرمايد خدوند متعال مي: ح عبارتشر

� x‹ sƒªB $# uρ ª! $# zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) WξŠ Î=yz �   ) 125/ نساء(  
  .»خداوند، ابراهيم را دوست خود گرفت«

  :فرمايد همچنين مي
� zΝ‾=x. uρ ª! $# 4 y›θ ãΒ $ VϑŠÎ=ò6 s? �   ) 164/ نساء(  
  .»خداوند با موسي به طرز خاصي سخن گفت«

يعني خـدا و ابـراهيم   (حقيقت محبت را از دو جانب  جهميه. خّله، كمال محبت است
اند با اين پندار كه محبت تنها زماني است كه ميان محب و  انكار كرده) اي ديگر يا هر بنده

محبوب مناسبتي باشد، و معلوم است كـه ميـان موجـود قـديم و موجـود حـادث مناسـبتي        
  .نيست كه محبت را ايجاب كند
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اند همان طور كـه قـبالً    تن خدا با موسي را انكار كردهآنان همچنين حقيقت سخن گف
در اوايل قـرن  1اولين كسي كه اين بدعت را در اسالم ايجاد كرد، جعد بن درهم. ذكر شد

امير عراق و خاورميانه او را قرباني كـرد و در  2پس خالد بن عبداهللا قسري. دوم هجري بود
ــد و گفــت   ــه خوان ــردم خطب ــراي م ــان ب ــد قرب ــردماي : روز عي ــد  ! م ــد، خداون ــاني كني قرب

كـنم، چـون او گمـان     همانا من جعـدبن درهـم را قربـاني مـي    ! هايتان را قبول فرمايد قرباني
كرده كه خداوند، ابراهيم را به دوست خود نگرفته و با موسي به طرز خاصي سخن نگفتـه  

ين زمـان خـود   اين كار با فتواي علماي تابع. 3سپس از منبر پايين آمد و او را سر بريد. است

                                                
اونـد ابـراهيم را   كرد كـه خد  گمان مي. او انساني مبتدع و گمراه بود. جعد بن درهم جزو تابعين است -1

پس بر سر همين عقيده در روز عيد قربان كشته شـد و  . دوست خود نگرفته و با موسي سخن نگفته است
او اهل شام بود و تربيت شده مروان خر بود به همين خاطر به او، مروان جعـدي  . داستان آن مشهور است

. كه گروه جهميه به او منسوب اسـت  او استاد جهم بن صفوان بود؛ كسي. گفتند و به مروان منسوب شد مي
گويند بسيار واالتر و برتـر   خداوند از آنچه مي. جهميه معتقدند كه ذات خداوند متعال در هر مكاني است

 . 10/19، »البداية و النهاية«؛ و 1/399، »ميزان االعتدالل«: است؛نگا

بجلي قسري و دمشقي، از جانـب هشـام    او امير بزرگ، ابوهيثم خالد بن عبداهللا بن يزيد بن اسد بن كرز، -2
او انسـاني  : گويـد  اش مـي  ذهبي درباره. هجري وفات يافت 126وي به سال . بر عراق و خاورميانه امير بود

او انسـان بـدي بـود    : گويد ابن معين مي. بخشنده و بزرگ و عالي رتبه و از مردان شريف بود، اما ناصبي بود
، »سـير أعـالم النـبالء   «شـرح حـالش در كتـاب    . ا بر زبان مـي آورد كه گاهي در مورد علي سخنان نا زيب

  .آمده است 432- 5/425

؛ و اللكـائي در  113، ص »الـرد علـي الجهميـة   «؛ دارمي در 69ص » خلق افعال العباد«بخاري در  -3
از طريق قاسم بن محمد، از عبدالرحمن بن محمد بن حبيـب بـن ابـي حبيـب، از      2/319، »شرح السنة«

ابن ابـي  . عبدالرحمن و پدرش شناخته شده نيستند. اند آن را روايت كرده... او هم از پدربزرگش پدرش، 
از طريق عيسي بن ابي عمران رملي آن را روايت كرده كه عيسـي  » الرد علي الجهمية«حاتم هم در كتاب 

بـراي مـا خطبـه    ايوب بن سويد از سري بن يحيي براي ما نقل كرد كه خالد قسري : بن ابي عمران گويد 
عيس بن ابي عمران كسي است كه ابن ابي حاتم با خـط سـياه از وي   . و بقيه ماجرا را ذكر كرد... خواند 

حديثش بر اين داللت دارد كـه او صـادق و راسـتگو    : پدرش به حديث او نگاه كرد و گفت . نوشته است
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خداونـد بـه جـاي ديـن و دينـداران جـزاي       . ـ صورت گرفـت ! ـ خداوند از آنان راضي باد
  !خيرش را دهد

جهم بن صفوان اين مذهب را از جعد گرفت و آن را آشكار كرد و بر سر آن مناظره 
بـن احـوز فرمانـده خراسـان در     1سـلم . منسوب بـه اوسـت  » جهميه«و استدالل نمود و واژه 

سپس ايـن عقيـده بـه معتزلـه پيـروان عمـرو بـن عبيـد منتقـل شـد و           . 2را كشت خراسان او
اعتقادشان در زمان حكومت مأمون آشكار شد تا جايي كه ائمه و بزرگواران اسالم مـورد  
شكنجه و اذيت و آزار قرار گرفتند و مأمون اين بزرگـواران را بـراي موافقـت بـا آنـان در      

  .اين اعتقاد فرا خواند
كردند كه  پرستان گرفته شده، چون آنان انكار مي ده از مشركان و ستارهاصل اين عقي

به معنـاي كمـال محبتـي اسـت      خلهابراهيم، دوست خداست و موسي كليم خداست؛ زيرا 
  :كه محب را غرق در محبت كرده است همچنان كه گفته شده است 

  قد ختللت مسلک الروح منـی 
  

ــيالً   ــل خل ــی اخللي ــذا مس   ٣و ل
  

اي و به همين خاطر بـه دوسـت صـميمي، خليـل گفتـه       و جان من نفوذ كرده به روح«
  .»شود مي

  
  

                                                                                                                     
ايـوب بـن سـويد هـم احمـد و      . 6/284» الجرح و التعـديل «نيست، در نتيجه روايت از او را ترك كرد؛ 

 .اند بخاري و ابن معين و نسائي و ابوحاتم و ديگران وي را ضعيف دانسته

همچنين در نسخه چاپ شده از تاريخ طبري، . تغيير يافته است» مسلم«هاي خطي به  در اصل نسخه -1
 . آمده است» مسلم«، »سلم«هجري، به جاي  128و مابعد آن حوادث سال  7/330

تـاريخ  «به انگيزه قـتلش در كتـاب   . هجري همراه حارث بن سريج روي داد 128واقعه در سال اين  -2
 6/26» سير أعالم النبالء«، و شرح حال جهم در كتاب 18-12اثر قاسمي، صفحات » الجهمية و المعتزلة

 . مراجعه كنيد

 .مراجعه نماييد 49-47اثر ابن قيم صفحات » روضة المحبين«به  -3
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  :محبت و دوستي خدا آن گونه كه اليق اوست
حـديثي  . اما محبت و دوستي خدا آن گونه كه اليق اوست، همانند ديگر صفات خداسـت 

ر در ثابت شده، مـدلول آيـه فـوق الـذك      صاز ابوسعيد خدري از پيامبر » صحيح«كه در 
لـو كنـت متخـذاً مـن أهـل      «: فرماينـد  مـي  صكند، آنجا كـه پيـامبر     اين خصوص را تأييد مي

اگر از ميان مردمـان روي زمـين   «: »1األرض خليالً، التخذت أبابكر خليالً، ولكن صاحبكم خليل اهللا
اما رفيق شـما  . گرفتم گرفتم، قطعاً ابوبكر را دوست صميمي خود مي دوستي صميمي را مي

  .منظور خودش است. »صميمي خداست دوست
إنی أبرأ إلی کل خليل من خلته، ولو کنت متخذاً مـن  «: در روايت ديگري آمده است

اش  همانا من به هـر دوسـت صـميمي از دوسـتي    «: »2أهل األرض خليالً الختذت أبابکر خليالً
جـويم، و اگــر مـن از ميـان مـردم روي زمــين دوسـتي صـميمي را بـراي خــود         برائـت مـي  

  .»گرفتم گرفتم قطعاً ابوبكر را به دوست صميمي خود مي يم
همانـا  «: »3إن اهللا اختذنی خليالً کما اختذ إبراهيم خليالً«: در روايت ديگري آمده اسـت 

خداوند مرا به دوست صميمي خود گرفت همان طور كـه ابـراهيم را بـه دوسـت صـميمي      
  .»خود گرفت

يسـت كـه از ميـان مخلوقـات     روشـن سـاخت كـه در صـالحيت او ن     صپس پيـامبر  
دوستي صميمي را براي خـود بگيـرد، و بيـان كـرد كـه اگـر ايـن كـار ممكـن بـود، قطعـاً            

اظهار داشت كـه   صترين فرد به اين امر، ابوبكر صديق بود، با وجودي كه پيامبر  مستحق
بـه  «: »5و اهللا إنـی ألحبـک  «: كه4اش به معاذ دارد، مانند فرموده او اشخاص را دوست مي

                                                
 . قبالً ذكر شد تخريج آن -1

 . تخريج آن قبالً ذكر شد -2

 . تخريج آن قبالً ذكر شد -3

 . افتاده است) ب(اين كلمه از نسخه خطي  -4

، و در 3/53؛ نسـائي در سـنن خـود،    247و  5/245، »المسند«؛ احمد در 1522: ابوداود به شماره -5
؛ 690: بـه شـماره  » األدب المفرد«اري در ؛ بخ198: ؛ ابن سني به شماره109: ، به شماره»اليوم و الليلة«
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كـه آنـان را دوسـت    : همچنين آن حضرت بـه انصـار گفتنـد   . »ا، من تو را دوست دارمخد
عمروبن عـاص بـه او   . بودند صزيد بن حارثه و پسرش اسامه، محبوب رسول خدا . دارد

از ميان مردان چـه  : گفت. »عايشه«: تر است؟ فرمود چه كسي نزد تو از همه محبوب: گفت
  .ابوبكر صديق يعني» پدرش«: »1أبوها«: كسي؟ فرمود

  :خله اخص محبت است
پس معلوم شد كه خله، اخصِ محبـت اسـت و كسـي كـه دوسـت صـميمي كسـي اسـت،         
محب فقط او را دوست دارد و چيزي ديگري را دوست ندارد، چون اگر كس ديگري را 
دوست بدارد، او در محبت از آن غير در مرتبه بعدي قرار گرفته و كمـال خلـه شـركت را    

چون خاص محب است، و كمال توحيد و كمال محبت هـم در آن هسـت؛    كند قبول نمي
به همين خـاطر وقتـي خداونـد ابـراهيم را بـه دوسـت صـميمي خـود گرفـت و ابـراهيم از           
پروردگارش خواست كه فرزند صالحي را به او عطا كند و خداوند هم اسـماعيل را بـه او   

رد، پس خليل بر قلب خليلش غبطه عطا كرد، اين فرزند قسمتي از قلب ابراهيم را اشغال ك

                                                                                                                     
از طريـق   110: به شماره 27، ج »المعجم الكبير«؛ و طبراني در 5/130و  1/241، »الحلية«ابو نعيم در 

يا معـاذ و اهللا  «: دست معاذ را گرفت و فرمود صروايت معاذ بن جبل آن را روايت كرده كه رسول خدا 
أوصيك يـا معـاذ التـدعن    «: آنگاه فرمود. »ن تو را دوست دارمبه خدا قسم، م! اي معاذ«: »إني ألحبك

اي معـاذ بـه تـو توصـيه     «: »اللهم أعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: في دبر كل صالة أن تقول
: »اللهم أعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتـك «: كنيم كه پس از هر نمازي اين دعا را رها نكني مي

اسناد ان صحيح است، و ابـن خزيمـه   . »تو و عبادت نيك تو، ياري كن خدايا مرا بر ذكر و شكرگذاري«
آن را صحيح دانسته اند و  1/273» المستدرك«؛ و حاكم در 2345: ؛ ابن حبان به شماره751: به شماره

 .ذهبي هم با آن موافقت نموده است

؛ احمـد در  3885 :؛ ترمذي به شماره2384: ؛ مسلم به شماره4358و  3662: هاي بخاري به شماره -1
» السـنن الكبـري  «؛ سنائي در 1637و  1218، 214: هاي ، به شماره»الفضائل«، و در 4/203» المسند«

آن را  3869: ؛ و بغوي بـه شـماره  4/12، »المستدرك«آمده؛ حاكم در  8/154، »التحفة«آن گونه كه در 
  .اند  روايت كرده
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خورد كه در آن قلب، جاي كس ديگري باشـد، از ايـن رو بـا ذبـح اسـماعيل، ابـراهيم را       
  .در مقدم داشتن محبت خليل خود بر محبت فرزندش آشكار شود خلهامتحان كرد تا سرّ 

وقتي ابراهيم تسليم فرمان پروردگارش شد و بر وظيفه خـويش مصـمم شـد و تسـلط     
بودن در اقدام به ذبح فرزندش جهت تـرجيح محبـت خلـيلش بـر محبـت فرزنـدش       خليل 

آشكار شد، خداوند اين مأموريت را از ابراهيم پس گرفـت و او را بـه قربـاني بزرگـي بـاز      
خريد؛ زيرا مصلحت در ذبـح از عـزم و تصـميم جـدي بـر كـار و مهيـاكردن درون بـراي         

شـود، از   د ذبح به مفسده تبديل مـي مأموريت بود، پس وقتي اين مصلحت حاصل شد، خو
هـا در ميـان پيـروان     اين رو ذبح اسماعيل در حـق ابـراهيم نسـخ گرديـد و ذبـايح و قربـاني      

  .ابراهيم تا روز قيامت، سنت شد
در  صپيـامبر مـا   . ثابت است �همان طور كه منزلت خليل بودن كه براي ابراهيم 

شد ـ به همان صورت منزلت تكلـيم كـه     آن با ابراهيم مشاركت دارد ـ همان طور كه گفته
در آن با موسي مشاركت دارد همـان طـور كـه     صثابت است پيامبر ما  �براي موسي 

  .اين امر در حديث معراج ثابت شد

  :پاسخ به اشكال و ابهام وارده در خصوص سالم ابراهيمي
چگونه است، پس  �برتر از ابراهيم  صپيامبر : اينجا سؤال مشهوري هست و آن اينكه

شود مانند درود و سالمي كه براي ابراهيم بـوده   درود و سالم خواسته مي صبراي پيامبر 
است، با وجودي كه در اصل بايـد مشـبه بـه برتـر از مشـبه باشـد؟ و ايـن دو چيـز متنـاقض          

  شوند؟ چگونه با هم جمع مي
اينجـا   اند كه بسط و تفصـيل آن در  هاي متعددي ارائه داده علماء در پاسخ آن، جواب

  1.گنجد نمي

                                                
 232و  219صـفحات  » جـالء االفهـام  «و در كتـاب  شيخ عالمه ابن قيم آن را به طور مفصل آورده  -1

 . حق مطلب را ادا نموده است
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انـد كـه    آل ابراهيم در ميانشان پيامبراني بوده: بهترين و نيكوترين جواب اين است كه
مانند آنان در ميان آل محمـد نيسـت، پـس وقتـي كـه بـراي محمـد و آل محمـد، درود و         

شود مانند درود و سالمي كه براي ابراهيم و آل ابراهيم بـوده در حـالي    سالمي فرستاده مي
اند، براي آل محمد آنچه كه اليق و شايسـته آنـان اسـت، حاصـل      انشان پيامبران بودهكه مي

رسند و فضيلت اضافي كه بـراي پيـامبران اسـت،     شود، چون آنان به درجه پيامبران نمي مي
  .ماند باقي مي

از ميان  صپيامبر ما حضرت محمد : پاسخ نيكوتر و بهتر از پاسخ فوق، اين است كه
: »ابراهيم1کما صليت علی آل«پس گفته مـا  . د البته افضل آل ابراهيم استآل ابراهيم و ص

و سـاير   ص، شـامل درود و سـالم بـر پيـامبر     »همچنان كه بر آل ابراهيم درود فرسـتادي «
شـود همچنـان كـه     شود، بلكه شامل ابـراهيم نيـز مـي    پيامبران از ذريه و فرزندان ابراهيم مي

  :فرمايد خداوند متعال مي
� ¨β Î) ©! $# #’ s∀sÜô¹ $# tΠyŠ# u %[nθ çΡ uρ tΑ#u uρ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) tΑ#u uρ tβ≡t�ôϑ Ïã ’n?tã tÏϑn=≈yè ø9$# �   ) آل
  )33/ عمران 
  .»همانا خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهانيان برگزيد«

خداونـد  همچنـين  . پس ابراهيم و عمـران در آل ابـراهيم و آل عمـران داخـل هسـتند     
  : فرمايد متعال مي
� Hω Î) tΑ# u 7Þθ ä9 ( Νßγ≈oΨ ø‹‾g ªΥ 9�ys |¡Î0 �   ) 34/ قمر(  
  .»بجز خاندان لوط كه به وقت سحر نجاتشان داديم«

  :فرمايد در جاي ديگر خداوند سبحان مي. كه در اينجا لوط در آل لوط داخل است
� øŒÎ)uρ Νà6≈oΨ øŠ ‾g wΥ ôÏiΒ ÉΑ# u tβ öθ tã ö� Ïù �   ) 49/ بقره(  
  .»آنگاه كه شما را از فرعونيان نجات داديم] ياد كنيد[و «

  :فرمايد همچنين مي
                                                

 . افتاده است) ب(اين كلمه از نسخه خطي  -1
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� (# þθ è=Åz÷Š r& tΑ# u šχ öθ tã ö� Ïù £‰ x© r& É># x‹ yè ø9   )46/ غافر (   � #$
  .»ترين عذاب داخل كنيد فرعونيان را در سخت«

اره به همين خاطر در اكثر روايات وارده دربـ . همانا فرعون در آل فرعون داخل است
آمـده و در بسـياري از ايـن     »کما صلّيت علـی آل ابـراهيم  « صسالم و درود بر پيامبر 

» کما صلّيت علی إبراهيم و علی آل إبـراهيم «آمده و  »کما صلّيت علی إبراهيم«روايات، 
کمـا صـلّيت   «علت امر فقط اين است كه در عبارت . 1وارد نشده مگر در روايات كمي

به همين صـورت در عبـارت   . شود هم به تبع آن در آن داخل ميآل ابراهيم » علی إبراهيم
  .در آل ابراهيم، داخل است صپيامبر » کما صلّيت علی آل ابراهيم«

بـرايش   صآورد، پيـامبر   صصدقه خود را براي پيـامبر   �همچنين وقتي ابواوفي 
اوفـي درود   بر خانـدان ابـي  ! بار خدايا«: »2اللهم صلّ علی آل أبی أوفی«: دعا كرد و فرمود

کمـا  «: انـد  پس بنابر روايت كساني كه درود ابراهيمـي را چنـين روايـت كـرده    . »بفرست
شود چـون ابـراهيم و    در آنها داخل نمي صپيامبر  »صليت علی إبراهيم، وعلی آل إبراهيم

  3.آل ابراهيم را جداگانه ذكر كرده است

                                                
يعنـي كمـا صـليت علـي ابـراهيم و علـي آل       (در راويت ابوسعيد خدري جمع ميان اين دو عبارت،  -1

. وجـود دارد  6358و  4798: هـاي  بـه شـماره  » صحيح البخـاري «وارد شده، همان طور كه در ) ابراهيم
، »األسـماء و الصـفات  «؛ و بيهقـي در  4/244همچنين در روايت كعب بن عجرة كه احمد در مسند خود، 

آن را آورده، و در  3/48اند، و در روايت طلحة بن عبداهللا كه نسـائي،   آن را روايت كرده 148و  2/147
  . جمع ميان دو عبارت مذكور آمده است آن را آورده، 1/355روايت ابومسعود انصاري كه دارقطني، 

از طريـق روايـت    1078: ؛ و مسلم به شـماره 6359و  6332، 4166، 1497: هاي بخاري به شماره -2
: ؛ ابن ماجه به شـماره 5/31؛ نسائي ، 1590: ابوداود نيز به شماره. اند عبداهللا بن ابي أوفي آن را نقل كرده

و  355، 354، 4/353» المسند«؛ احمد در 2345: مه به شماره؛ ابن خزي819: ؛ طيالسي به شماره1796
؛ و 2/152؛ بيهقـي در سـنن خـود،    1566: ؛ بغوي به شماره4/162، »مشكل اآلثار«؛ طحاوي در 383

 . اند آن را روايت كرده 5/96، »الحلية«ابونعيم در 

 . ساقط شده است )ج(تا اينجا از نسخه خطي » شود بلكه آن شامل ابراهيم هم مي«از عبارت  -3
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  :خصايص و ويژگيهاي خانه ابراهيم
هـاي جهـان بـه طـور مطلـق       تـرين خانـه   ترين و مبـارك  عظيم � از آنجا كه خانه ابراهيم

  :است، از اين رو خداوند خصايص و ويژگيهايي را به آن اختصاص داده است؛ از جمله 
پـس بعـد از ابـراهيم هـيچ     . خداوند در آن خانـه، نبـوت و كتـاب را قـرار داده اسـت     

  .آيد مگر آنكه از اهل خانه اوست پيامبري نمي
انواده ابراهيم را پيشواياني قرار داده كـه تـا روز قيامـت مـردم را بـه      خداوند سبحان خ
پس هر كس از دوستان خـدا كـه بعـد از آنـان داخـل بهشـت       . كنند فرمان خدا هدايت مي

 .اند شده، تنها از راه آنان و به وسيله دعوت آنان داخل بهشت شده

 .قبالً ذكر شد خداوند متعال از آن خانواده دو خليل گرفته است همان طور كه

خداوند بلندمرتبه صاحب اين خانه را امام و پيشواي مـردم قـرار داده اسـت؛ خداونـد     
 :فرمايد متعال مي

� ’ ÎoΤÎ) y7è=Ïæ%ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$tΒ Î) ( tΑ$ s% ÏΒuρ  ÉL−ƒÍh‘èŒ ( tΑ$s% Ÿω ãΑ$uΖtƒ “Ï‰ ôγtã tÏϑ Î=≈©à9 $#1 �   
  )124/ بقره (  

از خانــدانم چطــور؟ : گفــت] ابــراهيم. [قــرار دادم مــن تــو را امــام و پيشــواي مــردم «
  .»رسد عهد من به ستمكاران نمي: فرمود] خداوند[

اي كه خداوند آن را محـل برپـايي    به دست ابراهيم بناي خانه خدا انجام گرفت؛ خانه
بنـا  . و گردهمايي مردم و مكان امن و اماني قرار داد و آن را قبلـه و حـج مردمـان قـرار داد    

 .دايش اين خانه از طرف اهل گرامي خانه ابراهيم بوده استبراين پي

                                                
وقتـي خداونـد ابـراهيم را امـام و     : گويـد  راجع به تفسير اين آيه مي 1/240كثير در تفسير خود،  ابن -1

پيشوا قرار داد، ابراهيم از خدا خواست كه نسل بعد از او هم، امام و پيشوا باشند، آنگـاه ايـن جـواب بـه     
مكاراني خواهند بـود، كـه عهـد خـدا بـه آنـان       وي داده شده، و خداوند خبر داد كه از ميان نسل او، ست

دليل اينكه خداوند درخواسـت ابـراهيم را   . شود شوند، پس به آنان اقتدا نمي رسد و امام و پيشوا نمي نمي

$ �: اجابت نموده، اين آيه در سوره عنكبوت است uΖù=yèy_ uρ ’Îû Ïµ ÏG −ƒÍh‘ èŒ nο§θ ç7 –Ψ9 $# |=≈ tG Å3 ø9 $# uρ � )  27/ عنكبـوت :(

پس هر پيامبري كه بعد از ابراهيم خداوند او را فرستاده، و . »سل او نبوت و كتاب قرار داديمو در ن«
  .باشد مي �هر كتابي كه بعد از ابراهيم آن را نازل كرده، در ميان نسل ابراهيم 
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و . خداي متعال بندگانش را امر كرده كـه بـه اهـل ايـن خانـه درود و سـالم بفرسـتند       
  .ديگر خصايص و ويژگيهايي كه براي خانه ابراهيم مطرح است

*** 

م کانوا علی احلق ونؤمن باملالئکة والنبيين، والکتب املنزلة علی املرسلين، ونشهد أ«: قوله
  .»املبين

و به فرشتگان و پيامبران و كتابهاي نازل شده بر فرستادگان و رسوالن ايمـان  «: ترجمه
  .»اند دهيم كه آنان بر حق روشن بوده داريم، و گواهي مي

  :وجوب ايمان به فرشتگان و پيامبران و كتابهاي آسماني
  :فرمايد د متعال مياين امور از اركان ايمان هستند؛ خداون: شرح عبارت

� ztΒ# u ãΑθß™§�9 $# !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹s9 Î) ÏΒ  ÏµÎn/ §‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. z tΒ# u «! $$ Î/  Ïµ ÏFs3Í×‾≈n=tΒ uρ 

Ïµ Î7çFä. uρ  Ï&Î# ß™â‘uρ �   ) 285/ بقره(  
] نيـز [اين پيامبر به آنچه از سوي پروردگارش بر او نازل شـده ايمـان دارد و مؤمنـان    «
  .»ها و پيامبران او ايمان دارند ي به خدا و فرشتگان و كتابهمگ

  :فرمايد در جاي ديگر مي
� }§øŠ©9 §�É9 ø9$# βr& (#θ—9 uθè? öΝä3yδθ ã_ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î�ô³ yϑø9 $# É>Ì� øó yϑø9 $# uρ £Å3≈s9 uρ §�É9 ø9 $# ôtΒ z tΒ# u «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπx6 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ É=≈tG Å3ø9 $# uρ z↵ Íh‹Î; ¨Ζ9 $# uρ �   ) 177/ بقره(  
آن نيست كه روي خود را به جانب مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكي آن ] تنها[نيكي «

و پيـامبران ايمـان   ] هاي آسـماني [ است كه انسان به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب 
  .»آورد

كـه بـه ايـن    پس خداوند سبحان، ايمان را، ايمان به اين جملـه قـرار داده، و كسـي را    
جمله ايمان آورد، مؤمن ناميده است همان طور كه كسي را كه به ايـن جملـه كفـر ورزد،    

  :فرمايد كافر قرار داده است؛ آنجا كه مي
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� tΒ uρ ö� à� õ3tƒ «! $$ Î/  Ïµ ÏFs3Í×‾≈n=tΒuρ Ïµ Î7çFä. uρ  Ï&Î# ß™â‘uρ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# ô‰ s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n=|Ê # ´‰‹Ïè t/ �   
  )136/ نساء (  

هـاي آسـماني و فرسـتادگان او و روز واپسـين      و هر كه به خدا و فرشـتگان و كتـاب  «
  .»گمان به گمراهي دوري افتاده است كافر شود، بي

نظـر وجـود دارد؛ حـديث جبرئيـل و      در حديثي كه بـر صـحت آن اتفـاق    صپيامبر 
ن تـؤمن بـاهللا   أ«: فرمايد راجع به ايمان، در پاسخ به اين سؤال مي صسؤال وي از پيامبر 

اينكه به خدا و فرشـتگان  «: »1ومالئکته وکتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره
و كتابها و پيامبران خـدا و روز واپسـين ايمـان بيـاوري، و بـه قـدر خيـر و شـر خـدا ايمـان           

  .»آوري
ــ  ! بـاد پس اين اصولي بودند كه پيامبران و فرستادگان ـ درود و سالم خداوند بر آنان  

  .نظر دارند، و كسي جز پيروان پيامبران به آنها ايمان حقيقي ندارد بر آنها اتفاق

  :انكار حقيقت ايمان به خدا و كتابها و فرستادگان خدا از جانب فالسفه
اند از فالسفه و مبتدعان، آنان در انكـار   اما دشمنان پيامبران و كساني كه راه آنان را پيموده

كننـد،   كساني كه از همه شديدتر و بيشتر آن را انكـار مـي  . اند و متفاوتو رد آنها مختلف 
دهند، موسوم بـه   فالسفه هستند كه در نزد كساني كه آنان را مورد تعظيم و احترام قرار مي

دانـد كـه    به راستي هر كس از حقيقت گفتار و اعتقادشان آگاهي يابد، مـي . حكماء هستند
ها و فرشتگان خدا و به روز آخرت ايمان ندارند، چون اعتقاد آنان به خدا و پيامبران و كتاب

آنان چنين است كه خداوند سبحان، وجود مجردي است كه ماهيـت و حقيقتـي نـدارد، و    
نسبت به جزئيات امور علم و آگاهي ندارد، و هر موجـودي كـه در خـارج اسـت، جزئـي      

از نظـر آنـان عـالم از    . كنـد  باشد و از نظر آنان خداوند با قدرت و مشيت خود كار نمي مي
پـس ادعـاي وجـود    . داننـد  ي خـدا مـي   ازل تا ابد الزم خداوند است هر چند آن را سـاخته 

صانع و مصالحه با مسـلمانان تنهـا در لفـظ اسـت و بـه نظـر آنهـا هـيچ سـاخته و آفريـده و           
                                                

  . تخريج آن قبالً ذكر شد -1
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موجودي كه در قدرت خدا باشد، نيست و سمع و بصر و سـاير صـفات خـدا را از او نفـي     
  .كنند، اين است ايمانشان به خدا مي

كنند  اما كتابهاي آسماني در نزد آنها، بايد گفت كه آنان خدا را به كالم متصف نمي
اي را اظهـار نكـرده و    گويد، گفته پس از نظر آنان خداوند متعال سخن نگفته و سخن نمي

و بـر قلـب    و قرآن به نظر آنان فيضي است كـه از عقـل فعـالي لبريـز شـده     . كند اظهار نمي
  : بشري پاك طينت نشسته است كه با سه ويژگي از نوع انساني متمايز است

  .قوت و سرعت ادراك، تا علم بيشتري را از ديگران به دست آورد .1
عـالم بـا تغييـر يـك شـكل بـه       ) مـاده ( 1قوت نفس، تا به وسيله آن در هيولي .2

 .شكلي ديگر تأثير داشته باشد

ي عقلي را در اشكال محسوس تخيـل نمايـد،   قوت تخيل، تا به وسيله آن قوا .3
  !.و آن در نزد ايشان مالئكه است

به عقيده آنان در خارج ذاتي منفصل از عالم كه باال رود و پايين آيـد، بـرود و بيايـد،    
ببيند و پيامبر را خطاب نمايد، نيست بلكه از نظر آنـان تنهـا امـور ذهنـي وجـود دارنـد كـه        

  .وجود عيني و خارجي ندارند
اجع به روز آخرت هم بايد گفت كه فالسـفه از همـه مـردم بيشـتر و شـديدتر آن را      ر

شـود و آسـمانها شـكافته     بـه نظـر آنـان ايـن عـالم خـراب نمـي       . نمايند تكذيب و انكار مي
شوند و مردمـان از   شوند و خورشيد و ماه در هم پيچيده نمي شوند و ستارگان تيره نمي نمي

همـه اينهـا از نظـر    . شـوند  ه سـوي بهشـت و دوزخ برانگيختـه    خيزند كه ب قبرهايشان بر نمي
شـوند و هـيچ كـدام وجـود      هايي هستند كـه فقـط بـراي تفهـيم عـوام زده مـي       فالسفه مثال

  . شوند خارجي ندارند همچنان كه پيروان فرستادگان به وسيله آنها تفهيم مي
و پيامبران خدا و به  اين بود ايمان اين گروه پست و حقير، به خدا و فرشتگان و كتابها

  .اند اين پنج مورد، اصول پنجگانه دين. روز آخرت

                                                
هـاي   ميخ و پنبه براي پارچهآهن براي : شود مانند ي چيزي كه آن شيئ از آن ساخته مي هيولي، ماده -1

 .اي و چوب براي ميز چوبي پنبه
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  اصول پنجگانه معتزله

اند كه به وسـيله آنهـا بسـياري از     معتزله اصول پنجگانه خود را جايگزين اصول دين نموده
انـد كـه    اند، چون آنان اصل دينشان را برجسم و عرَضي بنا نمـوده  امور دين را منهدم كرده

باشـند، و بـه صـفاتي كـه همانـا اعـراض اسـت بـه          رشان همان موصوف و صفت مـي از نظ
اند، و راجع به توحيد بر اساس همين  حدوث موصوفي كه همانا جسم است استدالل كرده

اند به خاطر تشبيه دادن آن صـفات   پس هر صفتي را از خدا نفي كرده. اند اصل سخن گفته
سپس بعد از آن راجع به افعال خدا . جسام استبه صفات موجود در موصوفاتي كه همانا ا
و   سـپس در خصـوص نبـوت   . انـد  ناميـده » عـدل «كه همان قدر است، سخن گفتـه و آن را  

انـد و منزلـت بـين     ها و امر و نهي و وعده و وعيد ـ كه اينها مسائل اسـماء و احكـام    شريعت
به ملزم نمـودن ديگـران   سپس راجع . اند باشد ـ و مسأله اجراي وعيد سخن گفته  منزلتين مي

اند، و به جـايز بـودن    به اين اعتقاد كه همانا امر به معروف و نهي از منكر است، سخن گفته
اينها اصول پنجگانه معتزله بودند كه آنها را بـه  . اند پيكار با ائمه و بزرگواران دين فتوا داده

  .ندا جاي اصول پنجگانه دين كه پيامبر با آنها مبعوث شد، قرار داده
  .توحيد، عدل، نبوت، و امامت را قرار دادند: هاي متأخر، اصول چهارگانه رافضي

  : از جانب خدا آورده است صاصول اهل سنت تابع رسالتي است كه پيامبر 
اصـل ديـن،   . از جانب خدا آورده اسـت  صاصول اهل سنت تابع رسالتي است كه پيامبر 
به همين خاطر دو آيـه از  . ان كه قبالً بيان شدايمان به رسالتي است كه پيامبر آورده، همچن

آخر سوره بقره ـ از آنجا كه در بردارنده اين اصل هستند ـ شأن بزرگـي دارنـد كـه آيـات       
روايـت   صاز ابومسعود عقبه بن عمرو از پيـامبر  » صحيحين«در . ديگر اين شأن را ندارند

هـر  «: »1کفتاه1بقرة فی ليلةمن قرأ اآليتين من آخر سورة ال«: است كه آن حضـرت فرمودنـد  
  .»كنند كس دو آيه آخر سوره بقره را در شب بخواند، او را كفايت مي

                                                
 . افتاده است) ب(از نسخه خطي » في ليلة«عبارت  -1
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جربيـل قاعـد   2بينا«: روايت است كـه وي گويـد   ماز ابن عباس » صحيح مسلم«در 
هذا باب من السماء فتح اليوم، مل يفتح : مسع نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه، فقال ص عندالنبی

هذا ملک نزل إلی األرض، مل ينزل قط إال اليوم، فسلّم، و : فنزل منه ملک، فقال قط إلّا اليوم،
فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ : قبلكأبشر بنورين أوتيتهما، مل يؤما نبی : قال

نشسته بـود، صـدايي را از    صدر حالي كه جبرئيل نزد پيامبر « :»1إال أوتيته3بحرف منهما

                                                                                                                     
؛ ابـوداود بـه   808: ؛ مسلم بـه شـماره  5051و  5040، 5009، 5008، 4008: هاي بخاري به شماره -1

؛ دارمي 6020: به شماره ؛ عبدالرزاق1369: ؛ ابن ماجه به شماره2881؛ ترمذي به شماره 1397: شماره
، 4/118، »المسـند «؛ احمـد در  614: ؛ طيالسي به شماره452: ؛ حميدي به شماره2/450در سنن خود، 

؛ 1199: آمـده؛ بغـوي بـه شـماره     7/336» التحفـة «آن گونه كـه در  » الكبري«؛ نسائي در 122و  121
المعجـم  «؛ و طبرانـي در  4/241؛ خطيب بغدادي در تـاريخ خـود،   2/330، »تاريخ أصبهان«ابونعيم در 

يعنـي او را   »كفتـاه «عبارت . اند آن را روايت كرده  559و  554، 542، 541: هاي شماره 17، ج »الكبير
كند، يا او را از شر جنيان  از شب بيداري يا به طور مطلق از قراءت قرآن يا از شيطان و شر او كفايت مي

از طريق يحيي بن آدم، از شريك، از عاصم، از مسيب  4/118، »المسند«احمد در . كند و آدميان دفع مي
من قـرأ  «: بن رافع، از علقمه، از ابومسعود بدري آن را به طور مرفوع روايت كرده كه لفظ آن، چنين است

هر كس دو آيه آخر سوره بقره را بخواند بـه جـاي قيـام    «: »اآليتين من آخر البقرة، أجزأت عنه قيام ليلة
از نعمان بن  2/260؛ و مستدرك حاكم، 2882: در سنن ترمذي به شماره. »كند ايت مييك شب او را كف

إن اهللا كتب كتاباٌ وأنزل فيه آيتين ختم بها سـورة البقـرة ال تقـرآن    «: بشير به صورت مرفوع آمده است 
و فرسـتاده كـه   همانا خداوند كتابي را نوشته و دو آيه را در آن فر«: »في دار فيقر بها الشيطان ثالث ليالٍ

شود مگر آنكه شيطان تا سه شـب   اي خوانده نمي اين دو آيه در هيچ خانه. سوره بقره با آن تمام مي شود
حافظ ابن حجر عسـقالني در كتـاب   . حاكم اين روايت را صحيح دانسته است. »شود از آن خانه دور مي

را دارند، چون در بردارنـده ثنـا و    گويي اين دو آيه اين ويژگي و فضائل: گويد مي 9/56، »فتح الباري«
ستايش صحابه به خاطر فرمانبرداري زيبايشان براي خدا و بازگشتشان به سوي خدا و حصـول اجابـت   

 . باشند شان مي خواسته

 . آمده و در صحيح مسلم هم، بدين صورت آمده است »بينما«) ب(در نسخه خطي  -2

براسـاس صـحيح مسـلم    ) منهمـا يعنـي  (در باال ذكـر شـد   آمده و آنچه  »منها«هاي خطي،  در اصل نسخه -3
   .باشد مي
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اين دري از آسمان است كـه امـروز بـاز شـده و     : سرش را بلند كرد و گفت. بااليش شنيد
اي  ايـن فرشـته  : اي از آن پايين آمـد و گفـت   غير از امروز هرگز باز نشده است، پس فرشته

آنگاه ايـن فرشـته سـالم    . است كه به زمين پايين آمده و جز امروز هرگز پايين نيامده است
كه براي تو آورده شده و براي هيچ پيامبري قبـل از تـو    مژده بده به دو نوري: كرد و گفت

خـواني   هـيچ حرفـي را از آن دو نمـي   . سوره فاتحه و اواخر سوره بقـره : آورده نشده است
  .»شود مگر اينكه براي تو آورده مي

يعني اين پنج تا همراه بـا ايمـان   . اركان ايمان هفت تا هستند: گويد مي2ابوطالب مكي
آن ثابـت و محكـم و    هايـن گفتـه، درسـت اسـت و ادلـ     . بهشت و دوزخ به قدر و ايمان به

  .ادله توحيد و رسالت آورده شد. قطعي هستند
  
  

  :اند اصناف فرشتگان و متنوع بودن اعمالي كه به آنها واگذار شده
. اما در خصوص فرشتگان بايد گفت كه آنان در آسـمانها و زمـين وكيـل خداونـد هسـتند     

  : فرمايد شود همچنان كه خداوند متعال مي ز فرشتگان ناشي ميپس هر حركتي در عالم ا
                                                                                                                     

و خواتيم سورة البقـرة؛  » فضل فاتحة«، باب »في صالة المسافرين«، در مبحث 806: مسلم به شماره -1
آن گونـه كـه   » الكبري«و در » فضل فاتحة الكتاب«، باب »في افتتاح الصالة«در مبحث  2/138نسائي، 

آن  12255: به شماره» المعجم الكبير«؛ و طبراني در 1200: ه؛ بغوي به شمارهآمد 4/222، »التحفة«در 
 . را روايت كرده است

در » قـوت القلـوب  «او محمد بن علي بن عطيه حارثي، ابوطالب مكي، زاهد و واعظ، صاحب كتاب  -2
بل، ميان بغداد او اهل ج. بدان تكيه كرده است» اإلحياء«باشد و امام غزالي در كتاب  تصوف و اخالق مي

بعـد  . در مكه بزرگ شد و شهرت يافت، و پس از وفات ابوالحسن بن سالم وارد بصره شد. و واسط است
از وي حفـظ  . كـرد  از آن به بغداد رفت، و مردم در مجلس وعظ وي گرد آمدند و او سخنان را قاطي مي

او را به بدعت نسـبت دادنـد و او   از اين رو مردم . آورتر از خالق بر مخلوقات نيست زيان: شده كه گفت 
تـاريخ  «: هجـري در بغـداد وفـات يافـت؛ نگـا       386در سال . را ترك كردند، او هم از وعظ امتناع كرد

 . 5/300، »لسان الميزان«؛ و 4/303، »وفيات األعيان«؛ 3/655، »الميزان«؛ 3/89، »بغداد
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� ÏN≡t� În/ y‰ ßϑø9 $$ sù # X÷ö∆ r& �   ) 5/ نازعات(  
  .»كنند و سوگند به آنان كه امور را تدبير مي«

  :فرمايد در جاي ديگري مي

� ÏM≈yϑÅb¡ s) ßϑø9 $$ sù # �� øΒr& �   ) 4/ ذاريات(  
  .»كننده كار تقسيم] فرشتگان[و سوگند به «
انـد امـا كسـاني كـه پيـامبران را تكـذيب         نان از نظر مؤمنان و پيروان انبيـاء فرشـتگان  آ

  .اند آنها ستارگان: گويند كنند، مي كنند و آفريدگار را انكار مي مي
دارند كه آنان براي هر يـك   قرآن و سنت بر اصناف فرشتگان داللت دارند و بيان مي

ــد  ــل هســتند، و خداون ــات، وكي ــا و   از اصــناف مخلوق ــراي كوهه ســبحان فرشــتگاني را ب
فرشتگاني را براي ابر و باران وكيل كرده، و فرشتگاني را براي رحم مادر وكيل كرده كـه  

سـپس فرشـتگاني را بـراي    . كننـد  شود تـدبير مـي   امر نطفه را تا زماني كه خلق آن تمام مي
همـه اعمـال و   دهنـد، حفـظ كننـد و     اعمال بندگان مأمور كرده تا آنچـه را كـه انجـام مـي    

همچنين خداونـد بلندمرتبـه فرشـتگاني    . گفتارشان را بر شمرده و در نامه اعمالشان بنويسند
را مأمور مرگ انسانها و فرشتگاني را مأمور سؤال در قبر قـرار داده اسـت، و فرشـتگاني را    

، ها گردانيده تا آن را به حركت اندازند، و فرشتگاني را مأمور خورشـيد و مـاه   مأمور فلك
و فرشتگاني را مـأمور جهـنم و روشـن كـردن آتـش جهـنم و عـذاب دادن اهـل جهـنم و          

همچنين فرشتگاني را مأمور آباداني، مهيا نمودن نعمتهـا و  . بازسازي دوزخ گردانيده است
  .كاشتن اشجار بهشت قرار داده است

پي شدگان پيـا  برخي از آنان فرستاده. پس فرشتگان بزرگترين سربازان خداوند هستند
  1.و نشركنندگان نشري خاص و جداكنندگان آشكار و القاكنندگان وحي هستند

                                                
پدرم از زكريا بن سهل مروزي، از : گويدابن ابي حاتم : آمده است  321-8/320در تفسير ابن كثير،  -1

علي بن حسن بن شقيق، از حسين بن واقد، از اعمش، از ابوصالح، از ابـوهريره بـراي مـا نقـل كـرد كـه       

�ÏM≈n=y™ö �منظور از : ابوهريره گفت ßϑø9 $# uρ $ ]ù ó� ãã � و از مسـروق و  : ابـن ابـي حـاتم گويـد    . فرشتگان است
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از ابوصـالح  . يتها ـ و سدي و ربيع بن انس مانند آن روايت شده اسـت  ابوالضحي و مجاهد ـ در يكي از روا 

منظـور از آن،  منظور از آيه فوق، پيامبران است، و در روايتي از وي آمده است كه : روايت است كه او گويد

≈ÏM �همچنين ابوصالح راجع به . فرشتگان است x�ÅÁ≈yèø9 ≡N �و  � $$ u� Å³≈ ¨Ζ9 ≈ÏM  �و  � #$ uŠÉ)ù=ßϑø9 گويـد   مي � $$

  .كه منظور از اينها، فرشتگان هستند
از ابن مسعود راجـع بـه   : از سلمه بن كُهيل، از مسلم بطين، از ابوعبيدين روايت است كه وي گويد : ثوري گويد

ـين راجـع بـه آيـه    . منظور باد است: پرسيدم، او گفت � ÏM≈n=y™ö�ßϑø9$#uρ $]ùó�ãã �آيه  ≈ÏM � همچن x�ÅÁ≈ yèø9 $$ sù $ Z�óÁ tã 

ÏN≡ u�Å³≈ ¨Ζ9 $# uρ # Z� ô³nΣ � همچنين ابن عباس و مجاهد و قتاده و ابوصـالح ـ در   . گفت كه منظور از آن، باد است

هيچـي نگفتـه    � ÏM≈n=y™ö�ßϑø9$#uρ $]ùó�ãã �ابن جرير درباره آيه . يكي از روايتها از او ـ قائل به اين رأي هستند 
اند، يا ماننـد اسـبها پـي در پـي بـه دنبـال        اده شدهكه آيا منظور از آن فرشتگان است كه پي در پي فرست

          وزد؟ و بـه طـور قطعـي گفتـه كـه منظـور از       كـم مـي   آيند، و يا منظور از آن باد است كه كم همديگر مي

� ÏM≈x�ÅÁ≈ yèø9 $$ sù $ Z�óÁ tã � از جمله كسـاني  . اند بادها هستند همچنان كه ابن مسعود و پيروانش اين را گفته
      همچنـين ابـن جريـر در خصـوص آيـه     . باشند طالب و سدي مي اين رأي هستند، علي بن ابي كه قائل به

� N≡ u�Å³≈ ¨Ζ9 $# #Z� ô³nΣ �   دست نگه داشته و هيچي نگفته كه آيا منظور فرشتگان است يا بادها؟ همان طور كـه

≡N �از ابوصالح روايت شده كه منظور از . ذكر شد u�Å³≈ ¨Ζ9 $# #Z� ô³nΣ � قـول اظهـر آن اسـت كـه      .باران است

≈M«منظور از  n=y™ö� ßϑø9 $# uu uu« فرمايـد  ، بادها است همان طور كه خداوند متعال مـي :� $ uΖù=y™ö‘r&uρ yx≈ tƒ Ìh�9 $# yxÏ%≡ uθ s9 � 

uθ �: فرمايـد  در جـاي ديگـري مـي   . »و بادها را باروركننده فرسـتاديم «) 22/ حجر ( èδ uρ ” Ï% ©!$# ã≅Å™ö� ãƒ 

yx≈ tƒÌh�9 $# #M� ô³ç0 š÷t/ ô“ y‰tƒ  Ïµ ÏG uΗ÷qu‘ � ) رحمـتش  ] بـارانِ [و اوست كه بادها را پيشـاپيش  «): 57/ اعراف

≈ÏM �همچنين اظهر آن است كه منظور از . »فرستد رسان مي مژده x�ÅÁ≈ yèø9 : شـود   گفتـه مـي  . بادها است � $$
بادهـايي   هم بادها هسـتند؛  »ناشرات«همچنين . وزد وقتي كه به آرامي مي» باد وزيد«:  »عصفت الريح«

  .كنند هاي آسمان آن گونه كه پروردگار بخواهد پخش مي كه ابرها را در كناره

≈ÏM �منظور از آيه  s% Ì�≈ x�ø9 $$ sù $ ]% ö� sù ∩⊆∪ ÏM≈ uŠÉ)ù=ßϑø9 $$ sù #�� ø. ÏŒ ∩∈∪ # �‘ õ‹ãã ÷ρ r& # �‘ õ‹çΡ �  ابـن مسـعود،   . فرشتگان اسـت
در اين مورد اختالفـي  . اين رأي را دارندابن عباس، مسروق، مجاهد، فتاده، ربيع بن انس، سدي و ثوري 
شوند و حق و باطل، هدايت و گمراهـي   نيست، چون فرشتگان به فرمان خدا بر فرستادگان خدا نازل مي

كننـد كـه در آن وحـي بـراي      كنند و وحي را بـه فرسـتادگان القـا مـي     و حالل و حرام را از هم جدا مي
اب خـدا در صـورت سـرپيچي از اوامـرش ترسـانده      مخلوقات اتمام حجت است و آنان از عقاب و عذ

  .  شوند مي
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برخي از آنان، برَكَنندگان جانها به سـختي، و سـتانندگان جـان بـه آرامـي و مـدارا، و       
  .گيرندگان بر همديگرند تيزروان، و سبقت

ن كننـدگا  بعضي از فرشتگان، به صف ايستادگان، و بازدارندگان به سختي، و تـالوت 
هـا و   هـا و گـروه   جمع مؤنث در تمامي عبارات فوق، بـراي فرقـه  . ذكر و آيات الهي هستند

  .هاست جمع
اي هـم فرشـتگاني    عده. اند برخي از آنان، فرشتگان رحمت، و برخي فرشتگان عذاب

اي هم مأمور آبـاداني آسـمانها بـا نمـاز و تسـبيح و       اند و دسته هستند كه مأمور حمل عرش
و ديگـر اصـناف فرشـتگان كـه جـز خداونـد متعـال كسـي         . باشـند  مـي ستايش و تقـديس  

  .تواند آنها را برشمارد نمي

  :فرشته براي تنفيذ و اجراي فرمان خدا فرستاده شده است
اش، فرسـتاده   دهنده آن است كه او براي تنفيذ و اجراي فرمان فرسـتاننده  نشان» ملك«لفظ 

نيست و آنان مستقالً كاري از دستشـان بـر   پس امر و فرمان در اختيار فرشتگان . شده است
نمي آيد بلكه همه امر و فرمان از آنِ خداوند يكتـاي چيـره اسـت و فرشـتگان فقـط امـر و       

  :كنند فرمان خدا را اجرا مي
� Ÿω …çµ tΡθà)Î7ó¡ o„ ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ Νèδuρ  Íν Ì�øΒ r'Î/ šχθ è=yϑ÷è tƒ ∩⊄∠∪ ãΝn=÷è tƒ $ tΒ t÷ t/ öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& $ tΒuρ 

öΝßγx� ù=yz Ÿω uρ šχθ ãèx� ô± o„ āωÎ) Ç yϑÏ9 4 |Ó s? ö‘$# Νèδuρ ôÏiΒ  Ïµ ÏGuŠ ô±yz tβθ à)Ï� ô±ãΒ � ) 28-27/ انبياء(  
گذشـته و آينـده آنهـا را    . كننـد  گيرند و به فرمان او كار مي در سخن بر او پيشي نمي«

  .»كنند و از بيم او هراسانند رضايت دهد شفاعت نمي] خدا[داند، و جز براي كسي كه  مي
� tβθ èù$ sƒs† Νåκ®5u‘ ÏiΒ óΟ ÎγÏ% öθ sù tβθ è=yè ø� tƒuρ $ tΒ tβρ ã� tΒ÷σ ãƒ �   ) 50/ نحل(  
يابنـد همـان    ترسند و هر چـه دسـتور مـي    از پروردگارشان كه بر آنها سيطره دارد مي«

  .»كنند مي
  برخي از آنان براي اطاعت از خـدا بـه صـف بسـته    . پس فرشتگان بندگاني ارجمندند

گويند و هيچ يـك از آنـان نيسـت مگـر      ز آنان هميشه خداي را تسبيح مياي ا اند عده  شده
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كنـد، و او مشـغول    و از آن تخطي و تجاوز نمـي 1اينكه براي او مقام و موقعيت معيني است
واالتـرين فرشـتگان   . كنـد  كاري است كه بدان مأمور شده و از آن كوتاهي و تجـاوز نمـي  

  :اند كه نزد پروردگار هستند كساني
� Ÿω tβρ ç�É9 õ3tG ó¡ o„ ôtã Ïµ Ï? yŠ$ t7Ïã Ÿω uρ tβρ ç�Å£ ós tG ó¡tƒ2 ∩⊇∪ tβθ ßsÎm7|¡ ç„ Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# uρ Ÿω 

tβρç� äIø� tƒ �   ) 20-19/ انبياء(  
هـيچ سسـتي    آنهـا شـب و روز بـي   . شـوند  زنند و ملول نمي از پرستش وي سرباز نمي«

  .»گويند تسبيح مي
ل، ميكائيـل و اسـرافيل، كـه بـراي امـر      جبرئيـ : 3رئيس و سردسته فرشتگان سـه نفرنـد  

. هـا در آن اسـت   ها و روح جبرئيل، مأمور وحي است كه حيات قلب. اند حيات وكيل شده

                                                
$ �: برگرفته از اين آيـه اسـت   -1 tΒuρ !$ ¨ΖÏΒ āω Î) … çµ s9 ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è=÷è̈Β ∩⊇∉⊆∪ $ ‾ΡÎ)uρ ßós uΖs9 tβθ —ù !$ ¢Á9 $# ∩⊇∉∈∪ $ ‾Ρ Î)uρ ßós uΖs9 

tβθßs Îm7 |¡ çRùQ$# � ) نكـه بـراي او مقـام    نيسـت مگـر اي  ] فرشتگان[و هيچ يك از ما «): 166-164/ صافات
گويـان   ترديد ما جملگي تسبيح و بي. ايم به صف ايستاده] براي اطاعت خدا[و البته . معيني است] موقعيت[

اي نيست مگر اينكه جاي مخصوصي در آسـمان دارد كـه    معناي آيه اين است كه هيچ فرشته. »او هستيم

tβθ �. كند در آنجا خدا را عبادت مي —ù !$ ¢Á9 مسـلم  . اند اند كه در اطاعت خدا به صف ايستاده فرشتگاني � #$
رسـول خـدا   : گويـد  از طريق روايت حذيفه بن يمان روايت كرده كه وي  522: در صحيح خود به شماره

جعلت صـفوفنا كصـفوف المالئكـة ، وجعلـت لنـا األرض كلهـا       : فضلنا علي الناس بثالث«: فرمود ص
هاي مـا   صف: ايم با سه چيز بر ديگران برتري يافته«: »الماء مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم بخد

هاي فرشتگان قرار داده شده، تمام قسمتهاي زمين براي ما به عنوان مسجد قرار داده شـده، و   همانند صف
  .خاك زمين در صورت نيافتن آب براي ما پاك كننده قرار داده شده است

tt �راجع به معناي  -2 ttβρç� Å£ ós tG ó¡ tƒ � ابن ابي طلحه از ابن عباس آن . گردند ـ بر نمي  اول: ول هستسه ق
يعنـي درمانـده   : گويـد  مجاهـد آن را گفتـه و ابـن قتيبـه مـي     . شـوند  ـ بريده نمي  دوم. را نقل كرده است

حسر، به معناي كسي است كه از روي درماندگي و نـاتواني از كـار دسـت كشـيده و ايسـتاده      . شوند نمي
 . 345-5/344، »زاد المسير«: ابن زيد آن را گفته است؛ نگا . شوند ته نميـ ملول و خس سوم. است

 . اند و برخي از آنها رئيسان فرشتگان: آمده است ) د(و ) أ(هاي خطي  در پاورقي نسخه -3



  641         هشرح عقيده طحاوي
  

ميكائيل مأمور باران است كه حيات زمين و گياهـان و حيوانـات در آن اسـت، و اسـرافيل     
  .مأمور دميدن در شيپور است كه حيات مخلوقات پس از مرگشان در آن است

رشتگان فرستادگان خـدا در خصـوص آفـرينش و فرمـان او هسـتند، و سـفيران       پس ف
باشند، كه امر و فرمان را از نزد خـدا بـراي سراسـر نقـاط عـالم       ميان خدا و بندگان خدا مي

آسمانها به خاطر آنهـا بـه صـدا    . برند كنند و وضعيت جهان را به سوي خدا باال مي نازل مي
دا در آينـد، چـون در آسـمانها بـه انـدازه چهـار انگشـت        آيند و حق دارند كه به ص در مي

اي در آن حالت در قيام يا ركوع يا سجده براي خداوند قرار  خالي نيست مگر اينكه فرشته
شـوند و تـا آخـر     ، و هر روز هفتاد هزار فرشته از آنها داخل بيت المعمور مـي 1گرفته است

  2.گردند عمر به سوي آن بر نمي

                                                
از طريق روايت  5/173، »المسند«؛ و احمد در 4190: ؛ ابن ماجه به شماره2312: ترمذي به شماره -1

إني أري ما الترون، وأسمع مـا التسـمعون،   «: فرمود صرسول خدا : رده كه ابوذر گويدابوذر آن را آو
: »...إن السماء أطّت وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك فيه واضع جبهته ساجداً اهللا 

همانا آسـمان   شنويد، شنوم كه شما نمي بينيد و چيزهايي را مي بينم كه شما نمي همانا من چيزهايي را مي«
به صدا در آمده و حق دارد كه به صدا در آيد، چون در آسمان به اندازه چهار انگشت خالي نيست مگـر  

ترمـذي آن را  . »...اي در آن قرار گرفته و پيشاني خود را جهت سجده براي خدا نهاده است  اينكه فرشته
تساهل است، اما روايت حكيم بـن   حسن دانسته با وجودي كه ابراهيم بن مهاجر مقداري در حديث اهل

روايـت   3122: بـه شـماره  » المعجم الكبيـر «؛ و طبراني در 2/43، »مشكل اآلثار«حزام كه طحاوي در 
روايـت فـوق شـاهد ديگـري از     . سند روايت حكيم بن حزام قوي است. اند، شاهدي براي آن است كرده

. را روايت كرده، اما سند آن ضـعيف اسـت   آن 6/269» الحلية«روايت انس بن مالك دارد كه ابونعيم در 
 .باشد بنابراين حديث فوق با اين دو شاهد قوي و صحيح مي

در ايـن روايـت   . انـد  ه روايت شـد » صحيحين«قسمتي از حديث طوالني اسراء و معراج است كه در  -2
لمعمـور،  ثم رفع بي إلـي البيـت ا  «: فرمايد پس از رفتن به آسمان هفتم مي صرسول خدا : آمده است 

سپس به بيت المعمور بلنـد كـرده   «: »هو يدخله في كل يوم سبعون ألفا اليعودون إليه آخر ما عليهم وإذا
رونـد و تـا آخـر حياتشـان بـه سـوي خـدا بـر          شدم، ديدم كه هر روز هفتاد هزار فرشته داخل آن مـي 

  . »گردند نمي
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  :اند ذكر فرشتگان و اصناف و مراتب آنان وارد شده آيات زيادي راجع به
گـاهي  . انـد  قرآن پر از آياتي است كه درباره فرشتگان و اصناف و مراتب آنـان وارد شـده  

خداوند نام خود را با نام فرشـتگان و درود و سـالم خـود را بـا درود و سـالم آنـان همـراه        
  .كند يسازد و در جاهاي مباركي آنان را به خود اضافه م مي

و گاهي طواف كردن و حمل عـرش توسـط فرشـتگان و پـاكي آنـان از گناهـان نـام        
برد، و گاهي آنان را به ارجمندي و نزديك بودن به خدا و بلنـدي و وااليـي و پـاكي و     مي

  : فرمايد خداوند متعال مي: كند نيرو و اخالص توصيف مي
� <≅ ä. ztΒ# u «! $$ Î/  Ïµ ÏFs3Í×‾≈n=tΒuρ  Ïµ Î7çFä. uρ Ï& Î# ß™â‘uρ �   ) 285/ بقره(  
  .»همگي به خدا و فرشتگان خدا و كتابها و پيامبران او ايمان دارند«
� y‰ Îγx© ª! $# …çµ ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ èπ s3 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù=Ïè ø9   )18/ آل عمران (   � #$
نيـز گـواهي   [ دهد كه جز او معبودي نيست و فرشـتگان و دانشـوران   خدا گواهي مي«

  .»]دهند مي
� uθ èδ “Ï% ©!$# ’ Ìj?|Á ãƒ öΝä3 ø‹n=tæ …çµ çG s3Í×‾≈n=tΒuρ /ä3y_ Ì�÷‚ ã‹Ï9 zÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ –Ψ9 احــزاب (   � #$

 /43(  
ها بـه سـوي    فرستد و فرشتگان او نيز، تا شما را از تاريكي اوست كه بر شما درود مي«

  .»روشنايي بيرون آورد
� tÏ% ©!$# tβθ è=Ïϑøts† z̧ ö� yè ø9 $# ô tΒuρ …çµ s9 öθ ym tβθ ßsÎm7|¡ ç„ Ï‰ ôϑpt ¿2 öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒuρ  Ïµ Î/ 

tβρ ã� Ï� øótG ó¡o„uρ tÏ% ©# Ï9 (#θ ãΖtΒ# u �   ) 7/ غافر(  
فرشتگاني كه حامالن عرشند و آنهـا كـه پيرامـون آننـد، بـه سـتايش پروردگارشـان        «

  .»خواهند نان آموزش ميگويند و به او ايمان دارند و براي مؤم تسبيح مي
� “t�s? uρ sπ x6Í×‾≈n=yϑø9 $# šÏjù!%tn ôÏΒ ÉΑ öθ ym Ä ö̧� yè ø9 $# tβθ ßs Îm7|¡ ç„ Ï‰ ôϑ pt¿2 öΝÍκÍh5u‘ �   ) ــر / زمــ

75(  
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زنان به سـتايش پروردگارشـان تسـبيح     بيني كه پيرامون عرش حلقه و فرشتگان را مي«
  .»گويند مي

� ö≅ t/ ×Š$ t6Ïã šχθ ãΒt� õ3 •Β �   ) 26/ انبياء(  
  .»بندگان ارجمندند] فرشتگان و اولياء[بلكه «

� ¨β Î) t Ï% ©!$# y‰ΖÏã š� În/ u‘ Ÿω tβρç� É9 õ3tG ó¡ o„ ôtã Ïµ Ï? yŠ$ t7Ïã …çµ tΡθ ßs Îm6 |¡ç„uρ …ã&s!uρ šχρß‰ àf ó¡o„ �     
  )206/ اعراف (

هسـتند از بنـدگي او سـر نتابنـد و     ] مقـرّب [به يقين، كسـاني كـه نـزد پروردگـار تـو      «
  .»براي او سجده كنند تسبيحش گويند و

� ÈβÎ*sù (#ρ ç�y9 ò6 tFó™$# t Ï% ©!$$ sù y‰Ψ Ïã y7În/ u‘ tβθ ßs Îm7|¡ ç„ …çµ s9 È≅ øŠ©9 $$ Î/ Í‘$ pκ̈]9 $# uρ öΝèδuρ Ÿω tβθ ßϑt↔ ó¡o„ �   
  )38/ فصلت (  

كساني كه در پيشگاه پروردگـار  ] در عوض[تكبر كردند، ] از عبادت خدا[پس اگر «
  .»شوند كنند و خسته نمي را نيايش مي روز او شبانه) فرشتگان(تو هستند 
� $ YΒ# t� Ï. tÎ6ÏF≈x. �   ) 11/ انفطار(  
  .»نويسندگاني ارجمند«
� ¤Θ# t� Ï. ;ο u‘t� t/ �   ) 16/ عبس(  
  .»گرامي و نيكوكار است«
� çν ß‰ pκô¶ tƒ tβθ ç/ §�s) çR ùQ$# �   ) 21/ مطففين(  
  .»]دهند و بدان گواهي مي[بينند  كه مقربان آن را مي«
� āω tβθ ãè £ϑ¡¡ o„ ’ n< Î) Z∼ yϑø9 $# 4’ n? ôã F{   )8/ صافات (   � #$
  .»ساكنان عالم باال گوش فرا دهند] سخن[توانند به  آنها نمي«

بـه همـين خـاطر ايمـان بـه      . همچنين احاديث نبوي هم پر از ذكر نام فرشـتگان اسـت  
  .باشد فرشتگان يكي از اصول پنجگانه ايمان مي
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  شتگان و انسانهاي خوبآراي علماء در خصوص برتري ميان فر

به اهل سنت نسـبت  . 1اند علماء راجع به برتري ميان فرشتگان و انسانهاي خوب سخن گفته
اند و به معتزلـه   داده شده كه آنان فقط انسانهاي خوب و پيامبران را بر فرشتگان برتري داده

  .اند نسبت داده شده كه آنان فرشتگان را بر همه برتري داده
برخي از آنان پيامبران و اولياء را : ن اشعري در اين زمينه دو قول دارندپيروان ابوالحس

دهند و برخي از آنان سكوت كرده و بـه طـور قطـع گفتـه اي را در      بر فرشتگان برتري مي
ها نقل شده كه بـه برتـري دادن فرشـتگان بـر      از برخي از اشعري. كنند اين زمينه اظهار نمي

ها از اهل سنت و برخي از  اين قول از غير اشعري. ش دارندپيامبران و انسانهاي خوب گراي
  .ها هم نقل شده است صوفي

برخي از علما قائل به تفصـيل  . شيعه معتقدند كه همه امامان از تمامي فرشتگان برترند
اي را اظهار نكرده انـد كـه فرشـتگان     هستند و هيچ يك از آنان در اين زمينه قول نقل شده

من سخن در اين موضوع را به خـاطر  . ران برترند و از برخي ديگر نيستندتنها از برخي پيامب
كنم و بحث كردن در اين موضوع نزديك است كه هـيچ دردي   كمي فايده اش ترك مي

از خـوبي و زيبـايي اسـالم شـخص     «: »2ومن حسن إسالم املرء ترکه ما اليعنيه«: را دوا نكند
  .»ها كندخورد ر اين است كه چيزي را كه به دردش نمي

اين موضوع را نه به صورت نفي و نه بـه صـورت اثبـات ذكـر نكـرده، و       :طحاوي 
بـر اسـاس    :شايد عمداً بحث در اين موضوع را ترك كرده باشـد؛ زيـرا امـام ابوحنيفـه     

كتـاب  . آمده در پاسخ بـه سـؤال در ايـن زمينـه سـكوت كـرد      » 3مĤل الفتاوي«آنچه كه در 

                                                
 . شيخ االسالم ابن تيميه نگاه كنيداثر  392-4/350، »الفتاوي«به بسط و تفصيل موضوع در كتاب  -1

  . تخريج آن قبالً گذشت، اين حديثي صحيح است -2

، تأليف ابوالقاسم محمد بن يوسف علـوي سـمرقندي حنفـي، عـالم در زمينـه      »الملتقط«همان كتاب  -3
صـص  » الفوائد البهية«: هجري وفات يافت؛ نگا 556وي به سال . باشد تفسير و حديث و فقه و وعظ مي

 .1813و  2/1574، »كشف الظنون«؛ و 219-220
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بوحنيفه جواب قطعي به آنها نـداده و موضـوع برتـري دادن    مذكور مسائلي را نام برده كه ا
  1.ميان فرشتگان و پيامبران را از جمله آن مسائل به حساب آورده است

باشد و بـر مـا واجـب نيسـت      آنچه بر ما واجب است، ايمان به فرشتگان و پيامبران مي
بـود، قطعـاً    كه معتقد باشيم كدام يك از آنان برترند، چون ايـن موضـوع اگـر از واجبـات    

  :فرمايد  كرد، در حالي كه خداوند متعال مي خداوند به طور نص آن را براي ما بيان مي
� tΠöθ u‹ø9 $# àMù=yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3 oΨƒÏŠ �   ) 3/ مائده(  
  .»امروز دينتان را برايتان كامل كردم«

  :فرمايد  در جاي ديگري مي
� $ tΒuρ tβ%x. y7•/ u‘ $ |‹Å¡ nΣ �   ) 64/ مريم(  
  .»پروردگار تو فراموشكار نيست و«

إن اهللا فرض فـرائض فالتضـيعوها، وحـد حـدوداً     «: آمده اسـت كـه  » 2صحيح«در 
فالتعتدوها، وحرم أشياء فالتنتکهوها، وسکت عن أشياء ـ رمحة بکم غيرنسيان ـ فالتسألوا   

                                                
سپس باالي آن اشـاره  . و اين، درست است: ، آمده است »پيامبران«پس از كلمه ) أ(در نسخه خطي  -1

) د(و ) ج(هاي خطـي   وارد نشده است، اما در نسخه) ب(حذف اين عبارت را گذاشته، و در نسخه خطي 
 . و نسخه چاپ مكه آمده است

آمده و حال آنكـه در هـيچ   » صحيحين«كند كه حديث در يكي از  ين توهم را ايجاد مياين عبارت، ا -2
؛ 4/115؛ حـاكم،  4/184باشد كـه دارقطنـي،    اين حديث با شواهدش حسن مي. يك از آنها نيامده است

از  2/9، »الفقيـه و المتفقـه  «؛ و خطيـب بغـدادي در   9/17، »الحليـة «؛ ابـونعيم در  13و  10/12بيهقي، 
اين حديث از اين طريـق  . اند طريق از داود بن ابي هند، از مكحول، از ابوثعلبه آن را روايت كردهچندين 

ما أحل اهللا في كتابه، فهو حالل، وما حرمه «: اما شاهدي از روايت ابودرداء با اين لفظ دارد. منقطع است
آنچـه خـدا در   «: »كن لينسي شيئاًفهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهللا عافيته، فإن اهللا لم ي

باشـد، و آنچـه كـه بيـان نكـرده و از آن       كتابش حالل كرده، حالل است و آنچه كه حرام كرده، حرام مي
. »كنـد  سكوت كرده، عفو است، پس عفو خدا را از وي بپذيريد؛ زيرا خداونـد چيـزي را فرامـوش نمـي    

$ �: ايــن آيــه را تــالوت كــرد صســپس پيــامبر  tΒ uρ tβ% x. y7•/ u‘ $ |‹ Å¡ nΣ � ) پروردگــار تــو «): 64/ مــريم
ايـن روايـت را از طريـق     2/375، »المسـتدرك «؛ حـاكم در  2231: ، بزار به شماره»فراموشكار نيست
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همانا خداوند واجبـاتي را فـرض كـرده پـس آنهـا را ضـايع نكنيـد، و حـدودي را         «: »عنها
شخص كرده پس از آنها تجاوز مكنيد، و چيزهايي را حـرام كـرده پـس حرمـت آنهـا را      م

نبريد، و از چيزهايي ـ به خاطر رحمت نه از روي فراموشي ـ سكوت كرده پـس راجـع بـه      
  .   »آنها نپرسيد

پس سخن نگفتن در اين موضوع به صـورت نفـي و اثبـات ـ در ايـن حالـت ـ بهتـر و         
  .تر است اولي

همانا اين موضوع همانند ديگر مسائل اجتهادي و استنباطي از قـرآن و  : شود گفته نمي
آنچه كه مرا وادار به تفصيل و بسط كالم . سنت است، چون ادله در اينجا يكسان و برابرند

كننـد كـه فرشـته     شـان اسـائه ادب مـي    كرد، اين اسـت كـه برخـي از نادانـان بـا ايـن گفتـه       
منظورشـان ايـن   . آدم هسـتند  فرشـتگان خـدمتگزار بنـي    يا برخي از. خدمتگزار پيامبر است

است كه فرشتگان در خدمت بشر اند و ديگر الفاظ مخالف شرع و دور از ادب را بـر سـر   
  .آورند زبان مي

                                                                                                                     
عاصم بن رجاء، از پدرش، از ابودرداء نقل كرده، سند آن قـوي اسـت و حـاكم آن را صـحيح دانسـته و      

، »مجمـع الزوائـد  «هيثمي هـم در  . اسناد آن، خوب است :بزار گويد . ذهبي هم با آن موافقت كرده است
الـذكر شـاهد ديگـري از     همچنين حديث فوق. اند روايان آن ثقه: آن را از بزار روايت كرده و گويد 7/55

المعجـم  «؛ طبراني در 3367: ؛ ابن ماجه به شماره1726: روايت سلمان فارسي دارد كه ترمذي به شماره
از طريق سيف بـن   10/12و  9/320؛ بيهقي، 4/115، »المستدرك«حاكم در  ؛ 6124: به شماره» الكبير

اند كه سـلمان در ايـن    هارون برجمي، از سليمان تيمي، از ابوعثمان، از سلمان فارسي آن را روايت كرده
الحالل مـا  «: درباره روغن و پنير و كره سؤال شد، ايشان در جواب فرمودند صاز پيامبر : گويد ميروايت 

حالل آن اسـت كـه   «: »اهللا في كتابه، و الحرام ما حرم اهللا في كتابه، و ما سكت عنه، فهذا مما عفا عنه أحل
خداوند در كتابش حالل كرده و حرام آن است كه خداوند در كتابش حرام قرار داده، و آنچه از آن سـكوت  

ايـن  : گويد ترمذي مي. استسيف بن هارون ضعيف . »كرده، چيزي است كه پروردگار از آن عفو نموده است
سفيان و ديگران از سـليمان تيمـي، از   . دانيم مگر از اين طريق حديث غريب است و مرفوع بودن آن را نمي

طبرانـي بـه   . تـر اسـت   گويي حديث موقوف صحيح. اند ابوعثمان، از سلمان فارسي اين گفته را روايت كرده
ـ منظور بشـر اسـت ـ از مسـلم بطـين، از ابوعبـداهللا         از طريق علي بن مسهر، از ابواسماعيل 6159: شماره

 .»... سؤال شد ... راجع به  صاز رسول خدا : جدلي، از سلمان فارسي روايت كرده كه وي گفت
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جـويي يـا    برتري دادن ميان فرشتگان و انسانهاي خوب در صورتي كـه از روي عيـب  
مسـأله ماننـد برتـري ميـان      ايـن . تعصب براي جنس و نژاد باشد، بدون شك مـردود اسـت  
  :پيامبران نيست، چون در آن نص وجود دارد مانند اين آيه

� y7ù=Ï? ã≅ ß™”�9 $# $ oΨ ù=āÒ sù öΝßγŸÒ ÷è t/ 4’n? tã <Ù÷è t/ �   ) 253/ بقره(  
  .»اي برتري داديم اي از ايشان را بر پاره اين پيامبران، پاره«

  :و مانند اين فرموده خداوند متعال
� ô‰ s) s9 uρ $ uΖù=āÒ sù uÙ ÷è t/ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# 4’ n?tã <Ù ÷è t/ �   ) 55/ اسراء(  
  .»و به تحقيق بعضي از انبياء را بر بعضي برتري بخشيديم«

ســرور (» و ســيد المرسـلين «: سـخن در ايـن موضــوع در ضـمن شــرح گفتـه طحـاوي     
  .ذكر شد صيعني پيامبر ) فرستادگان

بدون دليل و اسـاس اعتنـايي    آنچه اعتبار دارد، رجحان و برتري دليل است و به گفته
شود؛ زيرا برخي از اهل هوا پس از آنكه اين مسأله ميان اهل سنت مورد اختالف بود،  نمي

ابتدا قائل به برتري فرشتگان بر انسان بـود سـپس    طبا آن موافقت كردند، و امام ابوحنيفه 
كي از اقوال قائل به عكس آن شد، و ظاهر آن است كه قائل شدن به سكوت در اين باره ي

  . اوست
ادله در اين موضوع از دو طرف تنها بر فضيلت داللت دارد نه بر افضـل  

  .بودن، و در اين زمينه اختالفي نيست

1الدين فزاري شيخ تاج
فی البشارة فی تفضيل البشـر علـی   1اإلشارة«كتابي به نام  :

علم كالم است، هاي  بدان كه اين موضوع از بدعت: گويد دارد كه در آخر آن مي »امللک
                                                

ها در زمان خود، عبدالرحمن بن ابراهيم بن ضـياء بـن سـباع     او امام و عالمه و دانشمند، شيخ شافعي -1
اصليت وي مصري بود و در دمشـق اقامـت ورزيـد و آنجـا     . باشد يالدين معروف به فركاح م فزاري تاج

او : گويـد  مي 13/325، »البداية و النهاية«حافظ ابن كثير در . شهرت يافت و محل وفاتش هم دمشق بود
وي اخالق نيكو و منطق فصيح و تأليفـات  . نظر و عالم بود از كساني بود كه در علوم مفيد زيادي صاحب

كـرده،  آوري  كه آن را به صورت ابـوابي جمـع  » اإلقليد«كتابش . ت و خودشناس بودبلندهم. زيبا داشت
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چون هيچ يك از علماي امت صدر اول اسالم و علماي بزرگـوار و برجسـته پـس از آنـان     
اند و هيچ اصلي از اصول عقايد بر آن متوقـف نيسـت و هـيچ     در اين موضوع چيزي نگفته

شود؛ به همين خـاطر در هـيچ    يك از امور ديني كه مقاصد زيادي دارند به آن مربوط نمي
بحثي در اين موضوع ذكر نشده و جماعتي از علماي برجسته از سخن در  يك از تأليفات،

و هر كس در اين موضوع سخن گويد، به ظـاهر علـم خـويش    . اند اين زمينه امتناع ورزيده
  .»سخن گفته و سخنانش خالي از ضعف و آشفتگي و درهم و برهم بودن نيست

شـود، ايـن    بدان اسـتدالل مـي   از جمله داليلي كه بر برتري دادن پيامبران بر فرشتگان
ايـن دليلـي اسـت بـر     . است كه خداوند به فرشتگان دستور داد كه بـراي آدم سـجده برنـد   

كردن بـراي آدم امتنـاع كـرد و     برتري پيامبران بر فرشتگان؛ به همين خاطر ابليس از سجده
  : گردنكشي نمود و گفت

� y7tG ÷ƒu u‘r& # x‹≈yδ “Ï% ©! $# |MøΒ §� Ÿ2 ¥’ n? tã �   )62/ اء اسر(  
  .»به من بگو، آيا اين همان است كه بر من برتري دادي؟«

ــي  ــران م ــد ديگ ــان      : گوين ــانبرداري از فرم ــاطر فرم ــه خ ــتگان ب ــجده فرش ــا س همان
پروردگارشان و پرستش و اطاعـت خـدا و احتـرام و بزرگداشـت آدم بـود، و از ايـن امـر        

، إرش يوسـف  آيد همان طـور كـه از سـجده يعقـوب بـراي پسـ       افضل بودن الزم نمي
آدم بـه سـوي كعبـه جهـت      آيـد، همچنـين از سـجده بنـي     برتربودن پسرش از او الزم نمـي 

  .آيد فرمانبرداري از فرمان پروردگارشان، برتربودن كعبه بر بني آدم الزم نمي
اما راجع به امتناع ابليس از سجده كردن براي آدم بايد گفـت كـه او بـا رأي و قيـاس     

: ايـن گفتـه ابلـيس   . از آدم است، با نص پروردگار معارضـه نمـود  فاسدش به اينكه او برتر 

                                                                                                                     
رسي، خودشناسي او و منزلت و قدر وااليش و همت قوي و تأمل و نظر نافـذش   مي» غضب«وقتي به باب 

هجـري وفـات    690وي به سـال  . شود هايش معلوم مي و متصف بودن او به اجتهاد صحيح در اغلب نوشته
؛ 265- 2/263، »فـوات الوفيـات  «؛ 8/163اثـر سـبكي،   » طبقات الشـافعية «حالش در كتاب  شرح. يافت

 .موجود است 1/28اثر نعيمي، » الدارس«؛ 5/368، »العبر«؛ 13/325، »البداية و النهاية«

 . آمده است »اإلثارة«؛ )د(و ) ج(و ) أ(هاي خطي  در نسخه -1
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مقدمه صغري است و مقدمه كبري محذوف است كـه تقـدير آن،   » من برتر از آدم هستم«
  .، كه هر دو مقدمه، باطل است»برد تر سجده نمي و موجود برتر براي پايين«: چنين است
صـفاتش برتـر از آتـش     اول بدين خاطر باطل است كـه خـاك در بسـياري از    همقدم

است، به همين خاطر عنصر ابلـيس بـه او خيانـت كـرد در نتيجـه ابلـيس سـرپيچي كـرد و         
چون از جملـه صـفات آتـش، طلـب علـو و بلنـدي و خفـت و سـبكي و         . گردنكشي نمود

باشد همان طـور   سستي، و فاسد كردن و نابودكردن و سوزاندن هر چه كه به آن برسد، مي
توبه و فروتني و فرمانبرداري آدم و تسليم امر خدا و اعتـراف   كه عنصر آتش در خصوص

و از جمله صفات خاك، ثبات و اسـتواري و  . به گناهان و طلب آمرزش به آدم نفع رسانيد
باشد و هرچـه بـه آن    آرامي و سكون و محكمي و تواضع و فروتني و خشوع و خضوع مي

شـود   در آن بركت و فزوني ايجاد مييابد و  شود و رشد و نمو مي نزديك شود، روئيده مي
  .برخالف آتش

مقدمه دوم هم بدين خاطر باطل است كه سجده، اطاعت خدا و اجراي فرمان اوسـت  
كرد، بر آنان واجب  و اگر خداوند بندگانش را به سجده بردن براي يك سنگ هم امر مي

ماينـد، و ايـن   بود كه بالفاصله به اجراي امر خـدا مبـادرت ورزنـد و از فرمـانش اطاعـت ن     
هـر چنـد   . كننده است كند بر اينكه آنچه برايش سجده برده شده برتر از سجده داللت نمي

در آن بزرگداشت و تكريم آن هست، بلكه اين كار تنهـا بـر فضـيلت آن داللـت دارد، و     
#y �: گفته ابليس x‹≈yδ “Ï% ©!$# |MøΒ§� Ÿ2 ¥’n? tã � ) پس از رانـده شـدن او بـه خـاطر     ) 62/ اسراء

  .شود متناع از سجده بردن براي آدم بود نه پيش از آن؛ پس استدالل به آن منتفي ميا
يكي ديگر از داليلي كـه قـائالن بـه برتربـودن پيـامبران بـر فرشـتگان بـدان اسـتدالل          

اند، اين است كه فرشتگان عقل و خرد دارند ولـي شـهوت ندارنـد امـا پيـامبران هـم        كرده
س وقتـي نفـس خـود را از هـوا نهـي كردنـد و آن را از       عقل و خرد دارند و هم شهوت، پ

چيزي كه نهاد و سرشت انسان به آن تمايـل دارد، منـع كردنـد، بـه همـين خـاطر پيـامبران        
  .برترند
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جايز اسـت كـه از فرشـتگان مـداومت بـر طاعـت و       : اند ديگران در پاسخ به اين گفته
تناب انبياء از گناهـان هـم   تحمل عبادت و ترك سستي و كوتاهي در آن، سر زند كه با اج

  .پله شود، عالوه از آن مدت عبادت فرشتگان طوالني است
يكي ديگر از داليـل قـائالن بـه برتربـودن پيـامبران بـر فرشـتگان كـه بـدان اسـتدالل           

اند، اين است كه خداوند متعال فرشتگان را به عنـوان فرسـتادگاني بـه سـوي انبيـاء و       كرده
البته قائالن به برتربودن فرشتگان به اين سـخن  . قرار داده است سفيران ميان خدا و پيامبران

شـان بـر    تر اسـت، چـون پيـامبران مرسـل اگـر برتـري       اند و استداللشان قوي استدالل كرده
انـد بـه سـبب رسـالت، ثابـت شـود، برتـري فرسـتاده          كساني كه به سوي آنان فرستاده شده

دد، چون فرشته رسـول، رسـولِ بـه سـوي     گر شدگان از ميان فرشتگان بر پيامبران ثابت مي
  .رسول بشري است

  : فرمايد يكي ديگر از اين داليل، فرموده خداوند متعال است كه مي
� zΝ‾=tæuρ tΠ yŠ# u u !$ oÿôœF{ $# $ yγ‾=ä.1

  )31/ بقره (   �
  .»ها را به آدم آموخت و همه نام«

رتـر بـودن، و آدم و   اين دليل بر فضيلت است نه بـر ب : گويند  ديگران در پاسخ اين مي
دانند مگر آنچه كه خداوند بـه آنـان آموختـه باشـد، و خضـر برتـر از        فرشتگان چيزي نمي

دانست كـه موسـي ندانسـت، و موسـي جهـت       موسي نيست به سبب آنچه كه چيزي را مي
طلب علم به سوي خضر مسافرت كرد و توشه سفر را بـا خـود بـرد و موسـي از خضـر بـه       

تـا  ... تو بـر علمـي از علـم خـدا هسـتي      : رد، خضر به او گفتصراحت، درخواست علم ك

                                                
پـس منظـور از   . و مرز و بدون تعيين بـه وديعـت نهـد   يعني در درون آدم، علم همه اشياء بدون حد  -1

به خاطر شدت ارتباط ميان معنا و لفظي كه براي معنا وضع شده و سـرعت انتقـال   . اسماء، مسميات است
علم حقيقـي، تنهـا ادراك خـود معلومـات اسـت و      . از يكي به ديگري، با دليل تعبير از مدلول شده است

پـس ايـن   . آيند، مختلف اسـت  تي كه در اثر وضع و اصطالح به وجود ميالفاظ دال بر آنها با اختالف لغا
، »فتـاوي شـيخ االسـالم   «بـه  . كنـد  كنند اما معنا تغيير و اختالف پيدا نمـي  الفاظ تغيير و اختالف پيدا مي

 . مراجعه كنيد 7/91-96
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نيست به اين خاطر كه به چيـزي احاطـه علمـي     �و هدهد برتر از سليمان . آخر كالمش
  .داشت كه سليمان به آن احاطه علمي نداشت

  : يكي ديگر از اين داليل، اين آيه است
� $ tΒ y7yè uΖtΒ βr& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑÏ9 àMø) n=yz £“y‰ u‹Î/ �   ) 75/ ص(  
چه چيز تو را بازداشت از اينكـه بـراي چيـزي كـه بـه دسـتان خـود آفريـدم سـجده          «
  .»كني؟

دارند كه اين دليل براي فضيلت است نه افضل  ديگران در پاسخ به اين دليل اظهار مي
محمـد  : اگر بگوييـد . آيد الزم مي صبودن، در غير اين صورت برتر بودن آدم بر محمد 

، خوب در ميان نسل آدم، نيكوكـار و بـدكار هسـت، بلكـه در روز     از نسل آدم است ص
از نسل خود، گروهـي  «: »ابعث من ذريتک بعثاً إلی النار«: شود قيامت وقتي به آدم گفته مي

يبعث من کل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين إلی النار، وواحـداً  «، »را به سوي دوزخ برگزين
صد و نود و نه نفر را به سـوي دوزخ و يـك نفـر را بـه     آدم از هر هزار نفر، نه«: »1إلی اجلنة

پس اين چه برتري است كه تنها به ايـن يـك نفـر از هـزار نفـر      . »گزيند سوي بهشت بر مي
  !سرايت كرده است

 طاز جمله داليل قائالن به برتربودن پيـامبران بـر فرشـتگان گفتـه عبـداهللا بـن سـالم        
  2.تر باشد، نيافريده است يگرام صخداوند مخلوقي را كه از محمد : است

                                                
، »المسـند «؛ احمـد در  222: ؛ مسلم به شماره7438و  6530، 4741، 3348: هاي بخاري به شماره -1
؛ و ابـن  4325: آمده؛ بغوي به شماره 3/364، »التحفه«آن گونه كه در » الكبري«؛ نسائي در 3/32-33

 . اند آن را از طريق روايت ابوسيعد خدري آورده 991و  990، 989: هاي به شماره» اإليمان«منده در 

آن را روايـت   569-4/568، »المسـتدرك «؛ و حـاكم در  486-5/485، »دالئـل النبـوة  «بيهقي در  -2
احتمـال  : اينكـه شـارح گويـد   . اند و حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي هم با آن موافقت كرده است كرده

دارد كه اين حديث از اسرائيليات باشد، بايد گفت كه در اينجا چنين احتمالي وجود ندارد، چـون عبـداهللا   
داشته و آن را به كسي نسبت نداده، و اين امـر از  بن سالم اين گفته را به عنوان رأي و اجتهاد خود اظهار 

 . مغيبات نيست
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در پاسخ بايد گفت كه راجع به ثبوت آن حرف هست، چـون احتمـال دارد كـه ايـن     
  .گفته از اسرائيليات باشد

يكي ديگر از داليل قائالن به برتربودن پيامبران بر فرشتگان، روايت عبداهللا بن عمـرو  
يا ربنا أعطيت : التإن املالئکة ق«: فرماينـد  است كه آن حضرت مـي  صاز رسول خدا  م

بنی آدم الدنيا يأکلون فيها، ويشربون ويلبسون، وحنن نسبح حبمدک، وال نأکـل والنشـرب   
الأجعل صاحل ذرية من خلقت بيدی : والنلهو، فکما جعلت هلم الدنيا، فاجعل لنا اآلخرة؟ قال

آدم دادي دنيا را بـه فرزنـدان   ! پروردگارا: همانا فرشتگان گفتند«: »کن فکان: کمن قلت له
خوريم و  ستاييم و نمي تا در آن بخورند و بنوشند و بپوشند، حال آنكه ما تو را به پاكي مي

پس همان طور كه دنيا را براي آنـان قـرار   . نوشيم و از امكانات مادي برخوردار نيستيم نمي
فرزندان خوب كسي كـه او را بـا دسـتان    : خدا فرمود. دادي، براي ما هم آخرت را قرار ده
طبرانـي آن را  . »شـو پـس شـد   : دهـم كـه بـه او گفـتم     خود آفريدم همانند كسي قرار نمـي 

  1.روايت كرده است
يـك  : از عروة بن رويم روايت كرده كه او گفت2عبداهللا بن احمد بن محمد بن حنبل

 »... أن املالئکة قالوا «: به من خبر داد كه آن حضرت فرمودنـد  صنفر انصاري از پيامبر 
ال، : وينامون ويستريحون، فقال اهللا تعالی«: ديث، و در آن اين عبارت آمده اسـت تا آخر ح

                                                
المعجـم  «و » المعجـم الكبيـر  «طبرانـي در  : آن را آورده و گويـد  1/82، »مجمع الزوائـد «هيثمي در  -1

در سند آن، ابراهيم بن عبداهللا بن خالد مصيصي هست كـه دروغگـو و   . آن را روايت كرده است» األوسط
طلحة بن زيد هست كـه او نيـز دروغگـو    » المعجم األوسط«سناد روايت موجود در و در ا. متروك است

 . است

او عبداهللا بن احمد بن محمد بن حنبل، امام و حافظ و شيخ بغـداد، ابـو عبـدالرحمن ذُهلـي شـيباني       -2
بـه  نسبت . از اهل حديث و اتباع بود. او انساني خويشتن دار، متدين و راستگو بود. مروزي بغدادي است

وي . هاي زياد و واضـحي از اسـتادانش دارد   او در مسند پدرش، زيادت. راويان بصيرت و آگاهي داشت
آمـده   257شـماره   13ج » سير أعالم النـبالء «شرح حالش در كتاب . هجري وفات يافت 290به سال 

 . است
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آنگـاه  . كننـد  خوابند و استراحت مـي  مي«: »1ال: فأعادوا القول ثالث مرات، کل ذلک بقول
فرشـتگان ايـن درخواسـت را سـه بـار      . نـه : خداوند متعال در پاسخ به درخواستشان فرمـود 

در ثبوت دو روايـت فـوق حـرف هسـت،     . »نه: فرمود بار ميتكرار كردند، خداوند در هر 
چگونه نسبت بـه فرشـتگان   . چون در سندشان حرف هست و در متنشان هم اشكالي هست

رود كه چندين بار بر خداوند متعال اعتراض كنند؟ در حالي كه خداوند از آنـان   گمان مي
  :خبر داده است كه

� Ÿω …çµ tΡθ à) Î7ó¡ o„ ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ Νèδuρ  Íν Ì� øΒr' Î/ šχθ è=yϑ÷è tƒ �   ) 27/ انبياء(  
  .»كنند گيرند و به فرمان او كار مي در سخن بر او پيشي نمي«

آدم  رود كه آنان با آن احوالشـان، نسـبت بـه شـهوات بنـي      آيا نسبت به آنان گمان مي
ــه فرشــتگان بــه آن غبطــه    اشــتياق نشــان دهنــد؟ خــواب بــرادر مــرگ اســت، پــس چگون

رود كه آنـان بـه لهـو كـه باطـل اسـت غبطـه         نسبت به آنان گمان مي خورند؟ و چگونه مي
قضيه برعكس است، چون ابليس آدم را وسوسه كـرد و او را  : اند خورند؟ ديگران گفته مي

  :فريفت، چون او را به طمع انداخت كه فرشته باشد گفت
� $ tΒ $ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3š/ u‘ ôtã Íν É‹≈yδ Íο t� yf ¤±9 $# Hω Î) βr& $ tΡθ ä3 s? È ÷s3 n=tΒ ÷ρ r& $ tΡθ ä3s? z ÏΒ t Ï$ Î#≈sƒø:$# �   

  )20/ اعراف (  

                                                
نـين بيهقـي در   همچ. آن را روايـت كـرده اسـت    902: ، به شـماره »كتاب السنة«عبداهللا بن احمد در  -1
سند آن به خاطر مجهـول بـودن فـرد    . »آن را روايت كرده است 317-316، صص »األسماء والصفات«

تعيين كردن فرد انصاري به اينكه او انس بن مالك بر اساس روايت ابن عسـاكر يـا   . انصاري ضعيف است
. سـند صـحيح نيسـت   باشد، به خاطر ضعف  مي 317جابر بن عبداهللا انصاري بر اساس روايت بيهقي ص 

از طريق عبـداهللا بـن صـالح، از     364ص » الرد علي المريسي«ابوسعيد عثمان بن سعيد دارمي در كتاب 
ليث بن سعد، از هشام بن سعد، از زيد بن اسلم، از عطاء بن يسار، از عبداهللا بن عمرو آن را روايت كـرده  

و » المعجـم الكبيـر  «چنـين طبرانـي در   هم. اسناد آن به خاطر ضعف عبداهللا بن صالح، ضعيف است. است
در اسـناد هـر يـك از ايـن دو     . از طريق روايت عبداهللا بن عمـرو آن را آورده اسـت  » المعجم األوسط«

 .1/82، اثر هيثمي، »مجمع الزوائد«: روايت، راوي دروغگويي هست؛ نگا 
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فرشته گرديـد يـا   ] مبادا[پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد جز براي اينكه «
  .»از جاودانان شويد

دهد كه افضل بودن فرشته، امري معلوم و فطري است و اين فرموده   پس اين نشان مي
از زناني كه دستشان را موقع ديـدن يوسـف بريدنـد، آن را تأييـد      خداوند متعال كه به نقل

  :فرمايد كند آنجا كه مي مي
� zù=è%uρ |·≈ym ¬! $ tΒ # x‹≈yδ # ��|³ o0 ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) Ô7n=tΒ ÒΟƒÌ� x. �     ) 20/ اعراف(  
  .»اي بزرگوار نيست اين بشر نيست، اين جز فرشته! منزه است خدا«

  :فرمايد همچنين خداوند متعال مي
� ≅è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3 s9 “Ï‰ΖÏã ß É !# t“ yz «!$# Iω uρ ãΝn=ôãr& |=ø‹tó ø9 $# Iω uρ ãΑθè% r& öΝä3s9 ’ÎoΤÎ) î7n=tΒ �   

  )50/ انعام (  
دانم و نه بـه شـما    گويم كه خزائن خدا نزد من است، و نه غيب نمي به شما نمي: بگو«

  .»ام گويم كه فرشته مي
ها تنها به اين  اين گفته: گويند ن بر فرشتگان در پاسخ آن ميقائالن به برتربودن پيامبرا

خاطر اسـت كـه در درون انسـانها ايـن مطلـب بـه طـور فطـري نهـاده شـده كـه فرشـتگان             
العاده را انجام دهند، به ويژه عربها بـه   توانند كارهاي فوق هاي بس زيبا هستند و مي آفريده

براي فرشتگان در درون آنـان اسـت    كنند، چون عظمت خاصي اين مطلب خيلي توجه مي
انـد بسـيار واالتـر و     خداوند از آنچه گفته. فرشتگان، دختران خدايند: اي كه گفتند به گونه

  .برتر است
  :يكي ديگر از داليلِ قائالن به برتر بودن پيامبران بر فرشتگان، اين آيه است

� ¨β Î) ©! $# #’ s∀sÜ ô¹ $# tΠyŠ# u %[nθ çΡ uρ tΑ# u uρ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) tΑ# u uρ tβ≡t�ôϑ Ïã ’ n?tã tÏϑn=≈yè ø9 $# �   
  )33/ آل عمران (  

  .»همانا خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برگزيد«
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شـود و منظـور از آن    ذكـر مـي  » عالمين«گاهي : اند ديگران در پاسخ به اين دليل گفته
جا معنـاي خـاص خـود را دارد، همچنـان     عموم مطلق نيست، بلكه در هر جا به تناسب آن 

  :كه در اين آيات هست
� tβθ ä3u‹Ï9 šÏϑn=≈yè ù=Ï9 # ��ƒÉ‹ tΡ �   ) 1/ فرقان(  
  .»براي جهانيان هشداردهنده باشد«
� (# þθ ä9$ s% öΝs9 uρr& y7yγ÷Ψ tΡ Çtã šÏϑn=≈yè ø9   )70/ حجر (   � #$
  .»؟مردمان منع نكرده بوديم] پناه دادنِ[مگر تو را از : گفتند«
� tβθ è? ù' s? r& tβ# t�ø. —%!$# zÏΒ tÏϑn=≈yè ø9   )165/ شعرا (   � #$
  .»آميزند؟ آيا از ميان جهانيان با مردها در مي«
� Ï‰ s) s9 uρ öΝßγ≈tΡ ÷� tI÷z$# 4’ n?tã AΟ ù=Ïã ’n? tã tÏΗs>≈yè ø9   )32/ دخان (   � #$
  .»و همانا آنها را از روي علم بر مردم جهان برگزيديم«

يلـي كـه قـائالن بـه برتـر بـودن پيـامبران بـر فرشـتگان بـدان اسـتناد            يكي ديگر از دال
  : اند، اين فرموده خداوند سبحان است كرده
� β Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# 4 š� Í×‾≈s9 'ρ é& الربية م خري7/ بينه (   � ه(  
ــد    « ــد، آنهاين ــته كردن ــال شايس ــان آورده و اعم ــه ايم ــاني ك ــا كس ــرين   همان ــه بهت ك

  .»آفريدگانند
از برء به معناي خلق گرفته شده، پس ثابت گرديد كه انسانهاي خـوب بهتـرين   » برية«

  .آفريدگانند
آنان تنها به اين خاطر بهترين آفريدگانند كـه ايمـان آورده   : اند ديگران در پاسخ گفته

خسته و درمانده ترند، چون آنان  و اعمال شايسته كردند، و فرشتگان در اين اوصاف كامل
آيـد كـه انسـانهاي خـوب برتـر از       دهنـد، پـس الزم نمـي    شوند و سستي به خرج نمـي  نمي
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و 1انـد  ، با همـزه قـراءت كـرده   »بريئه«اين براساس قراءت كساني است كه . فرشتگان باشند
اند، اگـر بگـوييم كـه آن     قرائت نموده) يةيعني البر(براساس قرائت كساني كه آن را با ياء 

الً همزه بوده كه به ياء تخفيف داده شده همان معناي قبلي را دارد ولـي اگـر بگـوييم    ياء قب
براسـاس نقـل جـوهري    2به معناي خاك است همچنان كه فراء» بري«منسوب به » برية«كه 
اند كـه   آنان برتر از كساني: گويد، در اين صورت معنا چنين است از وي مي» الصحاح«در 

نابراين آيـه عـام نيسـت و شـامل كسـاني كـه از خـاك آفريـده         ب. اند از خاك آفريده شده
  .شود اند، نمي نشده

دارند كه همانـا مـوقعي از برتـري انسـانهاي خـوب بـر فرشـتگان         گروه اول اظهار مي
گوييم كه كامل شوند و به حد كمال و رشد مطلوب و نهايـت خـويش برسـند و     سخن مي

ه قربت و نزديكي به خدا برسـند و در  آن هم زماني است كه داخل بهشت شوند و به درج
هاي باال سكونت يابند و خداي رحمان با اضافه كردن قرب و نزديكي خويش به آنـان،   پله

منـد   آنان را دوست بدارد و برايشان تجلي يابد تا با نگـاه كـردن بـه چهـره مبـاركش بهـره      
  .شوند

ب بـه حـالتي   حرف در اين است كه آيـا انسـانهاي خـو   : گويند ديگران در جواب مي
رسند كه بر فرشتگان برتري يابند يا با آنان برابر شوند؟ اگر ثابت شد كه آنان به حـالتي   مي

                                                
: »رأ اهللا الخلق يبـرؤهم بـرءاً  ب«دليلشان آن است كه اين كلمه از . باشد اين قراءت نافع و ابن عامر مي -1
» بـاريء «گرفته شـده اسـت، و خداونـد    » آورد خدا مخلوقات را به وجود آورد و آنان را به وجود مي«

بريئه بر وزن فعيله به معناي مفعوله است مانند قتيـل كـه بـه معنـاي     . اند است و مخلوقات به وجود آمده
گرفته شده فقـط آنـان    »برأ اهللا الخلق«ند كه اين هم از ا بدون همزه خوانده» البرية«ديگران . مقتول است

 .اند همزه را به خاطر كثرت استعمال به ياء تبديل كرده و آن را با ياء قبلي ادغام كرده

فراء عالمه و صاحب تأليفات مفيد، يحيي بـن زيـاد بـن عبـداهللا بـن منظـور،       . 3/282معاني القرآن،  -2
هجري  207وي به سال . باشد نان و كوفي و نحودان و رفيق كسائي ميابوزكريا اسدي و برده آزاد شده آ

: شـماره  10ج » سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب ! رحمت خدا بر او باد. در راه حج وفات يافت
 .آمده است 12
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شـويم و اگـر ثابـت نشـد، ديگـر       رسند كه بر فرشتگان برتري يابند، تسليم ادعايتان مـي  مي
  .شويم تسليم نمي

شـود، ايـن    ل مـي از جمله داليلي كه براي برتري دادن فرشتگان بر انسانها بدان استدال
  :آيه است
�  ©9 y# Å3Ψ tF ó¡ o„ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# β r& šχθ ä3 tƒ # Y‰ ö7 tã °! Ÿω uρ èπ s3 Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# tβθ ç/ §� s) çR ùQ $# �   

  )172/ نساء (  
  .»هرگز مسيح و فرشتگان مقرب از اين ابا ندارند كه بنده خدا باشند «

برتـر از معطـوف   دهد كـه معطـوف    از راه لغت ثابت شده كه مانند اين كالم نشان مي
لن يستنکف الوزير أن يکون خادماً للملـک، و ال  «: عليه است؛ زيرا جايز نيست گفته شود

هرگز وزير ابا ندارد كه خدمت گزار پادشاه باشد پليس و نگهبـان  «: »الشرطی و ال احلارس
 لن يستنکف الشرطی أن يکون«: شـود  بلكه گفته مي. »ابا ندارند كه خدمتگزار پادشاه باشند

. »هرگز پليس و وزير ابا ندارنـد كـه خـدمتگزار پادشـاه باشـند     «: »خادماً للملک وال الوزير
ثابـت   �پس وقتي برتري فرشـتگان بـر عيسـي    . رود امثال اين تركيب از پايين به باال مي

شود، چون كسي نگفته كه فرشتگان تنهـا بـر برخـي     گرديد، به نسبت ديگران هم ثابت مي
  .از پيامبران برترند

در فضيلت نيرو و قدرت : شان اين است اند كه بهترين هايي به اين داده ديگران جواب
و توان و زور و هيكل عظيم فرشـته اختالفـي نيسـت، و در عبوديـت خضـوع و فروتنـي و       

و هيكـل    و كساني كـه از وي توانـاتر و خلقـت    �خواري و فرمانبرداري است و عيسي 
از چنـين تركيبـي، افضـل بـودن     . دا هرگز ابا ندارندبزرگتري دارند از عبادت و پرستش خ

  .آيد مطلق از هر جهتي الزم نمي
يكي ديگر از داليل قائالن به برتر بودن فرشتگان بر بشر، اين فرمـوده خداونـد متعـال    

  :است
� ≅ è% Hω ãΑθ è% r& óΟ ä3 s9 “Ï‰ΖÏã ß É !# t“ yz «! $# Iω uρ ãΝn=ôãr& |=ø‹tó ø9 $# Iω uρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 ’ ÎoΤÎ) î7n=tΒ �     

  )50/ انعام (
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دانـم و نـه بـه شـما      گويم كه خزائن خدا نزد من است، و نه غيب مي به شما نمي: بگو«
  .»ام گويم كه فرشته مي

گفـتم، بـاالتر از منزلـت خـود را      اي اين است كه اگر من آن را مـي  معناي چنين گفته
  .دكنن كردم و من از كساني نيستم كه چنين ادعايي را مي ادعا مي

  :گفتند اند كه كافران مي ديگران در پاسخ به اين دليل اظهار داشته
� ÉΑ$ tΒ # x‹≈yδ ÉΑθ ß™§�9 $# ã≅ à2ù' tƒ uΘ$ yè ©Ü9 $#  Å´ ôϑtƒuρ † Îû É−# uθ ó™F{   )7/ فرقان (   � #$
  .»!رود؟ خورد و در بازارها راه مي اين چه پيامبري است كه غذا مي«

من هم مانند شما بشري هستم و : بگويددستور داد كه به آنان ص پس خدا به پيامبر 
به آنچه كه بشر بدان احتياج دارد از قبيل كسـب رزق و روزي و خـوردن و نوشـيدن، مـن     

پـس در  . هم بدان احتياج دارم و از فرشتگاني نيستم كه بـه آب و خـوراك نيـازي ندارنـد    
  .آيد اين صورت افضل بون مطلق الزم نمي
انـد،   افضل بودن فرشتگان بر بشر بدان استناد كـرده  يكي ديگر از داليلي كه قائالن به

رسـول  : روايـت كـرده كـه وي گويـد     سحديثي است كه مسلم با اسناد خود از ابوهريره 
: »1خيـر  املؤمن القوی خير وأحب إلی اهللا من املؤمن الضعيف، وفی کـل «: فرمود صخدا 

سـت و در هـر يـك از    تر از مـؤمن ضـعيف ا   داشتني مؤمن قوي بهتر و در نزد خدا دوست«
رسـد   معلوم است كه قوت و نيروي بشر به پاي قوت و نيروي فرشته نمـي . »اينها خير هست

  .شود و به آن نزديك هم نمي
ظاهراً منظور مؤمن بشر است پس فرشـتگان در  : اند ديگران در پاسخ به اين دليل گفته

  .شوند اين عموم داخل نمي

                                                
؛ ابـن ماجـه بـه    »األمر بـالقوة و تـرك العجـز   «، باب »في القدر«، در مبحث 2664: مسلم به شماره -1

، بـاب  »في الزهـد «در مبحث  4168: ، و به شماره»في القدر«، باب »في المقدمة«در مبحث  79: هشمار
: هـاي  ، بـه شـماره  »اليوم و الليلة«؛ نسائي در 370و  2/366، »المسند«احمد در ، »في التوكل و اليقين«

ي در ؛ طحـاو 1114: ؛ حميـدي بـه شـماره   350: ؛ ابن السني به شـماره 625و  624، 623، 622، 621
 .اند  آن را روايت كرده 356: به شماره» السنة«؛ و ابن ابي عاصم در 1/101، »مشكل اآلثار«
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» صـحيح «رشتگان بر انسانها، حديثي است كـه در  از جمله داليل قائالن به برتربودن ف
: فرمايـد  بـه نقـل از پروردگـارش مـي     صثابت شده كه پيامبر  صاز پيامبر  ساز ابوهريره 

أنا عند ظن عبدی بی، وأنا معه إذا ذکرنی، فإن ذکرنی فی نفسه، ذکرته فی : يقول اهللا تعالی«
ام بـه مـن هسـتم و     من نزد گمان بنده«: »1نفسی، وإن ذکرنی فی مٍأل ذکرته فی مأل خيرِ منهم

اگر مرا در درون خويش ياد كند، من هم او را در . من همراهش هستم هر گاه مرا ياد كند
كنم و اگر مرا در جمعي ياد كند، من او را در جمعي بهتر از آنان ياد  درون خويش ياد مي

  .باشد  اين حديث، نص در افضل بودن فرشتگان بر بشر مي. »كنم مي
احتمال دارد كه منظور از بهتر بودن، براي اوصـاف  : دارند ديگران در پاسخ اظهار مي

  .مذكور فرشتگان از قبيل توان و نيرو و خلقت عظيم باشد نه افضل بودن مطلق
انـد،   يكي ديگر از داليلي كه قائالن به برتربودن فرشتگان بر بشـر بـدان اسـتناد كـرده    

روايت كرده و گويد كه رسـول خـدا    ساز انس 3ودبا سند خ2حديثي است كه ابن خزيمه
  :فرمود ص

                                                
؛ ترمـذي بـه   )21( 4/2067، و )2) (2675: (؛ مسـلم 7537و  7505، 7405: هاي بخاري به شماره -1

؛ 534و  482و  480و  413و  2/251، »المسـند «؛ احمد در 3822: ؛ ابن ماجه به شماره2388: شماره
، »الحليـة «؛ و ابونعيم در 284، ص »األسماء و الصفات«؛ بيهقي در 7-6صص » التوحيد«ابن خزيمه در 

 .اند آن را روايت كرده 9/27

او محمد بن اسحاق به خزيمه بن مغيره، حافظ و فقيه و شيخ االسـالم و پيشـواي پيشـوايان، ابـوبكر      -2
يك چهـارم نخسـت ايـن كتـاب بـه چـاپ       . باشد مي» الصحيح«سلمي نيشابوري شافعي، صاحب كتاب 

 14، ج »سـير أعـالم النـبالء   «شرح حـالش در كتـاب   . هجري درگذشت 311وي به سال . رسيده است
 .آمده است 214شماره 

آنچه كه پيشواي پيشوايان محمد بن خزيمه با سند خود در : آمده است ) ب(در پاورقي نسخه خطي  -3
ايـن عبـارت   ) د(و ) ج(و ) أ(هاي خطي  همچنين در اصل نسخه). ح( روايت كرده است» التوحيد«كتاب 

» در كتـاب التوحيـد  «و » پيشواي پيشـوايان محمـد  »  بر روي عبارت) أ(آمده است فقط در نسخه خطي 
 .صورت گرفته است) ح(اشاره حذف يعني 
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بينا أنا جالس إذا جاء جربئيل، فوکز بين کتفی، فقمت إلی شجرة مثل وکری الطيـر،  «
أقلـب   فقعد فی إحداها وقعدت فی األخری، فسمت وارتفعت حتی سدت اخلـافقين، وأنـا  

الطـیء، فعرفـت    ه حلسفنظرت إلی جربئيل کأن1بصری، ولو شئت أن أمس السماء مشيت
در حالي كه نشسته بودم ناگهان جبرئيل آمد و بـه ميـان دو كتـف    «: »2فضل علمه باهللا علی

پس به طرف درختي مثل دو آشيانه پرنده برخاستم، آنگاه جبرئيـل در يكـي از   . من كوبيد
نكه افـق  پس آهسته آهسته باال رفتم تا اي. ها نشست و من هم در آشيانه ديگر نشستم آشيانه

خواسـتم كـه بـه آسـمان      هاي آسمان را بستم، و من چشمم را برگرداندم و اگر مي و كناره
به جبرئيـل نگـاه كـردم گـويي او گليمـي خشـك       . توانستم اين كار را بكنم دست بزنم مي

  .»آنگاه دانستم كه علم او نسبت به خدا بيشتر از علم من است. است
پـذيريم   ن ضعف است و اسـتدالل بـه آن را نمـي   در سند آ: اند ديگران در پاسخ گفته

  .مگر پس از ثبوت آن
خالصه كالم اين است كه اين موضوع از موضوعات اضافي است و به همـين خـاطر   

در پاسخ به سؤالي در ايـن زمينـه    :اند و ابوحنيفه  بسياري از اهل اصول متعرض آن نشده
  3.شد همچنان كه قبالً گفته. سكوت اختيار كرد و چيزي نگفت

                                                
ان كـه  آورده شود همچن »مسست«خوب آن است كه . چنين آمده است هاي خطي هم در اصل نسخه -1

يت  «: انـد  چنان آمده، هر چند آنچه در اينجا هست، دليلي دارد چون گفتـه » الحلية«و » التوحيد«در  قصـ
 .»قصصت«يعني » قصيت«كه » هايم را كوتاه كردم ناخن« :»أظفاري

از طريـق سـعيد بـن     2/316، »الحليـة «؛ و ابـونعيم در  210-209صـص  » التوحيد«ابن خزيمه در  -2
ن عبيد ايادي، از ابوعمران جوني، از انس آن را روايت كرده اند، كه سند آن به خاطر منصور، از حارث ب

او مضطرب الحديث است، و ابـن  : امام احمد درباره او گفته است. باشد ضعف حارث بن عبيد، ضعيف مي
او قـوي نيسـت، حـديثش نوشـته     : گويـد  اش مـي  ابوحاتم درباره. اند معين و نسائي وي را ضعيف دانسته

كنند تا جـايي   او از كساني است كه بسيار اشتباه مي: گويد ابن حبان مي. شود شود و بدان احتجاج نمي مي
 .شود، خارج شده است كه از راوياني كه در صورت انفراد در روايت به آنان استدالل مي

 .مراجعه كنيد 1/54اثر حافظ ابن كثير، » البداية والنهاية«به كتاب  -3
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وجوب ايمان به  پيامبران و فرستادگان خدا كه خداوند در قرآن نامشـان را بـرده   
  :است

اما در خصوص پيامبران و فرستادگان بايد گفت كه ايمـان بـه پيـامبران و فرسـتادگان     
خدا كه خداوند متعال در كتابش نامشان را برده، بر ما واجـب اسـت و بايـد ايمـان داشـت      

هـا و تعدادشـان را    از آنان پيامبران و فرستادگاني را فرستاده كـه نـام   كه خداوند متعال غير
  .داند كسي جز خداوند متعال كه آنان را فرستاده، نمي

پس ايمان به آنان به طور كلي بر ما واجب است، چـون راجـع بـه تعـداد آنـان نصـي       
  : فرمايد  نيامده است و خداوند بلند مرتبه مي

� Wξ ß™â‘uρ ô‰ s% öΝßγ≈oΨ óÁ |Á s% š� ø‹n=tã ÏΒ ã≅ö6 s% Wξ ß™â‘uρ öΝ©9 öΝßγóÁ ÝÁ ø) tΡ š� ø‹n=tã �   
  )164/ نساء (  

ايم و پيامبراني كـه حكايتشـان را    تر با تو گفته و پيامبراني كه سرگذشت آنها را پيش«
  .»ايم با تو نگفته

  : فرمايد در جاي ديگر مي
� ô‰s) s9 uρ $ uΖù=y™ö‘r& Wξß™â‘ ÏiΒ y7Î=ö7 s% Ο ßγ÷Ψ ÏΒ ̈Β $ oΨ óÁ|Á s% y7ø‹n=tã Νßγ÷Ψ ÏΒuρ  ¨Β öΝ©9 óÈ ÝÁ ø)tΡ 

š�ø‹n=tã �   ) 78/ غافر(  
و البته پيش از تو رسوالني را روانه كرديم كـه سرگذشـت برخـي از آنهـا را بـر تـو       «

  .»ايم حكايت كرديم و سرگذشت برخي را بر تو حكايت نكرده
خـدا تمـامي پيـام هـا و      بر ماست كه ايمان داشته باشيم به اينكه پيامبران و فرستادگان

هاي الهي را آن گونه كه خداوند آنان را بدان امر كرده بود، به بندگان خـدا ابـالغ    رسالت
اي كه هيچ يك از كسـاني   كردند و آن را به صورت واضح و روشن تبيين نمودند به گونه

ن كه پيام و رسالت خدا بدانان رسيده، امكان جهل به آن برايش وجـود نـدارد و خـالف آ   
  :فرمايد برايش حالل نيست؛ خداوند متعال مي

� ö≅ yγsù ’ n?tã È≅ ß™”�9 $# āω Î) àX≈n=t7ø9 $# ßÎ7ßϑø9   )35/ نحل (   � #$
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  .»اي جز ابالغ آشكار بر عهده دارند؟ پس آيا پيامبران وظيفه«
� βÎ*sù (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ‾Ρ Î*sù š� ø‹n=tã àX≈n=t7ø9 $# ßÎ7ßϑø9   )82/ نحل (   � #$
  .»برتابند، فقط ابالغ آشكار بر عهده توست پس اگر روي«
� βÎ)uρ çνθ ãè‹ÏÜ è? (#ρ ß‰ tG ôγs? 4 $ tΒuρ ’ n?tã ÉΑθ ß™§�9 $# āω Î) àX≈n=t7ø9 $# ÚÎ7ßϑø9   )54/ نور (   � $#1
  .»جز ابالغ آشكار نيست] حكمي[يابيد و بر پيامبر  و اگر اطاعتش كنيد، هدايت مي«
� (#θ ãè‹ÏÛr& uρ ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# 4 χÎ*sù óΟ çFøŠ©9 uθ s? $ yϑ‾Ρ Î*sù 4’ n? tã $ uΖÏ9θ ß™u‘ àX≈n=t7ø9 $# ßÎ7ßϑø9 $# �   

  )12/ تغابن (  
  .»جز ابالغ آشكار نيست] حكمي[يابيد و بر پيامبر  و اگر اطاعتش كنيد، هدايت مي«

  پيامبران اولوالعزم

ت كـه بغـوي و   شـان روايتـي اسـ    كـه بهتـرين  2راجع به پيامبران اولوالعزم، اقوالي ذكر شـده 
آنـان، نـوح و ابـراهيم و    : اند كه ابن عباس گويد روايت كرده3ديگران از ابن عباس و قتاده

                                                
 .نيامده است) ب(نسخه خطي اين آيه در  -1

قـول هشـتم ايـن    . رسـد  به ده قول مي 393-7/392، »زاد المسير«اين اقوال در نزد ابن جوزي در  -2
است كه همه پيامبران و فرستادگان خدا، اولوالعزم هستند؛ زيرا خداوند رسـولي را مبعـوث نكـرده مگـر     

بـراي جـنس   » من«: ري آن را اختيار كرده، و گويدابن زيد آن را گفته و ابن انبا. اينكه از اولوالعزم است
لباسـهاي  «: »قد رأيت الثياب من الخز، و الجباب مـن القـز  «: گويي است نه براي تبعيض، همچنان كه مي

 »اي؟ هاي ابريشمي را ديده اي، و پيراهن پشمي را ديده

لخطاب سدوسـي بصـري،   او قتاده بن دعامه بن عزيز، حافظ زمان و پيشواي مفسران و محدثان، ابوا -3
او در علوم و ادبيات عربي و غريب و زندگينامـه و انسـاب عربهـا،    . باشد نابينا، از طايفه بكر بن وائل مي

، »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . هجري وفات يافت 117وي به سال . خيلي ماهر و آگاه بود
 .آمده است 132شماره  5ج 
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اينـان در ايـن فرمـوده خداونـد متعـال نـام بـرده        : او گويـد . موسي و عيسي و محمد هستند
  :اند شده

� øŒÎ)uρ $ tΡ õ‹ s{ r& z ÏΒ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# öΝßγs)≈sV‹ÏΒ š�ΖÏΒuρ ÏΒuρ 8yθ œΡ tΛÏδ≡t� ö/ Î) uρ 4 y›θ ãΒuρ  |¤ŠÏãuρ È ø⌠ $# 

zΝtƒó� tΒ �   ) 7/ احزاب(  
هنگامي را كـه از پيـامبران پيمـان گـرفتيم و از تـو و از نـوح و ابـراهيم و        ] ياد كن[و «

  .»موسي و عيسي بن مريم
  :همچنين در اين آيه نامشان ذكر شده است

� tíu�Ÿ° Νä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4œ»uρ ÏµÎ/ %[nθçΡ ü“Ï%©!$#uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) $tΒuρ $uΖøŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t�ö/Î) 

4y›θãΒuρ #|¤ŠÏãuρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ%r& tÏe$!$# Ÿωuρ (#θè%§�x�tGs? ÏµŠÏù �     ) 13/ شوري(  
دين همان را تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بـود، و آنچـه   ] احكام[براي شما از «

كه دين را ] اين بود[ه ابراهيم و موسي و عيسي توصيه نموديم، به تو وحي كرديم و آنچه ب
  .»بر پا داريد و در آن تفرقه نكنيد

هـا   بايد گفت كه تصديق او و پيروي از شـريعت  صاما در خصوص ايمان به محمد 
  .و پيام هايي كه آورده، به طور اجمالي و تفصيلي بر ما واجب است

  شان را برده استايمان به كتابهاي آسماني كه خدا نام

در خصوص ايمان به كتابهاي نازل شده بر پيامبران بايد گفت كه به كتابهاي آسـماني كـه   
خداوند متعال نامشان را در قرآن ذكر كرده يعني تورات و انجيل و زبور، ايمـان داريـم، و   

كـه   ايمان داريم كه خداوند متعال غير از آنها كتابهاي ديگري را بر پيامبرانش نازل كـرده 
  .داند نام و تعدادشان را فقط خدا مي
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و اما ايمان و اقرار به قرآن و تبعيت از آنچه در قرآن آمده، امـري زايـد بـر ايمـان بـه      
پس بر ما واجب اسـت كـه ايمـان داشـته باشـيم بـه اينكـه        . هاي آسماني است ديگر كتاب

نهـا حـق و هـدايت و    هاي نازل شده بر پيامبران خدا از جانب خدا برايشان آمده، و آ كتاب
  :فرمايد خداوند متعال مي. روشنائي و روشنگر و شفا هستند

� (#þθ ä9θè% $̈Ψ tΒ# u «!$$ Î/ !$tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖøŠ s9 Î) !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& #’ n<Î) zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ)uρ t,≈ys ó™Î)uρ 

z>θ à) ÷ètƒuρ ÅÞ$ t6ó™F{$# uρ !$ tΒuρ u’ÎAρ é& 4 y›θ ãΒ 4 |¤ŠÏã uρ !$ tΒ uρ u’ÎAρ é& šχθ–ŠÎ; ¨Ψ9$# ÏΒ óΟ ÎγÎn/ §‘ �     
  )136/ بقره (

ايمان آورديم بـه خداونـد و آنچـه بـر مـا نـازل شـده و آنچـه بـر ابـراهيم و           : بگوييد«
نازل شد و آنچه به موسي و عيسي داده شـد و  ] او[اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان 

  .»به آنچه پيامبران ديگر از جانب پروردگارشان داده شدند
� $Ο !9# ∩⊇∪ ª! $# Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ ÷‘y⇔ ø9 $# ãΠθ •‹s) ø9 $# ∩⊄∪ tΑ ¨“tΡ š� ø‹n=tã |=≈tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ 

$ yϑ Ïj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ tΑ t“Ρ r& uρ sπ1u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ ∩⊂∪  ÏΒ ã≅ ö7s% “W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 tΑ t“Ρ r& uρ tβ$ s% ö� à� ø9 $# �   
  )4- 1/ آل عمران (  

ايـن  . خداست كه هيچ معبودي جز او نيسـت و او زنـده پاينـده اسـت    . م، ميمالف، ال«
كتاب را به حق بر تو نازل كرد كه تصديق كننده كتابهاي پيشين است و تـورات و انجيـل   

  .»را نازل كرد) قرآن(را از پيش نازل كرد كه راهنماي مردم باشد، و فرقان 
� ztΒ# u ãΑθ ß™§�9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹s9 Î)  ÏΒ Ïµ În/   )285/ بقره (   � ‘§
  .»اين پيامبر به آنچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده ايمان دارد«
� Ÿξ sù r& tβρ ã� −/ y‰ tFtƒ tβ# u ö� à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z�≈n=ÏF÷z $# # Z�� ÏWŸ2 �   

  )82/ نساء (  
گر از جانب غير خدا بـود قطعـاً در آن اخـتالف بسـيار     كنند؟ ا آيا در قرآن تدبر نمي«

  .»يافتند مي
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دهند كه خداونـد بـه كتابهـاي آسـماني تكلـم نمـوده و از        و ديگر آياتي كه نشان مي
همچنـين خداونـد   . در اين آيات، اثبات صفت كـالم و علـو هسـت   . اند جانب او نازل شده

  :فرمايد متعال مي
� tβ%x. â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ̈Βé& Zο y‰ Ïn≡uρ y] yè t7sù ª! $# z↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# š Ì�Ïe± u; ãΒ t Í‘É‹Ψ ãΒuρ tΑ t“Ρ r& uρ ãΝßγyè tΒ 

|=≈tG Å3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/1 �   ) 213/ بقره(  

                                                
ابـوداود  : از طريق محمد بن بشار روايت كرده كه او گويد 4048: شماره ابن جرير در تفسير خود به -1

ميـان نـوح و آدم ده قـرن    : طيالسي از همام بن منبه، از عكرمه، از ابن عباس به ما خبر داد كـه او گفـت  
عنـوان  پس از آن اختالف پيدا كردند، آنگاه خداند پيـامبران را بـه    دشان بر دين حق بودن فاصله بود كه همه

%tβ �: اين قرائت عبداهللا نيز هست كه قرائت كـرده : گويدراوي . دهندگان فرستاد رسان و بيم مژده x. â¨$ ¨Ψ9 $# 

Hω Î) Zπ̈Β é& Zοy‰Ïm≡ uρ (#θà�n=tF ÷z $$ sù � »   ــد ــدا كردن ــتالف پي ــاه اخ ــد و آنگ ــد بودن ــي واح ــردم امت ــاكم در . »م ح
اين حديث بنـا بـه   : ت كرده و گويد آن رار رواي... از طريق محمدبن بشار  547-2/546، »المستدرك«

. اند و ذهبي با آن موافقـت نمـوده اسـت    شرط بخاري صحيح است و بخاري و مسلم آن را روايت نكرده
البته ابوداود طيالسي كه نامش سليمان بن داود است بخاري به طـور تعليـق از او روايـت كـرده، و او از     

آمـده   »ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه«نچه كه در آيه با تكيه بر آ »فاختلفوا«لفظ . روايان مسلم است
بر اين اساس كه در آيه مباركه سوره يونس، اين واژه محذوف به صراحت آمـده اسـت   . حذف شده است

$ �: فرمايد آنجا كه مي tΒ uρ tβ% x. â¨$ ¨Ψ9 $# Hω Î) Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïm≡ uρ (#θ à�n=tF ÷z $$ sù � ) و مردم جز يك امـت  «): 19/ يونس
  .»دند، پس اختالف كردندنبو

باشد همچنـان كـه    مي» دين«براساس اين قولي كه از ابن عباس ذكر كرديم، » امت«تأويل : طبري گويد 
  : گويد نابغه ذبياني مي

ــة    ــك ريب ــرك لنفس ــم أت ــت فل   حلف
  

  وهل يـأثمن ذو أمـة وهـو طـائع      
  

در حـالي كـه مطيـع و     سوگند خوردم و شك و ترديدي براي درونت فرو نگذاشتم، و آيا صاحب ديـن «
  .»شود؟ فرمانبردار است، گناه كار مي

پس تأويل آيه فوق براساس معناي گفته اينان، اين است كه مردم امتي جمع شده بـر يـك ملـت و يـك     
دهنـدگان   رسـانان و بـيم   دين بودند، سپس اختالف پيدا كردند آنگاه خداوند پيامبران را بـه عنـوان مـژده   

، از »امـت «شـوند سـپس بـا خبـر دادن از      اعتي است كه بر يك دين جمع مي، جم»األمة«اصل . فرستاد
     :فرمايـد  كند، چون امت بر دين داللت دارد همچنان كه خداوند متعـال مـي   كفايت مي» دين«خبردادن از 
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پـس خـدا پيـامبران را    ] كه به مرور دچار اختالف شدند[يك امت بوند، ] ابتدا[مردم «
  .»به حق نازل كرددهندگان فرستاد و همراه آنان كتابي  رسانان و بيم مژده] به عنوان[

� …çµ ‾Ρ Î)uρ ë=≈tGÅ3 s9 Ö“ƒÌ“ tã ∩⊆⊇∪ āω Ïµ‹Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈t7ø9 $# . ÏΒ È÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿω uρ ôÏΒ  Ïµ Ï� ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴ s? ô ÏiΒ 

AΟŠÅ3 ym 7‰ŠÏΗxq �   ) 42-41/ فصلت(  
ناپذير است، كه هـيچ گونـه بـاطلي نـه از پـيش رو و نـه از        و قطعاً اين كتابي شكست«

  .»از جانب حكيمي ستوده نازل شده است] چرا كه[راه ندارد،  پشت سر به آن
� “t�tƒuρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& zΝù=Ïè ø9 $# ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& š� ø‹s9 Î) ÏΒ š� Îi/ ¢‘ uθ èδ ¨, ys ø9   )6/ سباء ( � #$
دانند كه آنچه از جانب پروردگارت به سوي  اند، مي و كساني كه از دانش بهره يافته«

  .»تتو نازل شده حق اس
� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% Νä3ø? u !$ y_ ×π sà Ïã öθ ¨Β ÏiΒ öΝà6În/ §‘ Ö !$ x� Ï© uρ $ yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰ ÷Á9 $# “Y‰ èδuρ 

×π uΗ÷q u‘uρ tÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 �   ) 157/ يونس(  
اي آمده اسـت و شـفايي    به راستي براي شما از جانب پروردگارتان موعظه! اي مردم«

  .»ت و رحمتي براي مؤمنانهاست و هداي براي آنچه در دل
� ö≅ è% uθ èδ š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖtΒ# u ” W‰ èδ Ö !$ x� Ï© uρ �   ) 44/ فصلت(  
  .»اند، هدايت و درمان است براي كساني كه ايمان آورده] كتاب[اين : بگو«
� (#θ ãΖÏΒ$ t↔sù «! $$ Î/  Ï&Î!θ ß™u‘uρ Í‘θ ‘Ζ9 $# uρ ü“Ï% ©!$# $ uΖø9 t“Ρ r& �   ) 8/ تغابن(  
  .»ايم ايمان بياوريد او و نوري كه فرو فرستادهپس به خدا و رسول «

  .امثال اينها در قرآن زيادند
*** 

                                                                                                                     
� öθ s9 uρ u!$ x© ª! $# öΝ à6 n=yèyf s9 Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïn≡ uρ � ) ي واحـد قـرار   خواست شما را امت  و اگر خدا مي«): 48/ مائده

 .باشد از آن اهل يك دين و يك ملت ميمنظور . »داده بود
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معترفين، ولـه   قونسمی أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ماداموا مبا جاء به النبی «: قوله
  .»بکل ما قال وأخرب مصدقين

 صر ناميم مادام كه به آنچـه پيـامب   ي خود را مسلمان و مؤمن مي  و اهل قبله«: ترجمه
  .»آورده، اعتراف و اقرار كنند و آنچه را كه گفته و خبر داده، تصديق نمايند

  اند اهل قبله، مسلمان و مؤمن
من صلّی صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأکل ذبيحتنا، «: فرمودنـد  صرسول خـدا  : شرح عبارت

قبله ما رو كند  هر كس نماز ما را به جاي آورد و به«: »1فهو املسلم، له ما لنا وعليه ما علينا
با ايـن   :طحاوي . »و ذبيحه ما را بخورد، او مسلمان است، و حقوق و واجبات ما را دارد

كند كه اسالم و ايمان يكـي اسـت و مسـلمان بـا ارتكـاب گنـاه        كالم به اين نكته اشاره مي
  .شود مادام كه آن را حالل نداند، از دايره اسالم خارج نمي

كند و رو به قبلـه مـي كنـد هـر      است كه ادعاي اسالم مي كسي »أهل قبلتنا«منظور از 
 صچند از اهل هواهاي نفساني يا از اهل معاصي باشد مادام كه چيزي از رسـالت پيـامبر   

: در ضمن شرح گفتـه طحـاوي  ) ايمان و اسالم(سخن درباره اين دو مفهوم . تكذيب نكندرا 
» كنـيم  ا حالل ندانسته، تكفير نميو كسي از اهل قبله را به خاطر ارتكاب گناهي كه آن ر«

  .خواهد آمد. »و اسالم و ايمان، يكي است و اهل آن در اصل آن برابرند«: و گفته او
*** 

  :»وال خنوض فی اهللا، والمناری فی دين اهللا«: قوله
رويـم و در ديـن خـدا جـدال و سـتيزه       دربـاره ذات خـدا بـه فكـر فـرو نمـي      «: ترجمه

  .»كنيم نمي

                                                
مـن صـلي صـالتنا،    «: از طريق روايت انس با اين لفـظ آن را آورده اسـت    391: بخاري به شماره -1

: »واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة اهللا وذمة رسوله، فال تخفـروا اهللا فـي ذمتـه   
از ما را به جاي آورد و به قبله ما رو كند و ذبيحه ما را بخورد، او مسلماني اسـت كـه عهـد    هر كس نم«

 .تخريج آن قبالً ذكر شد. »براي او است، پس عهد خدا را نشكنيد صخدا و پيامبر 
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بـه دسـت كشـيدن از كـالم باطـل متكلمـان و مـذمت و         :ي طحـاو : شرح عبارت
  :زنند كند؛ زيرا آنان راجع به خدا بدون علم و دليل حرف مي نكوهش علمشان اشاره مي

� β Î) tβθ ãè Î7−Ftƒ āωÎ) £©à9 $# $ tΒuρ “uθ ôγs? ß§à�Ρ F{ $# ( ô‰ s) s9 uρ Νèδu !%ỳ ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“y‰ çλù; $# �   
  )23/ نجم (  

كننـد، در حـالي كـه از سـوي      ان و هواي نفـس خـويش پيـروي نمـي    آنان جز از گم«
  .»پروردگارشان هدايت برايشان آمده است

براي كسي سزاوار نيست كه چيزي دربـاره ذات  : نقل است كه گفت :از ابوحنيفه 
برخـي از  . خدا بگويد، بلكه بايد او را به آنچه خودش بدان توصيف كـرده، متصـف كنـد   

هـر كـس كـه او را بـه شـناخت خـود از طريـق        : فرمايد سبحان مي خداوند: گويند علما مي
ام و هر كس كه حقيقت ذاتـم   ها و صفات خويش ملزم نمودم، او را به ادب ملزم نموده نام

ام، پس ادب يا هالكت و زيان  را برايش آشكار كردم، او را به هالكت و زيان ملزم نموده
كند، اين است كه وقتي خداوند سـبحان   يد ميآنچه اين امر را تأي. شان انتخاب كن را يكي

ذات خويش را براي كوه آشكار كرد، كوه نرم و خُرد شد و بر عظمت ذات خدا ثابـت و  
  .بسط دادن به سخن با وجود حق، ترك ادب است: گويد مي1شبلي. استوار نشد

ق به اين معناست كه با اهل ح» كنيم و در دين خدا جدال و ستيزه نمي«: گفته طحاوي
جـوئي و انحـراف    گرايان به وسيله القاي شبهات اهل اهواء بـر آنـان بـه قصـد سـتيزه      و حق

                                                
» أشروسنه«اصليتش از شبليه، روستايي از روستاهاي . دلف بن جحدر شبلي بغدادي است: او ابوبكر -1

» موفـق «دار  شبلي، ابتدا پـرده . محل تولدش، سامراء است. باشد گ واقع در پشت سمرقند ميشهري بزر
آنگاه توبه كرد و با جنيـد  . داري را رها كرد و در مجلس برخي از صالحان حضور يافت بود، سپس پرده

د، و او فقيه و عارف بـه مـذهب مالـك بـو    : گويد اش مي امام ذهبي درباره. و ديگر صالحان همنشين شد
ها و پندهايي دارد، اما دچـار خشـكي    گفت، و او سخنان و حكمت حديث را از افرادي نوشت و شعر مي

وي بـه سـال   . مغز شد از اين رو چيزهايي كه در آن تكبر و فخرفروشي بود مي گفت كه از وي بعيد بود
 .است آمده 370-15/367، »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . هجري وفات يافت 334
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كنيم، چون اين نوعي فراخواندن به سوي باطل و دگرگون ساختن حـق و   آنان، ستيزه نمي
  .باشد از بين بردن دين اسالم مي

*** 

وح األمين، فعلّمه سيد والجنادل فی القرآن، ونشهد أنه کالم رب العاملين، نزل به ر«: قوله 
املرسلين صلی اهللا عليه وعلی آله أمجعين وهو کالم اهللا تعالی، اليساويه شـیء مـن کـالم    

  .»املخلوقين، والنقول خبلقه، وال خنالف مجاعة املسلمين
دهيم كه قرآن، كالم پروردگار  كنيم و گواهي مي راجع به قرآن مجادله نمي«: ترجمه

آن را فـرو فرسـتاده و آن را بـه سـيد المرسـلين؛      ) جبرئيـل (ن جهانيان است كه روح األمـي 
قرآن، كالم خداوند متعال است كه هيچ چيز از كالم انسانها بـا  . آموخته است صمحمد 

كند، و مـا قائـل بـه خلـق قـرآن نيسـتيم، و بـا جماعـت مسـلمانان مخالفـت            آن برابري نمي
  .»كنيم نمي

  :نهي از مجادله و ستيز راجع به قرآن
، احتمـال  »كنـيم  راجع به قـرآن مجادلـه نمـي   «: »والجنادل فی القرآن«عبارت  :عبارت شرح

گوييم مثل آنچه كه منحرفـان و   دارد كه منظورش اين باشد كه ما درباره قرآن چيزي نمي
اند و به سبب آن اختالف پيدا كردند، و به وسيله باطـل مجادلـه كردنـد تـا      اهل كژي گفته

قرآن كالم پروردگـار جهانيـان اسـت كـه روح     «: گوييم ند، بلكه ميحق را با آن از بين ببر
  .تا آخر كالمش» ...آن را فرو فرستاده است ) جبرئيل(األمين 

هـاي ثابـت مجادلـه     مـا راجـع بـه قرائـت    : و احتمال دارد كه منظورش ايـن باشـد كـه   
ايـن دو  هـر يـك از   . خـوانيم  كنيم بلكه قرآن را به هر چه كه ثابت و صحيح شده، مي نمي

كنـد، آنجـا كـه از عبـداهللا بـن       معنا، درست است و روايت زير، معناي دومي را تأييـد مـي  
اي خوانـد كـه از رسـول خـدا      از مردي شنيدم كـه آيـه  : روايت است كه گويد سمسعود 

شنيدم كه خالف آن را قرائت مي نمود، از اين رو دستش را گرفتم و او را بـه پـيش    ص
آثار ناخوشايندي از اين كـار   صدر چهره پيامبر . برايش باز گفتمپيامبر بردم و جريان را 

کالکما حمسن، والختتلفوا، فإنّ من کان قبلکم اختلفوا «: مشاهده كردم، آن حضـرت فرمـود  
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اختالف و ستيزه نكنيـد، چـون افـراد پـيش از     . هر دوي شما نيك قرائت كرديد«: »فهلکوا
  1.مسلم آن را روايت كرده است. »شما اختالف كردند در نتيجه نابود شدند

كنندگان حقـي را كـه طـرف     از اختالفي نهي كرد كه هر يك از اختالف صپيامبر 
علـت   صمقابل داشت، انكار كرد زيرا هر كدام از دو قاري قرائتش خوب بـود و پيـامبر   

نهي از اختالف و ستيزه را چنين آورد كه امتهاي پيش از ما اختالف و ستيزه كردنـد و بـه   
ايـن امـت را   : گفت سبه عثمان  سبه همين خاطر حذيفه . ب آن هالك و نابود شدندسب

پـس عثمـان   . 2درياب تا همانند اختالف امتهاي پيشين، در امر قرائت اخـتالف پيـدا نكننـد   
در . انـد  امت را بر كلمه واحد جمع گردانيد، و آنان از اجتماع و اتفاق بر گمراهي معصـوم 

ب يا انجامِ حرام نبود، چون قرائت قرآن بر هفت قرائـت، جـايز   اين كارِ عثمان، ترك واج

                                                
آن را  456و  412، 1/393، »المسـند «؛ احمـد در  5062و  3476، 2410: هـاي  بخاري به شـماره  -1

نسـائي هـم در   . اين حديث در صحيح مسلم نيست آن گونه كـه شـارح پنداشـته اسـت    . اند روايت كرده
 .آمده، آن را روايت كرده است 152، ص 7، ج »التحفة«آن گونه كه در » الكبري«

از طريق موسي بن اسماعيل، از ابـراهيم بـن سـعد، از ابـن      4987: صحيح خود به شماره بخاري در -2
شهاب آن را روايت كرده كه انس بن مالك براي او نقل كرد كه حذيفه بن يمان پيش عثمان آمـد ـ او در   

يفـه  آن وقت در فتح ارمنستان و آذربايجان همراه با اهل عراق با اهل شام مبارزه مـي كـرد ـ آنگـاه حذ    
بـه داد ايـن امـت    ! اي امير مؤمنان: اختالف مردمان را در امر قرائت به وحشت انداخت و به عثمان گفت

آنگاه عثمان كسي را نزد . برس پيش از آنكه راجع به قرآن همانند يهوديان و مسيحيان اختالف پيدا كنند
بـرداري كنـيم    ك مصحف نسخهحفصه فرستاد كه تمامي صحيفه را براي من ارسال كن تا همه آن را در ي

آنگاه عثمان به زيد بـن  . ها را براي عثمان فرستاد حفصه هم آن صحيفه. گردانيم سپس آنها را به تو بر مي
هـا   ثابت و عبداهللا بن زبير و سعيد بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور داد كه همه مصحف

هـر گـاه   : عثمان به سه فرد قريشي گفت. ر را كردندبرداري كنند آنان هم اين كا را در يك مصحف نسخه
شما و زيد بن ثابت در چيزي اختالف نظر داشتيد، آن را به زبان قريش بنويسيد، چـون قـرآن بـه زبـان     

. بـرداري كردنـد   ها را در مصاحف نسخه آنان اين كار را كردند تا اينكه همه صحيفه. آنان نازل شده است
برداري كرده بودند بـه هـر    عثمان مصحفي را از آنچه نسخه. فصه برگرداندها را به ح سپس عثمان صحيفه

 .هاي قرآني ديگر سوزانده شوند ها و مصحف اي فرستاد و دستور داد كه تمامي صحيفه منطقه
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و رخصتي از جانب خداوند متعال است و واجب نيست، و به آنان اختيار داد كـه قـرآن را   
  .گزينند، بخوانند با هر قرائتي كه بر مي

ها نص واجبـي بـر آنـان نبـود، بـه همـين خـاطر مصـحف          همان طور كه ترتيب سوره
امـا ترتيـب آيـات    . دارد غير از ترتيب مصحف عثماني و مصـحف ديگـران  عبداهللا ترتيبي 

اي را بـر آيـه ديگـر مقـدم      پس آنان آيـه . ها، ترتيبي است كه بر آنها نص آمده است سوره
. ها كه آنها را پـس و پـيش كردنـد    برخالف سوره. ننمودند و آيات را پس و پيش نكردند

كننـد   ف جمع نشوند، اختالف پيدا مـي پس وقتي صحابه ديدند كه اگر امت بر يك مصح
ايـن قـول جمهـور    . شوند، از ايـن رو صـحابه امـت را بـر آن جمـع كردنـد       و فرقه فرقه مي

  .اند و ديگران اين را گفته1ابن جرير. دانشمندان و قاريانِ سلف صالح است
گانه در صدر اسالم بود، چـون   هاي هفت رخصت در قرائت: گويند برخي از علما مي

پـس وقتـي زبانشـان بـا     . بر يك قرائت در ابتدا بر آنان كاري سخت و دشوار بودمحافظت 
قرائت عادت و انس گرفت و اتفاقشان بر يك قرائت بر آنان آسـان بـود، چـون ايـن كـار      

  .برايشان سازگارتر است، از اين رو بر يك قرائت اجماع نمودند
هـاي   شـتمل بـر قرائـت   گروهي از فقهاء و متكلمين بر اين باورند كه مصحف قـرآن م 

، در حـالي  2هاي هفتگانه اهمـال شـود   هفتگانه است، چون جايز نيست كه چيزي از قرائت
بـه پاسـخ ايـن    . انـد  ها اتفـاق كـرده   كه علما بر نقل مصحف عثماني و ترك ديگر مصحف

                                                
 .مراجعه كنيد 59-1/56، »جامع البيان«به  -1

هـاي   ه راجـع بـه قرائـت   علمـاي گذشـت  : به نقل از ابوشامه آمده است 30-9/29، »فتح الباري«در  -2
هـا در مصـحفي كـه امـروزه در      اند كه آيا اين قرائت نظر داشته هفتگانه كه قرآن با آن نازل شده، اختالف

يعنـي  (آوري شده يا در اين مصحف تنها يك قرائت هست؟ باقالني به حالت اول  اختيار مردم است، جمع
گـرايش داشـته، و طبـري و    ) مـردم اسـت   ها در مصحفي كه امروزه در اختيـار  جمع شدن تمامي قرائت

، )يعني بودن يك قرائت در مصحفي كـه امـروزه در اختيـار مـردم اسـت     (جماعتي از علما به حالت دوم 
 .شود و به اين قول تكيه و عمل مي. تصريح نموده اند
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مطلب اشاره شد و آن اين بود كه اين كار جـايز اسـت نـه واجـب يـا اينكـه منسـوخ شـده         
  .است

از ابن مسعود نقل كرده كه او قرائت را به معنا جـايز دانسـته، بـه او دروغ     اما هر كس
به قراء نگاه كردم ديدم كـه قرائتشـان نزديـك بـه هـم اسـت و       : نسبت داده، او فقط گفت

» تعـال «و ) روي آور(» أقبـل «و ) بشـتاب (» هلّـم «: همانند اين است كه يكي از شـما بگويـد  
ختـه شـده ـ يـا آن گونـه كـه گفتـه اسـت ـ قـرآن را           ، پس آن گونـه كـه بـه شـما آمو    )بيا(

  1.بخوانيد
و خداوند متعال به ما دستور داده كه با اهل كتاب به شيوه نيكوتر مجادلـه كنـيم مگـر    

اند، پس مناظره با اهل قبله چگونه  بايد باشد؟ چون اهـل   كساني كه ظلم و ستم پيشه كرده
جايز نيست كه با كسـاني از اهـل قبلـه كـه     قبله به طور كلي بهتر از اهل كتاب هستند، پس 

اند جز به شيوه نيكوتر مناظره كرد، و هر گاه يكي از افراد اهل قبلـه   ظلم و ستم پيشه نكرده
به خطا رفت، پيش از آنكه حجت بر او اقامه شود، به او كافر گفته نمي شـود؛ حجتـي كـه    

نـد متعـال از خطـا و    و خداو. به كفر هر كس كه آن را ترك كند، حكم كـرد  صپيامبر 
به همين خاطر سلف صالح اهل اهـواء را نكـوهش   . 2نظر كرده است نسيانِ اين امت صرف

                                                
طريـق  از سـه   868: به شماره» المعجم الكبير«؛ و طبراني در 48: به شماره» جامع البيان«طبري در  -1

ام  و ديـدم كـه    عبداهللا گفت كه من به قرائت گوش داده: اند كه شقيق گفت از اعمش، از شقيق روايت كرده
آنان نزديك به هم هستند، پس آن گونه كه به شما آموخته شده، قرائت كنيد، از موشـكافي پرهيـز كنيـد،    

 .اسناد آن صحيح است. بشتاب و بيا: چون اين مانند گفتار يكي از شماست

اوزاعي از عطاء، از ابـن  : از طريق وليد بن مسلم روايت كرده كه او گويد  2045: ابن ماجه به شماره -2
إن اهللا وضع عن أمتي الخطـأ والنسـيان   «: براي ما نقل كرد كه آن حضرت فرمودند صعباس از پيامبر 

. »امت من برداشـته اسـت   همانا خدا خطا و فراموشي و آنچه بر آن اجبار شود از«: »وما استكرهوا عليه
اين اسناد در صـورتي كـه از انقطـاع سـالم بمانـد،      : گويد مي 131ورقه » مصباح الزجاجة«بوصيري در 

بشـر بـن بكـر تنيسـي از اوزاعـي، از      : گويد مي» األطراف«مزي در . صحيح است اما ظاهراً منقطع است
نيست كه افتادن راوي كار وليد بن مسـلم   عطاء، از عبيد بن عمير، از ابن عباس آن را روايت كرده و بعيد

؛ 7/356روايت بشر بن بكر تنيسي، متصل است كه بيهقي در سـنن خـود،   . كرد باشد، چون او تدليس مي
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توضـيح  . باشد  ي برخورد با آنان مي اند كه شمشير آخرين مرحله كرده و خاطرنشان ساخته
معتقـديم كـه جماعـت، حـق و     «: بيشتر در اين خصوص هنگـام شـرح ايـن گفتـه طحـاوي     

  .خواهد آمد» ه، انحراف و عذابدرست است و تفرق
، سخن در »دهيم كه قرآن كالم پروردگار جهانيان است و گواهي مي«: گفته طحاوي

و قرآن كـالم خداسـت كـه بـدون آنكـه كيفيـت       «: اين باره ضمن شرح اين گفته طحاوي
  .گفته شد» قولي آن معلوم باشد، از خدا صادر شده است

. منظـور از روح األمـين، جبرئيـل اسـت    » سـتاد كه روح األمين آن را فـرو فر «: عبارت
بدين خاطر روح ناميده شده كه حامل وحي به سوي پيامبران از ميان بشر اسـت كـه در آن   

  : فرمايد و او به راستي امين است؛ خداوند متعال مي. حيات قلبهاست
� tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ßÏΒF{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7Î7ù=s% tβθ ä3 tG Ï9 zÏΒ t Í‘É‹Ζßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡ Î=Î/ <c’ Î1 t� tã 

&Î7•Β �   ) 195-193/ شعرا(  
بـه زبـان   . دهنـدگان باشـي   روح األمين آن را نازل كرده است، بر قلب تـو، تـا از بـيم   «

  .»عربي روشن
  :فرمايد در جاي ديگر مي

� …çµ ‾Ρ Î) ãΑ öθ s)s9 5Αθ ß™u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊇∪ “ÏŒ >ο §θ è% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä¸ ö� yè ø9 $# &Å3tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$ sÜ •Β §ΝrO &ÏΒr& � 
  )21-19/ تكوير (  

نيرومندي كـه نـزد خداونـد    ) جبرئيل(اي ارجمند است  قطعاً اين قرآن سخن فرستاده«
  .»عرش، منزلت وااليي دارد، در آنجا فرمان روا و امين است

  :اين وصف جبرئيل بود برخالف اين آيه
� …çµ ‾Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊆⊃∪ $ tΒuρ uθ èδ ÉΑ öθ s) Î/ 9� Ïã$ x© �   ) 41-40/ حاقه(  

                                                                                                                     
، »شـرح معـاني اآلثـار   «؛ و طحاوي در 171-4/170؛ دارقطني، 1/270، » المعجم الصغير«طبراني در 

آن را صحيح  2/198» المستدرك«و حاكم در  1498: هاند و ابن حبان به شمار آن را روايت كرده 2/56
 .اند و ذهبي هم با آن موافقت كرده است دانسته
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  .»و آن گفتار يك شاعر نيست. اي بزرگوار است قطعاً گفتار فرستاده] قرآن[اين «
  .است صچون فرستاده در اينجا منظور محمد 

، تصـريح كـرده كـه جبرئيـل ايـن      »پس آن را به سرور فرستادگان آموخـت «: عبارت
ر قرامطه و ديگـران را كـه معتقـد بودنـد قـرآن      آموخته است تا پندا صقرآن را به پيامبر 

  1.تصور آن در درون پيامبر از راه الهام بود، باطل سازد
، »كنـيم  و قائـل بـه خلـق آن نيسـتيم و بـا جماعـت مسـلمانان مخالفـت نمـي         «: عبارت

هشداري است كه هر كس قائل به خلق قرآن باشد، با جماعت مسـلمانان مخالفـت كـرده    
انـد كـه قـرآن كـالم حقيقـي خداسـت و        ين امـت همگـي متفـق   است، چون سلف صالح ا

به طور مطلـق اسـت،   » كنيم و با جماعت مسلمانان مخالفت نمي«: بلكه گفته. مخلوق نيست
انـد، مخالفـت    يعني ما با جماعت مسلمانان در تمامي آنچه كه بر آن اتفاق و اجماع نمـوده 

  .»بدعت استكنيم؛ زيرا مخالفت با آنان، انحراف و گمراهي و  نمي
*** 

ال يضر مع اإليمان : وال نکفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ما مل يستحله، وال نقول« :قوله
  .»ذنب ملن عمله

و هيچ يك از اهل قبله را به خاطر ارتكاب گناهي كه آن را حـالل ندانسـته،   «: ترجمه
  .»ندارد گوييم كه همراه ايمان، ارتكاب گناه ضرري البته نمي. كنيم تكفير نمي

  .تكفير مسلمان به خاطر ارتكاب گناهي كه آن را حالل ندانسته اند، جايز نيست
: منظور از اهل قبله، كساني است كه ذكرشان رفـت، آنجـا كـه گفـت    : شرح عبارت

. »نـاميم  ي خـود را مسـلمان و مـؤمن مـي      و اهل قبلـه «: »ونسمی أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين«
دود بودن اعتقاد خوارج كه قائل به تكفير مسلمانان به خاطر با اين سخن به مر :طحاوي 

  .كند ارتكاب هر گناهي هستند، اشاره مي
ـ باب تكفير و عدم تكفير، بـابي اسـت كـه فتنـه و     ! بدان ـ خدا بر تو و بر ما رحم كند  

محنت و اختالف و تفرق در آن زياد بوده و اهواء و آراي متنوعي در آن وجـود داشـته و   
                                                

 .مراجعه كنيد 206-204-10، »درء تعارض العقل و النقل«به  -1
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هـا و   مردمان در آن، در جـنس تكفيـر صـاحبان گفتـه    . اند يك متعارض و متناقض ادله هر
عقايد باطل و مخالف حقي كه خداوند، پيامبرش را با آن مبعـوث كـرده، بـر دو طـرف و     

باشند؛ و اين اختالف از جنس اخـتالف در تكفيـر مرتكبـان گناهـان كبيـره       يك وسط مي
  .است

يعني تكفير را به طور عـام  . كنيم له را تكفير نميهيچ يك از اهل قب: گويند اي مي عده
دانند كه در ميان اهـل قبلـه انسـانهاي منـافق وجـود دارنـد؛        كنند با وجودي كه مي نفي مي

و در ميـان منـافقين   . كساني كه از يهود و نصارا نسبت به قرآن و سنت و اجمـاع كافرترنـد  
نسبت به قرآن و سنت و اجمـاع  كساني هستند كه در حد توانشان برخي از كفر خويش را 

  .كنند كنند در حالي كه به بر زبان آوردن شهادتين تظاهر مي آشكار مي
به عالوه، ميان مسلمانان هيچ اختالفي نيست كه اگر كسي واجبات آشكار و متواتر و 
محرمات آشكار و متواتر و مانند آنها را انكار نمايد، در اين صـورت از وي توبـه خواسـته    

. شـود  اگر توبه كرد چه خوب و اگر توبه نكرد، به عنوان كافر و مرتـد كشـته مـي   شود  مي
بـا  » السـنة «در كتـاب  1زمينه نفاق و ارتداد، بدعت و فسق و فجور است، همچنان كه خالل

همانا كساني كه از همه مـردم،  : نسبت داده كه وي گويد2سند خويش به محمد بن سيرين
هستند، و او معتقد بود كه اين آيه درباره آنان نازل شـده   شوند، اهل اهواء تر مرتد مي سريع
  : است

                                                
ها، ابوبكر احمد بن محمد بـن هـارون بـن يزيـد      او امام و عالمه و حافظ و فقيه، شيخ و عالم حنبلي -1

، »سير أعـالم النـبالء  «شرح حالش در كتاب . هجري وفات يافت 310وي به سال  .بغدادي، خالل است
 .آمده است 14/297

حديثش در صـحاح و  . باشد او امام و شيخ االسالم ابوبكر انصاري، برده آزاد شده انس بن مالك مي -2
ـ    ه و عـالم و  سنن و مسانيد موجود است، او ـ بر اساس آنچه كه طبري وي را توصيف كرده ـ انساني فقي

او . احاديث زيادي را روايت كرده و به شهادت اهل فضل انساني صادق و راستگو بـود . وارع و اديب بود
 622-4/606، »سـير أعـالم النـبالء   «شرح حالش در كتاب . هجري درگذشت 110به سال . حجت بود
 .آمده است
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 Íν Î�ö� xî � ) 68/ انعام(  
، از آنـان روي  كنند پرگويي مي] به سوء نيت[و چون كساني را ببيني كه در آيات ما «

  .»برتاب تا به سخني غير از آن پردازند
ما هـيچ يـك   : كردند كه به طور مطلق بگويند به همين خاطر بسياري از ائمه امتناع مي

اهـل قبلـه را بـه    : گفتنـد  بلكـه مـي  . كنـيم  از اهل قبله را به خاطر ارتكاب گناهي تكفير نمي
و ميـان نفـي   . كننـد  رج اين كار را ميكنيم آن گونه كه خوا خاطر ارتكاب گناه تكفير نمي
انـد تـا عقيـده خـوارج كـه       آنان نفي عموم را به كار برده. اند عام و نفي عموم فرق گذاشته

  .كردند، نقض نمايند اهل قبله را به خاطر هر گناهي تكفير مي
. مقيد كـرده اسـت  » مادام كه آن را حالل نداند«با عبارت  :به همين خاطر طحاوي 

اشاره به اين مطلب اسـت كـه منظـورش از ايـن نفـي      » ام كه آن را حالل نداندماد«عبارت 
عام، براي هر گناهي، يعني گناهان عملي نه علمي است، و در اين اشـكال و ايـراد هسـت،    
چون شارع از مكلف در مسائل عملي به مجرد عمل بدون علم و در مسائل علمي به مجرد 

ل تنها محدود به عمل جوارح نيسـت بلكـه عمـل    علم بدون عمل اكتفا نكرده است، و  عم
مگـر  . قلب اصل و ريشه عمل جوارح است و اعمال جوارح تابع و پيرو اعمال قلـب اسـت  

  .به معناي يعتقده و مانند آن باشد» يستحله«اينكه 
تـا آخـر   . ... »گوييم كـه همـراه ايمـان، ارتكـاب گنـاه ضـرري نـدارد        و نمي«: عبارت

همراه ايمان، گناه ضرري ندارد همان : گويند ئه، چون آنان ميكالمش، ردي است بر مرج
مرجئه و خوارج درست نقطه مقابل هـم هسـتند؛   . طور كه همراه كفر، طاعت سودي ندارد

اي تكفيـر   مسلمان را به خاطر ارتكاب هر گناهي يا هر گناه كبيـره : گويند چون خوارج مي
رود، پـس   خاطر ارتكاب گناه كبيره از بين ميايمان فرد به : گويند كنيم و معتزله نيز مي مي

چنـين فـردي از   : گوينـد  ولـي خـوارج مـي   . ماند در اين صورت چيزي از ايمانش باقي نمي
از دايـره ايمـان   : گوينـد  گردد، و معتزله مـي  شود و داخل دايره كفر مي دايره ايمان خارج مي
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و بـا قائـل   . منـزلتين اسـت  گردد و اين منزلـة بـين    شود ولي داخل دايره كفر نمي خارج مي
  .اند شان به خروج وي از دايره ايمان، جاودانه بودن در دوزخ را برايش واجب دانسته شدن

گوينـد   هايي از اهل كالم و فقه و حديث، اين رأي را در خصوص اعمـال نمـي   گروه
ولي در خصوص مسائل اعتقادي بدعي هر چند صاحب آن، تأويل و توجيهي بـراي خـود   

شود،  هر كس قائل به اين رأي باشد، كافر مي: گويند د، معتقد به آن هستند و ميداشته باش
نهنـد يـا قائـل بـه      و ميان مجتهدي كه به خطا رفته و غيرمجتهدي كه به خطا رفته فرقي نمي

اشكاالت و ايرادات زيادي بر ايـن افـراد در ايـن اثبـات عـام      . كافربودن هر مبتدعي هستند
متواتر بر اين مطلب داللت دارند كـه هـر كـس در قلـبش بـه       شود، چون نصوص وارد مي

نصـوص وعـدي كـه اينـان بـدان      . آيـد  اي ايمان باشد، از دوزخ بيرون مـي  اندازه مثقال ذره
نماينـد،   نمايند با نصوص وعيدي كه آنان بدان اسـتناد و اسـتدالل مـي    استناد و استدالل مي

  .اند متعارض
ر مفصـل و مشـروح آمـده و برخـي از آن در     سخن درباره وعيد در جاي خود به طـو 

و اهل كبائر در صورتي كه موحد از دنيـا رفتـه باشـند، در    «: ضمن شرح اين گفته طحاوي
  .، خواهد آمد»مانند دوزخ تا ابد نمي

اند، چون فردي در ظـاهر و بـاطن    ها از اين جنس بدعت: منظور در اينجا اين است كه
به خطا رفته است حاال اين فرد يا مجتهد است و يـا  مؤمن است ولي تأويلي كرده و در آن 

رود مگر اينكه  همانا ايمانش به خاطر آن از بين مي: شود پس گفته نمي. گرِ گناهكار افراط
و . بلكه اين گفته از جنس عقيـده خـوارج و معتزلـه اسـت    . دليلي شرعي بر آن داللت كند

روي اسـت، و آن هـم    همـان ميانـه   شود، صد البته عدل و انصاف كافر هم نمي: گوييم نمي
ص اقوال باطل و مبتدع و حرامي كه در بردارنده نفي چيزي اسـت كـه پيـامبر    : اين است

آن را نفـي نمـوده، يـا     صآن را اثبات نموده يا دربردارنده اثبات چيزي است كـه پيـامبر   
هـي از  از آن نهـي كـرده، و يـا دربردارنـده ن     صدربردارنده امر به چيزي است كه پيامبر 

شـود و   به آن امر كرده است، سخن حق در اين باره گفتـه مـي   صچيزي است كه پيامبر 
گردد كه اين  شود و روشن مي اند براي او ثابت مي وعيدي كه نصوص بر آن داللت نموده
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همچنـان كـه وعيـد دربـاره ظلـم در      . شود شان، كافر گفته مي اقوال كفر است و به گوينده
شود و همچنان كه بسياري از مشاهير اهل سنت قائل به تكفير كساني  جانها و مالها ذكر مي

شـود، و نسـبت    اند و معتقدند كه خداوند در آخرت ديده نمي هستند كه قائل به خلق قرآن
: نقـل اسـت كـه او گفـت     :از ابويوسف . ها قبل از وقوعشان علم ندارد به اشياء و پديده

كه به اين اتفاق رسيديم كه هر كس قائل بـه خلـق   مدتي با ابوحنيفه مناظره كردم تا جايي 
  1.قرآن باشد، كافر است

بزرگترين گناه و سركشي اين است كه بر شخص معيني گواهي داده شود كه 
  :بخشايد خداوند او را نمي

دهيد كـه او از اهـل وعيـد و كـافر      آيا گواهي مي: اما گر راجع به شخص معيني گفته شود
دهيم مگر به كاري كه شـهادت و   ه ما به چيزي گواهي نمياست؟ در جواب بايد گفت ك

گواهي با آن جايز باشد؛ زيرا بزرگترين گناه و سركشي اين اسـت كـه بـر شـخص معينـي      
كند، بلكه خداوند او را تا  بخشايد و به او رحم نمي گواهي داده شود كه خداوند او را نمي

بـه همـين خـاطر    . س از مرگ استسازد، چون اين حكم كافر پ ابد در دوزخ ماندگار مي
را آورده و در آن از » النهي عن البغي«باب » كتاب األدب«ابوداود در سنن خود در مبحث 

                                                
احمـد بـن   : كرده كـه وي گويـد   از طريق ابن ابي حاتم آن را روايت 140ص » العلو«امام ذهبي در  -1

شـش مـاه بـا    : ابويوسـف گفـت  : محمد بن مسلم از علي بن حسن كراعي براي ما نقل كرد كـه او گفـت  
. باشـد  ابوحنيفه مناظره كردم و نهايتاً به اين اتفاق رسيديم كه هر كس بگويد، قرآن مخلوق است، كافر مي

بن احمد بن عبدالرحمن بن عبـداهللا دشـتكي، از   از طريق عبداهللا  251ص » األسماء و الصفات«بيهقي در 
يك سال تمام با ابوحنيفه  صحبت : گفت از ابويوسف قاضي شنيدم كه مي: پدرش روايت كرده كه او گفت

قرآن مخلوق است، «: كردم كه آيا قرآن مخلوق است يا نه؟ نهايتاً به اين اتفاق رسيديم كه هر كس بگويد
همچنين بيقهي از طريق محمد بن ايـوب  . اند راويان اين روايت همگي ثقه :گويد بيهقي مي. »باشد كافر مي

آيـا  : از ابويوسف سؤال كردم و گفتم: گفت از محمد بن سابق شنيدم كه مي: رازي روايت كرده كه او گفت
او آيـا  : آنگـاه گفـتم  . معاذ اهللا، نه او اين اعتقاد را داشت و نه من: ابوحنيفه قائل به خلق قرآن بود؟ گفت

معاذ اهللا نه او عقيده جهم در اين زمينه را داشت و نـه  : عقيده جهم در اين زمينه را داشت؟ ابويوسف گفت
 .اند راويان آن ثقه: گويد بيهقي مي. من
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: گفـت  شنيدم كه مي صاز رسول خدا : حديثي را روايت كرده كه او گفت سابوهريره 
ادة، فکان کان رجالن فی بنی إسرائيل متواخيين، فکان أحدمها يذنب، واآلخر جمتهد فی العب«

. أقصر، فوجده يوماً علی ذنب، فقال له، أقصر: اليزال اتهد يری اآلخر علی الذنب، فيقول
واهللا اليغفر اهللا لک، أو اليدخلک اجلنة، فقـبض  : خلنی وربی، أبعثت علی رقيباً؟ فقال: فقال

کنت علی ما فـی   أکنت بی عاملاً؟ أو: أرواحهما، فاجتمعا عند رب العاملين، فقال هلذا اتهد
دو «: »اذهبوا به إلی النار: اذهب فادخل اجلنة برمحتی، وقال لآلخر . يدی قادراً؟ وقال للمذنب

كرد و ديگري مشـغول عبـادت    يكي شان گناه مي. نفر از بني اسرائيل برادر همديگر بودند
دسـت   از گنـاه : گفـت  ديـد و بـه او مـي    فرد عابد هميشه ديگري را در حال گنـاه مـي  . بود

بـرادر گناهكـار   . از گنـاه دسـت بكـش   : روزي او را در حال گناه ديد و به او گفت. بكش
اي؟ بـرادر عابـد    مرا با پروردگارم فرو گذار، آيا تو براي نگهباني من مبعـوث شـده  : گفت
روح هـر  . گردانـد  بخشايد، يا تو را داخل بهشت نمـي  به خدا قسم خداوند تو را نمي: گفت

مگـر  : خداوند به فرد عابد گفت. دو نزد پروردگار جهانيان با هم بودند دو گرفته شد و هر
تو نسبت به من عالم بودي؟ يا نسبت به آنچه در دستم اسـت توانـا بـودي؟ و بـه گناهكـار      

. »او را بـه دوزخ ببريـد  : و به ديگري گفت. برو و به رحمت خودم داخل بهشت شو: گفت
در دسـت اوسـت، سـخني را گفـت كـه دنيـا و       سوگند به كسي كه جانم «: ابوهريره گفت

  1.اين حديثي حسن است. »آخرتش را نابود كرد
زيرا ممكن است كه شخص معين از روي اجتهاد مرتكب گناه شده باشد كه به خطـا  

شود، يا ممكن است از كساني باشد كه غير از آن نصوص  رفته است در نتيجه بخشوده مي
هايي داشته باشـد كـه رحمـت را     ايمان عظيم و نيكي به او نرسيده باشد، يا ممكن است كه

إذا مت فاسحقونی «: برايش واجب گردانند همچنان كه خداوند كسي را بخشود كه گفت

                                                
آن را روايت كرده است، » في النهي عن البغي«باب » في األدب«در مبحث  4901:ابوداود به شماره  -1

 .و سند آن حسن است
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سپس . اگر مردم مرا ُخرد كنيد و آنگاه مرا ذره ذره كنيد«: »1مث ذُرونی، مث غفراهللا له خلشيته
كرد كه خداوند قـادر بـه جمـع     و گمان ميا. »خداوند او را به خاطر ترسش از خدا بخشود

. كردن تكه هاي بدنش يا بازگرداندن آن به حالت اولش نيست يادر آن شك كرده اسـت 
شـود كـه او را در دنيـا بـه خـاطر منـع از        ولي اين سكوت راجع به امر آخرت مانع آن نمي

گر توبـه  بدعتش مجازات كنيم و از وي درخواست توبه كنيم اگر توبه كرد چه خوب، و ا
  .نكرد او را بكشيم

گوينـد آن كفـر اسـت و گوينـده      به عالوه، اگر ذات يك گفته كفر باشد، بعضي مي
و اين تنها زماني است كـه  . شود آن، در صورت تحقق شروط و منتفي بودن موانع كافر مي

شود كه كسي از اهل قبله كـه اسـالم را ظـاهر     پس تصور نمي. شخص منافق و زنديق باشد
كنـد؛ زيـرا    كتاب خدا آن را بيان مي. تكفير شود مگر كسي كه منافق و زنديق باشدكرده، 

  :خداوند انسانها را به سه دسته تقسيم كرده است
انـد كـه اقـرار بـه      اينان كساني. باشند اي كافران از ميان مشركان و اهل كتاب مي دسته

  .كنند شهادتين نمي
 .اند اي در ظاهر و باطن مؤمن دسته

ايـن سـه   . كننـد و در بـاطن بـدان ايمـان ندارنـد      در ظاهر اقرار به شهادتين مي اي دسته
اگر ثابت شد كسي در واقع كافر است و شـهادتين  . اند دسته در اوايل سوره بقره ذكر شده

 2.باشد آورد، در اين صورت او حتماً زنديق است و زنديق همانا منافق مي را به زبان مي

                                                
؛ ابن ماجه 2756: ؛ مسلم به شماره7506و  3481: هاي از حديثي است كه بخاري به شمارهقسمتي  -1

از طريـق روايـت ابـوهريره آن را     2/269، »المسـند «؛ و احمـد در  4/113؛ نسـائي ،  4255: به شماره
؛ و احمد )27( 2757: (؛ مسلم به شماره7508و  6481، 3478: هاي همچنين بخاري به شماره. اند آورده

در همين باب روايتي . اند از طريق روايت ابوسعيد خدري آن را ذكر كرده 77و  17، 3/13، »المسند«در 
وجـود   4/113؛ و نسـائي،  6470و  3479، 3452: هـاي  مانند آن از حذيفه در صحيح بخاري به شماره

 . دارد

فارسـي بـوده و بعـداً     اين كلمه در اصـل . زنديق قائل به بقاي روزگار است: آمده است» اللسان«در  -2
زنـد كتـاب مـاني مجوسـي     . زنديق منسوب به زند اسـت : در شرح قاموس آمده است. معرب شده است
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شود، چون كسي كه فردي را كه در باطن، سـخن   ايان ميدر اينجا اشتباه دو طرف نم
آيد كه افرادي را كافر بداند كه در باطن منـافق   مبتدعي را گفته، كافر بداند، بر او الزم مي

ايمان دارند  صنيستند بلكه در باطن خدا و رسول خدا را دوست دارند و به خدا و پيامبر 
از  طاز اسلم بـرده آزاد شـده عمـر    » ريصحيح بخا«هر چند دودل باشند همچنان كه در 

بود كه نامش عبداهللا بود و ملقـب بـه حمـار     صعمر ثابت شده كه مردي در زمان پيامبر 
خـواري   او را بـه خـاطر شـراب    صآورد و رسول خـدا   را به خنده مي صاو پيامبر . بود

ز مـردي ا . دسـتور داد كـه شـالق زده شـود     صروزي او آورده شـد و پيـامبر   . شالق زد
چه قدر زياد اين فرد براي شالق زدن آورده شـده  ! او را لعنت كن! خدايا: حاضرين گفت

او را نفرين مكـن،  «: »1التلعنه، فإنه يحب اهللا ورسوله«: فرمود صآنگاه رسول خدا ! است
اين امر در ميان گروههاي زيـاد و ائمـه ديـن و    . »را دوست دارد صچون او خدا و پيامبر 

هاي جهميه يا مرجئه يـا قدريـه يـا     در ميان گروههاي زيادي، گفته. است علم، امري يقيني
اند بلكـه بـه    شيعه يا خوارج وجود دارند، اما ائمه علم و دين به همه آن بدعت عمل نكرده

هـا خـود را بـه     انـد بـه همـين خـاطر اهـل ايـن هواهـا و بـدعت         اي از آن عمل كـرده  شاخه
  .دان گروههايي از مشاهير سلف نسبت داده

                                                                                                                     
را داشـت و قصـد    �است؛ كسي كه در زمان بهرام بن هرمز بن شابور بود و ادعاي پيـروي از مسـيح   

ي پنهان كرد سپس آن را از اين رو اين كتاب را بر زمين گذاشت و آن را در درخت. شهرت و آوازه داشت
او در . يعني، اين تفسير كتاب زردشت فارسي اسـت . زند در زبان آنان به معناي تفسير است. بيرون آورد

او . آفرينـد و ظلمـت شـر را    نور خير را مـي . خداي نور و خداي ظلمت: اين كتاب معتقد به دو خدا بود
است و از شهوت جز موجود خبيث و ناپاك به نزديكي به زنان را حرام كرد؛ زيرا اصل شهوت از شيطان 

آيد و لواط را به خاطر انقطاع نسل مباح نمود، و ذبح حيوانات را حرام كـرد و وقتـي بميرنـد،     وجود نمي
 .423-4/241، »رد المحتار«: آن وقت گوشتشان حالل است؛ نگا

  . اند روايت كردهآن را  2606: به شماره» شرح السنة«؛ و بغوي در 6780: بخاري به شماره -1
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كننـد و از جملـه    ها اين است كـه همـديگر را تكفيـر مـي     از جمله عيبهاي اهل بدعت
كننـد امـا همـديگر را تكفيــر     خوبيهـاي اهـل علـم ايـن اسـت كـه همــديگر را تخطئـه مـي        

  .كنند نمي
: وارد اسـت و آن، اينكـه   :اما در اينجا اشكالي باقي مانـده كـه بـر كـالم طحـاوي      

  : فرمايد اميده؛ خداوند ميشارع برخي از گناهان را كفر ن
� tΒuρ óΟ ©9 Ο ä3 øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβρ ã� Ï�≈s3 ø9   )44/ مائده (   � #$
  .»و هر كه به موجب آيات الهي حكم نكند، آنها واقعاً كافرند«

دشنام مسـلمان، فسـوق   «: »فسوق، وقتاله کفر1سباب املسلم«: فرمايند مي صو پيامبر 
متفق عليـه   طاين حديث از طريق روايت ابن مسعود . »قتال و مبارزه او كفر است است و

  2.است
: »1الترجعوا بعدی کفّاراً يضرب بعضکم رقاب بعض«: فرمايند همچنين آن حضرت مي

وإذا قال «: در جاي ديگر فرمود. »پس از من به كفر برنگرديد كه گردن همديگر را بزنيد«

                                                
 . آمده كه اشتباه است» المؤمن«، )ب(در نسخه خطي  -1

و  69: هـاي  ؛ ابن ماجـه بـه شـماره   64: ؛ مسلم به شماره7076و  6044، 48: هاي بخاري به شماره -2
؛ طيالسي 7/122؛ نسائي ، 460و  454، 446، 439، 433ف 411، 1/385، »المسند«؛ احمد در 3939

و  2634، 1983: هـاي  ؛ ترمـذي بـه شـماره   104: ؛ حميدي به شماره306و  258، 248: هاي به شماره
؛ خطيـب بغـدادي در   3548: ؛ بغـوي بـه شـماره   10105: ، به شماره»المعجم الكبير«؛ طبراني در 2635

؛ بخاري 10/215، و 8/123، و 34و  5/23، »الحلية«؛ ابونعيم در 13/185و  87-10/86تاريخ خود، 
از طريق روايت عبداهللا بـن   1/365، »مشكل اآلثار«؛ و طحاوي در 431: ، به شماره»األدب المفرد«در 

 3/397؛ خطيب بغدادي در تاريخ خود، 3940: در همين باب ابن ماجه به شماره. اند مسعود آن را آورده
، »سـند الم«احمـد هـم در   . روايتي را از ابوهريره ذكر كرده اند 8/359، »الحلية«؛ و ابونعيم در 5/144و 
: بـه شـماره  » األدب المفـرد «؛ بخـاري در  7/121؛ نسائي ، 3941: ؛ ابن ماجه به شماره178و  1/176

از طريق روايت سعد بن ابـي وقـاص حـديثي را روايـت      1/365، »مشكل اآلثار«؛ و طحاوي در 429
 .اند كرده
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اي : اش بگويـد  هر گـاه كسـي بـه بـرادر دينـي     «: »2قد باء ا أحدمهايا کافر، ف: الرجل ألخيه
متفـق   ماين حديث از طريـق روايـت ابـن عمـر     . »شود يكي از آن دو دچار كفر مي! كافر

  .عليه است
أربع من کن فيه کان منافقاً خالصاً، ومن کانـت فيـه   «: فرمودنـد  صهمچنين پيـامبر  

إذا حدث کذب، وإذا وعد أخلف، وإذا : ی يدعهاخصلة منهن، کان فيه خصلة من النفاق حت
چهار خصلت هست كه هر كس اين چهـار خصـلت در او   «: »عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

باشد، او منافق خالص است، و هر كس يكي از اين چهار خصـلت در وي باشـد، خصـلتي    

                                                                                                                     
؛ نسـائي ،  )120) (66: (؛ مسـلم بـه شـماره   7077و  6785، 6166، 4403: هـاي  بخاري به شـماره  -1
و  87، 2/85، »المسند«؛ احمد در 3943: ؛ ابن ماجه به شماره4686: ؛ ابوداود به شماره127و  7/126

؛ و ابـن  659و  658هـاي   به شـماره » اإليمان«؛ ابن منده در 15/30، »المصنف«؛ ابن ابي شيبه در 104
، 121: هـاي  ن بخـاري بـه شـماره   همچني. اند از طريق روايت ابن عمر آن را آورده 187: حبان به شماره

-7/127؛ نسـائي ،  3942: ؛ ابن ماجه به شـماره )118) (65: (؛ مسلم به شماره7080و  6869، 4405
؛ ابــن ابــي شــيبه در 366و  363، 4/358، »المســند«؛ احمــد در 2/69؛ دارمــي در ســنن خــود، 128

المعجـم  «؛ طبراني در 3/194، »مشكل اآلثار«؛ طحاوي در 2550: ؛ بغوي به شماره15/30، »المصنف«
از طريق روايـت جريـر بـن     657: به شماره» اإليمان«؛ و ابن منده در 2042و  2277: به شماره» الكبير

؛ احمـد در  1679: هاي ؛ مسلم به شماره1741: در همين باب بخاري به شماره. اند عبداهللا آن را ذكر كرده
، »المعجـم الصـغير  «؛ طبرانـي در  859: شـماره ؛ طيالسـي بـه   7/127؛ نسـائي ،  49و  5/39، »المسند«
همچنـين  . انـد  از طريق ابوبكره حديثي را روايت كرده 8/246؛ و خطيب بغدادي در تاريخ خود، 1/153

 1/230، »المسـند «؛ و احمـد در  2193: ؛ و ترمـذي بـه شـماره   7079و  1739: هـاي  بخاري به شماره
  .اند  حديثي را از طريق روايت ابن عباس آورده

: از طريق روايت ابوهريره آن را آورده است، همچنـين بخـاري بـه شـماره     6103: بخاري به شماره -2
؛ احمـد در  2/984، »الموطـأ «؛ مالـك در  2637: ؛ ترمذي به شماره)60) (11: (؛ مسلم به شماره6104

 3550هاي  ؛ بغوي به شماره698: ؛ حميدي به شماره142و  113، 112، 60، 47، 44، 2/18، »المسند«
و  1/368، »مشكل اآلثار«؛ طحاوي در 440و  439 :هاي به شماره» األدب المفرد«؛ بخاري در3551و 

؛ و ابـن  4687 :؛ ابوداود به شـماره 597و  596، 595، 594 :هاي به شماره» اإليمان«؛ ابن منده در 369
 .اند آن را از طريق روايت ابن عمر ذكر كرده 250و  249 :هاي ان به شمارهحب
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هـر  :] از اين چهار خصلت عبارتند. [كند  از نفاق در وي هست تا زماني كه آن را ترك مي
كنـد، هـر وقـت     گويد، هر وقت وعده دهد، خالف وعده مـي  گاه سخن بگويد، دروغ مي

جـويي و دشـمني كنـد،     نمايـد، و هـر گـاه بـا كسـي سـتيزه       عهـدي ببنـدد، عهدشـكني مـي    
متفـق عليـه    ماين حديث از طريق روايت عبـداهللا بـن عمـرو    . »دهد انصافي به خرج مي بي

  1.است
اليزنی الزانی حين يزنی وهو مؤمن، وال يسرق «: رمودنـد ف صدر جاي ديگري پيامبر 

السارق حين يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حين يشرا وهو مؤمن، والتوبة معروضـة  
خـوار موقـع    زناكار موقع زنا مؤمن نيست، دزد موقع دزدي مؤمن نيست، و شـراب «: »2بعد

  .»باشد خواري مؤمن نيست، و توبه بعد از آن مي شراب

                                                
و  254: هـاي   ؛ ابن حبان بـه شـماره  58: ؛ مسلم به شماره3178و  2459، 34: هاي بخاري به شماره -1

، 522: هـاي  ، بـه شـماره  »اإليمان«؛ ابن منده در 37: ؛ بغوي به شماره7/204، »الحلية«؛ ابونعيم در 255
؛و احمـد  8/116، ؛ نسائي 2634: ؛ ترمذي به شماره4688: ؛ ابوداود به شماره526و  525، 524، 523
همچنـين بخـاري بـه    . انـد  از طريق روايت عبـداهللا بـن عمـر آن را روايـت كـرده      2/189، »المسند«در 

؛ و نسـائي ،  2632: ؛ ترمذي به شماره59: هاي ؛ مسلم به شماره6095و  2749، 2682، 33: هاي شماره
افق ثـالث إذا حـدث كـذب، وإذا    آية المن«: اند آن را از طريق روايت ابوهريره با اين لفظ آورده 8/117

گويـد، هـر گـاه     هر گاه سخن گويد، دروغ مي: نشانه منافق سه چيز است«: »وعد أخلف، وإذ عاهد غدر
ايـن حـديث نـزد    . »كند كند و هرگاه عهدي كند، در عهدش خيانت مي وعده دهد، خالف وعده رفتار مي

؛ 8/117در همـين بـاب نسـائي ،    . هسـت  528و  527: هـاي  ؛ و ابن منده به شماره35: بغوي به شماره
 .اند  حديثي را از طريق روايت ابن مسعود آورده» اإليمان«؛ و ابن منده در 5/43، »الحلية«ابونعيم در 

؛ 4689: ؛ ابوداود به شماره57: ؛ مسلم به شماره6810و  6772، 578، 2475: هاي بخاري به شماره -2
؛ دارمي در سنن خود، 313و  65و  8/64؛ نسائي ، 3936: ه؛ ابن ماجه به شمار2625: ترمذي به شماره

؛ 47و  46: هـاي  ؛ بغوي به شـماره 479و  386، 376، 317، 2/243، »المسند«؛ احمد در 115و  2/87
؛ طبرانـي در  9/248، و 6/256، و 369و  322، 3/164، »الحلية«؛ ابونعيم در 186: ابن حبان به شماره

 8/194، »المصـنف «؛ و ابن ابي شيبه در 11258: ؛ حميدي به شماره13304: به شماره» المعجم الكبير«
؛ 6809و  6782: هـاي  همچنين بخاري به شماره. اند از طريق روايت ابوهريره آن را ذكر كرده 11/32و 

بـه  » المعجـم الكبيـر  «آمده؛ و طبرانـي در   160و  5/135» التحفة«آن گونه كه در » الكبري«نسائي در 
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ميـان مسـلمان   «: »بين املسلم وبين الکفر ترک الصالة«: فرمايند مي صچنين پيامبر هم
  1.روايت كرده است طمسلم آن را از جابر . »و ميان كفر، ترك نماز است

أنـزل   من أتی کاهناً فصدقه، أوأتی امرأة فی دبرها، فقد کفر مبا«: آن حضرت فرمودند
ويي برود و او را تصديق كند، يا هـر كـس از   گ هر كس پيش فالگير و غيب«: »2علی حممد

  .»نازل شده كفر ورزيده است صدبر با زني نزديكي كند، مسلماً به آنچه بر محمد 
هر كـس بـه غيـر خـدا سـوگند      «: »من حلف بغير اهللا فقد کفر«: فرمايند مي صپيامبر 

  3.حاكم آن را با اين لفظ روايت كرده است. »بخورد، كفر ورزيده است
الطعن فـی  : ثنتان فی أمتی مها کفر«: آن حضرت در جاي ديگـري فرمودنـد   همچنين

طعنه زدن در نسـب، و  : دو چيز در ميان امت من كفر است«: »4النسب، والنياحة علی امليت
  .هاي اين زيادند نمونه. »خواني بر مرده نوحه

                                                                                                                     
احمد هـم  . اند از طريق روايت ابن عباس آن را آورده 13304و  11799، 11679، 11623: هاي شماره

ماننـد آن را از طريـق    32و  11/14و  8/194، »المصـنف «؛ ابـن ابـي شـيبه در    6/139، »المسند«در 
 .اند روايت عايشه آورده

؛ ابـن ابـي   1/280؛ دارمي در سـنن خـود،   389و  3/370، »المسند«؛ احمد در 82: مسلم به شماره -1
: ؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    2618؛ ترمذي به شماره 4678: ؛ ابوداود به شماره11/33» المصنف«شيبه در 

و  6/276، »الحليـة «آمـده؛ ابـونعيم در    2/320، »التحفـة «آن گونه كه در » الكبري«؛ نسائي در 1078
؛ بغوي به 227-4/226، »مشكل اآلثار«؛ طحاوي در 10/180؛ خطيب بغدادي در تاريخ خود، 8/256

 .اند آن را روايت كرده 3/366؛ و بيهقي، 347: شماره

: ؛ ابن جـارود بـه شـماره   639به شماره : ؛ ابن ماجه135: ؛ ترمذي به شماره3904: ابوداود به شماره -2
؛ و 1/259؛ دارمـي در سـنن خـود،    45-3/44، »شرح معاني اآلثار«؛ طحاوي در 7/198؛ بيهقي، 107

اسـناد ايـن   . انـد  از طريق روايت ابوهريره آن را روايت كـرده  476و  429، 2/408، »ندالمس«احمد در 
 . روايت، قوي است

 . اين حديثي صحيح است. تخريج آن قبالً ذكر شد -3

، بـه  »اإليمـان «؛ و ابـن منـده در   496و  441، 2/377، »المسـند «؛ احمـد در  67: مسلم به شـماره  -4
 . اند طريق روايت ابوهريره آن را روايت كردهاز  663و  662، 660: هاي شماره
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  :ودش اتفاق نظر بر اينكه مرتكب گناه كبيره از دايره ايمان و اسالم خارج نمي
انـد بـر اينكـه مرتكـب      اهل سنت همگـي متفـق  : در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه

اي كه به طور كلي از دين اسـالم خـارج شـود آن گونـه      شود به گونه گناه كبيره كافر نمي
شـد،   اي كه از دين اسـالم خـارج مـي    بود به گونه گويند، چون اگر كافر مي كه خوارج مي

شـد،   شد و عفو و گذشت ولي قصاص پذيرفته نمـي  الي كشته ميقطعاً مرتد بود و در هر ح
بطالن و فساد اين قـول بـه طـور    . شد جاري نمي... خواري و  و حدود زنا و دزدي و شراب

  .بديهي و ضروري در دين اسالم، معلوم و آشكار است
ج نظر دارند بر اينكه مرتكب گناه كبيره از دايره ايمان و اسالم خـار  و اهل سنت اتفاق

گردد و همراه كـافران مسـتحق جاودانـه مانـدن در آتـش       شود و داخل دايره كفر نمي نمي
گويند، چون قول آنان نيز باطل اسـت، چـون خداونـد     دوزخ نيست آن گونه كه معتزله مي

  : فرمايد مرتكب گناه كبيره را از مؤمنان قرار داده مي
� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n=tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n=÷Fs) ø9   )178/ بقره (   � #$
  .»درباره كشتگان بر شما قصاص مقرر شد! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

  : فرمايد تا آنجا كه مي
� ôyϑsù u’Å∀ ãã …ã&s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Ö ó x« 7í$ t6Ïo? $$ sù Å∃ρ ã� ÷è yϑø9 $$ Î/1 �   ) 178/ بقره(  
از ايـن  [بـرايش بخشـوده شـد بايـد     ] قصـاص  از[پس هر كه از سوي برادرش چيزي «

  .»به شايستگي پيروي كند] گذشت
پس شخص قاتل از زمره مؤمنان خارج نشده و خداوند او را برادر ولي قصـاص قـرار   

  :فرمايد منظور از برادري، بدون شك برادري ديني است؛ خداوند متعال مي. داده است
� βÎ)uρ Èβ$ tG x� Í←!$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θ è=tG tG ø% $# (#θ ßs Î=ô¹r' sù $ yϑ åκs] ÷� t/ �   ) 9/ حجرات(  

                                                
… ôyϑsù u’Å∀ãã �آيه : آمده است» زاد المسير«در  -1 ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅz r& Öó x« يعني قتـل را  . ، يعني خون برادرش� 7

ôôÏΒ ÏµŠÅz �از او رها كرده و به ديه راضي است و عبارت  r& Öó x« كند بر اينكه شخص قاتـل از   داللت مي � 7
 . شود ه اسالم خارج نميداير



  687         هشرح عقيده طحاوي
  

  .»و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم جنگيدند، ميان آن دو را اصالح كنيد«
  : فرمايد تا آنجا كه مي

� $ yϑ ‾Ρ Î) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î=ô¹r' sù t÷ t/ ö/ä3 ÷ƒuθ yzr& �   ) 10/ حجرات(  
  .»يكديگر برادرند، پس ميان برادرانتان را اصالح كنيد جز اين نيست كه مؤمنان با«

كننـد كـه شـخص زناكـار و      نصوص قرآن و سنت و اجماع بر اين مطلب داللت مـي 
پـس ايـن   . شـود  شود، بلكه به جاي آن حد بر آنان جاري مـي  زن كشته نمي سارق و تهمت

  .نشان داده كه مرتد نيست
من کانت عنده ألخيه «: ضرت فرمودندثابت شده كه آن ح صاز پيامبر » صحيح«در 

مظلمة من عرض أو شیء فليتحلّله منه اليوم، قبل أن اليکون درهم والدينار، إن کان له عمل 
صاحل أخذ منه بقدر مظلمته، وإن مل تکن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه، مث 

اش نـزد او هسـت،    در دينـي هر كس ظلم و ستمي از آبرو يـا هـر چيـز بـرا    «: »أُلقی فی النار
كـه  [همين امروز از وي حاللي بطلبد قبل از آنكه روزي بيايد كه درهـم و دينـاري نيسـت    

اگر عملي صالح و خوب داشته باشد، به اندازه ظلم و سـتمش از عمـل صـالح    ] در آن روز
 شـود  هايي نداشته باشد، از گناهان طرف مقابلش گرفته مي شود، و اگر نيكي وي گرفته مي

ــه مــي  ــر وي انداخت ــي  و ب ــده م ــه دوزخ افكن بخــاري و مســلم در . »شــود شــود ســپس او ب
  1.اند آن را روايت كرده» صحيحين«

هايي دارد كه شخص مظلوم حقش را  پس ثابت شد كه شخص ظالم و ستمكار نيكي
  .از آن استيفا نمايد
عدون ما ت«: انـد  ثابت شده كه آن حضرت فرمـوده  صاز پيامبر » صحيح«همچنين در 
املفلس من يأتی يوم القيامة و لـه  : املفلس فينا من الدرهم وال دينار، قال: املفلس فيکم؟ قالوا

                                                
؛ طحاوي 2327: ؛ طيالسي به شماره2419: ؛ ترمذي به شماره6534و  2449: هاي بخاري به شماره -1

از طريـق روايـت ابـوهريره آن را     506و  2/435، »المسـند «؛ و احمـد در  1/70، »مشكل اآلثـار «در 
است، و لفظي كه مؤلف ذكر كـرده در  اند و مسلم آن را روايت نكرده آن چنان كه مؤلف گفته  روايت كرده

 .مصادر تخريج مسلم وجود ندارد
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حسنات أمثال اجلبال قد شتم هذا، وأخذ مال هذا، وسفک دم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، 
فيقتص هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضی ما عليه أخذ مـن  

چـه كسـي را در ميـان خودتـان ورشكسـته بـه       «: »طاياهم، فطرحت عليه، مث طرح فی النارخ
. ورشكسته در ميان ما كسي اسـت كـه درهـم و دينـاري نـدارد     : آوريد؟ گفتند حساب مي

هـايش   آيد در حالي كه نيكـي  ورشكسته كسي است كه روز قيامت مي: فرمود صپيامبر 
ا سرزنش كـرده، مـال آن يكـي را گرفتـه، خـون ايـن       ها است، اما اين يكي ر به اندازه كوه

يكي را ريخته است، به اين يكي تهمت زنـا زده و آن يكـي را زده اسـت، پـس حـق ايـن       
پـس  . شـود  هـايش سـتانده مـي    شود و حق آن يكي از نيكـي  هايش گرفته مي يكي از نيكي

ت از هايش تمام شـد پـيش از آنكـه آنچـه بـر اوسـت، ادا شـود در ايـن صـور          وقتي نيكي
شـود سـپس در آتـش جهـنم افكنـده       شـود و بـر او انداختـه مـي     خطاهاي آنان گرفتـه مـي  

  1.مسلم آن را روايت كرده است. »شود مي
  :خداوند متعال فرموده است

� ¨β Î) ÏM≈uΖ|¡ ptø:$# t ÷Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9   )114/ هود (   � #$

                                                
: لفظ اين روايـت در نـزد مسـلم ايـن اسـت     . از طريق روايت ابوهريره 2581: صحيح مسلم، شماره -1

إن «: فقـال . المفلس فينا من ال درهـم لـه والمتـاع   : قالوا» أتدرون ما المفلس؟«: فرمود صرسول خدا 
يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا،  المفلس من أمتي، يأتي

وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضـي  
: دانيـد كـه مفلـس كيسـت؟ گفتنـد      آيا مي«: »ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار

همانا مفلس از ميان امت من «: آن حضرت فرمود. ر ميان ما كسي است كه درهم و كااليي نداردمفلس د
آيد كه اين يكي را دشـنام داده،   آيد در حالي مي كسي است كه در روز قيامت با نماز و روزه و زكات مي

. ا زده اسـت به آن يكي تهمت زنا زده، مال اين يكي را خورده و خون آن يكي را ريختـه و ايـن يكـي ر   
هـايش   اگـر نيكـي  . شود هايش به آن يكي نيكي داده مي هايش به اين يكي نيكي و از نيكي پس از نيكي

شود و به گردن او انداختـه   تمام شد قبل آنكه آنچه بر اوست، ادا شود، از خطاها و گناهان آنان گرفته مي
 334، 2/303، »المسـند «احمد در ؛ و 2418: ترمذي به شماره. شود سپس در دوزخ افكنده مي. شود مي
 .اند آن را روايت كرده 372و 
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  .»برد ها را از بين مي ها بدي همانا نيكي«
دهـد   هايي انجـام مـي   اش نيكي هد كه آن شخص در حال بدكاريد پس اين نشان مي

  .اين موضوع در جاي خود به تفصيل بيان شده است. برد هايش را از بين مي كه بدي
معتزله در اينجا راجع به حكم آخرت كسي كه مرتكب گناه كبيره شـده، بـا خـوارج    

مانـد امـا    د در دوزخ مـي اند كـه مرتكـب گنـاه كبيـره بـراي ابـ       اند، چون هر دو متفق موافق
پـس  . نـاميم  او را فاسـق مـي  : گوينـد  نـاميم و معتزلـه مـي    او را كـافر مـي  : گويند خوارج مي

  .اختالف در ميان آنان، اختالف لفظي است
نظر دارند بر اينكه فـرد، مسـتحق وعيـد مترتـب بـر آن گنـاه        همچنين اهل سنت اتفاق

نـه بـه آن صـورتي    . وارد شده اسـت است، همچنان كه نصوص قرآن و سنت در اين زمينه 
گويند كه همراه ايمان، گنـاه ضـرري نـدارد و همـراه كفـر، طاعـت سـودي         كه مرجئه مي

اند و نصوص وعيدي كه خـوارج   اگر نصوص وعدي كه مرجئه بدان استدالل كرده. ندارد
اند، كنار هم نهاده شـوند، آن موقـع باطـل بـودن هـر دو قـول        و معتزله بدان استدالل كرده

اي نيست جز اينكه از سخنان هـر گـروه، بطـالن     در كالم اينان هيچ فايده. گردد روشن مي
  .مذهب گروه ديگر برايت روشن مي گردد

  :كفر اعتقادي و كفر عملي: كفر دو نوع است
سپس بعد از اين اتفاق ميان اهل سنت، اختالف لفظي با هم دارند كـه زيـاد مهـم نيسـت و     

دارد؛ كفر دون كفر دون هست؟ همان طور كه ايمان درجـاتي   آيا كفر درجاتي: آن اينكه
شود كه آيـا ايمـان قـول و     دارد؟ اين اختالف از اختالفشان راجع به مفهوم ايمان ناشي مي

شود يا نه؟ پس از آنكه اتفاق كردند بـر اينكـه هـر كـس كـه       عمل است كه كم و زياد مي
ناميم، چـون غيـرممكن اسـت كـه      كافر مياو را كافر ناميده، ما هم او را  صخدا و پيامبر 

، كسي را كه به غير دين خدا حكم كند، كافر بنامند ولـي مـا   صخداوند سبحان و پيامبر 
ولي كسي كه گفته كه ايمان به معناي قـول و عمـل اسـت    . اسم كفر را بر آن اطالق نكنيم

نظـر او   و كفـر از . آن كفـر عملـي اسـت نـه اعتقـادي     : گويـد  شـود، مـي   كه كم و زياد مي
  .درجاتي دارد همچنان كه ايمان از نظر او درجاتي دارد
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و كسي كه گفته كه ايمان به معنـاي تصـديق اسـت و عمـل در مفهـوم ايمـان داخـل        
ايـن  : گويـد  شـوند، مـي   شود، و كفر به معناي جحود است كه هر دو كـم و زيـاد نمـي    نمي

دي را از دايره اسالم كفر مجازي و غيرحقيقي است، چون كفر حقيقي كفري است كه فر
همچنين در نام بردن برخي كارها به ايمان اين مطلب هست كه اين ايمان، . سازد خارج مي

  :ايمان مجازي است نه حقيقي، مانند اين آيه
� $ tΒuρ tβ%x. ª! $# yì‹ÅÒ ã‹Ï9 öΝä3 oΨ≈yϑƒÎ) �   ) 143/ بقره(  
  .»و خدا بر آن نيست كه ايمان شما را ضايع كند«

اين عمل به ايمان مجـازي  . 1المقدس است مان در اينجا، نماز به سوي بيتمنظور از اي
نامگذاري شده، چون صحت آن عمل بر ايمان متوقف است، يا به خاطر اينكـه ايـن عمـل    

به . باشد دهنده آن، مؤمن مي دهد كه انجام دهنده ايمان است، چون اين عمل نشان مي نشان
. شـود  رتي كه همانند ما نماز بخوانـد، حكـم مـي   همين خاطر به اسالم شخصِ كافر در صو

پس ميان فقهاي اسالمي راجع به گناهكاران در صورتي كه در ظاهر و باطن بـه آنچـه كـه    
آورده و آنچه از آنان به تواتر رسيده كه اين گناهكاران از اهل وعيـد هسـتند،    صپيامبر 

منحـرف، قـول كسـاني اسـت      اما اقوال باطل و. اعتراف و اقرار بكنند، هيچ اختالفي نيست
تـر از ايـن    ولي پست. كه قائل به جاودانه ماندن آنان در جهنم هستند مانند خوارج و معتزله

قول، تعصب از جانب برخي از آنان و ملزم نمودن مخالفانش به چيزي كـه در اصـل بـدان    
انـب  وقتي ما مكلف هسـتيم كـه در جـدال بـا كـافران ج     . باشد  ملزم نيست و حمله به او مي

عدالت و انصاف را رعايت كنيم و به شيوه نيكوتر با آنان مجادلـه شـود، پـس چگونـه در     
  :فرمايد بريم؟ خداوند متعال مي اين اختالف با همديگر عدالت و انصاف را به كار نمي

                                                
» التحفـة «؛ سنن نسـائي آن گونـه كـه در    722: اين عبارت با همين لفظ در مسند طيالسي به شماره -1
از طريق روايت براء بن عازب وجود دارد، و معنـاي آن در صـحيح    1/96، »فتح الباري«آمده؛ و  2/51

 .از طريق روايت براء بن عازب نيز وجود دارد 4486و  40: هاي بخاري به شماره
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� š Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ çΡθ ä. š ÏΒ≡ §θ s% ¬! u !# y‰ pκà− ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( Ÿω uρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Ì� ôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© 

BΘ öθ s% #’ n? tã āω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9 Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü>t� ø% r& 3“ uθ ø) −G= Ï9 �   ) 8/ مائده(  
خدا قيام كنيـد و شـاهدان بـه    ] واجبات[همواره براي ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

اي شما را بر آن ندارد كه عدالت نكنيـد، دادگـري    و هرگز دشمني عده. عدل و داد باشيد
  .»تر است آن به تقوا نزديككنيد كه 

حكم به غيـر آنچـه خـدا    : اي هست كه بايد بدان دقت شود و آن، اينكه در اينجا نكته
سـازد و گـاهي گنـاه     نازل فرموده، گاهي كفر است و انسان را از دايـره اسـالم خـارج مـي    

ن بـه  و آ. كبيره يا صغيره است، و كفر بنا بر دو قول مذكور، يا كفر مجازي و يا كفر اصغر
تناسب حال حاكم است، چون اگر معتقد باشد كه حكم به آنچـه خداونـد نـازل فرمـوده،     
واجب نيست و در آن مخير است يا بدان اهانت نمايد با وجـودي كـه يقـين دارد كـه آن،     

باشد، و اگر معتقد باشـد كـه حكـم بـه      حكم خداست، در اين صورت اين شرك اكبر مي
است و به حكم خدا در اين واقعه علم دارد ولـي از آن   آنچه خداوند نازل فرموده، واجب

كنـد كـه او در ايـن صـورت مسـتحق عقوبـت و        عدول كند بـا وجـودي كـه اعتـراف مـي     
مجازات است، اين فرد گناهكار است و به صورت كفر مجازي يا كفر اصغر، كافر ناميـده  

كـه نهايـت تـالش و     و اگر به حكم خدا در اين واقعه علم نداشته باشد با وجودي. شود مي
توان خويش جهت شناخت حكم را به كار گرفته ولي به خطا رفته باشد، اين فـرد مجتهـد   

  .شود مخطي است و به خاطر اجتهادش يك اجر هم دارد و خطايش بخشوده مي
، قصـد  »گـوييم كـه همـراه ايمـان، گنـاه ضـرري نـدارد        و نمـي «با گفتـه   :طحاوي 

ين شبهه براي برخي از مسـلمان صـدر اسـالم هـم پـيش      ا. مخالفت با مرجئه را داشته است
نظر نمودند كه در صورت توبه نكردن از ايـن اعتقـاد، كشـته     آمده، از اين رو صحابه اتفاق
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و جماعتي شراب را پس از تحريم آن، نوشـيدند و ايـن آيـه    1قدامه بن مظعون. خواهند شد
  : را تأويل كردند

� }§ øŠs9 ’ n?tã š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# Óy$ uΖã_ $ yϑŠÏù (# þθ ßϑ Ïè sÛ   إذا ما اتقـوا

  )93/ مائده (   �وآمنوا وعملوا الصاحلات

                                                
او قدامـه بـن مظعـون بـن     . آمده كه تحريف شده است» قدامة بن عبداهللا«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

او برادر عثمـان  . كنيه او، ابوعمرو و بنا به گفته بعضي ابوعمر است. وهب بن حذافه بن جمح قريشي است
قدامـه بـن مظعـون از    . باشـد  فصه و عبداهللا فرزندان عمـر بـن خطـاب مـي    ح) ماماي(بن مظعون و دايي 

پيشگامان به سوي اسالم بود كه همراه دو برادرش عثمان و عبداهللا به حبشه هجرت كرد و در جنگ بـدر  
هجـري در سـن شصـت و     36وي به سال . حضور داشت صها همراه رسول خدا  و اُحد و ديگر غزوه

ايـن  . آمده اسـت  162و  1/161، »سير أعالم النبالء«حالش در كتاب  شرح. هشت سالگي وفات يافت
از  8/316همچنـين بيهقـي،   . روايت كرده است 17076: به شماره» المصنف«داستان او را عبدالرزاق در 

عبداهللا بن عامر بن ربيعه ـ كه پـدرش در جنـگ    : همان طريق از معمر، از زهري روايت كرده كه او گويد
روايـان  ... ـ به من خبر داد كه عمر بن خطاب، قدامه بن مظعون را در بحرين گماشت   بدر حضور داشت

از طريـق ابـن فضـيل، از عطـاء بـن سـائب، از        9/546، »المصنف«ابن ابي شيبه در . اند اين روايت، ثقه
افرادي از اهل شـام شـراب نوشـيدند و آن موقـع     : ابوعبدالرحمن سلمي، از علي روايت كرده كه او گفت

 : شراب براي ما حالل است و اين آيـه را تأويـل كردنـد    : اين جماعت گفتند . يزيد بن سفيان والي آنجا بود

� }§øŠs9 ’n?tã š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# Óy$ uΖã_ $ yϑŠÏù (# þθ ßϑÏèsÛ � ) بـر كسـاني كـه    «: )93/ مائده
در . »انـد گنـاهي نيسـت    خورده] پيش از حكم تحريم[ره آنچه اند، دربا ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
عمـر بـا   . اي نوشت و دستور دارد ك آنـان را بـه سـوي مـن بفرسـت      اين روايت آمده كه عمر به يزيد نامه

شوراي اولي االمر در مورد وضعيتشان مشورت كرد آنان گفتند كه از اين جماعت طلب توبه كند، اگـر توبـه   
خواري به آنان بزند و اگر توبه نكردند، گردنشان را بزند، چـون   ق را به خاطر شرابكردند هشتاد ضربه شال

پـس عمـر از آنـان    . به خدا دروغ بستند و چيزي را در دين تشريع كردند كه خدا به آن اجازه نـداده اسـت  
، »لـي المح«ابـن حـزم در   . طلب توبه كرد و آنان هم توبه كردند و او هشـتاد ضـربه شـالق را بـه آنـان زد     

مانند آن را از طريق حجاج بن منهال، از حماد بن سلمة، از عطاء بن سائب، از جحـاده بـن دثـار     11/287
، »فـتح البـاري  «بـه  ... در شام شـراب خوردنـد    صافرادي از ياران رسول خدا : روايت كرده كه او گفت 

 .اثر ابن قدامه مراجعه كنيد 8/304، »المغني«؛ و 12/70
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پـيش از حكـم   [اند، درباره آنچـه    بر كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده«
ه اند گناهي نيست، به شرط آنكه پرهيزكار و مؤمن باشند و كارهاي شايسـت  خورده] تحريم

  .»كنند
طالـب و سـاير صـحابه متفـق      وقتي اين جريان براي عمر بازگو شد، او و علي بـن ابـي  

شـوند و اگـر بـر حـالل      شدند بر اينكه اگر آنان به گناهشان اعتراف كردند، شالق زده مي
بـه خطـا رفتـي و كـار     : و عمر به قدامـه گفـت  . شوند دانستن آن اصرار ورزيدند، كشته مي

كـردي،   داشتي و كارهاي شايسـته مـي   ترسيدي و ايمان مي از خدا مياگر . اشتباهي كردي
  .خوردي شراب نمي

اين بدان خاطر بود كه اين آيه بدين سبب نازل شد كه وقتي خداونـد سـبحان شـراب    
پس تكليـف  : را حرام كرد ـ كه تحريم آن پس از جنگ اُحد بود ـ برخي از صحابه گفتند  

و 1ند، چي است؟ آنگاه خداوند اين آيه را نازل كـرد خورد ياران ما كه مردند و شراب مي
در آن بيان كرد كه هر كس چيزي از شراب در موقعي كه حرام نشده، بخورد در صورتي 
كه از مؤمنان پرهيزكار و صالح باشد، گناهي بر او نيست همچنان كه راجع به رو به كردن 

را كـرده بودنـد، پشـيمان    سپس كسـاني كـه ايـن كـار     . المقدس نيز چنين بود به سوي بيت
اي  آنگاه عمر به قدامـه نامـه  . شدند و دانستند كه كار اشتباهي كردند و از توبه نااميد شدند

  :نوشت و به او گفت

                                                
و  12528: هـاي  ؛ و طبري به شماره715: ؛ طيالسي به شماره3051و  3050: هاي هترمذي به شمار -1

اين حـديث، حسـن صـحيح    : گويد اند، و ترمذي مي از طريق روايت براء بن عازب آن را آورده 12529
در همـين بـاب ترمـذي بـه     . آن را صحيح دانسته است 1740و  1373: هاي و ابن حبان به شماره. است

روايتـي را از طريـق ابـن عبـاس روايـت       295و  272، 1/234، »المسـند «و احمد در ؛ 3052: شماره
آن را  4/143، »المسـتدرك «و حـاكم در  . اين حديث، حسن صحيح اسـت : اند، و ترمذي مي گويد كرده

، 4620، 4617، 2464: هـاي  همچنين بخـاري بـه شـماره   . صحيح دانسته و ذهبي آن را تأييد كرده است
؛ و دارمي در سـنن  3/227، »المسند«؛ احمد در 7253و  5622، 5600، 5584، 5583، 5582، 5580
 .اند  روايتي را از طريق انس بن مالك در همين باب آورده 2/111خود، 
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� üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴ s? É=≈tG Å3 ø9 $# zÏΒ «!$# Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟŠÎ=yè ø9 $# ∩⊄∪ Ì� Ïù%yñ É=/Ρ¤‹9 $# È≅Î/$s%uρ É>öθ −G9 $# 

Ï‰ƒÏ‰ x© É>$ s) Ïèø9 $# “ÏŒ ÉΑ öθ ©Ü9   )3-1/ غافر (   � #$
آمرزنده . ناپذير داناست كتاب از جانب خداي شكست] اين[حاء، ميم، فرو فرستادن «

  .»است] فراوان[گناه، پذيرنده توبه، سخت كيفر و صاحب نعمت 
تر است؟ اينكه ابتدا آن كار حرام را حـالل دانسـتي، يـا     دانم كدام گناهت بزرگ نمي

نظـر داشـتند، ميـان     ا نااميد شدي؟ اين رأي كه صحابه بر آن اتفاقاينكه بعداً از رحمت خد
  .ائمه و پيشوايان اسالمي هم مورد اتفاق است

*** 

ونرجو للمحسنين من املؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم اجلنة برمحتـه، وال نـأمن   « :قوله
  .»عليهم، والنشهد هلم باجلنة، ونستغفر ملسيئيهم، وخناف عليهم، وال نقنطهم

براي مؤمنان نيكوكار اميد داريم كه خداوند از گناهانشـان درگـذرد و آنـان    «: ترجمه
را داخل بهشت گرداند اما نسـبت بـه آنـان در ايـن بـاره هـيچ اطمينـاني نـداريم و گـواهي          

كنـيم و بـر    روند و براي مؤمنانِ گناهكار طلب بخشش مـي  دهيم كه حتماً به بهشت مي نمي
  .»كنيم آنان را نااميد نميترسيم ولي  حال آنان مي

آنچه بر انسان مؤمن واجب است كه نسبت به خود و نسبت به غير خود بـدان  
  : معتقد باشد

گفته نسبت به  :بر انسان مؤمن واجب است كه اين چيزي را كه طحاوي  :شرح عبارت
  :فرمايد خود و نسبت به غير خود، معتقد باشد؛ خداوند متعال مي

� y7 Í×‾≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ šχθ äó tG ö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟ ÎγÎ n/ u‘ s' s#‹ Å™uθ ø9 $# öΝ åκ š‰ r& Ü> t�ø% r& 

tβθ ã_ ö� tƒ uρ … çµ tG yϑ ôm u‘ šχθ èù$ sƒ s† uρ ÿ… çµ t/# x‹ tã 4 ¨β Î) z># x‹ tã y7 Î n/ u‘ tβ% x. # Y‘ρ ä‹ øt xΧ �  
  )57/اسراء( 
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خـود بـه سـوي خدايشـان     ] ماننـد مالئكـه و غيـره   [خوانند  آن كساني را كه ايشان مي«
ترند؟ و به رحمت خدا اميدوارنـد و از عـذابش    جويند كه كدامشان به او نزديك له ميوسي
  .»ترسند؛ همانا عذاب پروردگارت حذر كردني است مي

� Ÿξ sù öΝèδθ èù$ y‚ s? Èβθ èù%s{uρ βÎ) ΛäΖä. tÏΖÏΒ ÷σ •Β �   ) 175/ آل عمران(  
  .»پس اگر مؤمنيد از آنان نترسيد و از من بترسيد«
� }‘≈−ƒÎ)uρ Èβθ à) ¨? $$ sù �   ) 41/ بقره(  
  .»و تنها از من بترسيد«
� }‘≈−ƒÎ)uρ Èβθ ç7yδö‘$$ sù �   ) 41/ بقره(  
  .»و تنها از من بيم داريد«
� Ÿξ sù (# âθ t± ÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9 $# Èβöθ t± ÷z $# uρ �   ) 44/ مائده(  
  .»پس از مردم نترسيد و از من بترسيد«

  :فرمايد و اهل خوف و ترس را ستوده و مي
� ¨βÎ) t Ï% ©!$# Νèδ ôÏiΒ Ïπ uŠô± yz ΝÍκÍh5u‘ tβθ à) Ï�ô± •Β ∩∈∠∪ t Ï% ©!$# uρ Ο èδ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈∇∪ 

t Ï%©!$# uρ Ο èδ öΝÍκÍh5t� Î/ Ÿω šχθä.Î� ô³ç„ ∩∈∪ t Ï% ©!$# uρ tβθ è?÷σ ãƒ !$ tΒ (#θs?#u öΝåκæ5θ è=è% ¨ρ î's# Å_uρ öΝåκ̈Ξr& 4’ n<Î) öΝÍκÍh5u‘ 

tβθ ãèÅ_≡u‘ ∩∉⊃∪ y7Í×‾≈s9 'ρ é& tβθ ãã Ì�≈|¡ç„ ’ Îû ÏN≡u�ö� sƒø:$# öΝèδ uρ $oλm; tβθ à)Î7≈y™ � ) 61-57/ مؤمنون(  
همانا كساني كه از بيم پروردگارشان ترسانند، و كساني كه به آيـات پروردگارشـان   «

از مـال  [آورند، و كساني كه آنچه  آورند، و آنان كه به پروردگارشان شرك نمي ايمان مي
دهنــد كــه دلهايشــان ترســان اســت از اينكــه بــه ســوي   دهنــد، در حــالي مــي مــي] و جــان

شـتابند و هـم آنـان در     از خواهند گشت، آنانند كه در كارهـاي نيـك مـي   پروردگارشان ب
  .»انجام آن پيشتازند

اي رسـول  : گفـتم : روايت است كه گويد لو سنن ترمذي از عايشه » مسند«و در 
t �: صخدا Ï% ©! $# uρ tβθ è? ÷σ ãƒ !$ tΒ (#θ s?# u öΝåκæ5θ è=è% ¨ρ î's# Å_ uρ � كنـد   آيا منظور كسي است كه زنا مي
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ال، يا ابنة الصديق، ولکنه الرجـل  «: فرمود صكند؟ پيامبر  خورد و دزدي مي ب ميو شرا
صديق، بلكه منظـور   ]ابوبكر[نه، اي دختر « :»1يصوم ويصلی ويتصدق ويخاف أن اليقبل منه

ترسـد از اينكـه ايـن     دهد و مـي  خواند و صدقه مي گيرد و نماز مي كسي است كه روزه مي
به خـدا قسـم آنـان طاعـات و عبـادات را      «: گويد مي سحسن . »عبادات از وي قبول نشود

انجام دادند و در آن نهايت تالش و توان خود را به كار گرفتند و ترسيدند كه اين طاعات 
و عبادات از آنها پذيرفته نشود، چون انسان مـؤمن، هـم نيكوكـار اسـت و هـم از خداونـد       

  .»ترسد وند نميترسد، و انسان منافق هم بدكار است و هم از خدا مي
  : خداوند متعال فرموده است

� ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u zƒÉ‹ ©9 $# uρ (#ρã�y_$yδ (#ρ ß‰yγ≈y_ uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# y7Í×‾≈s9 'ρ é& tβθ ã_ ö� tƒ 

|Myϑôm u‘ «! $# 4 ª! $# uρ Ö‘θ à� xî ÒΟ‹Ïm   )218/ بقره (   � ‘§
راه خـدا جهـاد   همانا كساني كه ايمان آوردنـد و كسـاني كـه هجـرت كردنـد و در      «

  .»نمودند آنان به رحمت خدا اميدوارند و خدا آمرزنده مهربان است
ببين چگونه خداوند اميدواري آنان را همراه نجات دادن اين طاعات و عبـادات قـرار   

پس اميدواري تنها همراه محقق ساختن اسبابي است كـه حكمـت و شـريعت و    . داده است
اگر مردي، يك قطعه زمينـي داشـته   . ا كرده باشدقدر و ثواب و كرامت خدا اقتضاي آن ر

گردد اما كاري بـه آن   باشد و آرزو داشته باشد كه تمامي محصوالت و منافع زمين به او بر
ــه     ــذر نكــارد و آرزو داشــته باشــد ك ــد و در آن ب ــين نداشــته باشــد و آن را شــخم نزن زم

شته، داشته باشد قطعاً محصوالت و منافعي مانند كسي كه آن را شخم زده و در آن بذر كا
بـين باشـد كـه     يا كسي خـوش . آورند ترين انسان به شمار مي ترين و نادان مردم او را احمق

تـرين اهـل    فرزندي بدون نزديكي با زنش برايش به دنيا آيد يا آرزو داشته باشـد كـه عـالم   

                                                
؛ و 4198: ؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    205و  6/195، »المسـند «؛ احمـد در  3175: ترمذي به شـماره  -1

اند فقط عبـدالرحمن بـن سـعيد بـن وهـب       روايان آن، ثقه. اند آن را روايت كرده 275: حميدي به شماره
 .همداني، راوي حديث از عايشه، عايشه را نديده است
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ه باشـد  زمان خويش باشد بدون آنكه به دنبال عالم رود و انگيـزه و عالقـه و پشـتكار داشـت    
وديگر مثالهايي در اين زمينه كه، در اين صورت ديگـران او را انسـان احمـق و نـاداني بـه      

بـين باشـد و اميـد و آرزوي شـديد جهـت       همچنين است كسي كه خوش. آورند شمار مي
دستيابي به درجات واال و نعمتهاي جاودان داشته باشد بدون آنكه طاعت و عبـادتي بـراي   

  .واهي و معاصي خدا دوري كندخدا انجام دهد و از ن

  :هر كس به چيزي اميد دارد، اميدواري او مستلزم اموري چند است
  .محبت آنچه كه اميد آن را دارد -اول
  .ترس از دست دادن و فوت شدن آن – دوم
  .اش جهت دستيابي به آن در حد توان تالش و سعي – سوم

د، اين از باب خيالبافي و آمـال  گانه همراهش نباش اما اميدي كه چيزي از اين امور سه
هـر شـخص   . اميـدواري چيـزي اسـت و خيالبـافي چيـزي ديگـر      . اساس است و آرزوي بي

كنـد و هـر گـاه بترسـد، تنـد حركـت        اميدواري ترسان است و در راه عبوديت حركت مي
  .كند تا مبادا آن چيز از دستش برود مي

  :فرمايد خداوند متعال مي
� ¨β Î) ©! $# Ÿω ã� Ï� øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ ã� Ï� øó tƒ uρ $ tΒ šχρ ßŠ š� Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ �   

  )116و  48/ نساء (
بخشـد و غيـر از شـرك را     مسلماً خداوند اين را كه براي او شريك قائل شـوند نمـي  «

  .»بخشد براي هر كه بخواهد مي
پس انسان مشرك، اميد مغفرت و بخشش برايش نيست؛ زيـرا خداونـد مغفـرت را از    

بخشد و  نفي كرده و ديگر گناهان در مشيت و خواست خداست؛ اگر خواست او را مياو 
  .دهد اگر خواست او را عذاب مي

ديوان اليغفر اهللا منه : عند اهللا يوم القيامة ثالثة دواوين«: آمده اسـت » معجم طبراني«در 

�βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï¨ �: شيئاً، وهو الشرک باهللا، مث قرأøótƒ βr& x8u�ô³ç„ Ïµ Î/ � ) وديوان ). 116و  48/ نساء
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اليترک اهللا منه شيئاً، وهو مظامل العباد بعضهم بعضاً، وديوان اليعباً اهللا به، وهو ظلم العبد نفسه 
ديـواني كـه خداونـد     -1: در روز قيامت نزد خداوند سه تـا ديـوان هسـت   « :»1بينه وبين ربه

β¨ �: ه اين آيـه را خوانـد  آنگا. بخشد، و آن شرك به خداست چيزي از آن را نمي Î) ©! $# Ÿω 
ã� Ï� øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ � ) مسلماً خداوند اين را كه براي او شريك قائـل  «): 116و  48/ نساء

سـازد، و آن ظلـم و    ديواني كه خداوند چيـزي را از آن رهـا نمـي    -2. »...بخشد  شوند نمي
دهـد، و   زياد به آن اهميـت نمـي  ديواني كه خداوند  -3. هاي بندگان به يكديگر است ستم

  .»آن ظلم بنده به خودش است كه تنها به بين او و پروردگارش مربوط است
عبارات و اقوال علماء در خصوص فرق ميان گناهان كبيره و صغيره مختلف اسـت، و  

در آتـش دوزخ   صو اهل كبائر از امـت محمـد   «: بعداً در ضمن شرح اين گفته طحاوي
  .، بدان اشاره خواهد شد»مانند جاودانه نمي
گـاهي همـراه   : اي اينجا هست كه بايد بدان توجه شـود و آن، ايـن اسـت كـه     اما نكته

گناه كبيره نوعي حياء و ترس و بـزرگ دانسـتن آن گنـاه وجـود دارد كـه آن را بـه گنـاه        
نمايد، و گاهي گناه صـغيره بـا كمـي حيـاء و عـدم مبـاالت و نترسـيدن و         صغيره ملحق مي

اين چيزي اسـت  . نمايد ستن گناه همراه است كه آن را به گناه كبيره ملحق ميكوچك دان
گردد و چيزي زائد بر خـود فعـل اسـت و انسـان آن را از درون خـويش       كه به قلب بر مي

  .داند مي
  

                                                
و  4/575، »المستدرك«؛ و حاكم در 2/3، »تاريخ أصبهان«؛ ابونعيم در 6/240، »المسند«احمد در  -1

از عايشـه آن را روايـت    از دو طريق از صدقه بن موسي، از ابوعمران جوني، از يزيد بـن بـابنوس،   576
صدقه كسي است كـه علمـا او   : گويد اند، و حاكم آن را صحيح دانسته اما ذهبي آن را رد نموده و مي كرده

: لفظ حديث نـزد محـدثين مـذكور ايـن اسـت كـه      . اند و ابن بابنوس هم ناشناخته است را ضعيف دانسته
طبرانـي  » المعجـم الصـغير  «و » المعجم الكبيـر «در اين حديث را  .»....ديوان : الدواوين عند اهللا ثالثة «

 .آن را آورده و فقط آن را به احمد نسبت داده است 10/348، »مجمع الزوائد«و هيثمي در . نيافتيم
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  :ساقط شدن عقوبت و مجازات از انسان بدكار به وسيله يازده سبب
شـود كـه از    عظيمي است بخشـوده مـي   گذشته از اين، گاهي گناهي از كسي كه نيكوكار

دهنـده   شود، چون عقوبت جهنم به وسـيله حـدوداً ده سـبب از انجـام     ديگري بخشوده نمي
  1.شود كه اين يازده سبب از راه استقراء از قرآن و سنت دانسته شده است ها ساقط مي بدي

āω �: فرمايد خداوند متعال مي. ـ توبهاول سبب Î) tΒ z>$ s? � )70: و فرقـان   60: مريم :(

āω �: فرمايـد  در جاي ديگري مـي . »مگر كسي كه توبه كند« Î) t Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? � )  160/ بقـره (
يعنـي فـرد از تمـامي    . توبه نصوح، همانا توبه خالص است. »اند مگر كساني كه توبه نموده«

ي كـه  ا ولي آيا صحت توبه بر عام بودن آن متوقف اسـت؟ بـه گونـه   . كند گناهان توبه مي
اش قبـول نشـود؟ قـول صـحيح      اگر از گناهي توبه كرد و بر گناه ديگري اصرار نمود، توبه

مانـد كـه آيـا     حـاال ايـن سـؤال مـي    . 2شود اش پذيرفته مي آن است كه در اين صورت توبه
كند هر چند از آن توبه نكند؟ يا خيـر   اسالم، شرك و ديگر گناهان قبلي انسان را پاك مي

م بايد شخص از همه گناهان بجز شرك توبه كند؟ تا جايي كـه اگـر فـرد    حتماً همراه اسال
خـواري   خواري اصرار ورزيد، آيا به خـاطر زنـا و شـراب    اسالم آورد و مثالً بر زنا و شراب

شود؟ يا خير حتماً بايد همـراه   كه در زمان كفرش مرتكب شده، مؤاخذه و بازخواست نمي
ي عام براي تمام گناهـان بكنـد؟ قـول اصـح      يا توبهاسالمش از آن گناهان هم توبه نمايد؟ 

كه حتماً بايد همراه اسالم، توبه كند و تنها توبه است كه سبب غفران و آمرزش : اين است
اين امري است كـه ميـان امـت اسـالمي در آن     . باشد الهي و عدم مؤاخذه به خاطر گناه مي

مامي گناهان نيست؛ خداونـد  اختالفي نيست و بجز توبه چيزي سبب غفران و آمرزش از ت
  : فرمايد متعال مي
� ö≅ è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èù u�ó� r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡ à�Ρ r& Ÿω (#θ äÜ uΖø) s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ã� Ï� øó tƒ 

z>θ çΡ —%!$# $ �è‹ÏΗsd 4 …çµ ‾Ρ Î) uθ èδ â‘θ à� tó ø9 $# ãΛÏm §�9   )53/ زمر (   � #$
                                                

 .مراجعه كنيد 501-7/487، »فتاوي شيخ االسالم«به  -1

 .نگاه كنيد 276-1/273، »مدارج السالكين«به  -2
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از رحمت خـدا مـأيوس   ! ايد روي روا داشته ويشتن زيادهاي بندگان من كه بر خ: بگو«
آمرزد كه او خود آمرزنده مهربـان   مي] به شرط توبه[همانا خداوند، همه گناهان را . نشويد
  .»است

Ÿω (#θ �: اين براي كسي است كه توبه كرده و به همين خـاطر فرمـود   äÜ uΖø) s? � :»  نااميـد

# �: و پس از آن فرمود» نشويد þθ ç7� ÏΡ r& uρ 4’ n< Î) öΝä3În/ u‘ � :»به سوي پروردگارتان بازگرديد«.  
  :فرمايد خداوند سبحان مي). طلب بخشش(ـ استغفار دوم سبب

� $ tΒ uρ šχ%Ÿ2 ª! $# öΝßγt/ Éj‹ yè ã‹Ï9 |MΡ r& uρ öΝÍκ� Ïù 4 $ tΒ uρ šχ%x. ª! $# öΝßγt/ Éj‹ yè ãΒ öΝèδuρ tβρ ã� Ï� øó tG ó¡o„ �   
  )33/ انفال (  

  .»نمايند دهد در حالي كه آنان طلب بخشش مي و خداوند آنان را عذاب نمي«
اگـر تنهـا   . اما طلب بخشش گاهي به تنها خـودش اسـت و گـاهي همـراه توبـه اسـت      

شود همان طور كه اگر توبه به تنهايي ذكر  خودش ذكر شود، توبه هم همراه آن داخل مي
هـم   پـس توبـه دربردارنـده اسـتغفار اسـت و اسـتغفار      . شـود  شود، شـامل اسـتغفار هـم مـي    

هـر يـك از ايـن دو در صـورت اطـالق داخـل مسـماي ديگـري         . دربردارنـده توبـه اسـت   
اما اگر يكي از اين دو لفظ همراه ديگري بيايند، در اين صورت استغفار به معناي . شود مي

باشد و توبه به معناي بازگشتن و درخواسـت   درخواست پيشگيري از شر آنچه گذشته، مي
  .رود، مي باشد لش كه در آينده ترس از آن ميپيشگيري از شر بديهاي اعما

اين مانند فقير و مسكين است، كه هر گـاه يكـي از دو لفـظ ذكـر شـوند شـامل لفـظ        
خداونـد متعـال   . اي دارد شود و اگر با هم ذكر شوند، هر كدام معناي جداگانـه  ديگري مي

  :فرمايد مي
� ãΠ$ yè ôÛÎ) Íο u�|³ tã tÅ3≈|¡ tΒ �   ) 89/ مائده(  
  .»ا دادن به ده نفر مسكينپس غذ«
� ãΠ$ yè ôÛÎ*sù tÏnG Å™ $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ �   ) 4/ مجادله(  
  .»پس غذا دادن به شصت نفر مسكين«
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� βÎ)uρ $ yδθ à� ÷‚ è? $ yδθ è? ÷σ è? uρ u !# t�s) à� ø9 $# uθ ßγsù ×� ö� yz öΝà6©9 �   ) 271/ بقره(  
  .»ر استدهيد براي شما بهت] نيازمندان[و اگر آن را پنهان داريد و به فقراء «

هيچ اختالفي نيست كه هر يك از اين دو اسم در آيات فـوق وقتـي بـه تنهـايي ذكـر      
كنـد و شـامل كسـي     شوند شامل كسي كه درآمد كم دارد و تمام مخارجش را تأمين نمي

  :شود اما گر همراه هم بيايند مانند اين آيه چيز است مي كه بي
� $ yϑ ‾Ρ Î) àM≈s%y‰ ¢Á9 $# Ï !# t� s) à� ù=Ï9 ÈÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ �   ) 59/ توبه(  
  .»فقط به فقرا و بينوايان ـ تعلق دارد] زكات مال[صدقه «

شان، كـم درآمـد اسـت و كسـي كـه مـال كمـي دارد و منظـور از          كه منظور از يكي
  .بنا به اختالفي كه در اين زمينه هست1چيز است شان، بي يكي

  .همچنين است اثم و عدوان، برّ و تقوي، و فسوق و عصيان
پس هـر گـاه كفـر    . ر و نفاق هم به اين قضيه نزديك است، چون كفر عام تر استكف

شود و اگر هر دو بـا هـم بياينـد، هـر كـدام معنـاي خاصـي         آورده شود، شامل نفاق هم مي
  2.ايمان و اسالم هم، چنين است كه بعداً در اين باره بحث خواهد شد. دارد

اش دارد ولي هر بـدي فقـط مجـازات    چون هر نيكي ده برابر پاد. ها ـ نيكيسوم سبب
  .يك بدي دارد

  :فرمايد خداوند بلند مرتبه مي. هايش غلبه كند پس واي بر كسي كه بديهايش بر نيكي
� ¨β Î) ÏM≈uΖ|¡ ptø:$# t ÷Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9   )114/ هود (   � #$

                                                
، كسـي  »معدم«. آمده و هر دو به يك معنا هستند» المعدوم«، »المعدم«به جاي ) ب(در نسخه خطي  -1

  :گويد رؤبه مي. است كه چيزي ندارد
  قالت بنات العم يا سلمي وإن    

  كان فقيراً معـدماً قالت وإن                          
 .»گرو ا: چيز باشند، گفت   اي سلمي و اگر فقير و بي: كاكايم گفتند/ دختران عمويم«

 .مراجعه كنيد 170-7/162، »فتاوي شيخ االسالم«به  -2
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  .»برند ها را از بين مي ها، بدي همانا نيكي«
به دنبال هر بدي، كار خـوبي  «: »1سيئة احلسنة متحهاوأتبع ال«: فرمايند مي صو پيامبر 

  .»كن، تا اثر آن كار بد را پاك كند
ما يصيب املؤمن مـن  «: فرماينـد  مي صـ بالها و مصايب دنيوي، پيامبر چهارم سبب

: »3وال حزن حتی الشوکة يشاکها إال کفر ا من خطاياها2وصب وال نصب، وال غم وال هم
رسد حتي  سختي و هيچ غم و پريشاني و اندوهي به انسان مؤمن نمي هيچ درد و بيماري و«

رود، مگر آنكه بـه سـبب آنهـا از خطاهـا و گناهـانش پوشـانده        خاري كه به بدنش فرو مي
  : آمده كه وقتي اين آيه نازل شد» مسند«و در . »شود مي

� tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [ þθ ß™ t“ øg ä†  Ïµ Î/ �   ) 123/ نساء(  
  .»دان كيفر شودهر كه بدي كند ب«

                                                
؛ و 158و  5/153، »المسـند «؛ احمـد در  2/323؛ دارمي در سـنن خـود،   1987: ترمذي به شماره -1

اتـق اهللا  «: لفظ كامل حديث اين است. اند از طريق روايت ابوذر آن را آورده 4/387، »الحلية«ابونعيم در 
هر جا هستي تقواي خـدا را پيشـه   «: »ة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسـن حيثما كنت وأتبع السيئ

. »كن و به دنبال هر بدي، كار نيكي كن تا اثر آن بدي را پاك كند و با اخالق نيكو بـا مـردم رفتـار كـن    
، »المعجـم الصـغير  «؛ و طبرانـي در  4/376، »الحليـة «؛ ابـونعيم در  236و  5/228، »المسـند «احمد در 

از طريق روايـت معـاذ بـن جبـل آن را روايـت       298و  297: هاي به شماره» المعجم الكبير«و  1/192
 .اند و ترمذي پس از روايت ابوذر آن را آورده است كرده

 .آمده است »و الغم والحزن«، )ب(در نسخه خطي  -2

يد و از طريـق روايـت ابوسـع    2573: ؛ و مسـلم بـه شـماره    5642و  5641: هـاي  بخاري به شماره -3
و  61، 48، 3/18، 335، 2/302، »المسـند «؛ احمد در 966: ترمذي به شماره. اند ابوهريره آن را آورده

آن را  1256و  1237هاي  ؛ و ابويعلي موصلي به شماره492: ، به شماره»األدب المفرد«؛ بخاري در 81
روايت عايشه با اين لفظ آن از طريق  2572: ؛ و مسلم به شماره5640: بخاري به شماره. اند روايت كرده

هيچ مصيبتي بـه  «: »ما من مصيبة تصيب المسلم إال كفر اهللا بها عنه، حتي الشوكة يشاكها«: اند  را آورده
رود مگـر آنكـه خداونـد بـه سـبب آن، گناهـان او را        رسد حتي خاري كه به بدنش فرو مي مسلمان نمي

 .موجود است 3/69، اثر طحاوي» مشكل اآلثار«اين حديث در . »پوشاند مي
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ي كمر نازل شد و چه كسي از ما است كه كـار   شكننده! اي رسول خدا: ابوبكر گفت
يا أبابکر، ألست تنصب؟ ألست حتزن؟ ألست يصيبک «: فرمود صبدي نكرده باشد؟ پيامبر 

بينـي؟ مگـر انـدوهگين     مگـر سـختي نمـي   ! اي ابـوبكر «: »1الّألواء؟ فذلک ما جتـزون بـه  
رسد؟ پس آن همان چيزي اسـت كـه بـدان كيفـر      و رنج به تو نميشوي؟ مگر سختي  نمي
پس خود مصايب، پوشاننده گناهان اسـت و بـا صـبركردن بـر آن، بنـده ثـواب       . »شويد مي
پـس صـبر و خشـم، چيـز ديگـري غيـر از       . بيند ولي با خشم و فزع گناهكـار مـي شـود    مي

                                                
؛ طبـري بـه   111: ، بـه شـماره  »مسـند أبـي بكـر   «؛ ابـوبكر مـروزي در   1/11، »المسند«احمد در  -1

، »المسـتدرك «؛ حـاكم در  101و  100، 99، 98: هاي ؛ ابويعلي به شماره10528و  10523: هاي شماره
اطالع يافتم كـه  : كه گويد از طريق ابوبكر بن ابي زهير آن را روايت كرده  3/373؛ و بيهقي 75و  3/74

§{ �: صالح و خوبي پس از ايـن آيـه چگونـه اسـت    ! اي رسول خدا: گفت سابوبكر  øŠ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒr' Î/ Iω uρ 

Çc’ÎΤ$ tΒ r& È≅÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# 3 tΒ ö≅yϑ÷ètƒ #[þθ ß™ t“ øgä†  ÏµÎ/ � ) به دلخواه شما و يـا  ] اجر و كيفر الهي[«) 123/ نساء
شـويم؟ سـپس    پس آيا هر بدي كنيم، بدان كيفـر مـي  . »كه بدي كند بدان كيفر شود اهل كتاب نيست؛ هر

غفراهللا لك يا أبابكر ألست تمـرض؟ ألسـت تنصـب؟ ألسـت تحـزن؟ ألسـت       «: فرمود صرسول خدا 
شـوي؟   خدا تو را ببخشد اي ابوبكر، مگر بيمار نمـي «: »هو ما تجزون به: بلي، قال: تصيبك الألواء؟ قال

چـرا،  : رسد؟ ابوبكر گفـت   شوي؟ مگر سختي و رنج به تو نمي بيني؟ مگر اندوهگين نمي مگر سختي نمي
اسناد اين روايـت بـه سـببت    . »شويد آن چيزي است كه بدان كيفر مي: فرمود صپيامبر . اين طور است

منقطع بودن آن، ضعيف است، چون ابوبكر بن ابي زهير ثقفي از صغار تابعين است  و شخصـيتش معلـوم   
؛ و حـاكم در  1734با اين وجود ابن حبان به شـماره  . اش ذكر نشده است و جرح و تعديلي درباره نشده

اند و ذهبي هم آن را تأييد نموده است، ولـي ايـن حـديث     آن را صحيح دانسته 75-3/74، »المستدرك«
را  آن 2574: ؛ و مسـلم بـه شـماره   7380: شاهدي از طريق روايت ابوهريره دارد كه احمـد بـه شـماره   

# tΒ ö≅yϑ÷ètƒ �وقتي آيه : اين روايت آمده كه ابوهريره گويددر . اند  روايت كرده [þθß™ t“ øgä†  Ïµ Î/ �   ،نازل شـد
قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب «: فرمود صمسلمانان دچار آشفتگي شديد شدند، آنگاه رسول خدا 
هـر چـه بـه    . ديك بياييد و راست بايسـتيد نز«: »به المسلم كفارة حتي النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها

رسد و حتي خـاري كـه بـه بـدنش فـرو       رسد، كفاره گناهانش است حتي سختي كه به او مي مسلمان مي
روايتي از طريق عايشه آورده و ابـن حبـان    10532و  10530: در همين باب طبري به شماره. »رود مي

 .  مراجعه كنيد 20: شماره» بكر ابيمسند «به . آن را صحيح دانسته است  1736: به شماره
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ز طرف خدا براي بنده مصيبت، فعل خداست نه انسان و مصيبت مجازاتي ا. مصيبت هستند
شـود، و همانـا انسـان بـه خـاطر كـارش        به خاطر گناهانش است و گناهش با آن پاك مـي 

ثـواب و اجـر   شود، و صبر و خشم از فعل انسان است هر چنـد   بيند و گناهكار مي ثواب مي
اي از جانـب ديگـري يـا     بلكه در ايـن صـورت هديـه   . شود گاهي بدون عملِ بنده حاصل مي

ÅV �: فرمايـد  ف خداوند بدون سـبب اسـت؛ خداونـد متعـال مـي     لطفي از طر ÷σ ãƒuρ ÏΒ çµ ÷Ρ à$ ©! 

# �� ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã � ) پس خـود بيمـاري سـزا و    . »و از نزد خود پاداش بزرگي دهد«) 40/ نساء
  .كفاره گناهان است همان طور كه گفته شد

لكه تنهـا از  شود، و اين معنايش نيست ب بسياري اوقات از اجر، بخشش گناهان فهم مي
  .باشد اش مي الزمه

  .إن شاء اهللا بعداً در اين باره بحث خواهد شد. ـ عذاب قبرپنجم سبب
ـ دعاي مؤمنـان و طلـب بخشـش آنـان در زمـان حيـات و پـس از مـرگ         ششم سبب

  .شخص
شـود از قبيـل ثـواب صـدقه، قرائـت       آنچه پس از مرگ به او اهـداء مـي   -هفتم سبب

  .بعداً سخن در اين باره خواهد آمد .قرآن، يا حج يا مانند آنها
  .ها و شدايد روز قيامت ـ اهوال و سختيهشتم سبب
أنّ املؤمنين، إذا عربوا الصراط وقفـوا  «: صحيحين ثابت شده كه«ـ آنچه در نهم سبب

علی قنطرة بين اجلنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذِّبوا ونقّوا أذن هلم فی دخـول  
كننـد بـر روي پـل بـزرگ كـه بـين بهشـت و         نان وقتي از پل صراط عبور ميمؤم«: »1اجلنة

                                                
؛ بخـاري در  74و  63، 57، 3/13، »المسـند «؛ احمـد در  6535و  2440: هـاي  بخاري بـه شـماره   -1
و  838، 837: هـاي  ، به شـماره »اإليمان«؛ ابن منده در 14/37؛ طبري، 486: ، به شماره»األدب المفرد«

حديث در صحيح مسلم نيست آن گونـه كـه   اين . اند  آن را روايت كرده 1186: ؛ و ابويعلي به شماره839
 .شارح گمان كرده است
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سـپس وقتـي كـامالً پـاك و     . گيرنـد  ايستند و از همـديگر قصـاص مـي    جهنم قرار دارد مي
  .»شود گناه شدند، به آنان اجازه دخول به بهشت داده مي بي

همچنـان كـه هنگـام ذكـر شـفاعت و اقسـام       . كننـدگان  ـ شفاعت شـفاعت دهم سبب
  .فاعت، اين مطلب ذكر شدش

تـرين مهربانـان بـدون شـفاعت، همچنـان كـه        ـ عفو و گذشـت مهربـان  يازدهم سبب

�ã�Ï �: فرمايـد  خداوند متعال مي øó tƒuρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡ sŒ yϑ Ï9 â !$ t± o„ � )  و غيـر  «): 116و  48/ نسـاء
سنگين بودن پس اگر از كساني باشد كه به خاطر . »بخشد از آن را براي هر كه بخواهد مي

جرمش خداوند نخواست كه او را ببخشـد، پـس بـه ناچـار بايـد بـه دوزخ بـرود تـا پـاكي          
اي  ايمانش از پليدي گناهانش جدا شود، پس كسـي كـه در دلـش بـه انـدازه كمتـرين ذره      

مانـد همچنـان كـه در     ايمان باشد، بلكه كسي كه ال إله إال اهللا گفتـه باشـد، در دوزخ نمـي   
  1.دذكر ش سروايت انس 

وقتي قضيه چنين است، قطع و يقين به فرد معيني از امت اسالم كه به بهشت مي رود، 
ولـي بـه   . شهادت بهشت را بـه او داده باشـد   صممتنع و محال است مگر كسي كه پيامبر 

  .ترسيم هر حال براي نيكوكاران اميد ثواب و بخشش داريم ولي به حال آنان مي
*** 

  . »ن عن ملة اإلسالم، وسبيل احلق بينهما ألهل القبلةواألمن واإلياس ينقال«: قوله
راه حق و درست . سازد امن و نااميدي انسان را از دايره دين اسالم خارج مي«: ترجمه

  .»باشد براي اهل قبله، ميانه آن دو مي

  :جمع ميان خوف و رجاء
ه و واجب است كه بنـده خـدا، ترسـان و اميـدوار باشـد؛ زيـرا تـرس سـتود         :شرح عبارت

پـس اگـر از آن تجـاوز    . درست آن است كه ميان صاحبش و ميان محارم خدا حايل شود

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1
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و اميد ستوده و درست، اميد شخصـي اسـت   . رود كرد، از آن بيم ترس يأس و نااميدي مي
پـس او اميـدوارِ   . دهـد  كه طاعت و عبادت خدا را براساس نوري از جانب خدا انجـام مـي  

كنـد و    د فـرد گناهكـاري اسـت كـه از گنـاهش توبـه مـي       يا امي. ثواب و پاداش خدا است
  :فرمايد اميدوار بخشش و غفران خداوند است؛ خداوند متعال مي

� ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u zƒÉ‹ ©9 $# uρ (#ρã�y_$yδ (#ρ ß‰yγ≈y_ uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# y7Í×‾≈s9 'ρ é& tβθ ã_ ö� tƒ 

|Myϑôm u‘ «! $# 4 ª! $# uρ Ö‘θ à� xî ÒΟ‹Ïm   )218 /بقره (   � ‘§
اند و كساني كه هجرت كردند و در راه خدا جهـاد نمودنـد،     كساني كه ايمان آورده«

  .»آنان به رحمت خدا اميدوارند و خدا آمرزنده مهربان است
اما اگر انسان به گناه و تقصير و معصيت خود ادامه دهـد و بـه رحمـت خـدا اميـدوار      

. في و آرزو و اميـد كـاذب اسـت   باشد بدون آنكه كاري كند، ايـن همـان فريـب و خيالبـا    
1ابوعلي روذباري

خوف و رجا همانند دو بال پرنده است، وقتـي هـر دو بـاز    : گويد مي :
تواند پرواز كند ولي اگر يكي از آن دو نباشـد يـا نقصـي در آن باشـد،      شوند، پرنده مي مي

يش شود و اگر هر دو بـال از بـين رونـد، پرنـده تـا سـر حـد مـرگ پـ          پرنده دچار نقص مي
  .رود مي

  :فرمايد خداوند اهل خوف و رجاء را ستوده و مي
� ô̈Β r& uθèδ ìMÏΖ≈s% u !$tΡ# u È≅ ø‹©9 $# # Y‰ É`$y™ $ VϑÍ←!$s% uρ â‘x‹ øt s† nο t� ÅzFψ$# (#θã_ ö�tƒuρ sπ uΗ÷qu‘  Ïµ În/u‘ �   

  )9/ زمر (  
يا آن كسي كه در طول شـب در سـجده و قيـام اطاعـت     ] آيا چنين كسي بهتر است[«

  .»ترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد؟ از آخرت مي] در حالي كه[ كند مي

                                                
او محمـد بـن   : شرح حال وي را  چنـين آورده اسـت   333-1/329خطيب بغدادي در تاريخ خود،  -1

د و او از اهـل فضـل و فهـم بـو    . باشد احمد بن قاسم، ابوعلي روذباري از بزرگان صوفيه، ساكن مصر مي
هجـري   322وي به سال . ابياتي از اشعارش از وي نقل شده است. تصانيف خوبي در زمينه تصوف دارد

 .وفات يافت
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  :فرمايد در جاي ديگري مي
4’ nû$ yf tFs?� öΝßγç/θ ãΖã_ Çtã Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# tβθ ãã ô‰ tƒ öΝåκ®5u‘ $ ]ù öθ yz $ Yè yϑ sÛuρ � ) 16/ سجده(  

كننـد و پروردگارشـان را بـا     پهلـو تهـي مـي   ] براي عبـادت شـب  [از بسترهاي خواب «
  .»خوانند  و رجا ميخوف 

پس رجاء مستلزم خـوف اسـت و اگـر چنـين نباشـد، امـن از عـذاب خـدا بـه وجـود           
آيد، و خوف مستلزم رجاء است و اگر چنين نباشد، يأس و نااميدي از رحمت خـدا بـه    مي

كنـي جـز خداونـد متعـال،      هر كسي اگر از وي بترسي از ترس وي فرار مي. آيد وجود مي
پس انسان ترسان از تـرس پروردگـارش بـه    . كني ه سوي او فرار ميكه اگر از وي بترسي ب
  .گريزد سوي پروردگارش مي

ترين منازل شخص مريـد   رجاء ضعيف: گويد مي :» منازل السائرين«صاحب كتاب 
در كالمش اشكالي هست، بلكـه رجـاء و خـوف بـه آن صـورتي كـه ذكـر شـدند         . 1است

روايـت   صاز پيـامبر  » صـحيح «در  .ترين منازل شـخص مريـد اسـت    بزرگترين و شريف
مـا   2أنا عند ظن عبدی بی، فليظن بی: يقول اهللا عز وجل«: است كه آن حضـرت فرمودنـد  

باشم، پـس هـر    ام نسبت به خود مي من نزد گمان بنده: فرمايد خداوند عز وجل مي«: »3شاء

                                                
: گويـد  ابن قيم پس از آنكه كالم مذكور را آورده مي. مراجعه كنيد 41-2/37، »مدارج السالكين«به  -1

نزد ما محبوب است امـا حـق از   باشد ـ در   مي» منازل السائرين«شيخ االسالم ـ منظورش صاحب كتاب  
مـا كالمـش را بـر    . شـود  تر است، و هر كس بجز معصوم، سخنش قبول يا رد مـي  وي در نزد ما محبوب

سپس اين قول و اعتراضي كه بر او وارد است را تبيين كـرده كـه شـارح    . كنيم نيكوترين احتمال حمل مي
 .در اينجا خالصه آن را آورده است

 .ساقط شده است) ب(ه خطي اين عبارت، از نسخ -2

از طريق روايت واثلة بن اسقع آن را آورده، و ابـن حبـان بـه     4/106و  3/491، »المسند«احمد در  -3
اما روايت متفق عليه از طريق روايت ابوهريره، تخريج آن قبالً . آن را صحيح دانسته است 2468: شماره

ـ   »فليظن بي ما شاء«ذكر شد و در آن عبارت  و كسـاني كـه حـديث را بـا ايـن لفـظ بـه        . تنيامـده اس
 .اند اند، اشتباه كرده نسبت داده» صحيحين«
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ه روايـت اسـت كـ    ساز جـابر  » صحيح مسـلم «و در . »چه بخواهد نسبت به من گمان كند
اليموتن أحـدکم  «: فرمود شنيدم كه سه روز پيش از وفاتش مي صاز رسول خدا : گويد

هـيچ يـك از شـما نميـرد مگـر آنكـه گمـان را نسـبت بـه          «: »1إلّا وهو يحسن الظن بربـه 
بنده بايـد رجـاء و اميـدش در    : به همين خاطر گفته شده است. »پروردگارش نيك گرداند

برخالف زمان سالمتي كه آن موقع بايد ترسش بيشـتر   هنگام بيماري بيشتر از ترسش باشد
  .از اميدش باشد

هر كس خداوند را تنها با حب و دوسـتي او عبـادت كنـد،    : گويند برخي از علماء مي
او زنديق است و هر كس خداي را تنها با ترس از او عبادت كنـد، او متشـدد اسـت، و هـر     

اسـت، و هـر كـس خداونـد را بـا      2رجيءكس خداي را تنها به رجاء و اميد عبادت كند، م
چـه خـوب   3محمـود وراق . حب و خوف و رجاء عبـادت كنـد، او مـؤمن و موحـد اسـت     

  :سروده است
  لو قد رأيت الصغير مـن عمـل ال  

  

  خير ثوابـاً عجبـت مـن کـربه      
  

ديـدي كـه عمـل خيـر كوچـك ثـواب دارد، از عمـل خيـر بـزرگ تعجـب            اگر مي«
  .»كردي مي

                                                
، »المسـند «؛ احمـد در  4167؛ ابن ماجه بـه شـماره   3113؛ ابوداود به شماره 2877مسلم به شماره  -1
؛ و 348-14/347؛ خطيـب در تـاريخ خــود،   1779؛ طيالسـي بـه شـماره    390و  330، 325، 3/293

 .اند آن را روايت كرده 8/121و  5/87، »حليةال«ابونعيم در

راجع بـه  : :اي با خط مؤلف  حاشيه: عين اين عبارت آمده است) ب(و ) أ(در پاورقي نسخه خطي  -2
. آنچه مشـهور اسـت  . ـ از رجاء آمده است  دومـ از إرجاء آمده،   اول: اشتقاق اسم مرجئه دو قول هست

اما به هـر حـال معنـاي هـر دو بـه خـاطر       . رجاء آمده استمرجئه با همزه است كه در اين صورت از ا
 .اجتماع دو كلمه در اشتقاق بزرگتر به هم نزديك است

ابـن ابـي دنيـا از وي    . هـا، نظـم روانـي دارد    او در مواعظ و حكمت. او محمود بن حسن وراق است -3
زمان حكومت معتصـم  وي در . اثر مبرد مقداري از اشعارش وجود دارد» الكامل«در . روايت كرده است

 .11/461، »السير«هجري وفات يافت؛  230در حدود سال 
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  مـل ال  أو قد رأيت احلقير مـن ع 
  

  شر جزاء أشفقت من حذره  

ــي « ــر م ــا اگ ــردن از آن      ي ــازات دارد، از دوري ك ــر مج ــر حقي ــل ش ــه عم ــدي ك دي
  .»ترسيدي مي

*** 

  .»وال يخرج العبد من اإليمان إلّا جبحود ما أدخله فيه«: قوله
شود مگر به وسيله انكار چيزي كه او را داخل  انسان بنده از ايمان خارج نمي«: ترجمه

  .»گرداند ميايمان 
با اين گفته، به رد بر خوارج و معتزله در اعتقادشان مبنـي   :طحاوي : شرح عبارت

ايـن كـالم تأييـد    . كند بر خروج انسان از دايره ايمان به سبب ارتكاب گناه كبيره اشاره مي
همانا كسي از اهل قبله به خـاطر ارتكـاب گنـاهي كـه آن را حـالل      «: اش است سخن قبلي
  .سخن درباره اين مطلب گفته شد. »شود فير نميندانسته، تك

*** 

 هو اإلقرار باللسان، والتصديق باجلنان، ومجيع ما صح عن رسـول اهللا : واإليمان«: قوله
من الشرع والبيان کلّه حق، واإليمان واحد، وأهله فی أصله سواء، والتفاضـل بينـهم    ص

  .»باخلشية والتقی، وخمالفة اهلوی، ومالزمة األولی
تمامي شرع و رسـالت و  . ايمان عبارت است از اقرار با زبان و تصديق با قلب«: ترجمه

ايمان يكي است و اهـل ايمـان   . اش حق است ثابت شده، همه صبياني كه از رسول خدا 
در اصل آن برابرند و برتري ميان يكديگر به وسيله ترس و تقوا و پرهيزگـاري و مخالفـت   

  .»به اولي استبا هواي نفس و پايبند بودن 
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  :اختالف در مفهوم ايمان
ــد    ــادي دارن ــتالف زي ــان اخ ــاي ايم ــوم و معن ــا در مفه ــد و  : علم ــافعي و احم ــك و ش مال

واسحاق بن راهويه، و ساير اهـل حـديث، و اهـل مدينـه رحمهـم اهللا و ظاهريـه و       1اوزاعي
رار بـا زبـان و   جماعتي از متكلمان بر اين باورند كه ايمان عبارت از تصديق بـا قلـب، و اقـ   

  2.عمل با جوارح است
بسياري از اصحاب ما بر اساس آنچه كه طحاوي ذكر كـرده، معتقدنـد كـه ايمـان بـه      

  .معناي اقرار به زبان و تصديق با قلب است
. اقرار با زبان، ركني اضافي است و ركن اصلي ايمان نيسـت : گويند برخي از آنان مي

  .نقل شده است سو اين رأي از ابوحنيفه . اين رأي را دارد :ابومنصور ماتريدي 
پـس از نظـر آنـان منافقـان،     . كراميه معتقدند كه ايمان، فقط همان اقرار با زبـان اسـت  

منافقان مستحق وعيدي هستند كـه خداونـد   : گويند ولي مي. اند و ايمان كاملي دارند مؤمن
  3.فساد و بطالن قولشان، آشكار است. آنان را بدان تهديد كرده است

                                                
او در محله . باشد االسالم و عالم اهل شام مي او ابوعمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد اوزاعي، شيخ -1

وي انساني خَير، فاضـل  . سپس به بيروت نقل مكان كرد و تا زمان مرگ آنجا بود. كرد اوزاع سكونت مي
شرح . هجري وفات يافت 157وي به سال . دانست و محل اطمينان بود و علم و حديث و فقه زيادي مي

 .آمده است 134-7/107، »سير أعالم النبالء«حالش در كتاب 

ايمان به معناي عمل و تلفظ شهادتين و اعتقـاد  : گويند اين رأي، قول معتزله نيز هست، چون آنان مي -2
اند اما سـلف،   ان و سلف در اين است كه آنان اعمال را شرط صحت ايمان دانستهفرق ميان آن. قلبي است

-53، ص »اإليمـان «اثر اللكائي؛  851-4/830، »شرح السنة«به . اند اعمال را شرط كمال ايمان دانسته
 .و پس از آن مراجعه كنيد 1/102، »عمدة القاري«اثر ابوعبيد قاسم بن سالم؛ و  66

نظر دارند كه آيا اقرار با زبان ركن ايمان است يا به نسبت به زبان  رار با زبان اختالفعلما راجع به اق -3
را در  صبرخي معتقدند كه شرط ايمان اسـت حتـي كسـي كـه پيـامبر      . آوردن كالم، شرط ايمان است

، تمامي آنچه كه از جانب خدا آورده، تصديق كند، او به آنچه كه ميان خود و ميان خداونـد متعـال اسـت   
اين قول از ابوحنيفه روايت شده، و اشـعري  : نسفي گويد. باشد هر چند با زبان اقرار نكرده باشد مؤمن مي
همچنين اين رأي، قـول ابومنصـور ماتريـدي اسـت، برخـي      . ترين دو روايت، اين رأي را دارد در صحيح

صديق با قلب، ركن اصلي ايمان ديگر از علما بر اين باورند كه اقرار با زبان، ركن ايمان است اما همانند ت
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جهم بن صفوان و ابوالحسن صالحي، يكي از سران و بزرگان قدريه بر اين باورند كه 
تـر اسـت، چـون     اين قول از قول قبلي، فاسدتر و باطـل . ايمان، عبارت است معرفت با قلب

اند، چون آنان به صداقت و راسـتگويي   اش اين است كه فرعون و قومش مؤمن بوده الزمه
بـه همـين خـاطر    . معرفت داشتند و بـه آنـان ايمـان نياوردنـد     موسي و هارون عليهما السالم

  :موسي به فرعون گفت
� ô‰ s) s9 |M÷ΗÍ>tã !$ tΒ tΑ t“Ρ r& Ï Iω àσ ‾≈yδ āω Î) �>u‘ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ t� Í←!$ |Á t/ � ) 102/ اسراء(  
هـا و   هاسـت جـز پروردگـار آسـمان     داني كه اين آيات را كه مايه بيـنش  تو نيك مي«

  .»ل نكرده استزمين ناز
  : فرمايد در جاي ديگري مي

� (#ρ ß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ÷FoΨ s) ø‹oKó™$# uρ öΝåκß¦ à�Ρ r& $ Vϑù=àß # vθè=ãæ uρ 4 ö� ÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ%x. èπ t7É)≈tã 

t Ï‰Å¡ ø� ßϑø9$# �   ) 14/ نمل(  
پـس  . و با آن كه باطنشان بدان يقين داشت، از روي ظلم و تكبر آن را انكار كردنـد «
  .»كه عاقبت مفسدان چگونه شدببين 

شناختند ولـي   شناختند آن گونه كه فرزندان خود را مي را مي صو اهل كتاب پيامبر 
ايمان نياوردند بلكه نسبت بـه او كفـر ورزيدنـد و بـا او دشـمني       صبا اين وجود به پيامبر 

  1:باشد، چون او گفت همچنين از نظر اين افراد ابوطالب مؤمن مي. كردند

                                                                                                                     
: شـود؛ نگـا   به همين خاطر در هنگام اجبار و ناتواني، اين ركن سـاقط مـي  . نيست، بلكه ركني زايد است

 .1/103، »عمدة القاري«

كننده و ياور پيامبر  كاكا و سرپرست و تربيت/ او عمو. نام او عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم است -1
دن به دين اسالم امتناع و خودداري كرد و تا زمان وفات بر اين حال استمرار بود، فقط او از گروي ص

از طريق زهري، از سعيد بن مسيب، از پدرش روايت است كه وقتي ابوطالب به » صحيحين«در . داشت
. بر او داخل شد و ابوجهل و عبداهللا بن أبي أميه هم در كنار ابوطالب بودند صسر مرگ رسيد، پيامبر 

. »شوي اي كه با آن در نزد خدا رستگار مي كلمه» ال إله إال اهللا«: بگو! اي عمو«: فرمود  ص پيامبر
آيا از دين و آيين عبدالمطلب روي ! اي ابوطالب: ابوجهل و عبداهللا بن ابي أميه به ابوطالب گفتند
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  لمـت بـأن ديـن حممـد    و لقد ع
  

  من خير أديـان الربيـة دينـا     
  

  .»دانستم كه دين محمد، از بهترين اديان مخلوقات است«
ــبة ــذار مس ــة أو ح ــو ال املالم   ل

  

  لوجدتنی مسحاً بـذاک مبينـا    
  

دادم  ديدي كه اجـازه مـي   بود، قطعاً مرا مي اگر سرزنش يا حذرها و سخنان ناروا نمي«
  .»يان كنيكه اين دين را براي مردم ب

ــه    بلكــه ابلــيس از نظــر جهــم، مــؤمن اســت و ايمــان كــاملي دارد، چــون او نســبت ب
  :شناخت پروردگارش جاهل نبوده بلكه او را كامالً مي

� tΑ$ s% Éb>u‘ þ’ ÎΤö�ÏàΡr' sù 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ �   ) 36/ حجر(  
  .»هلتم ده شوند م برانگيخته مي] مردم[پس تا روزي كه ! اي پروردگار من: گفت«
� tΑ$ s% Éb>u‘ !$ oÿÏ3 ‘ ÏΖoK÷ƒuθ øîr& �   ) 39/ حجر(  
  .»به سبب آنكه مرا گمراه كردي! پروردگارا: گفت«
� y7Ï? ¨“ Ïè Î6sù öΝßγ̈Ζtƒ Èθ øî _{ tÏè uΗødr& �   ) 82/ ص(  

                                                                                                                     
. مطلب وفات يافتگرداني؟ پس آن دو همواره از وي دست بردار نبودند تا اينكه بر دين و آيين عبدال مي

 tΒ$ �: پس اين آيه نازل شد. »حتماً برايت طلب بخشش خواهم نمود«: به او گفت صآنگاه پيامبر 

šχ% x. ÄcÉ< ¨Ζ=Ï9 š Ï% ©!$# uρ (# þθ ãΖtΒ# u βr& (#ρ ã� Ï�øótG ó¡ o„ tÅ2Î� ô³ßϑù=Ï9 öθs9 uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í<'ρ é& 2† n1ö� è% .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ š̈t7 s? 

öΝ çλ m; öΝ åκ ¨Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠÅs pgø: بايد براي مشركان ـ  اند نمي پيامبر و كساني كه ايمان آورده«): 113/ توبه( � #$
 همچنين. »پس از آن كه برايشان روشن شد كه دوزخيند ـ طلب آمرزش كنند، هر چند خويشاند باشند

“ y7̈ΡÎ) Ÿω �: اين آيه نازل شد Ï‰öκ sE ôtΒ |Mö6 t7 ôm r& £Å3≈s9 uρ ©! $# “ Ï‰öκ u‰ tΒ â!$t± o„ � )در حقيقت « ): 56/ قصص
هدايت كني، ليكن خداست كه هر كسي را بخواهد هدايت ] به اجبار[تواني  تو هر كه را دوست داري نمي

در  صاز طريق روايت ابوسعيد خدري آمده كه رسول خدا  210: و در صحيح مسلم به شماره. »كند
عه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ لعله تنف«: نزد او از ابوطالب نام برد  فرمود

شايد در روز قيامت شفاعت من به او سود ببخشد، پس به سبب شفاعت من «: »كعبيه يغلي منه دماغه
گيرد كه بر اثر آتش جهنم  رسد، قرار مي برايش در جاي كم عمقي از دوزخ كه تا قوزك پاهايش مي

 .اثر كشميري 51- 1/50، »فيض الباري«؛ و 119- 4/115، »اإلصابة«: نگا . »جوشد مغزش مي
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  .»شان را گمراه خواهم كرد  ترديد همه پس به عزت تو سوگند بي: گفت] ابليس[«
ت از جهل نسـبت بـه پروردگـار، و هـيچ كـس از جهـم       كفر از نظر جهم، عبارت اس

تر نسبت به پروردگارش نيست، چـون او خداونـد را وجـود مطلـق دانسـته و تمـامي        جاهل
اش  جهلي بزرگتر از اين نيست، پس او بـه گـواهي  . صفات خدا را از وي سلب كرده است

  .باشد بر خود، كافر مي
قيودي وجود دارند كه مـن از ذكـر   در بين اين مذاهب، مذاهب ديگري با تفاصيل و 

و ديگـران   »تبصرة األدلـة «ابوالمعين نسفي در كتـاب  . آنها به طور اختصار روي گرداندم
  .اند آن را ذكر كرده

گردد كه ايمان يا چيزي است كـه بـه وسـيله قلـب و زبـان و       حاصل همه به اين بر مي
مالـك،  (مـه سـه گانـه    ساير جوارح تحقق پيدا مي كند آن گونـه كـه جمهـور سـلف از ائ    

و ديگران بدان معتقدند همان طور كه گفته شد، يا به وسـيله قلـب و زبـان    ) شافعي و احمد
باشد آن گونه كه طحاوي از ابوحنيفه و اصحاب او رحمهم اهللا ذكر كرده است، يا تنها  مي

يا تنهـا   كند همچنان كه گفته شد كه كراميه اين باور را دارند، به وسيله زبان تحقق پيدا مي
باشد و اين هم يا معرفت است آن گونه كه جهم گفته و يا تصديق اسـت   به وسيله قلب مي

و فساد و بطالن قـول كراميـه و جهـم بـن     . گفته است :آن گونه كه ابومنصور ماتريدي 
  .صفوان آشكار است

اختالف نظر ميان ابوحنيفه و ساير ائمه در مفهـوم و معنـاي ايمـان، اختالفـي     
  :اهري استصوري و ظ

اختالفي كه ميان ابوحنيفه و ديگر امامانِ اهل سنت بـر سـر معنـاي ايمـان اسـت، اختالفـي       
باشد، چون اعمال جوارح الزمه و آثـار ايمـانِ قلـب يـا جزئـي از آن       صوري و ظاهري مي

شـود   است و همه اتفاق نظر دارند بر اينكه مرتكب گناه كبيره از دايـره ايمـان خـارج نمـي    
دهد و اگر خواست از  مشيت و خواست خداست، اگر خواست او را عذاب ميبلكه او در 

ايـن اخـتالف، اختالفـي لفظـي اسـت و فسـاد اعتقـاد بـر آن مترتـب          . نمايـد  او گذشت مي
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ةقائلين به تكفير تارك الصال. شود نمي
انـد، وگرنـه    به اين اصل، ادله ديگري اضافه كـرده 1

خوار و غارتگر نفي كرده، و بنا به اتفاق همـه   ابايمان را از زناكار و دزد و شر صپيامبر 
  2.علما اين امر موجب زوال اسم ايمان از اين افراد به طور كلي نشده است

ميان اهل سنت اختالفي نيسـت در اينكـه خداونـد متعـال از بنـدگان، قـول و عمـل را        
منظـور علمـا    و اين همان. منظور از قول، تصديق با قلب و اقرار با زبان است. خواسته است

ايمان، قول و عمل اسـت امـا ايـن قـول و عملـي كـه از       : هنگام گفتن اين عبارت است كه
شود يا نه ايمـان تنهـا يكـي از ايـن دو      بندگان خواسته شده، آيا اسم ايمان شامل هر دو مي

شود،  باشد و آن هم تنها قول است و عمل با ايمان فرق دارد و اسم ايمان شامل آن نمي مي
  .شود؟ اين مطلب مورد اختالف است د به صورت مجازي بر هر دو اطالق ميهر چن

                                                
 .مراجعه كنيد 447-2/442اثر ابن قدامه، » المغني«؛ و 180-2/179اثر بغوي، » شرح السنة«به  -1

درباره اينكه عمل، جزئي از ايمـان اسـت يـا نـه، چهـار      : آمده است 54-1/53، »فيض الباري«در  -2
  :مذهب وجود دارد

كند، بـه نظـر آنـان، از     پس كسي كه عمل را ترك مي. دند كه عمل جزء ايمان استخوارج و معتزله معتق
خـوارج، ايـن فـرد را از ايمـان     : سپس در مطلب ديگري اختالف نظر دارنـد . شود دايره ايمان خارج مي

نماينـد و قائـل بـه منزلـت بـين       نمايند اما معتزله او را داخل كفر نمي كنند و او را داخل كفر مي خارج مي
اينان بر اين باورند كه نيازي به عمل نيسـت و مـدار و   . مذهب سوم، مذهب مرجئه است. المنزلتين هستند

و مرجئه دقيقـاً نقطـه مقابـل هـم     ) يعني خوارج و معتزله(پس گروه اول . معيار نجات، فقط تصديق است
. متعـادل اسـت  اين مذهب، مذهبي ميانـه و  . باشد مذهب چهارم، مذهب اهل سنت و جماعت مي. هستند

پس اهل . اعمال حتماً الزمه و آثار ايمان قلب است ولي تارك عمل، فاسق است نه كافر: گويند اينان مي
سـپس  . گيـر نيسـتند   گير نيستند و همانند مرجئه هم سهل سنت و جماعت همانند خوارج و معتزله سخت

ورند كه ايمـان مركـب از اعمـال    اكثر محدثين بر اين با: شوند اهل سنت و جماعت به دو گروه تقسيم مي
شان  است، و امام ابوحنيفه و اكثر فقهاء و متكلمين معتقدند كه اعمال داخل ايمان نيست در عين حال همه

. اتفاق نظر دارند در اينكه كسي كه فاقد تصديق باشد، كافر است و كسي كه فاقد عمل باشد، فاسق اسـت 
فتـاوي شـيخ   «: و اختالف حقيقي و چندان مهم نيست؛ نگـا پس اختالف اينان تنها در تعبير و لفظ هست 

 .297/ 7فيض الباري  .7/297، »اإلسالم
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همه اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر اينكه اگر كسي با قلبش حقـايق ديـن را   
تصديق نمايد و با زبان بدان اقرار كند ولي از عمل جوارح امتناع كند، او نافرمـاني خـدا و   

اعمـال در  : گوينـد  اما در ميـان كسـاني كـه مـي    . را كرده و مستحق وعيد است صپيامبر 
ايمان يك چيز اسـت، پـس ايمـان    : گويند مفهوم ايمان داخل نيستند، كساني هستند كه مي

ايمـان مـا هماننـد    : گوينـد  باشد بلكه مي مي مما همانند ايمان ابوبكر صديق و عمر فاروق  
ايـن غلـو و افـراط    . باشد سالم ميايمان پيامبران و فرستادگان و جبرئيل و ميكائيل عليهما ال

است؛ چون كفر همراه ايمان، مثل كوري همراه بينايي است، و بـدون شـك افـراد بينـا در     
بيننـد و   قوت و ضعف بينايي با هم فرق دارنـد؛ برخـي روز كورنـد و در شـب خـوب مـي      

بيننـد و خـط ريـز را     برخي خط درشت را مي. بينند بعضي شب كورند و در روز خوب مي
اي از نزديـك،   و عده. بين اند و برخي نزديك بينند مگر به وسيله عينك، برخي دوربين نمي

  .بينند و برخي برعكس زيادتر از حالت عادي مي
با ايـن  . »و اهل ايمان در اصل ايمان، برابرند«: گفته است: به همين خاطر، طحاوي 
نان در اصل ايمـان اسـت و   نمايد كه تساوي و برابري ميان مؤم كالم اشاره به اين مطلب مي

در قلـوب  » ال إلـه إال اهللا «بلكه تفـاوت نـور   . آيد از آن تساوي و برابري از جهتي الزم نمي
در ميان مردم افـرادي هسـتند كـه نـور     . تواند برشمارد افراد را جز خداوند متعال كسي نمي

شـان مثـل   اين كلمه در قلبشان همانند خورشيد اسـت و افـرادي هسـتند كـه نـور آن در قلب     
باشد و ديگري همانند شعله عظيم است، آن يكي مثـل چـراغ نـوراني و     ستاره درخشان مي

به همين خاطر در روز قيامـت، انـوار بـر اثـر ايمـانِ      . باشد ديگري همانند چراغ كم نور مي
مؤمنان به تناسب نور ايمان و توحيد از لحاظ عمل و عمل كه در قلبهايشان وجود دارند بر 

درخشند، و هر چه نور اين كلمه زياد باشد، به تناسـب   ر در حضور خودشان ميهمين مقدا
اي كه چه بسا به حالتي برسـد كـه    سوزاند به گونه قوت و شدتش، شبهات و شهوات را مي

ايـن حـال و   . سوزاند كند مگر اينكه آن را مي با هيچ شهوت و شبهه و گناهي برخورد نمي
پس آسمانِ ايمانش در برابر ربـوده شـدن از   . باشد وضعيت انسان راستگو در توحيدش مي

را  صهر كـس ايـن را بدانـد، معنـاي ايـن فرمـوده پيـامبر        . هر دزدي حراست شده است
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اهللا حرم علی النار من قال ال إله إال اهللا يبتغی بـذلک وجـه اهللا    إن«: فرمايـد  داند كه مـي  مي
 را كـه بـا آن، رضـايت و خوشـنودي     همانا خداوند متعـال گوينـده ال إلـه إال اهللا   «: »1تعالی

: دانـد  و معنـاي ايـن فرمـوده را مـي    . »آتش جهنم حرام كرده استطلبد، بر  پروردگار را مي
هـر كـس ال إلـه إال اهللا بگويـد، داخـل جهـنم       «: »2ال إلـه إال اهللا  اليدخل النار مـن قـال  «

ابهـام وارد كـرده و   و ديگر احاديث از اين نوع كه بر بسياري از علما اشـكال و  . »شود نمي
انـد كـه ايـن احاديـث، منسـوخ       اي گمـان كـرده   حتي عـده . اند علما دچار سردرگمي شده

                                                
؛ و 6938و  6423، 5401، 1186، 425: هـاي  قسمتي از حديثي طوالني است كه بخاري به شـماره  -1

ـ  5/449و  4/44، »المسند«؛ و احمد در )33( 1/455، و 33: مسلم به شماره ن از طريق روايت عتبان ب
 .اند مالك انصاري آن را آورده

مـن شـهد أن ال   «: از طريق روايت عباده به طور مرفوع آمده است 29: به شماره» صحيح مسلم«در  -2
هر كس گواهي دهد كه معبود بر حقـي جـز اهللا   «: »إله إال اهللا، وأن محمداً رسول اهللا، حرم اهللا عليه النار

در صـحيح بخـاري بـه    و . »گردانـد   را بر وي حرام مـي  نيست و محمد فرستاده خداست، خداوند دوزخ
به معـاذ   صاز طريق روايت انس آمده است كه رسول خدا  32: ، و صحيح مسلم به شماره128: شماره

ما من عبـد يشـهد أن ال إلـه إال اهللا، وأن محمـداً     «: بر روي سواري بود، فرمود صكه در پشت پيامبر 
دهد كه معبود برحقـي جـز اهللا    اي نيست كه گواهي مي هيچ بنده«: »لنارعبده ورسوله إال حرّمه اهللا علي ا

در . »گردانـد  خداست مگر اينكه خداوند او را بر آتش جهـنم حـرام  مـي    هنيست و محمد بنده و فرستاد
اليدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة «: از طريق روايت ابن مسعود آمده است 91صحيح مسلم به شماره 

ايـن  . »گـردد  كسي كه در قلبش به اندازه دانه جوي از ايمان باشد، داخل دوزخ نمـي «: »انخردل من إيم
انـد كـه    گيرد زيرا ادلـه قـرآن و سـنت فـراوان     احاديث به حالت اطالقشان، مورد استناد و عمل قرار نمي

 از دوزخ بيـرون  صبينند و سپس بـا شـفاعت پيـامبر     گروهي از مؤمنان گناهكار، در دوزخ عذاب مي
اند كه اين زماني است كه همراه اعمـال صـالح باشـد، يـا      علماء اين را بدين صورت تأويل كرده. آيند مي

اينكه فرد در حالي كه از گناهان توبه كرده است اين كلمه را بر سر زبان آورده و سـپس بـر ايـن حالـت     
نسـان موحـد طاعـت و    كنـد، چـون غالبـاً ا    يا اين روايت به صورت غالب براي افراد صدق مي. ميرد مي

يا منظور از حرام گردانيـدن او بـر آتـش جهـنم، حـرام      . كند دهد و از گناه دوري مي عبادت را انجام مي
 .باشد گردانيدنِ جاودانه و هميشگي بودن او در آتش جهنم مي
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. 1انـد   اند كه اين احاديث قبـل از ورود اوامـر و نـواهي بـوده     اي گمان كرده اند، و عده شده
موجـود در ايـن احاديـث را بـر دوزخ مشـركان و كفـار حمـل        » آتش جهنم«اي لفظ  عده

انـد   بعضي از علما آن را به داخل شدن در جهنم براي ابد و هميشه تأويل كـرده  اند و كرده
  ...و 

اين امر را اين گونه قرار نداده كه تنها به مجـرد قـول زبـان حاصـل شـود،       صپيامبر 
چون اين امر به طور بديهي و ضروري از دين اسالم معلوم و آشـكار اسـت؛ زيـرا منافقـان     

تـرين جـاي دوزخ زيـر منكـران و      گفتند در حالي كـه در پسـت   هم آن را با زبانهايشان مي
چون به راستي اعمال تنها بـه شـكلها و تعـداد آن مـالك ارزش قـرار      . جاحدان قرار دارند

  .گيرد گيرد بلكه به سبب آنچه كه در قلبهاست، مالك ارزش قرار مي نمي

                                                
» تحقيـق كلمـة اإلخـالص   «حافظ ابن رجـب در  . باشد از جمله اينان، زهري و ثوري و ديگران مي -1

اين خيلي بعيد است؛ زيرا بسياري از اين احاديث در مدينـه پـس از نـزول آيـات مربـوط بـه       : دگوي مي
اند كه اين غزوه در اواخـر حيـات    اند و برخي از آنها در غزوه تبوك وارد شده فرائض و حدود وارد شده

د نسخ ممكن است منظور آنان از نسخ، بيان و توضيح باشد، چون سلف زيا: سپس گفت. بود صپيامبر 
كردند و منظورشان اين بود كه آيات فرائض و حدود، به وسيله آنها روشـن شـده كـه     را بر آن اطالق مي

دخول به بهشت و نجات از دوزخ بر انجام دادن فرائض و دوري از امور حـرام متوقـف اسـت، پـس آن     
انـد يعنـي    ناسـخ  نصوص، منسوخ شدند، يعني كامالً تبيين و تفسير داده شدند و نصوص فرائض و حدود،

احاديث آن نصوص مطلق در : و گفت. دهند كنند و آنها را كامالً توضيح مي معني آن نصوص را تفسير مي
هر كـس  « : »من قال ال إله إال اهللا مخلصاً«: اند، پس در برخي از اين احاديث آمده است ديگري مقيد آمده

يصـدق قلبـه   «، در بعضـي،  » متيقناً«، »مخلصاً« و در برخي به جاي. »ال إله إال اهللا را به اخالص بگويد
آن را  »قـد ذل بهـا لسـانه، واطمـأن بهـا قلبـه      «، و در بعضي ديگر »يقولها من قلبه«، در برخي، »لسانه

همه اينهـا اشـاره بـه عمـل قلـب و      . آمده است» راحت بر زبان بياورد و قلبش بدان آرام و مطمئن شود
ق قلب به ال إله إال اهللا، اين است كه در قلب غير از محبت و اميـد  تحق. تحقق آن به مفهوم شهادتين است

و ترس و توكل و استعانت و خضوع و توبه و درخواست خدا چيزي ديگـري نباشـد و تحقـق قلـب بـه      
اين است كه خدا را به غير از آنچه كه خداوند بر زبـان پيـامبرش محمـد    » وأن محمداً رسول اهللا«معناي 

 .ش نكندتشريع كرده، پرست ص
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شـود و   كه در يك كفه ترازو گذاشـته مـي  ) كاغذ رقعي كوچك(» بطاقه«به حديث 
ثبتـي بـه انـدازه     هدر مقابل آن نود و نه كتابچه ثبتي در كفه ديگر قرار دارد  كه هر كتابچـ 

هـاي ثبتـي    شود و كتابچه پس كاغذ رقعي كوچك سنگين مي. باشد غور كن برد چشم مي
  1.بيند شوند و صاحب آن عذاب نمي سبك مي

و بسـياري از آنـان    معلوم است كه هر موحدي مانند اين كاغذ رقعي كوچك را دارد
حقـايق  . 2روند و به حقايق ايماني كه اگر به قلب قاتل صد نفر برسد، بينـديش  به جهنم مي

  .شود او در حال سكرات مرگ داخل درونش شود ايماني كه باعث مي
كنـد،   در موقع جان كندن برخورد مـي ) زناكار(و به ايماني كه به قلب انسان سركش 

دهـد، و گناهـان او بخشـوده     ش را كشيده و سگي را آب ميبينديش؛ آنگاه كه موزه خوي
  3.شود مي

عقل نيز اين چنين است، چون او قابل فزونـي و زيـادبودن اسـت و اهـل آن در اصـل      
انـد و ديوانـه نيسـتند، امـا در عـين       اند كه همگي عاقـل  در اين برابر و مساوي. عقل، برابرند

  .ترند حال بعضي نسبت به بعضي ديگر عاقل
ايـن قـول،   . چون هر كـدام از اينهـا درجـاتي دارنـد    . ب و تحريم هم، چنين استايجا

  .اند صحيح است هر چند برخي از علما آن را تنها در عقل و وجوب منحصر كرده

  :سخن درباره زيادبودن اجمالي و تفصيلي ايمان
زيادبودن ايمان از جهت اجمال و تفصيل، معلوم است كه در ابتـداي كـار چيـزي واجـب     

يست كه پس از نزول همه قرآن واجب است، و بر هر كسي ايمـان مفصـل بـه آنچـه كـه      ن

                                                
 .تخريج آن قبالً گذشت. حديثي صحيح است -1

 .مراجعه كنيد 2766: ؛ و صحيح مسلم، شماره3470: به حديث آن در صحيح بخاري، شماره -2

 .اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 2245: ؛ و مسلم به شماره3467: بخاري به شماره -3
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. بدان خبر داده واجب نيست اما بر كسي كه خبرش به او رسـيده واجـب اسـت    صپيامبر 
  .و امثال او بود1همچنان كه به نسبت نجاشي

ر از تـ  اما زيادبودن ايمان به وسيله عمل و تصديقِ مستلزم عمل قلب و جـوارح، كامـل  
تـر   كند كامـل  پس علمي كه صاحبش به آن عمل مي. تصديقي است كه مستلزم آن نيست

پـس وقتـي الزمـه و آثـار چيـزي حاصـل نشـود،        . شـود  از علمي است كه به آن عمل نمي
 لـيس املُخبـر  «: فرمودنـد  صبـه همـين خـاطر پيـامبر     . دهنده ضـعف ملـزوم اسـت    نشان

شده، همانند كسـي نيسـت كـه آن مطلـب را ديـده       كسي كه خبري به او داده«: »2کاملُعايِن

                                                
اسالم آورد، و در حق مسلماناني كـه بـه    صان پيامبر در زم. او پادشاه حبشه و نامش أصحمة بود -1

داستان برخورد او با مسلمانان و با كفار قريش كـه از او خواسـتند   . سرزمينش هجرت كردند، نيكي نمود
نجاشي قبل از فتح مكـه در شـهر خـود وفـات يافـت و      . مسلمانان را به آنان تحويل دهد، مشهور است

 1/117، »اإلصـابة «بـه  . ايب را بر او خواند و چهار بار تكبير گفـت در مدينه نماز جنازه غ صپيامبر 
 .بخش دوم از حرف الف مراجعه كنيد

از او  2/248؛ ابن ابي حاتم براساس آنچه كه ابن كثيـر در تفسـير خـود،    2088: ابن حبان به شماره -2
عوانه، از ابوبشر، از سـعيد  از دو طريق از ابو 12451: ؛ و طبراني به شماره200: نقل كرده؛ بزار به شماره

يرحم اهللا موسـي  «: فرمود صرسول خدا : بن جبير، از ابن عباس آن را روايت كرده كه ابن عباس گفت
ليس المعاين كالمخبر، أخبره ربه عزّ وجل أن قومه فتنوا بعده، فلم يلق األلواح، فلما رآهم وعاينهم، ألقي 

بيند مثل كسي كه آن چيـز را   سي كه چيزي را با چشم ميخدا موسي را رحم كند به راستي ك«: »األلـواح 
خداوند به موسي خبر داد كه قومش پس از او دچـار فتنـه و پرسـتش گوسـاله شـدند، و      . شنيده، نيست

. سند آن صحيح اسـت . »موسي الواح را نينداخت اما وقتي با چشمان خود آنان را ديد، الواح را انداخت
؛ و 2/321، »المسـتدرك «؛ حـاكم در  2087: ؛ ابن حبان بـه شـماره  271و  1/215، »المسند«احمد در 

: انـد  آن را با ايـن لفـظ روايـت كـرده    ... از طريق هيثم، از ابوبشر  6/56خطيب بغدادي در تاريخ خود، 
ليس الخبر كالمعاينه، إن اهللا عزّ وجل أخبر موسي بما صنع قومه في العجل، فلم يلق األلواح، فلما عاين «

خبر مثل ديدن نيست، چون خداوند موسي را از آنچه كـه قـومش   «: »ألقي األلواح فانكسرت ما صنعوا،
گوساله را پرستيدند، مطلع كرد و موسي الواح را نينداخت اما وقتي خودش با چشمان خود ايـن را ديـد،   

ست اما شـبهه  و هيثم هر چند تدليس كننده  ا. اند راويان آن، ثقه. »الواح را انداخت و الواح شكسته شدند
حاكم آن را صحيح دانسـته و ذهبـي آن را   . شود تدليسش با متابعت از ابوعوانه در روايت قبلي منتفي مي
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وقتي اطالع يافـت كـه    �و موسي . »شنيدن كي بود مانند ديدن«: به عبارتي ديگر. »باشد
قومش گوساله را پرستيدند، الواح را نينداخت ولي وقتي بـا چمشـان خـود ديـد كـه آنـان       

وسي در خبر خداوند و اين به خاطر شك م. اند، الواح را انداخت گوساله را پرستش كرده
نبود، ولي كسي كه خبري به او داده شده هر چند به صدق و راستگويي خبردهنده يقـين و  

شـود   جزم داشته باشد، اما گاهي مطلبي كه از آن خبر داده شده، در ذات خود تصور نمـي 
كنـد؛ همچنـان كـه     بيند و آن را تصور مـي  همانند موقعي كه فرد آن را با چشمان خود مي

  : فرمود �هيم خليل ابرا
� Éb>u‘ ‘ÏΡ Í‘r& y#ø‹Ÿ2 Ç‘ ósè? 4’tA öθ yϑø9 $# ( tΑ$s% öΝs9 uρr& ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’n? t/ Å3≈s9 uρ £Í≥ yϑ ôÜuŠÏj9  É<ù=s% �     

  )260/ بقره (
مگر باور نداري؟ : كني؟ فرمود به من بنما كه مردگان را چگونه زنده مي! پروردگارا«
  .»لم مطمئن شودچرا، ولي از آن جهت كه د: گفت

به عالوه، هر كس كه مثالً حج و زكات بر او واجب اسـت، الزم اسـت آنچـه را كـه     
بدان امر شده، بداند و ايمان داشته باشد كه خداوند چيـزي را بـر او واجـب كـرده كـه بـر       

و ايـن چيـزي اسـت كـه ايمـان مفصـل در آن       . ديگري واجب نكرده مگر به طور مجمـل 
  .واجب است

ه تازه مسلمان شده، اقرار مجمل بر او واجـب اسـت سـپس هـر گـاه      همچنين كسي ك
. وقت نماز فرا رسيد، بر او واجب است كـه بـه وجـوب آن ايمـان بيـاورد و آن را ادا كنـد      

  .اند مساوي و برابر نيستند پس مردمان در ايماني كه بدان امر شده
بدون شك هر كس تصديق جازم در قلـبش حاصـل شـود؛ تصـديقي كـه شـهوت و       

تواند با آن معارضه كند، چنين فردي دچار معصيت نمي شود و اگـر شـهوت    اي نمي شبهه

                                                                                                                     
آن را آورده و نسبت آن را بـه عبـد بـن حميـد و      3/127، »الدر المنثور«سيوطي در . تأييد نموده است

ـ    . ابوالشيخ و ابن مردويه افزوده است ت انـس دارد كـه طبرانـي در    اين حـديث شـاهدي از طريـق رواي
آن را آورده، و شاهد ديگري از طريق روايت ابـوهريره دارد كـه خطيـب بغـدادي در     » المعجم األوسط«

 .آن را روايت كرده است 8/28تاريخ خود، 
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كرد بلكه در اين حال كه شـهوت   آمد، گناه نمي و شبهه يا يكي از آن دو برايش پيش نمي
يا شبهه يا يكي از آن دو برايش حاصل شده، قلبش مشـغول چيـزي اسـت كـه او را دچـار      

به همين خاطر پيـامبر  . كند شود و گناه مي از او گم مي معصيت سازد، پس تصديق و وعيد
كنـد در   زناكار موقع زنا، زنـا نمـي  «: »1اليزنی الزانی حين يزنی وهو مؤمن«: فرمايد مي ص

شـود هـر    پس او موقع زنا تصديقش به حرام بودن زنا، از او گم مي. »حالي كه مؤمن است
همانـا متقيـان و   . گردانـد   بـاز مـي  چند اصـل تصـديق در قلـبش بـاقي مانـده، سـپس آن را       

  :اي هستند كه خداوند متعال آنان را چنين توصيف نموده است پرهيزكاران به گونه
� āχÎ) šÏ% ©!$# (# öθs) ¨?$# # sŒÎ) öΝåκ¡¦ tΒ ×#Í×‾≈sÛ2 zÏiΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# (#ρã� ā2 x‹ s? # sŒÎ* sù Νèδ 

tβρ ç�ÅÇ ö7•Β3 �   ) 201/ اعراف(  
افتند و  مي] خدا[شوند به ياد  ان گرفتار وسوسه شيطان ميهمانا هنگامي كه پرهيزگار«

  .»شوند ناگهان بينا و بصير مي

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1

يـر و  ابـن كث . آمده است، و هـر دو، قرائـت ثـابتي هسـتند    » طيف«، )ج(و ) ب(هاي خطي  در نسخه -2
بـا الـف   » طـائف «اند و نافع و عاصم و ابن عامر و حمـزه   بدون الف خوانده» طيف«ابوعمرو  و كسائي، 

طيـف در  : گويد  اخفش مي. از فراء نقل است كه طيف و طائف به يك معناست. اند كشيده و همزه خوانده
: گوينـد  ق نهـاده و مـي  فـر ) طيف و طـائف (ديگران ميان اين دو . كالم عرب بيشتر از طائف كاربرد دارد

. به معناي لمس و وسوسه و خطره اسـت » طيف«كند، و  آن است كه اطراف چيزي را طواف مي» طائف«
، »معـاني القـرآن  «؛ 305، ص »حجـة القـراءات  «؛ 310-3/309، »زاد المسـير «؛ 1/486، »الكشف«به 
 .مراجعه كنيد 335-13/334، »تفسير الطبري«، اثر فراء؛ و 1/402
همانـا  : فرمايـد  خداوند متعـال مـي  : گويد  مي 334-13/333: بوجعفر طبري در تفسير اين آيهامام ا -3

وقتـي  . ترسـند  پرهيزگاران با اداي فرائض خدا و دوري از  نافرماني خدا، از عقـاب و عـذاب خـدا مـي    
ـ    شيطان خشم يا گناه ديگري به آنان وسوسه كرد كه مانع از اداي واجبـات و تكـاليف   ن شـان شـد، در اي

كنند و به  بينند و به آن عمل مي افتند و حق را مي صورت به ياد عقاب و ثواب خدا و وعده و وعيد او مي
 .كنند ها را رها مي آورند و طاعت شيطان سوي طاعت و عبادات و فرائض خدا روي مي
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كنـد، پـس    او كسي است كه قصد گناه مـي : ليث از مجاهد روايت كرده كه او گفت
هاست، وقتـي او   شهوت و خشم، اساس گناه. كند آورد و آن را رها مي خداي را به ياد مي

  : پس خداوند متعال فرمود. گردد ر ميبينا و بصير شد، از گناه ب
� öΝßγçΡ≡uθ ÷zÎ)uρ öΝåκtΞρ‘‰ ßϑ tƒ ’ Îû Äcxö ø9 $# ¢Ο èO Ÿω tβρ ç�ÅÇ ø) ãƒ �   ) 202/ اعراف(  
كشـانند و هـيچ كوتـاهي     آنهـا را بـه ضـاللت مـي    ] كه شياطين هسـتند [و برادرانشان «

  .»كنند نمي
نه شيطان از آنان دسـت   كنند و نه آدميان از بديها كوتاهي مي: گويد ميم ابن عباس 

مانـد و شـيطان او را بـه ضـاللت      اگر بصير و بينا نشود، قلـبش در كـوري مـي   . 1دارد  بر مي
پس آن نور و بينايي و آن خشـيت و  . گويد كشاند هر چند تصديق در قلبش دروغ نمي مي

بنـدد، چيـزي را    همان طور كه انسان وقتي چشـمانش را مـي  . شود ترس از قلبش خارج مي
بيند هر چند كور نيست، قلب هم به خاطر آنكه از زنگار گناهان پوشانده شده، حق را  نمي
اين مطلـب بـه طـور مرفـوع از پيـامبر      . بيند هر چند قلبش همانند قلب كافر كور نيست نمي
إذا زنی العبد، نزع منه اإليمان، فإن تـاب،  «: فرماينـد  روايت شده كه آن حضرت مي ص

شود، اگر توبـه كـرد، ايمـان     نده خدا زنا كرد، ايمان از وي گرفته ميهر گاه ب«: »2أعيد إليه
  .»شود به او برگردانده مي

                                                
و اين خبري از جانب خداست كـه شـيطان بـه ضـاللت     : گويد طبري مي 1556: جامع البيان، شماره -1

شوند و تقـواي خـدا و تـرس     اي كه سوار بر گناهان مي افزايد به گونه  گمراهي و سركشي گروه كافران مي
پـس كـافران   . كند بازگشت به سوي خدا آنان را از ادامه دادن معاصي و سركشي و زيادشدن آن منع نمي

. افزايد گناهان آنان ميهميشه در حال زياد شدن معاصي و سوار بر معاصي هستند و شيطان هم تا ابد به 
كنند و نه شيطان از كشاندن آنها بـه   نه آدميان از انجام فواحش و گناهان و سوار شدن بر آنها كوتاهي مي

 .كند ضاللت و گناه كوتاهي مي

از طريق  4690: ، به شماره»الدليل علي زيادة اإليمان و نقصانه«، باب »في السنة«ابوداود در مبحث  -2
إذا زني الرجل خرج منـه اإليمـان، كـان عليـه     «: لفظ حديث اين است. است ه آن را آوردهروايت ابوهرير

شود و بـر او هماننـد    هر گاه كسي زنا كرد، ايمان از او خارج مي«: »كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه اإليمان
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  :اختالف در قضيه كم و زيادشدن ايمان، لفظي است و هيچ پرواي ندارد
وقتي كه اختالف در اين مسأله ميان اهل سنت، اختالفي لفظي اسـت، پـس هـيچ اشـكالي     

با ديگري و تفرقه به سـبب آن، و اينكـه ايـن اخـتالف      ندارد بجز دشمني يكي از دو طايفه
شود، و منجر به ظهور  و امثال آنان مي1منجر به بدعتهاي اهل كالم مذموم از قبيل اهل اميد

مـن مـؤمن و مسـلمان حقيقـي هسـتم و ايمـان و       : گويد شود، به اينكه مي فسق و گناهان مي
برايش مهم نيست كـه گناهـان از وي    باشم پس هيچ اسالم كاملي دارم و از اولياي خدا مي

اين عقيده به . همراه ايمان ارتكاب گناه ضرري ندارد: اند مرجئه هم همين را گفته. سر زند
  .طور قطع باطل و بي اساس است

اي از كـالم شـارع نگـاه     به حقيقت ايمـان در لغـت همـراه ادلـه     سپس امام ابوحنيفه 
اند، چـون شـارع بـه تصـديق،      شارع نگاه كرده كرده و بقيه ائمه به حقيقت ايمان در عرف

و امثـال آنهـا   » حـج «و » صـوم «و » ةصال«اوصاف و شرايطي را اضافه كرده همچنان كه در 
  .عالوه بر معناي لغوي خصوصيات و اوصاف و شرايط ديگري را افزوده است

  :ادله اصحاب امام ابوحنيفه
لغـت بـه معنـاي تصـديق اسـت؛      ايمـان در  : ايـن اسـت   : از جمله ادله اصحاب ابوحنيفه

  : فرمايد خداوند متعال به نقل از برادران يوسف مي
� !$ tΒuρ |MΡ r& 9 ÏΒ÷σ ßϑÎ/ $ uΖ©9 �   ) 17/ يوسف(  
  .»تو به ما باور نداري«

                                                                                                                     
يح است و حـاكم  اسناد آن صح. »گردد يك سايه است، پس وقتي گناه از او بركَنده شد، ايمان به او بر مي

 .آن را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد كرده است 1/22، »المستدرك«در 

همـراه  : گوينـد  شود، و آن هم گفته كساني است كـه مـي   اميد مذموم آن است كه بدعت محسوب مي -1
ي يـا  اما كسي كه قائل به اميد براي مؤمنان گناهكار است و آنـان را بهشـت  . ايمان، معصيت ضرري ندارد

اش مـذمت و   شـود و گوينـده   جويد، اين اميد، بدعت محسـوب نمـي   داند و از آنان تبري نمي جهنمي نمي
 .شود نكوهش نمي
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كننـد كـه اهـل لغـت بـر آن       و برخي از آنان ادعـا مـي  . كني يعني تو ما را تصديق نمي
حـق خداسـت و بـر بنـده     ) تصـديق بـا قلـب    يعني(سپس اين معناي لغوي . اند اجماع كرده

پس هـر  . را در آنچه از جانب خدا آورده تصديق كند صواجب است و آن اينكه پيامبر 
را در آنچه از طرف خدا آورده تصديق كند، او بين خـود و خـدا مـؤمن     صكس پيامبر 

ت اين براسـاس يكـي از دو قـول اسـ    . و اقرار، شرط اجراي احكام اسالم در دنياست. است
باشد و هـر   و چون اين ضد كفر كه همان تكذيب و انكار است، مي. همچنان كه گفته شد

  : و آيه. دوي اينها به وسيله قلب است
� āω Î) ôtΒ oν Ì� ò2é& …çµ ç6ù=s% uρ B È⌡yϑôÜ ãΒ Ç≈yϑƒM}$$ Î/ �   ) 106/ نحل(  
  .»شده ولي دلش به ايمان محكم است] واقع[جز كسي كه تحت فشار و اجبار «

دهد كه قلب، جاي ايمان است نه زبان، و چون اگر ايمـان مركـب از قـول و     ن مينشا
شـد، و چـون عمـل بـر ايمـان       بود، كل ايمان با زايل شدن جزئي از آن، زايل مـي  عمل مي

عطف شده و عطف هم مقتضي مغايرت است يعني مقتضي اين نكته است كـه معطـوف و   
  :فرمايد در جاهاي متعددي از قرآن ميمعطوف عليه با هم فرق دارند؛ خداوند متعال 

� (#θ ãΖtΒ# u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# �  
  .»اند اند و كارهاي شايسته كرده ايمان آورده«

به اين استداللشان بر اينكه ايمان در لغت به معناي تصديق است، به منع مترادف بودن 
صحيح است پس چـرا  ميان تصديق و ايمان اعتراض شده، و فرض كن اين امر در يك جا 

همچنين بر ادعاي مترادف بودن . »اين امر به طور مطلق موجب مترادف بودن است: گفتيد
كنـد   از جمله داليلي كه بر عدم ترادف داللت مـي . ميان اسالم و ايمان اعتراض شده است

و . »او را تصـديق كـرد  «: »صدقه«: گويند اين است كه به خبردهنده وقتي راست گويد، مي
همچنـان كـه   » بـه او ايمـان آورد  «، »آمن لـه «: گويند بلكه مي» آمن به«و » آمنه«: گويند نمي

  : فرمايد  خداوند  متعال مي
� ztΒ$ t↔sù …çµ s9 ÔÞθ ä9 �   ) 26/ عنكبوت(  
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  .»لوط به او ايمان آورد«
� !$ yϑsù ztΒ# u # y›θ ßϑÏ9 āωÎ) ×π −ƒÍh‘èŒ  ÏiΒ  Ïµ ÏΒ öθ s% �   ) 83/ يونس(  
  .»ز فرزندان قوم موسي به او ايمان نياوردندو جز گروهي ا«

  :فرمايد همچنين خداوند متعال مي
� ßÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ßÏΒ÷σ ãƒuρ šÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 �   ) 61/ توبه(  
  .»به خدا ايمان دارد و مؤمنان را باور دارد«

» الم«و ميان متعدي شده بـه وسـيله حـرف    » باء«پس ميان متعدي شده به وسيله حرف 
اولي براي كسي است كه بدان خبر داده شده و دومي براي خبردهنـده  . شته استفرق گذا

تـو مـا را   «: »ما أنـت بمصـدق لنـا   «: شود كه جايز است گفته شود و اين مطلب وارد نمي. است
، زيرا دخول الم براي تقويت عامل اسـت همـان طـور كـه اگـر معمـول       »كني تصديق نمي

  1.ر باشد، قضيه چنين استمقدم شود، يا عامل، اسم فاعل يا مصد
آمنـت  «: شـود  بلكه تنها گفته مي» صدقت له«و » آمنته«شود،  خالصه، هرگز گفته نمي

پـس  . »بـه او اقـرار كـردم   «: »أقررت له«: شود همچنان كه گفته مي» به او ايمان آوردم«: »له
ان ايـن  با تفاوتي كه مي» صدقت«تر است از تفسير آن به  نزديك» أقررت«به » آمنت«تفسير 

و چون فرق ميان اين دو در معنا ثابت است، چون هر كسي كه امر قابل مشاهده . دو هست
دهد اگـر خبـرش مطـابق واقـع باشـد، در لغـت بـه او گفتـه          يا امر پنهاني و غيبي را خبر مي

همچنان كه اگر خبرش مخالف واقع باشد، بـه او گفتـه   » راست گفتي«: »صدقت«: شود مي
، بـه او  »آسـمان بـاالي ماسـت   «: گويد پس كسي كه مي. »دروغ گفتي«: »كذبت«: مي شود
  .»راست گفتي«: »صدقت«: شود گفته مي

پـس بـه   . شـود  اما لفظ ايمان تنها در خصوص خبر از چيز غايب و پنهاني استعمال مي
او را تصـديق  «: » صـدقناه «: شـود  ، گفتـه مـي  »خورشـيد طلـوع كـرد   «: گويـد   كسي كه مـي 

، چـون اصـل معنـاي امـن در آن     »به او ايمان آورديـم «: »آمنا له«. شود ميو گفته ن» كرديم

                                                
 .291-7/290، »فتاوي شيخ اإلسالم«: نگا -1
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پس امر غايب و پنهـان  . باشد است و احساس امن تنها درباره خبر از امر غايب و پنهاني مي
است كه در آن نسبت به خبردهنده، اعتماد و امن وجود دارد به همـين خـاطر در قـرآن و    

و چـون هرگـز مقابـل لفـظ     . رفتـه مگـر بـراي ايـن نـوع     به كار ن» آمن له«غيرقرآن، عبارت 
قـرار  » تصـديق «گيـرد همچنـان كـه تكـذيب در مقابـل لفـظ        قرار نمـي » تكذيب«، »ايمان«

است، و كفر به تكذيب اختصاص ندارد بلكه اگـر  » كفر«تنها » ايمان«گيرد، بلكه مقابل  مي
كـنم بلكـه بـا تـو      نمـي گويي ولي از تو تبعيـت   دانم كه تو راست مي من مي«: كسي بگويد

، در ايـن صـورت   »كـنم  توزي دارم و با تو مخالفت مي ورزم و نسبت به تو كينه دشمني مي
پس معلوم شد كه ايمان تنها تصديق نيست و بس، و كفـر  . تر است كفر چنين فردي، عظيم

تنها تكذيب نيست و بس، بلكه وقتي كفر، تكذيب و مخالفـت و دشـمني بـدون تكـذيب     
و . باشـد  همان صورت، ايمان، تصديق و موافقت و دوستي و فرمانبرداري مياست، پس به 

  .كند، پس اسالم جزء مسماي ايمان است صرف تصديق كفايت نمي
به فرض اگر مترادف بودن تصديق و ايمان را بپذيريم، اما بايد گفت كـه تصـديق بـه    

ثابـت شـده كـه     صمبر از پيا» صحيح«كند، همچنان كه در  وسيله افعال نيز تحقق پيدا مي
تـا آنجـا   ...  العينان تزنيان، وزنامها النظر، واألذن تزنی، وزناها السمع«: آن حضرت فرمودند

كننـد و زنـاي آنهـا، نگـاه      دو چشم زنـا مـي  «: »1و الفرج يصدق ذلک ويکذبه: فرمايد كه مي

                                                
؛ ابوداود 2/276، »المسند«؛ احمد در 2657: ؛ مسلم به شماره6612و  6243: هاي بخاري به شماره -1

 75: آمده؛ و بغوي به شـماره  10/137، »التحفة«، آن گونه كه در »الكبري«ائي در ؛ نس2152: به شماره
إن اهللا كتب علي ابن آدم حظـه  «: اند  از طريق روايت ابن عباس از ابوهريره با اين لفظ آن را روايت كرده

ي، والفرج من الزني أدرك ذلك المحالة، فزني العينين النظر، وزني اللسان النطق، والنفس تتمني وتشته
. شـود  همانا خداوند بر بني آدم سهم او را از زنا نوشته و حتماً دچار زنـا مـي  «: »يصدق ذلك أو يكذبه

اسـت و  ] انگيـز  به چيزهاي تحريك[است، و زناي زبان تلفظ ] به نامحرم[چون زناي چشمان، نگاه كردن 
؛ )21) (2657: (مسلم به شـماره  .»كند كند، و فرج آن را تصديق يا تكذيب مي نفس هم آرزو و اشتها مي

، 411، 379، 372، 349، 344، 343، 319، 2/317، »المســند«؛ احمــد در 2153: ابــوداود بــه شــماره
از طريـق روايـت    76: ؛ و بغـوي بـه شـماره   3/298، »مشكل اآلثـار «؛ طحاوي در 536و  535، 528

به من الزني مـدرك ذلـك المحالـة،    كتب علي ابن آدم نصي«: اند ابوهريره با اين لفظ آن را روايت كرده
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بــه چيزهــاي [كنــد و زنــاي آن، گـوش دادن   اسـت و گــوش زنــا مـي  ] بــه نــامحرم[كـردن  
. »كنـد  و فرج آن را تصـديق يـا تكـذيب مـي    : فرمايد تا آنجا كه مي... است ] انگيز ريكتح

ايمان با آرزو و شعار نيست، بلكه ايمان آن است كه در درون : گويد مي :حسن بصري 
اگر ايمـان بـه معنـاي تصـديق باشـد، در آن      . 1قرار گرفته باشد و اعمال آن را تصديق كند

. و الفاظي ماننـد آن هسـت  » ةصال«است همچنان كه در صورت ايمان، تصديق مخصوص 
اين مطلب، تغيير و تحريف لفظ نيست، چون خداوند ما را به ايماني مطلق امر نكرده بلكـه  

پس تصديقي كه بـه  . ما را به ايمان خاص امر فرموده و آن را توصيف و تبيين نموده است
باشـد، پـس    تصـديق عـام مـي    معناي ايمان است، كمترين وضعيتش اين است كه نـوعي از 

كنـد، بلكـه ايمـان در كـالم شـارع،       تصديق با ايمـان در عمـوم و خصـوص مطابقـت نمـي     
شـود كـه او حيـواني نـاطق      تركيبي از عام و خاص است مانند انسانِ كه چنين وصـف مـي  

يا چون تصديق كامل و قائم به قلب، مستلزم اعمال قلب و جوارح است، چـون ايـن   . است
  .ايمان كامل است و انتفاي الزم، دليلي بر انتفاي ملزوم استاعمال لوازم 

همانا اين لوازم گاهي داخل مفهـوم لفـظ هسـتند و گـاهي از آن خـارج      : گوييم و مي
ماند، ولي شارع احكـام و اوصـافي بـدان     اش باقي مي شوند، يا همانا لفظ بر معناي لغوي مي

                                                                                                                     
فالعينان زناهما النظر، واألذنان زناهما االستماع، واللسان زناه الكالم، واليد زناها البطش، والرجل زناهـا  

بر بني آدم سهمش از زنـا نوشـته شـده و    «: »الخطا، والقلب يهوي ويتمني، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه
اسـت، دو گـوش، زنايشـان    ] به نـامحرم [م، زنايشان نگاه كردن دو چش. آدم حتماً دچار زنا مي شود بني

اسـت،  ] انگيـز  چيزهاي شـهوت [است، زبان زنايش، سخن گفتن ] انگيز به چيزهاي شهوت[گوش فرادادن 
بـه سـوي كـار    [است، پا زنايش، گـام برداشـتن   ] و دست بردن به چيزهاي نامشروع[دست زنايش، زور 

 .»كند كند و فرج آن را تصديق و تكذيب مي شتها مياست، و قلب هم آرزو و ا] نامشروع

از : از طريق جعفر بن سليمان، از زكريا آن را آورده كه او گويد 11/22، »المصنف«ابن ابي شيبه در  -1
از طريـق عبـاس دوري    7/294شيخ االسـالم آن را در فتـاواي خـود،    . تا آخر روايت... حسن شنيدم 

اقتضـاء العلـم   «و خطيب بغدادي در . وعبيده ناجي آن را براي ما نقل كردحجاج، از اب: آورده كه او گويد
، از طريق محمد بن عبدالملك دقيقي، از عبيداهللا بن موسي، از ابوبشر حلبي، از حسن 56: ، شماره»العمل

 .آن را روايت كرده است
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سـتعمال نمـوده اسـت، پـس آن لفـظ      اش ا يا شـارع آن را در معنـاي مجـازي   . افزوده است
اين . يا شارع آن را از معنايي به معناي ديگر برده است. حقيقت شرعي و مجاز لغوي است

  1.اقوال كساني است كه اين عقيده را دارند
ما را بر معاني ايمان آگـاه و مطلـع نمـوده و از مـراد و      صهمانا پيامبر : اند اينان گفته

او تصـديق  : دانيم كه راجع به هـر كـس گفتـه شـود     وري ميمنظور او به طور بديهي و ضر
نموده و ايمان را بر زبان جاري نساخته با وجودي كه قدرت آن را دارد و نمـاز نخوانـده و   

را دوســت نداشــته و از خــدا نترســيده بلكــه دشــمن و ص روزه نگرفتــه و خــدا و پيــامبر 
  .او مؤمن نيست دانيم كه كند، مي است و با او پيكار مي صمخالف پيامبر 

  :احاديث دال بر اينكه اعمال، داخل مفهوم و مسماي ايمان است
به ما ياد داده كه رستگاري و نجات در گرو تلفظ شهادتين همـراه   صهمچنان كه پيامبر 

اإليمـان بضـع   «: فرماينـد  مـي  صبا اخالص و عمل به مقتضاي شـهادتين اسـت؛ پيـامبر    
ايمان هفتـاد  «: »2ال اهللا، و أدناها إماطة األذی عن الطريقال إله إ: وسبعون شعبة، فأفضلها قول

                                                
ـ  «به تفصيل اين مطلب كه لفظ ايمان، مترادف تصديق نيست، در كتـاب   -1 -7/529، »اويمجمـوع الفت

 .مراجعه كنيد 533

اإليمان بضـع وسـتون   «: اند با اين لفظ آن را روايت كرده 9: ؛ و بخاري به شماره35: مسلم به شماره -2
. »اي از ايمـان اسـت   ايمان شصت و چند شاخه دارد، و حياء شـاخه «: »شعبة، والحياء شعبة من اإليمان

بـا ايـن لفـظ آن را روايـت      57: ؛ و ابن ماجه به شماره2614: ؛ ترمذي به شماره4676: ابوداد به شماره
. »ايمان شصـت و چنـد يـا هفتـاد و چنـد بـاب اسـت       «: »اإليمان بضع وستون أو سبعون باباً«: اند كرده

. همچنين تردد و شك در روايت مسلم از طريق سهيل بن ابي صالح، از عبداهللا بن دينار واقع شـده اسـت  
بضـع وسـتون أو   «: مرو، از سليمان بن بالل آن را روايت كرده كه او گفتابوعوانه هم از طريق بشر بن ع

 »سـت وسـبعون  «همچنين ابوعوانه روايتي بـا لفـظ   . »...شصت و چند يا هفتاد و چند « :»بضع وسبعون
و  522-8/521، »المصـنف «؛ ابن ابي شيبه در 2402: ؛ طيالسي به شماره8/110همچنين نسائي، . دارد
، »األدب المفرد«؛ بخاري در 445و  2/414، »المسند«؛ احمد در 20105: به شماره ؛ عبدالرزاق11/40

، 167، 166: هاي ؛ ابن حبان به شماره17: ؛ بغوي به شماره6/147، »الحلية«؛ ابونعيم در 598: به شماره
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تـرين آن دور كـردن    اسـت، و پـايين  » ال إلـه إال اهللا «برتـرين آن، گفتـه   . و چند شاخه است
  .»باشد اذيت از سر راه مي

  . »اي از ايمان است حياء شاخه«: »1احلياء شعبة من اإليمان«: فرمايند همچنين مي
تـرين   كامـل «: »2أکمل املؤمنين إيماناً أحسنهم خلقـاً «: فرمايند مي صهمچنين پيامبر 

  .»ترين آنان است اخالق مؤمنان از نظر ايمان، خوش
تواضع در لبـاس و تـرك افتخـار بـا آن ايمـان      «: »3البذاذة من اإليمان«: فرمايند باز مي

  .»است
ان نـام  اي، ايمـ  هاي متعددي دارد و هـر شـاخه   پس وقتي كه ايمان اصل است و شاخه

دارد، پس نماز و زكات و روزه و حج و اعمال باطني مثل حياء و توكل و ترس از خـدا و  

                                                                                                                     
آن را روايـت   170و  147، 145، 144: هـاي  بـه شـماره  » اإليمان«؛ و ابن منده در  191و  190، 181
 .اند كرده

 .ابن حديث تتمه حديث قبلي است -1

؛ ابـن  527و  472، 2/250، »المسـند «؛ احمد در 1162: ؛ ترمذي به شماره2682: ابوداود به شماره -2
؛ دارمـي در سـنن   9/248، »الحليـة «؛ ابونعيم در 28-11/27، و 516-8/515، »المصنف«ابي شيبه در 

انـد، و سـند آن    از طريق روايت ابـوهريره آن را آورده  115، ص »الشريعة«؛ و آجري در 2/323خود، 
آن را صـحيح   1/3، »المسـتدرك «؛ و حـاكم در  1926و  1311: هـاي  حسن است و ابن حبان به شماره

؛ ترمـذي  49و  6/47، »المسند«اين حديث شاهدي از طريق روايت عايشه دارد كه احمد در . اند دانسته
بـا   11/27و  8/515، »المصـنف «؛ و ابن ابي شـيبه در  1/53، »المستدرك«؛ حاكم در 2612: به شماره

همانـا  «: »إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسـنهم خلقـاً وأعطفهـم بأهلـه    «: اند اين لفظ آن را روايت كرده
 .»باشد اش مي شان نسبت به خانواده ترين ترين و مهربان اخالق  ترين مؤمنان از لحاظ ايمان، خوش كامل

ابـوداود هـم بـه    .آن را از طريق روايت ابوامامه حارثي روايت كـرده اسـت   4118: ه شمارهابن ماجه ب -3
دنيا را در نزد او نام بردنـد،   صروزي ياران رسول خدا : آن را با اين لفظ روايت كرده است 4161: شماره

؟ آيـا  شـنويد  آيـا نمـي  «: »أالتسمعون، أالتسمعون، إن البـذاذة مـن اإليمـان   «: فرمود صپس رسول خدا 
. حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد كـرده اسـت  . »شنويد؟ همانا تنگدستي از ايمان است نمي

، »فـتح البـاري  «حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب . و حافظ عراقي در امالي خود آن را حسن دانسته است
 .صحيح است حديثي: گويد پس از آنكه آن را به ابوداود نسبت داده است، مي 10/310
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ها بـه دوركـردن اذيـت و     بازگشت به سوي او همگي جزو ايمان هستند تا اينكه اين شاخه
برخـي از ايـن   . هـاي ايمـان اسـت    شـود، چـون ايـن هـم از شـاخه      آزار از سر راه منتهي مي

شـود ماننـد شـاخه گـواهي دادن بـه اينكـه معبـود         ايمان هم زايـل مـي   ها با زوال آن، شاخه
هـا، بـا زوال آن    برحقي جز اهللا نيست و اينكه محمد فرستاده خداست و برخي از اين شاخه

هـاي   و ميـان ايـن دو، شـاخه   . شود مانند دور نكردن اذيت و آزار از سر راه ايمان زايل نمي
ها نزديك به شـاخه شـهادتين، و برخـي     اين شاخه بسيار متفاوتي وجود دارند كه بعضي از

هـاي ايمـان،    همچنـان كـه شـاخه   . نزديك به شاخه دوركردن اذيت و آزار از سر راه است
پس مـثالً حكـم بـه موجـب     . باشد هاي كفر، كفر مي باشند به همان صورت شاخه ايمان مي

كـه خـدا نـازل     هاي ايمان است و حكـم بـه غيـر آنچـه     آنچه كه خدا نازل كرده، از شاخه
مـن رأي مـنكم منكـراً، فليغيـره بيـده،      «: انـد  فرموده صو پيامبر . هاي كفر است كرده، از شاخه

هر كس از شما كار ناپسـندي  « :»لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان1فإن
بـا  [و اگـر  نتوانسـت، بـا زبـانش    ] بـا دسـتش  [را ديد، پس بايد با دستش مانع آن شود، اگر 

مسـلم آن  . »ايمان اسـت ] حالت[ترين  نتوانست با قلبش مانع آن شود، و آن ضعيف] زبانش
  2.را روايت كرده است

وراي آن، بـه  «: »3ليس وراء ذلک من اإليمان حبة خردل« :در لفظ ديگري آمده است
  .»اندازه يك دانه خردل از ايمان وجود ندارد

مـن أحـب هللا،   « :آن حضرت فرمودند روايت كرده كه ص ترمذي از رسول خدا
هر كـس بـه خـاطر خـدا دوسـت      «: »1وأبغض هللا، وأعطی هللا، ومنع هللا، فقد استکمل اإليمان

                                                
 .آمده است »و إن«، )ب(در نسخه خطي  -1

؛ ابن ماجـه بـه   2172: ؛ ترمذي به شماره4340و  1140: هاي ؛ ابوداود به شماره49: مسلم به شماره -2
؛ طيالسـي  112-111/؛ نسـائي،  53و  49، 20، 3/10، »المسند«؛ احمد در 4013و  1275: هاي شماره

 .اند از طريق روايت ابوسعيد خدري آن را آورده 1009: ه؛ و ابويعلي به شمار2196به شماره 

المعجـم  «ايـن حـديث در   . از طريق روايت ابن مسعود آن را روايت كرده اسـت  50: مسلم به شماره -3
 .آمده است 462و  461، 1/458، »المسند«؛ و 9784: اثر طبراني، به شماره» الكبير
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بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد، و به خاطر خدا بدهد و به خاطر خدا منع كند، ايمان را 
ت و معنايش اين است كه دوستي و دشـمني، اصـل حركـت قلـب اسـ     . »كامل كرده است

دادن مال و منع آن، كمال حركت قلب است، چون مال آخرين متعلقات به نفـس اسـت و   
پس هر كس اول و آخر امرش همگـي بـه خـاطر    . باشد بدن حد واسط ميان قلب و مال مي

خدا باشد، در اين صورت خداوند، معبود او در هر چيزي اسـت، پـس چيـزي از شـرك ـ      
است ـ در او وجـود نـدارد، در نتيجـه ايمـان را كامـل       كه خواستن و قصد و اميد از غيراهللا 

  . و ديگرِ احاديثي كه بر قوت و ضعف ايمان به تناسب عمل داللت دارند. كرده است
وحبـهم ديـن وإيمـان    «: آيـد  مـي  ن راجع به منزلت صحابه: در كالم طحاوي 

ن، و دوسـت داشـتن آنـان، ديـن و ايمـان و احسـا      «: »وإحسان، وبغضهم کفر ونفاق وطغيان
يعني طحـاوي، حـب و دوسـتي صـحابه را     . »دشمن داشتن آنان، كفر و نفاق و طغيان است

  .ايمان و دشمني با آنان را كفر ناميده است

                                                                                                                     
از طريـق   3469: ؛ و بغوي بـه شـماره  4681: ه شماره؛ ابوداود ب440و  3/438» المسند«احمد در  -1

 2531: اند، و سند آن حسن است و حديثي كه نزد ترمـذي بـه شـماره    روايت ابوامامه آن را روايت كرده
آمـده   20/412، »المعجم الكبير«اين حديث نزد طبراني در . باشد است، از طريق روايت معاذبن انس مي

: »، ومنع هللا، وأحب هللا، وأبغض هللا، وأنكح هللا، فقد اسـتكمل إيمانـه  من اعطي هللا«: و لفظ آن چنين است
هر كس به خاطر خدا بدهد و به خاطر خدا منع كند، به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشـمن  «

. سند روايت نـزد ترمـذي، قـوي اسـت    . »بدارد و به خاطر خدا ازدواج كند، ايمانش را كامل نموده است
: انـد  از طريق روايت ابوذر به طور مرفوع آورده 4599: ؛ و ابوداود به شماره5/146، »ندالمس«احمد در 

برترين اعمال، دوستي بـه خـاطر خـدا، و دشـمني بـه      «: »اهللا أفضل األعمال الحب في اهللا، والبغض في«
ال يحـق  «: از عمرو بن جموح روايت كـرده اسـت  3/430، »المسند«همچنين احمد در . »خاطر خداست

مؤمن حق ايمان صريح را به جاي نياورده تا اينكـه  «: »عبد حق صريح اإليمان حتي يحب هللا ويبغض هللال
؛ و ابـن  4/286، »المسـند «همچنين احمـد در  . »به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد

اهللا،  م الحـب فـي  أوثق عري اإلسـال «: اند كه از طريق روايت براء آورده 11/41، »المصنف«ابي شيبه در 
اين . »باشد ترين دروازه اسالم، دوستي به خاطر خدا و دشمني به خاطر خدا مي محكم«: »اهللا والبغض في

؛ 20323: روايت شاهدي از طريق روايت ابن مسعود دارد كه بر او موقوف است و عبدالرزاق بـه شـماره  
 .اند ردهآن را روايت ك 8860: ، به شماره»المعجم الكبير«و طبراني در 
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اين پاسخي است كه ابومعين نسفي و ديگـران بـه اسـتدالل علمـا بـه حـديث مـذكور        
: گفتـه اسـت  راوي . پاسـخ ايـن اسـت   . اند، چقدر عجيب است هاي ايمان داده درباره شاخه

در اينجا راوي بـه غفلـت   . »شصت و چند يا هفتاد و چند« :»بضع وستون أو بضع وسبعون«
بضـع وسـتون، أو بضـع    «: اي كه شك كـرده و گفتـه اسـت    خود گواهي داده به گونه

از . رود كـه در ايـن زمينـه شـك كـرده باشـد       گمان نمـي  ص ، و به رسول خدا»وسبعون
  .است طرف ديگر اين حديث، مخالف قرآن

به . او به غفلت راوي و مخالفت حديث با قرآن به آن خدشه و عيب وارد كرده است
چون ترديـد راوي ميـان شصـت و هفتـاد     ! اين خدشه و عيب نگاه كن چقدر عجيب است

بـدون شـك    »بضـع وسـتون  «آن را  :مستلزم ضابط نبودن او نيست با وجودي كه بخـاري  
  .روايت كرده است

اي  ث با قرآن، به آن خدشـه وارد كـرده، در كجـاي قـرآن آيـه     اينكه با مخالفت حدي
هست كه برخالف حديث داللت كند؟ بلكه برعكس در قرآن آياتي هست كه به موجب 

  .همانا اين خدشه و وارد كردن عيب، نتيجه شوم تقليد و تعصب است. كنند آن داللت مي
اسـت كـه قـول دو     در اينجا اصل ديگري هسـت و آن، ايـن  : گويند اينان همچنين مي

قول قلب كه همانا اعتقاد است، و قول زبـان كـه همانـا بـر زبـان آوردن كلمـه       : قسم است
عمل قلب كـه همانـا نيـت و اخـالص قلـب اسـت، و       : عمل هم دو قسم است. اسالم است

شـود، و اگـر تصـديق     عمل جوارح، وقتي اين چهار چيز زايل شدند، همه ايمان زايـل مـي  
اجـزاء هـيچ سـودي ندارنـد، چـون تصـديق قلـب در معتبـر بـودن و           هقلب زايل شود، بقيـ 

و اگـر تصـديق قلـب مانـد و ديگـر اجـزاء زايـل        . سودمند بودن اجزاي ديگر شرط هستند
  .شدند، اين محل اختالف است

آيـد، چـون اگـر قلـب      بدون شك از عدم اطاعت جوارح، عدم اطاعت قلب الزم مي
كردنـد و از عـدم    اطاعـت و فرمـانبرداري مـي   كرد، جوارح هـم   اطاعت و فرمانبرداري مي

ــانبرداري قلــب عــدم تصــديق مســتلزم اطاعــت الزم مــي   ــد اطاعــت و فرم ــامبر. آي  صپي
إن فی اجلسد مضغة إذا صلحت، صلح هلا سائراجلسد، وإذا فسدت فسـد هلـا   «: فرمايند مي
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الم و همانا در بدن انسان پاره گوشتي هسـت كـه هرگـاه سـ    «: »1سائراجلسد، أال وهی القلب
شـوند، و هرگـاه فاسـد و تبـاه شـد،       درست شود، ساير اعضاي بدن هم سالم و درست مـي 

پـس  . »گوشت، قلب است گردند، آگاه باشيد آن پاره ساير اعضاي بدن هم فاسد و تباه مي
اما . شود اما عكس آن صادق نيست هر كس قلبش سالم شود، بدنش به طور قطع سالم مي

آيد، در اين صورت اگر منظور آن  زاء، زوال كل اجزاء الزم مياينكه از زوال جزئي از اج
مانند، خوب اين مسـلم اسـت و    باشد كه آن هيئت و مجموعه، به صورت جمعي باقي نمي

كنيم، ولي از زايل شدن بعضي از آن اجزاء، زايل شدن ساير اجـزاء الزم   ما اين را قبول مي
  .شود اء از آن زايل ميدر اين صورت فقط كامل بودن همه اجز. آيد نمي

  :ادله قرآن و سنت بر كم و زياد بودن ايمان

از جملـه اينهـا   . 2ادله كم و زياد بودن ايمان از قرآن و سنت و آثار سلف خيلي زياد اسـت 
  :باشند آيات زير مي

                                                
: ؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    1599: ؛ مسلم بـه شـماره  52: قسمتي از حديثي است كه بخاري به شماره -1

از طريق روايت نعمان بن بشـير آن   2/245؛ و دارمي در سنن خود، 4/271» المسند«؛ احمد در 3984
أمـور مشـتبهات   الحـالل بـين والحـرام بـين، وبينهمـا      «: لفظ كامل حديث اين اسـت . اند را روايت كرده

الشـبهات كـراع يرعـي     اليعلمها كثير من الناس، فمي اتقي الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في
الجسـد   حول الحمي يوشك أن يواقعه، أال وإن لكل مالك حمي، أال إن حمي اهللا محارمـه، أال وإن فـي  

حالل، روشن است «: »القلبمضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي 
پس هـر كـس   . دانند و حرام هم روشن، و ميان آن دو امور مشتبهي هستند كه بسياري از مردم آن را نمي

از شبهات پرهيز كند، دين و آبروي خود را از عيب و نقص دور كرده است و هر كس در شبهات درافتـد  
م براي چهارپايان خود از غيـر منـع كننـد،    همانند چوپاني است كه حيوانات را اطراف چراگاهي كه حكا

آگاه باشيد كـه هـر مـالكي،    . چراند و هر آن اين احتمال وجود دارد كه وارد آن محدوده چراگاه شود مي
آگـاه باشـيد كـه در بـدن     . محدوده چراگاهي دارد، آگاه باشيد كه محدوده ممنوعه خداوند، محارم اوست

شـود و هرگـاه فاسـد شـود، همـه        ه اعضاي بدن نيز سالم ميپاره گوشتي هست كه هرگاه سالم شود، هم
 .»آگاه باشيد كه آن، قلب است. گردد اعضاي بدن نيز فاسد مي

 .مراجعه كنيد 74-72، اثر ابوعبيد، صفحات »اإليمان«؛ و 231-7/222، »الفتاوي«به  -2
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� # sŒÎ)uρ ôMu‹Î=è? öΝÍκö� n=tã …çµ çG≈tƒ# u öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈yϑƒÎ) �   ) 2/ انفال(  
  .»بر آنها تالوت شود ايمانشان را بيفزايد و چون آيات او«

� ß‰ƒ Ì“tƒuρ ª! $# š Ï% ©!$# (# ÷ρ y‰ tG ÷δ$# “W‰ èδ 3 �   ) 76/ مريم(  
  .»افزايد و خداوند بر هدايت كساني كه هدايت را پذيرفتند، مي«
� yŠ# yŠ ÷“tƒuρ t Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u $ YΖ≈uΚƒÎ) �   ) 31/ مدثر(  
  .»و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد«

� uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& sπ oΨ‹Å3¡¡9 $# ’ Îû É>θ è=è% tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (# ÿρßŠ# yŠ÷”z� Ï9 $ YΖ≈yϑƒÎ) yì ¨Β öΝÍκÈ]≈yϑƒÎ) 3 �   
  )4/ فتح (  

  .»هاي مؤمنان نازل كرد تا ايماني بر ايمانشان بيفزايد اوست كه آرامش را در دل«
� t Ï% ©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $ ¨Ζ9 $# ô‰s% (#θãè uΚy_ öΝä3s9 öΝèδöθt± ÷z $$ sù öΝèδ yŠ# t“ sù $ YΖ≈yϑƒÎ) 

(#θä9$s% uρ $ uΖç6ó¡ ym ª!$# zΝ÷è ÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9   )173/ آل عمران (   �    #$
اند، پـس   مشركين در برابر شما گرد آمده: همان كساني كه وقتي مردم به آنها گفتند«

خداونـد مـا را بـس اسـت و او     : بر ايمانشان افزود و گفتنـد ] به جاي ترس[از آنان بترسيد، 
  .»گري است نيكو حمايت

همانـا زيـادت و فزونـي بـه     : شـود كـه   چگونه راجع به اين آيه و آيات قبلي گفته مـي 
شـود؟ پـس در ايـن صـورت      اعتبار زيادت و فزوني چيزي است كه به آن ايمان آورده مي

‰ô �: آيا در گفته مردم s% (#θ ãè uΚy_ öΝä3s9 öΝèδ öθ t± ÷z$$ sù  � »اند،  مشركين در برابر شما گرد آمده
، زيـادت و فزونـي مشـروعي هسـت؟ و همانـا خداونـد آرامـش را بـر         »پس از آنان بترسيد

ايـن  . هاي مؤمنان موقع بازگشت از حديبيه نازل كرد تا بر اطمينان و يقين آنان بيفزايد قلب
  : يدفرما كند، آنجا كه مي فرموده خداوند متعال، همين مطلب را تأييد مي

� öΝèδ Ì� ø� à6 ù=Ï9 >‹ Í≥ tΒ öθ tƒ Ü>t�ø% r& öΝåκ÷] ÏΒ Ç≈yϑƒM∼ Ï9    �   ) 167/ آل عمران(  
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  .»تر بودند تا به ايمان آنها در آن روز به كفر نزديك«
  : فرمايد در جاي ديگري مي

� #sŒÎ) uρ !$tΒ ôMs9 Ì“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ Ο ßγ÷Ψ Ïϑsù ̈Β ãΑθà) tƒ öΝà6 •ƒr& çµ ø?yŠ# y— ÿ Íν É‹≈yδ $ YΖ≈yϑƒÎ) 4 $̈Βr' sù 

šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u öΝßγø? yŠ# t“ sù $ YΖ≈yϑƒÎ) óΟèδuρ tβρ ã� Ï± ö; tGó¡ o„ ∩⊇⊄⊆∪ $̈Βr& uρ šÏ% ©!$# ’ Îû Ο ÎγÎ/θè=è% 

Ð⇓ t� ¨Β öΝåκøE yŠ# t“ sù $²¡ ô_ Í‘ 4’n< Î) óΟ ÎγÅ¡ô_ Í‘ (#θè?$tΒuρ öΝèδuρ šχρ ã� Ï�≈Ÿ2  �   )125-124/ توبه(  
اين سوره بر ايمان كدام يك از : ويندگ اي نازل شود، بعضي از آنها مي و چون سوره«

ولـي  . شـوند  افزايد و شـادمان مـي   اند بر ايمانشان مي شما افزود؟ اما كساني كه ايمان آورده
  .»كساني كه در دلشان بيماري است، بر پليديشان پليدي افزود و در حال كفر مردند

1اما آنچه فقيه ابوليث سمرقندي
كـرده و   در تفسـير خـود كنـار ايـن آيـه روايـت       :

محمـدبن فضـل و ابوالقاسـم سـاباذي بـراي مـا نقـل        : فقيه براي ما نقل كرد و گفت: گفت
محمدبن فضل بن عابـد بـراي   : فارس بن مردويه براي ما نقل كرد و گفت: كردند و گفتند

ابومطيع از حمـادبن سـلمه،   : يحيي بن عيسي براي ما نقل كرد و گفت: ما نقل كرد و گفت
جمـاعتي نـزد رسـول    : براي ما نقل كرد كه ابوهريره گفـت  ط ابوهريره، از 2از ابن محزّم

ال، «: شـود؟ فرمـود   آيـا ايمـان كـم و زيـاد مـي     ! اي رسول خـدا : آمدند و گفتند ص خدا

                                                
، »خزانة الفقـه «، »تفسيرال«او نصربن محمدبن ابراهيم سمرقندي حنفي، مشهور به امام الهدي، صاحب  -1
هجـري   375او به سـال  . باشد و تأليفات ديگري مي» تنبيه الغافلين«، »شرح الجامع الصغير«، »الفتاوي«

 .آمده است 230شماره  11، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . وفات يافت

هم آن را از او چنين نقل كـرده و   در تفسير ابوليث نيز از ابوالمهزم به ابن محزّم تحريف شده، و شارح -2
 .به زودي آن را گوشزد خواهد كرد
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ل فی القلب، زيادته ونقصانه کفرنه، ايمان در قلب كامل شده، كـم و زيـاد   «: »1اإليمان مکم
  .»آن كفر است

راجع به اين حديث سـؤال شـد، در جـواب     :ن ابن كثير از شيخ ما، شيخ عماد الدي
اند و در هيچ يك از  از ابوليث تا ابومطيع، همگي مجهول و ناشناخته) راويان(اسناد : گفت
ابومطيع، همان حكم بن عبـداهللا بـن مسـلمه    . هاي مشهور تاريخي شناخته شده نيستند كتاب

علـي فـالّس، بخـاري، ابـوداود،     بلخي است كه احمدبن حنبل، يحيي بن معين، عمـرو بـن   
، ابوحاتم محمدبن حبان بستي، عقيلي، ابن عدي، دارقطنـي و ديگـر   2نسائي، ابوحاتم رازي

ابوالمهزِّم، روايت كننده از ابوهريره، نويسنده دچـار خطـا   . اند محدثين او را ضعيف دانسته
اند و  ضعيف دانسته شده، و نام او، يزيدبن سفيان است كه بسياري از علما او را) تصحيف(

او متـروك اسـت، و شـعبه او را بـه     : گويـد  شعبه بن حجاج او را ترك كرده، و نسائي مـي 
او كسـي بـود كـه اگـر دو فلـس را بـه او       : جعل حديث متهم كرده است، آنجا كـه گويـد  

  3.كرد دادند، قطعاً هفتاد حديث را برايشان نقل مي مي
همچنين آن حضـرت  . 4وصيف نموده استزنان را به نقصانِ عقل و دين ت صپيامبر 

هـيچ  «: »1ال يؤمن أحدکم حتی أکون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعين«: فرماينـد  مـي 
                                                

روايتي باطل است همچنان كه شارح از حافظ ابن كثير نقل كرده و ابن حبان و حـاكم و جوزقـاني و    -1
ميـزان  «؛ 103-2/102، »المجـروحين «بـه  . انـد  ابن جوزي و ذهبي نيز به جعلي بودن آن حكـم كـرده  

 .مراجعه كنيد 1/149، »تنزيه الشريعة«؛ و 1/38، »لآللي المصنوعةا«؛ 3/42، »االعتدال

 .ساقط شده است) ب(اين كلمه از نسخه خطي  -2

 .نگاه كنيد 2722-7/2721، »الكامل«به  -3

يـا معشـر   «: فرمـود  ص از طريق روايت ابن عمر آن را آورده كه رسول خـدا  79: مسلم به شماره -4
صـدقه بدهيـد و   ! اي جماعـت زنـان  «: »ر، فإني رأيتكن أكثر أهل النارالنساء، تصدقن وأكثرن اإلستغفا

: زني از آنان با متانـت گفـت  . »ام كه بيشترين افراد جهنم هستيد زياد استغفار كنيد، چون من شما را ديده
تكثرن اللعن، وتكفـرن  «: فرمود صكه بيشترين افراد جهنم هستيم؟ پيامبر! اي رسول خدا ما را چه شده 

كنيد و يـار و همـدم    چون زياد نفرين مي«: »، وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكنالعشير
آن زن . »كنيد و اينكه زنان عقل ناقص و دين ناقص بيشتر از زنان خردمند از ميان شماسـت  را تكفير مي
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يــك از شــما ايمــان نــدارد تــا اينكــه مــن در نظــر وي از فرزنــد و پــدرش و تمــامي مــردم  
. زيادنـد  هـاي ايـن خيلـي    امثـال و نمونـه  . مراد از ايـن، نفـي كامـل اسـت    . »تر باشم محبوب

هاي ايمان، حديث شفاعت و اينكـه هـر كـس در قلـبش بـه انـدازه        همچنين حديث شاخه
آيـد، همگـي بـر ايـن امـر داللـت        كمترين مثقال ذره از ايمـان باشـد، از دوزخ بيـرون مـي    

  .كنند مي
هـا و زمـين برابرنـد؟ و     همانا ايمان اهـل آسـمان  : شود پس چگونه بعد از اين گفته مي

  !رتري ميان آنان به چيزهاي ديگري غير از ايمان است؟همانا تفاضل و ب

  :سخناني از صحابه راجع به كم و زياد شدن ايمان
در اين مورد زيـاد اسـت؛ از آن جملـه كـالم ابـودردا رضـي اهللا عنـه كـه          نكالم صحابه 

از دانش و درك بنده اين است كه ايمانش را و آنچه كه از ايمـانش كـم شـده،    : گويد مي
  !آيا ايمانش زياد شده يا كم؟: و از دانش و درك بنده اين  است كه بداند تازه كند،

                                                                                                                     
هادة أمـا نقصـان العقـل، فشـ    «: فرمـود  صنقصان عقل و دين كدام است؟ پيـامبر ! اي رسول خدا: گفت

امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهـذا نقصـان   
اما نقصان دين اين است كه شهادت دو زن با شهادت يك مرد برابر است، پس اين نقصان عقل «: »الـدين 

بخاري به . »ان دين استخواند و روزه نمي گيرد، پس اين نقص ماند و نماز نمي و زن چند شبي مي. است
از طريق روايت ابوسعيد خـدري، همچنـين مسـلم بـه      80: ؛ و مسلم به شماره1462و  304: هاي شماره
 . اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 80: شماره

؛ نسـائي در  278و  275، 3/207، »المسـند «؛ احمـد در  44؛ مسلم به شـماره  15: بخاري به شماره -1
؛ و بغـوي بـه   286و  285، 284هـاي   ؛ ابن منده بـه شـماره  67: ؛ ابن ماجه به شماره8/115سنن خود، 

  .اند آن را آورده طاز طريق روايت انس  22: شماره
منظور از حب و دوستي در اينجا ـ آن گونه كه عالمه بيضاوي براساس نقل حافظ بن حجر عسـقالني در   

است كه به معناي ترجيح دادن چيزي است كـه عقـل    از او، گفته است ـ حب عقلي  1/78، »الباري فتح«
سليم مقتضي رجحان آن است هر چند برخالف هواي نفس باشد مانند شخص بيماري كه دارو را به طبع 

دارد و از آن بيزار و متنفر است، ولي به مقتضاي عقلش بدان تمايـل دارد و آن   خود ناپسند و ناخوش مي
 .خورد را مي
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بياييد ايمـان خـويش را زيـاد كنـيم، پـس خداونـد عـزّ        : گفت به يارانش مي ط عمر
 1.كردند وجل را ياد مي

 2.ايمان و يقين و دانش ما را زياد كن! خدايا: گفت در دعاي خود مي ط ابن مسعود

ماننـد  . 3با ما بنشين تا مدتي مؤمنانه بـا هـم باشـيم   : گفت مي به مردي طمعاذبن جبل 
 4.روايت شده است طاين سخن از عبداهللا بن رواحه 

سـه چيـز هسـت كـه در هـر كـس       : به صحت رسيده كه او گفت طاز عمار بن ياسر
انصـاف و عـدالت، انفـاق در حـال نيازمنـدي، و سـالم       : باشد، ايمان را كامل كـرده اسـت  

ايـن مقـدار كـافي    . 5آن را در صـحيح خـود ذكـر كـرده اسـت      :بخاري . كردن به عالم
                                                

از طريق ذر بـن عبـدالرحمن    11/26، »المصنف«، و در 108: ، به شماره»األيمان«ابن ابي شيبه در  -1
گرفـت و   عمر بسياري اوقات دست يـك دو نفـر از يـارانش مـي    : مرهبي آن را روايت كرده كه او گفت

 .البته ذر عمر را نديده است. با ما باش تا ايمان خويش را زياد گردانيم: گفت مي

، »الزوائـد  مجمـع «هيثمـي در  . آن را روايت كرده است 8549: ، به شماره»بيرالمعجم الك«طبراني در  -2
 .اسناد آن، خوب است: گويد مي 10/185

آن را به طور معلق آورده، و ابن ابـي شـيبه   » اإليمان«در اول مبحث  1/45بخاري در صحيح خود،  -3
؛ و ابونعيم در 20: به شماره» ماناإلي«؛ ابوعبيد در 11/26، »المصنف«، و در 105: ، شماره»اإليمان«در 

در . اسناد آن بنا بـه شـرط بخـاري و مسـلم، صـحيح اسـت      . اند آن را موصول دانسته 1/235» الحلية«
معاذ به مـردي از  : آمده است 11/26، »المصنف«و  107: به شماره» اإليمان«روايتي از ابن ابي شيبه در 

پـس آن دو خـدا را يـاد و    . عت مؤمنانه بـا هـم باشـيم   با ما بنشين تا يك سا: گفت اش مي برادران ديني
 .كردند ستايش مي

از عبدالرحمن بن سـابط روايـت    11/43، »المصنف«، و در 116، شماره »اإليمان«ابن ابي شيبه در  -4
بياييد تا يك ساعت : گفت گرفت و مي عبداهللا بن رواحه دست چند نفر از يارانش را مي: كرده كه او گفت

بياييد تا خدا را بـا طاعـت و   . بياييد تا خدا را ياد كنيم و ايمان خود را زياد گردانيم. هم باشيممؤمنانه با 
البته عبدالرحمن بن سـابط عبـداهللا   . عبادت او ياد كنيم شايد او ما را با مغفرت و بخشش خويش ياد كند

 .بن رواحه را نديده است

ثالث مـن جمعهـن، فقـد جمـع     «: با اين لفظ 1/82، »افشاء السالم من اإلسالم«صحيح بخاري، باب  -5
سه چيز هست كـه هـر كـس    «: »اإلنصاف من نفسك، وبذل السالم للعالم، واإلنفاق من اإلقتـار : اإليمان
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اما راجع به اين كه عطف عمل بر ايمان، مقتضي فرق داشتن عمل بـا ايمـان اسـت در    
بدون شك گاهي ايمان بـه  : نتيجه عمل در مفهوم و مسماي ايمان، داخل نيست بايد گفت

شود و گـاهي همـراه عمـل صـالح      ميطور مطلق و بدون همراه بودن با عمل و اسالم ذكر 
وقتي كه به صورت مطلق بيايد، مسـتلزم  . شود شود و گاهي همراه اسالم آورده مي ذكر مي

  :فرمايد اعمال نيز هست؛ خداوند متعال مي
� $ yϑ‾Ρ Î) šχθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Ï% ©!$# # sŒÎ) t� Ï. èŒ ª! $# ôMn=Å_ uρ öΝåκæ5θ è=è% �   ) 2/ انفال(  
  .»هايشان ترسان شود اند كه چون ياد خدا شود، دل نيمؤمنان تنها آن كسا«
� $ yϑ ‾Ρ Î) šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u «! $$ Î/ Ï&Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s? ö�tƒ � ) 15/ حجرات(  
اند كه به خدا و رسول او ايمان آوردند و هـيچ گـاه ترديـد     مؤمنان واقعي تنها كساني«

  .»نكردند
� $ yϑ ‾Ρ Î) šχθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u «! $$ Î/  Ï&Î!θ ß™u‘uρ �   ) 62/ نور(  
  .»اند كه به خدا و رسول او ايمان آوردند مؤمنان واقعي تنها كساني«
� öθ s9 uρ (#θçΡ$Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Äc_ É<̈Ψ9 $# uρ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& Ïµ ø‹s9 Î) $tΒ öΝèδρ ä‹ sƒ ªB$# u!$ uŠÏ9 ÷ρr& £Å3≈s9 uρ 

# Z��ÏVŸ2 öΝåκ÷] ÏiΒ šχθ à) Å¡≈sù �   ) 81/ مائده(  
آوردند، آنها را دوسـت خـود    و اگر به خدا و پيامبر و آنچه بر او نازل شده ايمان مي«

  .»...گرفتند  نمي

                                                                                                                     
انصـاف و عـدالت، بـذل سـالم بـه عـالَم، و انفـاق در حـال         : همه آنها را داشته باشد، ايمان كامـل دارد 

از طريـق   11/48، »المصـنف «؛ و ابـن ابـي شـيبه در    19439: ، به شماره»الجامع«معمر در . »نيازمندي
ابواسحاق سبيعي، از صلة بن زفر، از عمار بن ياسر آن را به صورت موصول آورده كـه عمـار بـن ياسـر     

انفـاق در حـال نيازمنـدي،    : كند سه چيز هست كه در هر كس باشد شيريني ايمان را احساس مي«: گفت
 .اند روايان اين روايت، ثقه. »عالَمعدالت با مردم، و بذل سالم به 
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زناكار موقع زنا، در «: »1اليزنی الزانی حين يزنی وهو مؤمن«: فرمايد هم مي صپيامبر 
  .»كند حالي كه مؤمن است، زنا نمي

آوريـد تـا اينكـه همـديگر را      ايمان نمـي «: »2ال تؤمنوا حتی حتابوا«: ايدفرم همچنين مي
  . »دوست بداريد

: »3من غشنا، فليس منا، من محل علينا السالح، فليس منا«: فرمايـد  در جاي ديگري مي
  .»هر كس ما را فريب دهد، از ما نيست، و هر كس اسلحه عليه ما را بردارد، از ما نيست«

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد. متفق عليه -1

: لفظ كامل حديث اين است. از طريق روايت ابوهريره آن را آورده است) 22) (54: (مسلم به شماره -2
؟ أفشوا ال تدخلوا الجنة حتي تؤمنوا، وال تؤمنوا حتي تحابوا، أوال أدلُّكم علي شيء إذا فعلتموه تحاببتم«

آوريد تـا اينكـه همـديگر را     شويد تا اينكه ايمان بياوريد، و ايمان نمي داخل بهشت نمي«: »السالم بينكم
آيا شما را به كاري راهنمايي كنم كه اگر انجامش داديد، همديگر را دوست بداريد؟ سـالم  . دوست بداريد

و  68؛ ابـن ماجـه   2688: ذي به شماره؛ ترم5193: و ابوداود به شماره. »را ميان خودتان آشكار سازيد
، 329، 328: به شـماره » اإليمان«؛ ابن منده در 512و  495، 442، 2/391، »المسند«؛ احمد در 3692
و  2/74، »أخبار أصبهان«؛ و ابونعيم در 980: ، به شماره»األدب المفرد«؛ بخاري در 335و  334، 330
 .اند آن را روايت كرده 331

 صرسول خدا: از طريق روايت ابوهريره آن را روايت كرده كه ابوهريره گفت 101: مسلم به شماره -3
هر كس اسلحه را عليه مـا بـردارد، از   «: »من حمل علينا السالح فليس منا، ومن غّشنا فليس منا«: فرمود

: ؛ ابـوداود بـه شـماره   102 :همچنين مسلم به شماره. »ما نيست، و هر كس ما را فريب دهد، از ما نيست
؛ حميـدي بـه   2/242، »المسند«؛ احمد در 1315: ؛ ترمذي به شماره2224: ؛ ابن ماجه به شماره3452
از طريق روايت عالء بـن عبـدالرحمن، از پـدرش، از     2121و  2120: ؛ و بغوي به شماره1033: شماره

فروخـت،   از كنار مردي گذشت كه غذايي را مـي  صرسول خدا: ابوهريره آن را روايت كرده كه او گفت
وحـي شـد    صبه پيامبر. آن مرد به اطالعش رساند» فروشي؟ چگونه مي« »كيف تبيع؟« :از وي پرسيد

دستش را داخل آن كرد، ديد كه آن غذا تـر اسـت، آنگـاه     صپس پيامبر. كه دستت را در آن داخل كن
 »ليس منـا «: گفته. »هر كس ما را فريب دهد، از ما نيست« :»ليس مّنا من غش«: فرمود صرسول خدا

منظورش اين بود كه هر كس برادرش را فريب دهـد و خيرخـواهي او   . يعني بر روش و مذهب ما نيست
 .و تمسك به سنتش را ترك كرده است صرا ترك كند، او تبعيت از پيامبر
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يعنـي مثـل مـا     »فلـيس منـا  «: همانا معناي عبارت: گويد فته كسي كه ميچه بعيد است گ
و ص  پس بنا به ايـن گفتـه هـر كـس فريـب ندهـد، مثـل پيـامبر        . دانستم كاش مي! نيست

  .باشد يارانش مي
اما وقتي عمل صالح بر ايمان عطف شود، بدان كـه عطـف يـك چيـز بـر چيـز ديگـر        

عليه همراه با اشتراك در حكمي اسـت   مقتضي مغايرت و تفاوت ميان معطوف و معطوف
  1.كه براي آن دو ذكر شده است و مغايرت هم درجاتي دارد

شـان   اش اين است كه هر دو بـا هـم متبـاين و متضـاد باشـند كـه يكـي        باالترين درجه
ديگري نيست و جزء آن هم نيست و ميان آن دو هيچ مالزمتـي وجـود نـدارد، ماننـد ايـن      

  : آيه
� t, n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈uΗä>—à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ �   ) 1/ انعام(  
  .»ها و روشنايي را پديد آورده است ها و زمين را آفريده و تاريكي آسمان«
� tΑ t“Ρ r& uρ sπ1u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ �   ) 3/ آل عمران(  
  .»و تورات و انجيل را فرو فرستاده است«

  .اين نوع مغايرت، غالب است
  :تر از آن، وقتي است كه ميان آن دو چيز مالزمتي باشد، مانند اين آيه پايين هجدر
� Ÿωuρ (#θ Ý¡ Î6ù=s? �Y ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈t7ø9 $$ Î/ (#θ ãΚçGõ3 s? uρ ¨,ys ø9 $# öΝçFΡ r& uρ tβθ çΗs> ÷è s? � ) 42/ بقره(  
  .»دانيد و حق را به باطل نياميزيدو حقيقت را كتمان نكنيد در حالي كه مي«
� (#θ ãè‹ÏÛr& uρ ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9   )92/ مائده (   � #$
  .»و اطاعت خدا و اطاعت رسول كنيد«

  :درجه سوم، عطف بعضي از چيزي بر آن چيز است، مانند اين آيات
� (#θ Ýà Ï�≈ym ’ n? tã ÏN≡uθ n=¢Á9 $# Íο4θ n=¢Á9 $# uρ 4‘sÜ ó™âθ ø9   )238/ بقره (   � #$

                                                
 .181-7/172، »الفتاوي«: نگا -1
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  .»شيدبند با پاي] ظهر[بر نمازها و نماز ميانه «

�  tΒ tβ%x. # xρ ß‰ tã °!  Ïµ ÏGx6 Í×‾≈n=tΒuρ  Ï&Î# ß™â‘uρ Ÿ≅ƒÎ�ö9 Å_ uρ Ÿ≅8 s3‹ÏΒuρ �  ) 98: بقره(  
  .»و هر كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل باشد«
� zÏΒ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# öΝßγs)≈sV‹ÏΒ š�ΖÏΒuρ �   ) 7/ احزاب(  
  .»از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو«

  :راجع به اين درجه سوم از مغايرت ميان معطوف و معطوف عليه، دو قول هست
معطـوف  (معطوف در معطوف عليه، داخل است، پـس كلمـه يـا عبـارت اولـي       )اول

  .شود دو بار ذكر مي) عليه
عطف بر كلمه يا عبارت اول مقتضي آن است كه معطـوف در اينجـا داخـل در     )دوم

هايي در آن داخل است، همچنان كه مانند آن در كلمـات  معطوف عليه نيست هرچند به تن
و مانند آن كه داللت آنها موقعي كه هر يك به تنهـايي و بـدون لفـظ    » الفقراء والمساكين«

  .ديگري بيايند طوري است و موقعي كه با هم بيايند، طوري ديگر
درجه چهارم از مغايرت ميان معطوف و معطوف عليه اين اسـت كـه چيـزي بـر چيـز      

  :شود، مانند اين آيه ديگر به خاطر اختالف دو صفت عطف مي
� Ì� Ïù%yñ É=/Ρ ¤‹9 $# È≅ Î/$ s% uρ É>öθ −G9   )3/ غافر (   � #$
  .»توبه هگناه، پذيرند هآمرزند«

در شعر عطف چيزي بر چيز ديگر تنها به خاطر اختالف لفظ آمـده اسـت ماننـد ايـن     
  :گفته

  ١فألفی قوهلا کذباً وميناً

                                                
باشد كـه مصـراع اول    مي مصراع دوم بيت عدي بن زيد عبادي، در داستان زباء و خيانتش به جذيمه -1

  :آن، چنين است
  فقدمت األديم لراهشَيه

  .»پس چرم را به دو بازويش بست«
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  .»دروغ و خالف واقع يافتپس سخن او را «
  : اند كه در قرآن هم از اين نمونه وجود دارد، مانند اين آيه برخي از علما گمان كرده

� 9e≅ ä3Ï9 $ oΨ ù=yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã ÷�Å° %[`$ yγ÷Ψ ÏΒuρ �   ) 48/ مائده(  
  .»ما براي هر يك از شما شريعت و راه روشني قرار داديم«

  .ده استسخن در اين باره در جاي خود ذكر ش
: كنـيم كـه   ها باشد، به كالم شـارع نگـاه مـي    پس وقتي عطف در كالم از اين صورت
بينيم كه وقتي به صورت مطلق بيايـد منظـور    ايمان در آن چگونه وارد شده است؟ پس مي

، ديـن، و ديـن اسـالم اراده    )پرهيزگـاري (، تقـوي  )نيكي(از آن چيزي است كه از لفظ بِر 
  .شود مي

راجـع بـه ايمـان پرسـيدند، آنگـاه      ص آمـده كـه صـحابه از پيـامبر     در اسباب نـزول  
  :خداوند اين آيه را نازل كرد

� }§ øŠ©9 §� É9ø9 $# βr& (#θ —9 uθ è? öΝä3yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6Ï% É− Î�ô³ yϑø9 $# É>Ì�øó yϑø9 $# uρ �  ) 177/ بقره(  
  .»آن نيست كه روي خود را به جانب مشرق و مغرب كنيد] تنها[نيكي «

اسحاق بن ابراهيم براي ما نقل كرد و گفـت كـه عبـداهللا بـن     : يدگو محمد بن نصر مي
مسعودي از قاسم براي ما نقل كـرد كـه   : يزيد مقريء و مالئي براي ما نقل كردند و گفتند

آمد و از او راجع به ايمان پرسيد، ابـوذر هـم ايـن آيـه را     ط  مردي نزدابوذر: قاسم گفت
  : خواند
� }§øŠ©9 §�É9 ø9 $# β r& (#θ —9uθ è? öΝä3 yδθ ã_ãρ Ÿ≅t6 Ï% É−Î� ô³yϑ ø9 $# É>Ì� øó yϑ ø9$# uρ £ Å3≈s9 uρ §�É9 ø9$# ôtΒ z tΒ# u «! $$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ$# Ïπx6 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ É=≈tG Å3ø9 $# uρ z↵ Íh‹Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ tA#u uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’n? tã  Ïµ Îm6ãm “Íρ sŒ 4†n1 ö� à)ø9 $# 

4’ yϑ≈tGuŠ ø9 $# uρ tÅ3≈ |¡ yϑø9 $# uρ t ø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# t, Î# Í←!$¡¡9 $# uρ ’ Îû uρ ÅU$ s% Ìh�9$# uΘ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ’ tA#u uρ 

                                                                                                                     
؛ 1/37، اثـر فـراء،   »معـاني القـرآن  «؛ 63، ص »طبقـات ابـن سـالم   «؛ 183اين شـعر در ديـوانش، ص   

، مـاده  »اللسـان «؛ 98، ص »الشعر و الشـعراء «؛ 2/258مرتضي، » أمالي«؛ 244-1/243، »المستقصي«
 .وجود دارد 2/129، »همع الهوامع«؛ و 578: ، شماره»مغني اللبيب«مين؛ 
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nο 4θŸ2̈“9 $# šχθ èùθßϑ ø9 $#uρ öΝÏδÏ‰ ôγyèÎ/ # sŒ Î) (#ρß‰yγ≈tã ( t Î�É9≈¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï !$ y™ù' t7ø9 $# Ï!# §�œØ9 $# uρ tÏnuρ 

Ä ù̈' t7ø9 $# 3 y7Í×‾≈s9 'ρé& tÏ% ©!$# (#θè% y‰ |¹ ( y7Í×‾≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθ à)−G ßϑø9   )177/ بقره (   � #$
ص مـردي پـيش پيـامبر    : ابوذر گفـت . من راجع به اين از تو نپرسيدم: آن مرد گفت

همين آيه ص  آمد و راجع به چيزي از او پرسيد كه تو از من پرسيدي، آنگاه رسول خدا
گفـت كـه تـو بـه مـن      ص را برايش خواند كه من برايت خواندم، و او چيـزي بـه پيـامبر    

همانا مـؤمن كسـي اسـت كـه هرگـاه كـار       «: وقتي آن مرد متقاعد نشد، ابوذر گفت. يگفت
شود و اميد پاداش آن را دارد، و هرگاه كار بـدي كنـد، ناراحـت     نيكي كند، خوشحال مي

همچنـين جمـاعتي از سـلف ايـن جـواب را در پاسـخ       . »1ترسـد  شود و از عقاب آن مي مي
  .اند سؤال مذكور داده

آمـرکم  «: به جماعت فرستاده عبدالقيس فرمودنـد ص  كه پيامبرآمده » صحيح«در 
باإليمان باهللا وحده، أتدرون ما اإليمان باهللا؟ شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريک له، وإقام 

شما را به ايمان بـه خداونـد يكتـا امـر     «: »2الصالة، وإيتاء الزکاة، وأن تؤدوا اخلمس من املَغنم

                                                
مسعودي ـ كه همان عبدالرحمن بن عبداهللا است ـ به اختالط و قاطي كردن احاديـث مـتهم اسـت و       -1

ليكن اين حديث بـدون  . باشد ـ ابوذر را نديده است  قاسم، ـ كه پسر عبدالرحمن بن عبداهللا بن مسعود مي 
بـا ايـن لفـظ آن را     1/14، »المسـتدرك «از طريق روايت ابوامامه صحيح است كه حاكم در سبب نزول 

: اهللا، مـا اإليمـان؟ قـال    يا رسول: إن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم سأله رجل، فقال«: روايت كرده است
فـي   إذا حـاك «: يا رسول اهللا ما اإلثم؟ قـال : قال» إذا سرتك حسنتك، وساءتك سيئتك، فأنت مؤمن«

ايمـان چيسـت؟   ! اي رسـول خـدا  : سؤال كرد و گفت ص مردي از رسول خدا«: »صدرك شيء، فدعه
ات تـو را ناراحـت كـرد، پـس تـو مـؤمن        هرگاه نيكي تو، خوشحالت كرد و بـدي «: فرمود ص پيامبر
ات راسخ  هرگاه چيزي در سينه«: فرمود ص اي رسول خدا، گناه چيست؟ پيامبر: آن مرد گفت. »هستي
اسناد آن صحيح است، و حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي هـم آن را تأييـد كـرده    . »ن را رها كنشد، آ
 .است

؛ مسلم 7556و  7266، 6176، 4369، 4368، 3095، 1398، 523، 87، 53: هاي بخاري به شماره -2
، »مسـند ال«؛ احمـد در  4677و  3692: هـاي  ؛ ابوداود به شـماره 2611: ؛ ترمذي به شماره17: به شماره
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يد ايمـان بـه خـدا چيسـت؟ گـواهي دادن بـه اينكـه معبـود برحقـي جـز           دان آيا مي. كنم مي
شريك نيست، و برپايي نماز و دادن زكات، و اينكه يك پنجم از غنـايم   خداوند يكتا و بي

  .»را به عنوان زكات بپردازيد
اين نبوده كه اين اعمال، ايمان به خدا بـدون ايمـان   ص  معلوم است كه منظور پيامبر

ن در جاهاي متعددي خبر داده كه حتماً بايـد ايمـان قلـب وجـود داشـته      باشد، چو قلب مي
  .باشد پس معلوم شد كه ايمان حقيقي، ايمان قلب مي. باشد

ص كدام دليل است كه نشان دهد اعمال در مفهوم ايمان داخل است؟ همانـا پيـامبر   

اعمال در صـورت   ايمان را به اعمال تفسير كرد و نامي از تصديق نبرد، با علم به اينكه اين
ص از پيـامبر   طاز انس » المسند«جحود و انكار حقايق، هيچ فايده و سودي ندارد و در 

اسـالم،  «: 1»اإلسالم عالنيةٌ، واإليمانُ فـی القلـب  « :روايت شده كه آن حضرت فرمودند
  .»آشكار و نمايان است، و ايمان در قلب است

  :دين، شامل ايمان و اسالم و احسان است
حديث، دليلـي بـراي مغـايرت و فـرق ميـان اسـالم و ايمـان هسـت و حـديث          در اين 

هذا جربيل أتـاکم  «: فرموده اسـت ص كند، كه در آن پيامبر  آن را تأييد مي �جبرئيل
. »تان را بـه شـما آمـوزش دهـد     اين جبرئيل بود كه پيش شما آمد تا دين«: 2»يعلّمکم دينکم

ن دانست و بيان كرد كه دين ما اين سه چيـز  دين را اسالم و ايمان و احساص  پس پيامبر
و ) نيكوكـار (مسـلم، سـپس مـؤمن و سـپس محسـن      : اما آن سه درجه است. را با هم دارد

آنچه از اسالم ذكر شده قطعاً ايمان هم در آن منظور شده، همچنـان كـه آنچـه بـا ايمـان و      

                                                                                                                     
آمده؛ ابوداود طيالسي  5/262، »التحفة«گونه كه در  آن» الكبري«، و در 323و  8/120؛ نسائي، 1/228

 .اند همگي از طريق روايت ابن عباس آن را روايت كرده 20: ؛ و بغوي به شماره2747: به شماره

در سند آن، علـي  . اند هآن را روايت كرد 5، ص »اإليمان«؛ و ابوعبيد در 3/135، »المسند«احمد در  -1
ابـن عـدي   . انـد  اش بد است و بخاري و نسائي و  ابوداود او را ضعيف دانسـته  بن مسعود است كه حافظه

 .اند احاديث او، حفظ نشده: گويد مي

 .تخريج آن قبالً ذكر شد. اند مسلم و ديگران آن را روايت كرده -2
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ايـن  . ز ايمـان اسـت  اسالم ذكر شده، از احسان هم اراده شده است؛ نه اينكه احسان، جدا ا
  : فرمايد اين همانند آيه قرآني است كه مي. امري محال است

� §ΝèO $ uΖøOu‘÷ρr& |=≈tGÅ3 ø9 $# t Ï% ©!$# $ uΖøŠx� sÜ ô¹$# ô ÏΒ $tΡ ÏŠ$t7Ïã ( óΟ ßγ÷Ψ Ïϑsù ÒΟ Ï9$sß  Ïµ Å¡ ø�uΖÏj9 Νåκ÷] ÏΒuρ 

Ó‰ ÅÁ tFø) •Β öΝåκ÷] ÏΒuρ 7, Î/$y™ ÏN≡u�ö� y‚ ø9 $$ Î/ ÈβøŒÎ*Î/ «!   )32/  فاطر(   �  #$
سپس اين كتاب را به كساني از بندگان خود كه برگزيديم بـه ميـراث داديـم كـه از     «

هــا  رو، و گروهــي بــه اذن خــدا در نيكــي آنهــا برخــي بــر خــود ســتمكارند و برخــي ميانــه
  .»پيشگامند
شوند ولي كسي كه به خويشتن سـتم   رو و پيشگام بدون عقوبت داخل بهشت مي ميانه

  1.شود و مجازات و معاقب مي كند، اين طور نيست مي
همچنين هر كس اسالم ظاهري را بياورد و تصديق قلبي بدان داشـته باشـد   

اما به آنچه كه از ايمان باطن كه بر او واجـب اسـت، اقـدام نكنـد، در معـرض      

  .گيرد وعيد و مجازات قرار مي
ت تر، و ايمـان هـم از جهـ    تر و از جهت اهل احسان، خاص احسان، از جهت خود عام

پـس ايمـان در احسـان داخـل     . تـر اسـت   تر و از جهت اهـل آن از اسـالم، خـاص    خود عام

                                                
خداوند سبحان امتي را كه كتـاب را بـه ميـراث او    «: آمده است 7/485اثر ابن تيميه، » الفتاوي«در  -1

رو، و پيشـگام در   سـتمكار بـه خويشـتن، ميانـه    : داده و آن را برگزيده، به سه دسته تقسيم نمـوده اسـت  
» احسـان «و » ايمـان «و » اسـالم «اين سه دسته بر سه چيز مذكور در حـديث جبرئيـل، يعنـي    . ها نيكي

خويشتن، اگر منظـور از آن كسـي باشـد كـه از گناهـان كبيـره       معلوم است كه ستمكار به . منطبق هستند
هاست، چون هيچ يك  رو يا پيشگام در نيكي ها توبه كند، چنين فردي ميانه اجتناب نمايد و از تمامي گناه

هاست، همچنـين هـر    رو يا پيشگام در نيكي گناه نيست، ولي هر كس از گناه توبه كند، ميانه از بني آدم بي
     :فرماينـد  شوند؛ همچنان كه خداونـد متعـال مـي    هايش پوشانده مي كبيره دوري كند، بدي كس از گناهان

� βÎ) (#θ ç6Ï⊥tF øgrB t� Í← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβöθpκ ÷] è? çµ ÷Ψtã ö� Ïe�s3 çΡ öΝ ä3Ψtã öΝ ä3 Ï?$ t↔Íh‹ y™  � ) اگر از گناهان بزرگي كـه  «ـ ) 31/ نساء
پس بايد سـتمكار بـه خويشـتني    . »پوشانيم را مي شما] كوچك[هاي  ايد دوري كنيد، بدي از آن نهي شده

 .»...گرداند  باشد كه به بهشت وعده داده شده، هر چند بعد از عذابي باشد كه او را از گناهان پاك مي
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انـد و مؤمنـان هـم     و نيكوكاران اخص مؤمنان. شود شود و اسالم هم در ايمان داخل مي مي
رسالت و نبوت نيز چنين است؛ نبوت در رسالت داخل اسـت، و رسـالت   . اخص مسلمانان

باشد، يعني هر رسـولي نبـي اسـت     تر مي ل خود، خاصتر و از جهت اه از جهت خود، عام
  .اما هر نبي رسول نيست

  :اقوال علما در مفهوم و معناي اسالم

  1:علما در مفهوم و معناي اسالم سه قول دارند
  .اند گروهي اسالم را همان كلمه شهادتين دانسته

عي كـه از  مـوق  صاند كه پيـامبر   اي در پاسخ معناي اسالم، همان پاسخي را داده عده
اي كه اسالم را به اعمـال ظـاهري و ايمـان را،     ايمان و اسالم سؤال شد، جواب داد به گونه

  . ايمان به اصول پنجگانه تفسير كرد
إن «: ص گروهي ديگر اسالم را مترادف ايمان قرار داده، و معناي اين فرموده پيامبر

همانـا اسـالم، گـواهي دادن بـه اينكـه      «:  »2...اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة 
اصـل، عـدم   . انـد  را شعاير اسـالم دانسـته  » ...معبود برحقي جز اهللا نيست و بر پا داشتن نماز 

ايمـان همانـا تصـديق بـه وسـيله قلـب اسـت،        : اند كـه  تقدير است با وجودي كه اينان گفته
مانـا تصـديق   اسالم و ايمان يـك چيزنـد؛ پـس در ايـن صـورت اسـالم ه      : گويند سپس مي

همانا اسالم، تنها فرمانبرداري و اطاعـت  . هيچ يك از اهل لغت اين را نگفته است! باشد مي
تسليم تو شـدم  ! خدايا«: »3اللهم لک أسلمت، وبک آمنت«: اند فرمودهص است، و پيامبر 

                                                
 .7/259، »الفتاوي«: نگا -1

از  63: ؛ و ابـن ماجـه بـه شـماره    101-8/97؛ نسـائي،  4695؛ ابوداود به شماره 8: مسلم به شماره -2
 .اند و اين همان حديث قبلي جبرئيل است روايت عمر آن را روايت كرده طريق

؛ مسـلم بـه   7499و  7442، 7385، 6317، 1120: هـاي  قسمتي از حديثي است كه بخـاري بـه شـماره    - 3
؛ احمـد  1/349؛ دارمي در سـنن خـود،   1355: ؛ ابن ماجه به شماره1/215، »الموطأ«؛ مالك در 769: شماره

و  5/3، »التحفـة «آن گونه كـه در  » الكبري«، و در 210- 3/209؛ نسائي، 358و  308، 1/298، »المسند«در 
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 اسالم را به اعمال ظاهري و ايمان را به ايمان به اصـول ص و پيامبر . »و به تو ايمان آوردم
تـوانيم بـه    پس ما در صورتي كه ميان اسالم و ايمان جمع كنـيم، نمـي  . پنجگانه تفسير نمود

  .در جواب ايمان فرموده، جواب دهيمص غير از آنچه كه پيامبر 
اما هرگاه اسم ايمان به تنهايي آورده شود، در اين صورت اسالم را هم در بـردارد، و  

همراه اسـالم، مـؤمن اسـت و در ايـن خصـوص      هرگاه اسالم به تنهايي آورده شود، انسان 
مگـر ممكـن اسـت كـه كسـي      . و ايـن رأي درسـت و واجـب اسـت    . هيچ اختالفي نيسـت 

  .مسلمان باشد و به او مؤمن گفته نشود؟ سخن در اين باره گفته شد
. همچنين آيا اسالم، مستلزم ايمان هست يا نه؟ اختالف مذكور در اين زمينه نيز هست

رآن با اسم ايمـان، بنـدگان را بـه بهشـت و نجـات از جهـنم وعـده داده        همانا خداوند در ق
  :فرمايد است، همچنان كه مي

� Iω r& āχÎ) u !$uŠÏ9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øt s† ∩∉⊄∪ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u 

(#θçΡ%Ÿ2uρ šχθà) −G tƒ �   ) 63-62/ يونس(  
شـوند همـان كـه ايمـان      يمي است و نه اندوهگين ميآگاه باش كه اولياي خدا را نه ب«

  .»آوردند و همواره پرهيزكاري دارند
  : فرمايد در جاي ديگري مي

� (# þθ à)Î/$y™ 4’n< Î) ;οt�Ï� øó tΒ  ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ >π ¨Ψ y_uρ $ pκÝÎö� tã ÇÚ ö� yèx. Ï!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ôN£‰ Ïã é& 

š Ï% ©#Ï9 (#θãΖtΒ# u «!$$ Î/  Ï&Î# ß™â‘uρ �   )21/ يد حد(  
به سوي آمرزشي از پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن چون پهناي آسمان و زمين «

بـراي كسـاني آمـاده شـده كـه بـه خـدا و        ] ايـن بهشـت  . [است بـر يكـديگر پيشـي گيريـد    
  .»اند پيامبرانش ايمان آورده

                                                                                                                     
؛ 697: ، بـه شـماره  »األدب المفـرد «؛ بخـاري در  771: ؛ ابوداود بـه شـماره  3418: آمده؛  ترمذي به شماره 7

 .اند از طريق روايت ابن عباس آن را آورده 950: ؛ و بغوي به شماره495حميدي به شماره 
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ا اما اسم اسالم به تنهايي، در قرآن دخول بهشت به آن معّلق نشده بلكه خداونـد آن ر 
فرض گردانيده و خبر داده كـه اسـالم تنهـا دينـي اسـت كـه غيـر از آن از كسـي پذيرفتـه          

  :شود و پيامبران را با آن مبعوث كرده است نمي
� tΒ uρ ÆX tGö; tƒ u�ö� xî ÄΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδuρ ’ Îû Íοt�Åz Fψ$# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈y‚ ø9 $#  �   

  )85: آل عمران (  
  .»...س ديني غير از اسالم برگزيند، هرگز از او پذيرفته نشود و هر ك«

حالت همراه بودن اسالم به ايمان غير از حالتي است كه هر كدام به تنهايي و جدا 
  :از ديگري بيايند

خالصه؛ حالت همراهي اسالم و ايمان غير از حالتي است كه هر كدام به تنهايي و جـدا از  
ايمان همانند شهادتين به نسبت ديگري است، كه گواهي دادن  مثل اسالم و. ديگري بيايند

اين دو شهادت، دو . غير از گواهي دادن به وحدانيت خداوند است ص به رسالت محمد
اسالم و ايمان نيـز  . چيز هستند و در معنا و حكم به همديگر همانند يك چيز مرتبط هستند

كسـي كـه ايمـان نـدارد، اسـالم هـم        چنين است؛ كسي كه اسالم ندارد، ايمان هم ندارد و
نياز از اسالم نيست كـه ايمـانش بـا آن متحقـق شـود، و انسـان        ندارد، چون انسان مؤمن بي

  .نياز از ايمان نيست كه اسالمش درست باشد مسلمان نيز بي
منظـورم در  . و كالم مردم زياد است صهاي اين مطلب در كالم خدا و پيامبر  نمونه

  .هم بودن دو چيز است حالت تنها بودن و با
كفر هرگاه به تنهـايي در وعيـد آخـرت آورده شـود،     . از جمله آن، كفر و نفاق است

  : شوند، مانند اين آيه منافقون نيز در آن داخل مي
�  tΒ uρ ö� à�õ3 tƒ Ç≈uΚƒM}$$ Î/ ô‰s) sù xÝÎ6 ym …ã& é#yϑ tã uθèδ uρ ’ Îû Íο t� ÅzFψ$# zÏΒ zƒÎ�Å£≈sƒø:$#   �   

  )5/ مائده (  
و هركه منكر ايمان شود، قطعاً عملش تباه اسـت و او در سـراي ديگـر از زيانكـاران     «

  .»خواهد بود
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و هرگاه كفر و نفاق با هم آورده شوند، كافر كسي است كه كفرش را اظهـار كـرده   
  .و منافق كسي است كه با زبان ايمان آورده ولي با قلب ايمان نياورده است

و امثـال آنهـا   » فقيـر و مسـكين  «، »توبه و اسـتغفار «، »دواناثم و ع«، »برّ و تقوي«الفاظ 
  .چنين هستند

  : دهد، اين آيه است آنچه به فرق و تفاوت ميان اسالم و ايمان گواهي مي
�  ÏMs9$ s% Ü># {� ôã F{$# $ ¨Ψ tΒ# u ( ≅è% öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σ è? Å3≈s9 uρ (# þθ ä9θ è% $oΨ ôϑn=ó™r& $ £ϑs9 uρ È≅ äzô‰ tƒ 

ß≈yϑƒM}$# ’ Îû öΝä3 Î/θ è=è% ( βÎ)uρ (#θ ãè‹ÏÜè? ©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ Ÿω Νä3 ÷GÎ= tƒ ô ÏiΒ öΝä3Î=≈yϑôãr& $º↔ø‹x© 4 ¨βÎ) ©! $# 

Ö‘θ à� xî îΛÏm   )14: حجرات (   �   ‘§
: بگوييـد ] بهتر اسـت [ايد، ولكن  ايمان نياورده: بگو. ايمان آورديم: نشينان گفتند باديه«

  .»...ايم  اسالم آورده
#) �: به اينكه معناي عبارت به اين امر اعتراض شده þθ ä9θ è% $ oΨ ôϑ n=ó™r& �    اين است كه مـا بـا

. انـد  پس آنان در حقيقـت منـافق  . ايم ظواهر و اعضاي ظاهري خود تسليم و فرمانبردار شده
در پاسخ به اين اعتراض، قول ديگري پاسـخ  . اين يكي از دو قول مفسران در اين آيه است

شده، و آن، اين است كه آنان مؤمن نيستند به ايـن معنـا    آن را داده و اين قول ترجيح داده
انـد؛ همچنـان كـه از قاتـل و زناكـار و دزد و خـائن،        كه ايمان كاملي ندارند نه اينكه منافق

كنـد، چـون ايـن سـوره از ابتـداي       سياق آيه اين مطلـب را تأييـد مـي   . ايمان نفي شده است
برخي گناهكاران و مانند آن سـخن گفتـه و   سوره تا اينجا راجع به نفي از گناهان و احكام 

  :فرمايد سپس بعد از آن مي. در آن نامي از منافقان به ميان نيامده است
� βÎ)uρ (#θ ãè‹ÏÜ è? ©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ Ÿω Νä3÷G Î=tƒ1 ôÏiΒ öΝä3Î=≈yϑôãr& $ º↔ø‹x©   � ) 14/ حجرات(  

                                                
ضـرب  «آمـده مثـل    »ألت يألت ألتـاً «از . باشد بوده كه اين قرائت ابوعمرو مي »اليألتكم«در اصل،  -1

$! �: حجت او اجماع همه بر اين آيه است. »يضرب ضرباً tΒ uρ Ν ßγ≈oΨ ÷G s9 r& ôÏiΒ ΟÎγÎ=uΗxå  � ) و از «ــ  ) 21/ طور
شود و آنچه كه بر آن اجمـاع   يپس آنچه كه در آن اختالف شده، رد م. »عملشان چيزي نكاهيم] پاداش[

حجـت آنـان، تبعيـت از    . آمده است »الت يليت«اند، كه از  خوانده »يلتكم«ديگران . شود شده، گرفته مي
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  .»كاهد هاي شما را نميو اگر خدا و پيامبر او را فرمان ببريد، چيزي از پاداش كار«
سـپس  . داشـت  بودند، طاعت و عبادت سـودي بـه حـال آنـان نمـي      اگر آنان منافق مي

  : فرمايد مي
� $ yϑ ‾Ρ Î) šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u «! $$ Î/  Ï&Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s? ö�tƒ  � ) 15/ حجرات(  
گـاه ترديـد    و ايمان آوردنـد و هـيچ  اند كه به خدا و رسول ا مؤمنان واقعي تنها كساني«

  .»نكردند
يعني مؤمنان واقعي و كساني كه ايمان كاملي دارند، اينان هستند نه شـما، بلكـه ايمـان    

كنـد، ايـن    آنچه اين مطلب را تأييـد مـي  . كامل از شما نفي شده و شما ايمان كاملي نداريد
، و »اسـالم آورديـم  «: بگوينـد است كه خداوند به آنان امر كرده يا به آنان اجـازه داده كـه   

كـرد   بودند اسـالم را از آنـان نفـي مـي     شود، و اگر منافق مي براي منافق اين طور گفته نمي
پـس  . همچنان كه ايمان را از آنان نفي كرده، و آنان را نهي كرده كه به اسـالم منـت نهنـد   

خـود بـر سـر پيـامبر     اسالم را براي آنان اثبات كرده و آنان را نهي كرده از اينكه بـا اسـالم   
اسـالم نياورديـد، بلكـه    «: گفت بود، مي منت نهند، و اگر اسالم آنان درست نمي ص خدا

  : ؛ همچنان كه در اين آيه آنان را تكذيب كرده است»شما دروغگو هستيد
� ß‰ pκô¶ tΡ y7̈Ρ Î) ãΑθ ß™t� s9 «!   )1/ منافقون (   �   #$
  1.»دهيم كه تو واقعاً رسول خدايي گواهي مي«

شـود و   از اين، بيان و تفصيل، ادعـاي متـرادف بـودن اسـالم و ايمـان منتفـي مـي       پس 
بـود،   مردود بودن و زشتي سخن كسي كه الـزام كـرده كـه اسـالم اگـر امـور ظـاهري مـي        

فسـاد و بطـالن ايـن    . شايسته بود كه به جز آن پذيرفته نشود و ايمان مخلص پذيرفته نشـود 

                                                                                                                     
ايـن دو كلمـه، دو   : گويـد  فراء مي. الخط مصحف است، چون در مصحف بدون الف نوشته شده است رسم

كاهد؛  و به اين معناست كه از شما چيزي نميمعنايشان يكي است : گويد لغت جداگانه هستند و زجاج مي
 .7/477، »زادالمسير«؛ و 676ص » حجة القراءات«: نگا

 .479-476و  247-7/238، »الفتاوي«: نگا -1
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و اسالم، مثال شهادتين و الفاظ ديگر آورده شد و  قول، واضح است، چون قبالً براي ايمان
بـه  . بيان شد كه حالتي كه اين دو لفظ با هم بيايند غير از حالتي است كه جدا از هم بياينـد 

ال «: أُمرت أن أقاتل الناس حتی يقولـوا «: فرمايد مي ص كلمه شهادت نگاه كن كه پيامبر
پـس  . »بگوينـد » 1ال إله إال اهللا«يكار كنم تا اينكه به من امر شده كه با مردم پ«: »»إله إال اهللا
كردند، مستحق محفـوظ   را انكار مي ص گفتند و رسالت محمد مي ال إله إال اهللاگر آنان 

گفتند و حق آن را ادا  را ميال إله إال اهللا بودند، بلكه حتماً مي بايست  بودن جان و مال نمي
را  صكند مگر كسي كه رسالت پيـامبر   ا ادا نمير ال إله إال اهللاكس حق  كردند و هيچ مي

فرسـتاده خداسـت، حـق     ص دهد كه محمد همچنين كسي كه گواهي مي. تصديق نمايد
اين شهادت را ادا نكرده مگر اينكـه ايـن فرسـتاده را در تمـامي آنچـه كـه آورده تصـديق        

بـه  » اهللا ال إلـه إال «كند و هرگاه شـهادت   كند، پس در اين صورت توحيد تحقق پيدا مي
اثبـات توحيـد، و مـراد     »ال إله إال اهللا«اضافه شود، مراد از شهادت  »اهللا محمد رسول«شهادت 

اسالم و ايمان نيز چنين است هرگـاه همـراه   . اثبات رسالت است »اهللا محمد رسول«از شهادت 
  : يكديگر آورده شوند، همچنان كه در اين آيه آمده است

� ¨β Î) šÏϑ Î=ó¡ ßϑø9 $# ÏM≈yϑÎ=ó¡ßϑ ø9 $# uρ šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ  �   ) 35/ احزاب(  
  .»همانا مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان«

تسليم تـو شـدم و   ! خدايا«: »2اللهم لک أسلمت، وبک آمنت«: فرمايد مي صو پيامبر
و همچنان كـه  . ري استكه مراد از يكي از آن دو، غير از مراد از ديگ. »به تو ايمان آوردم

اسالم، آشكار و نمايان اسـت  «: »3القلب اإلسالم عالنية واإليمان فی« :فرمايند مي صپيامبر
و هرگاه اين دو كلمه جدا از همديگر بيايند، آن وقـت يكـي از   . »باشد و ايمان در قلب مي

و ماننـد  » نفقير و مسكي«همان طور كه در الفاظ . آن دو، معنا و حكم ديگري را در بردارد

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد. حديثي متواتر است -1

 .تخريج آن قبالً ذكر شد -2

 .و تخريج آن قبالً آورده شد. حديثي ضعيف است -3
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هرگاه با هم بيايند، معناي متفـاوتي دارنـد و   » فقير و مسكين«آن وجود دارد، چون دو لفظ 
پس آيـا  . هرگاه جدا از همديگر بيايند، هركدام از دو لفظ، معنا و حكم لفظ ديگر را دارد

  : در آيه
� ãΠ$ yè ôÛÎ) Íο u� |³tã tÅ3≈|¡ tΒ  �   ) 89/ مائده(  

شـود ولـي بـه     ردي كه درآمـد و مـال كمـي دارد، داده مـي    شود كه غذا به ف گفته مي
شود يـا بـرعكس بـه كسـي كـه هيچـي نـدارد، غـذا داده          كسي كه هيچي ندارد، داده نمي

  :در آيه! شود؟ شود و به كسي كه درآمد و مال كمي دارد، هيچي داده نمي مي
�  βÎ)uρ $ yδθ à� ÷‚ è? $ yδθ è? ÷σ è? uρ u !# t� s) à� ø9 $# uθ ßγsù ×�ö� yz öΝà6   )271/ بقره (   � 9©
  .»و اگر پنهانش بداريد و به تهيدستان بدهيد، اين براي شما بهتر است«

شـود كـه حكـم كسـي كـه ايمـان آورده و        همچنين زشت بودن اين سخن روشن مي
اسالم نياورده، يا اسالم آورده و ايمان نياورده در دنيا و آخرت چيسـت؟ چـون هـر كـس     

بطـالن ايـن   . ت كند، اين حكم براي ديگري ثابت استحكمي را براي يكي از اين دو اثبا
  .قول، آشكار است

گويي كه مسـلمان همانـا مـؤمن اسـت و      تو مي: شود در مقابل زشتي سخنش گفته مي
  : فرمايد خداوند متعال مي

� ¨β Î) šÏϑ Î=ó¡ ßϑø9 $# ÏM≈yϑÎ=ó¡ßϑ ø9 $# uρ šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ   �  ) 35/ احزاب(  
ند در اين آيه، ميان مسلمان و مؤمن فرق نهـاده و روشـن كـرده ايـن دو بـا هـم       خداو

تو را به فالني چه كار، به خدا من او را مـؤمن  : گفته شد صتفاوت دارند و به رسول خدا
پس نام اسالم را براي او اثبـات كـرد و در    1.»أو مسلماً«: سه بار فرمود صپيامبر. بينم مي

اسالم و ايمان با هم برابرنـد، او در ايـن زمينـه    : هر كس بگويدپس . نام ايمان سكوت كرد
. ارجـاع داد  صمخالفت ورزيده و واجب است كـه مـوارد اختالفـي را بـه خـدا و پيـامبر      

                                                
؛ 733-2/732، »في الزكاة«، و در مبحث 150: ؛ مسلم به شماره1478و  27: هاي ه شمارهبخاري ب -1

 .اند آن را آورده ط از طريق روايت سعد بن ابي وقاص 1/182، »المسند«و احمد در 
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رسيد كه ميان برخي از نصوص، تعارض وجود دارد و به حمـد خـدا هـيچ     چنين به نظر مي
  .و آنها را با هم وفق دادتوان آنها را با هم جمع كرد  تعارضي وجود ندارد و مي

  : اما راجع به استدالل به اين آيه
� $ oΨô_ t� ÷z r'sù  tΒ tβ% x. $ pκ� Ïù zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ∩⊂∈∪ $yϑ sù $ tΡ ô‰ ỳ uρ $pκ� Ïù u� ö� xî ;MøŠt/ zÏiΒ 

tÏΗÍ>ó¡ ßϑø9   )36-35/ ذاريات (   �  #$
سلمانان جز يك خانـه  بود بيرون برديم، اما از م] شهرها[پس هر كه از مؤمنان در آن «

  .»در آنجا نيافتيم
براي اثبات مترادف بودن اسالم و ايمان، بايد گفت كه اين آيه هـيچ حجـت و دليلـي    

هاي خارج شده، متصف بـه اسـالم و ايمـان بودنـد و از      در اين خصوص ندارد، چون خانه
  .آيد اتصاف به اسالم و ايمان، مترادف بودن اسالم و ايمان الزم نمي

ثابـت نشـده، بلكـه اينهـا از سـخنان       ط ين است كه اين تعارضات از ابوحنيفهظاهر ا
اســاس اســت و ابوحنيفــه آن را  اصــحاب ابوحنيفــه اســت، چــون اكثــر آنهــا ســاقط و بــي 

پسندد، و طحاوي داستان ابوحنيفه با حمادبن زيد را نقل كرده، و بيان داشته كه وقتـي   نمي
تا آخر حديث را برايش روايت كرد، به او  »1...أی اإلسالم أفضل « حمادبن زيد، حديث

                                                
از طريق معمـر، از ايـوب، از ابوقالبـه، از عمـرو      4/114، »المسند«؛ و احمد در 20107: عبدالرزاق به شماره - 1

أن يسـلم قلبـك هللا   «: اي رسول خدا، اسالم چيست؟ فرمـود : مردي گفت: عبسه آن را روايت كرده كه او گفتبن 
اينكه قلبـت تسـليم خداونـد عـز و جـل شـود، و اينكـه        «: »عز وجل، و أن يسلم المسلمون من لسانك و يدك

: فرمـود  صسـت؟ پيـامبر  پـس كـدام اسـالم، برتـر ا    : آن مرد گفـت . »مسلمانان از زبان و دستت در امان باشند
تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسـله والبعـث   «: فرمود صايمان چيست؟ پيامبر: آن مرد گفت. »ايمان«:  »اإليمان«

پـس  : گفـت . »ها و پيامبران خدا و زنده شدن پس از مرگ ايمان بياوري به خدا و فرشتگان و كتاب«: »بعد الموت
از بـدي  «: »تهجر السـوء «: پس هجرت چيست؟ فرمود: گفت. »هجرت«: »الهجرة«: كدام ايمان برتر است؟ فرمود

جهـاد  : گفـت . »جهـاد «: »الجهـاد «: فرمـود  صپس كدام هجرت برتر است؟ پيـامبر : آن مرد گفت. »دوري كني
آن مـرد  . »با كافران هرگاه به آنان برخـورد كـردي، پيكـار نمـايي    « :»أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم«: چيست؟ فرمود

ـبش زخمـي     «: »من عقر جواده، وأهريق دمـه «: فرمود صدام جهاد برتر است؟ پيامبرپس ك: گفت كسـي كـه اس
: ثم عمالن هما أفضل األعمال إال مـن عمـل بمثلهمـا   «: فرمود صآنگاه رسول خدا. »شود و خونش ريخته شود



  755         هشرح عقيده طحاوي
  

در جـواب   صكدام اسـالم، برتـر اسـت؟ و پيـامبر    : گويد بيني كه او مي گفت و مگر نمي
ايمان، سپس هجرت و جهاد را از ايمان قرار داد؟ ابوحنيفه ساكت شد، پس برخـي  : فرمود

بـه چـه چيـزي    : گفـت  دهي؟ ابوحنيفـه  آيا جواب او را نمي! اي ابوحنيفه: از يارانش گفتند
بـراي مـن نقـل     ص جواب او را بـدهم؟ در حـالي كـه او ايـن حـديث را از رسـول خـدا       

  .كند مي

  :اقوال علماء در خصوص مسأله استثناء در ايمان
و آن بـدين صـورت اسـت كـه فـردي      . از نتايج اين اختالف، مسأله استثناء در ايمان اسـت 

دو : ان در ايـن خصـوص سـه قـول دارنـد     دانشمند. اگر خدا بخواهد مؤمن هستم: گويد مي
برخي از علماء ايمان را براي چنـين كسـي   . قول كه نقطه مقابل هم هستند و يك قوله ميانه

اي هـم بـه اعتبـاري آن را جـايز و بـه       انـد، و عـده   واجب كرده، و برخـي آن را منـع كـرده   
  .ترين قول است اند، و اين صحيح اعتباري آن را منع كرده

  : اند، مستندشان دو چيز است ا واجب كردهكساني كه آن ر
ايمان آن است كه انسان بر آن بميرد، و انسان در نـزد خداونـد بـه اعتبـار      )اول مستند

و . وفات و آنچه كه در علم خداوند بوده كه او بر آن خواهد بود، يا مؤمن است و يا كـافر 

                                                                                                                     
آن دو عمـل  . [سپس دو عمل، برترين اعمال هستند مگر اينكه به مثل آن دو عمـل شـود  «: »حجة مبرورة أو عمرة

ـنيده       . »حج مقبول يا عمره]: عبارتند از اسناد آن صحيح است، به شـرطي كـه ابوقالبـه آن را از عمـروبن عبسـه ش
احمد آن را روايت كرده، و طبرانـي ماننـد آن را   : گويد آن را آورده و مي 1/59، »مجمع الزوائد«و هيثمي در . باشد

ـين احمـد در   . اند يان آن ثقهروايت كرده است، و راو» المعجم الكبير« در ـند «همچن ماننـد آن را از   5/385، »المس
ـتم : طريقي ديگر روايت كرده، و در سند آن دو ضعف هست، و در اين روايت آمده است كه آن مرد گفت كـدام  : گف

  .»اخالق نيكو«: »خلق حسن«: فرمود صايمان، برتر است؟ پيامبر
اين حديث از طريق روايـت ابوموسـي اشـعري، متفـق عليـه       : گويد و گفته شيخ ناصرالدين آلباني كه مي

، و صـحيح  11: است، اشتباه است، چون لفظ روايت ابوموسي اشعري كه در صـحيح بخـاري بـه شـماره    
مـن سـلم المسـلمون مـن لسـانه      : أي اإلسالم أفضل؟ قال«: روايت شده، اين است  42: مسلم به شماره

و آن . »هر كس كه مسلمانان از زبان و دستش در امان باشـند « :فرمود» كدام اسالم، برتر است؟«: »ويده
 .غير حديثي است كه نگارنده بدان استناد نموده است
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ايماني كه كفر به دنبـال  : فزايندا اينان مي. آنچه قبل از وفات بر آن بوده هيچ اعتباري ندارد
ميـرد، ايمـان نيسـت، درسـت ماننـد نمـازي كـه         آن است و صـاحبش بـه حالـت كفـر مـي     

دار قبـل از   اي كه شخص روزه نمازگزار پيش از اتمام نماز آن را باطل كرده باشد، و روزه
ينـان  از نظـر ا . و ديگـران اسـت  » كالبيـه «اين، مستند بسياري از . غروب آن را خورده باشد

ميرد، از ازل دوسـت   داند كه او به حالت ايمان مي خداوند كسي را كه كافر است وقتي مي
انـد و ابلـيس و هـر كـس كـه از       پس صحابه قبل از اسالمشان همواره محبـوب بـوده  . دارد

ايـن،  . گردد، خداوند همواره دوستشان ندارد هرچند تا هنوز كافر نشده باشـند  دينش برمي
ت و هيچ يك از سلف نسبت به كسي كه در ايمانش استثنا كند، ايـن  قول سلف صالح نيس

  : فرمايد و اين قول فاسد است، چون خداوند متعال مي. كند چنين استدالل نمي

� ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖä. tβθ ™7Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7̈? $$ sù ãΝä3ö7Î6ós ãƒ ª!   )31/ آل عمران ( � #$
  .»نيد تا خدا نيز دوستتان بدارداگر خدا را دوست داريد از من پيروي ك: بگو«

پيـروي   صخداوند در اين آيه خبر داده كـه او بنـدگان را بـه شـرطي كـه از پيـامبر       
، شرط دوست داشتن است، و مشـروط پـس   ص پس پيروي از پيامبر. كنند، دوست دارد

  .كند از شرط تحقق پيدا مي
جايي كـه فـردي از    اند تا سپس گروهي اين قول را گرفته و در آن غلو و افراط كرده

اگر خدا بخواهد نماز خواندم و ماننـد  : گويد دهد و مي آنان در اعمال صالح استثنا قرار مي
مـثالً  . دهند سپس بسياري از آنان در هر چيزي استثنا قرار مي. آن، كه منظورش قبول است

آنـان   اگر به! اگر خدا بخواهد اين لباس است، اگر خدا بخواهد اين طناب است: گويند مي
آري، ولي اگر بخواهـد آن را تغييـر   : گويند در اين شكي نيست، در جواب مي: گفته شود

  ! دهد دهد، آن را تغيير مي
اين است كه ايمان مطلق در بردارنـده انجـام كـاري اسـت كـه خداونـد        )دوم مستند

ام اش را به تمام آن كار امر كرده و در بردارنده ترك كاري است كـه خداونـد از تمـ    بنده
من به اين اعتبار مؤمن هستم، بـراي خـودش   : پس هرگاه كسي بگويد. آن نهي كرده است

گواهي داده كه او از نيكان و پرهيزكاران است و تمام كارهايي كه بدان امـر شـده، انجـام    
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پس او در اين صـورت از  . داده و از تمام كارهايي كه از آن نهي شده، دست كشيده است
اين جزو تزكيه نمودن نفس توسط خود انسـان اسـت، و اگـر    . ستاولياي مقرب خداوند ا
بود، مسلماً شايسته بـود كـه انسـان گـواهي رفـتن بـه بهشـت بـراي          اين شهادت درست مي

  . خودش بدهد اگر بر اين حال بميرد
، هرچنـد تـرك اسـتثناء را    1نمودنـد  اين مستند اكثر سلف صالحي است كه استثناء مي

همچنـين  . اند، كه إن شاء اهللا به زودي آن را بيان خواهيم كرد انستهبه اعتباري ديگر جايز د
  :اند به جايز بودن استثناء در آنچه كه شكي در آن نيست، به موارد زير استدالل كرده

 : فرمايد خداوند متعال مي
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  .»بدون هيچ ترسي با خيال آسوده به مسجدالحرام وارد خواهيد شد«است خدا به خو«

وإنـا إن شـاء اهللا بکـم    « :فرمـود  ايستاد، مي موقعي كه در كنار قبرها مي صپيامبر
إنی ألرجـو أن  « :فرمايند همچنين مي. »پيونديم و ما به خواست خدا به شما مي«: »2الحقون

م كه از همه شما از خداوند ترس و خشيت بيشتري داشته من اميدوار«: »3أکون أخشاکم هللا
 .»باشم

                                                
 .460-7/429، »الفتاوي«: نگا -1

: ؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    3237: ؛ ابوداود به شـماره 249: قسمتي از حديثي است كه مسلم به شماره -2
؛ 30-1/28، »الموطأ«؛ مالك در 95-1/94؛ نسائي، 408و  375، 2/300، »المسند«؛ احمد در 4306

؛ 974: در همين باب مسلم بـه شـماره  . اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 151: و بغوي به شماره
؛ و 221و  180، 111، 76؛ 6/71، »المسـند «؛ احمـد در  94-4/93؛ نسائي، 1546: ابن ماجه به شماره

؛ 360و  5/353، »المسـند «همچنـين احمـد در   . انـد  يشه روايتـي را آورده از عا 1556: بغوي به شماره
روايتي را در  1555: ؛ و بغوي به شماره1547: ؛ ابن ماجه به شماره4/94؛ نسائي، 975: مسلم به شماره

 .اند اين زمينه از بريده ذكر كرده

، »المسـند «؛ احمد در 1/289، »الموطأ«؛ مالك در 2389: ؛ ابوداود به شماره1110: مسلم به شماره -3
آمـده از طريـق روايـت     12/381، »التحفة«آن گونه كه در » الكبري«؛ و نسائي در 245و  156، 6/67

به خـدا  «: »واهللا إني ألرجو أن أكون أخشاكم هللا، وأعلمكم بما أتقـي «: اند عايشه آن را با اين لفظ آورده
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  .هايي از اين قبيل، كه زيادند و نمونه
داند، كسي اسـت كـه ايمـان را يـك چيـز قـرار داده و        اما كسي كه استثنا را حرام مي

دانـم شـهادتين را بـر زبـان جـاري       دانم كه مؤمن هستم، همچنان كـه مـي   من مي: گويد مي
گويم، من مؤمن هسـتم ماننـد آن اسـت كـه بگـويم، مـن مسـلمان         اينكه مي پس. ام ساخته
اينـان،  . دهد، در ايمانش شك كرده اسـت  پس كسي كه در ايمانش استثناء قرار مي. هستم

و راجع به استثنايي كـه  . نامند مي» شّكاك«دهند،  كساني را كه در ايمانشان استثناء قرار مي
  :در آيه
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  .»به خواست خدا بدون هيچ ترسي با خيال آسوده به مسجدالحرام وارد خواهيد شد«

گـردد، و راجـع بـه وارد     اند كه اين امر به امنيـت و تـرس برمـي    اين چنين جواب داده
يعني همه شما يا برخـي از شـما    :اند بعضي گفته. شدن به مسجدالحرام، شكي در آن نيست

  .ميرند شويد، چون خدا دانسته كه برخي از آنان مي وارد مسجدالحرام مي
انـد كـه از آن    در هر دو جواب، اشكال و ايراد هست، چون آنان گرفتار چيـزي شـده  

فرار كردند چون راجع به امنيت و ترس، خداوند خبر داده كه آنان بدون ترس و بـا خيـال   
شوند و به اين امر علم داشـته اسـت، پـس در وارد شـدن بـه       مسجدالحرام ميراحت داخل 

                                                                                                                     
خشيت بيشتري داشته باشم و از همه شما نسبت بـه  قسم، من اميدوارم كه از همه شما از خداوند ترس و 

از طريق روايت ام سـلمه، آن را بـا ايـن     1108: مسلم به شماره. »تر باشم كنم، آگاه آنچه پرهيزكاري مي
اما به خدا قسـم، مـن از همـه شـما نسـبت بـه       «: »أما واهللا إني ألتقاكم وأخشاكم له« :لفظ آورده است

از طريق روايت انس بـن مالـك    5063: بخاري به شماره. »تري دارمخداوند تقوا و ترس و خشيت بيش
آن را ... سـؤال كردنـد و آن را كـم شـمردند،      صدر داستان سه نفري كه راجع به عبادت رسـول خـدا  

اما به خدا قسم، مـن از همـه   «: »أما واهللا إني أخشاكم هللا، وأتقاكم له«: آورده، در اين روايت آمده است
از طريـق روايـت    5063: بخاري بـه شـماره  . »ترس و خشيت و تقواي بيشتري دارمشما نسبت به خدا 

سؤال كردند و آن را كم شـمردند،   صانس بن مالك در داستان سه نفري كه راجع به عبادت رسول خدا
اما بـه خـدا قسـم،    «:  »أما واهللا إني أخشاكم هللا، وأتقاكم له«: آن را آورده، در اين روايت آمده است... 

 .»از همه شما نسبت به خدا ترس و خشيت و تقواي بيشتري دارممن 
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مسجدالحرام و در امنيت و در وارد شدن همه يا برخي به مسجدالحرام، هيچ شكي وجـود  
شـوند پـس در آن نيـز شـكي      ندارد، چون خداوند متعال دانسته كه چه كساني داخـل مـي  

جا، براي تحقق ساختن دخول است، همچنان در اين »إن شاء اهللا«پس فرموده . وجود ندارد
بـه خـدا قسـم،    : كه كسي وقتي تصميم به انجام كاري دارد ودر آن جزم نموده، مي گويد

كه او اين جمله را به خاطر شـك در اراده و تصـميمش   . إن شاءاهللا آن كار را خواهم كرد
حاصـل  نگفته است، ولي به هر حال چنين فردي سوگندش شكسـته نمـي شـود، چـون بـه      

  .شدن مرادش جزم ننموده است
جواب ديگري داده شده كه هيچ اعتباري نـدارد و آن اينكـه خداونـد ايـن اسـتثناء را      

  .بدين خاطر آورده تا به ما ياد دهد كه چگونه از آينده خبر دهيم
ايـن دو جـواب، ايـن    . 1انـد  زمخشري دو جواب ديگري را به آيه فوق داده كه باطـل 

  2.آن را گفته است صته و سپس به نام قرآن ثبت شده، يا پيامبر فرشته آن را گف: است
انـد، دليلشـان از هـر دو گـروه،      اما كساني كه استثناء و تـرك اسـتثناء را جـايز دانسـته    

اگـر فـردي   : اين رأي بدين صورت است. ترين آنهاست تر است، و بهترين امور، ميانه قوي
صـل ايمـانش باشـد، اسـتثناء از وي منـع      كه استثناء را بـه كـار بـرده، منظـورش شـك در ا     

و اگر منظورش اين باشد كه او مؤمني . اين چيزي است كه در آن اختالفي نيست. شود مي
  : است از مؤمناني كه خداوند آنان را اين چنين توصيف نموده است

                                                
 .3/594، »الكشاف« -1

پس نزد اين بيچاره در «: عبارتي اضافي آمده كه نص آن، چنين است) د(و ) ج(هاي خطي  در نسخه -2
ايـن  «: »إن هذا إال قول البشر« :گويد قرآن مواردي هست كه كالم خدا نيست، پس در وعيد كسي كه مي

ايـن عبـارت در   . طلبـيم  از خداوند عافيت و عاقبت خيري را مـي . شود داخل مي» يست جز سخن بشرن
» إلـي «را باالي اولين كلمه عبارت قرار داده و كلمـه  » ال«بردار كلمه  هم آمده، اما نسخه) أ(نسخه خطي 

» إلـي «تـا  » ال«ان را باالي آخرين  كلمه عبارت قرار داده است، و اين رمز نشانه آن است كه عبارت مي
 .شود، چون از كتاب نيست حذف مي
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öΝåκøE yŠ# y— $YΖ≈yϑƒÎ) 4’n?tã uρ óΟÎγÎn/ u‘ tβθè=©. uθ tG tƒ ∩⊄∪ šÏ% ©!$# šχθ ßϑ‹É) ãƒ nο 4θ n=¢Á9 $# $ £ϑÏΒuρ öΝßγ≈ uΖø%y—u‘ 

tβθ à)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ tβθãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# $y) ym 4 öΝçλ°; ìM≈y_ u‘yŠ y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ ×ο t� Ï�øó tΒuρ ×−ø—Í‘uρ 

ÒΟƒÌ� Ÿ2 �   ) 4-2/ انفال(  
هايشـان ترسـان شـود و چـون      اند كه چون يـاد خـدا شـود دل    مؤمنان تنها آن كساني«

همانـان  . آيات او بر آنها تالوت شود، ايمانشان را بيفزايد و بر خداي خويش توكـل كننـد  
آنها مـؤمن حقيقـي هسـتند، و    . ايم انفاق كنند شان داده كه نماز بر پا دارند و از آنچه روزي

  .»ها و آمرزش و روزي كريمانه است ن را نزد پروردگارشان منزلتايشا
  : فرمايد در جاي ديگري مي

� $yϑ‾Ρ Î) šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Ï% ©! $# (#θãΖtΒ# u «!$$ Î/  Ï&Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$s? ö� tƒ (#ρ ß‰yγ≈y_ uρ 

öΝÎγÏ9≡uθ øΒr' Î/ óΟÎγÅ¡ à�Ρ r&uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 4 y7Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ šχθ è% Ï‰≈¢Á9$#  �   ) 15/ حجرات(  
گاه ترديـد   اند كه به خدا و رسول او ايمان آوردند و هيچ تنها كساني) واقعي(مؤمنان «

پـس اسـتثناء در   . »انـد  نكردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كردند، تنها آنها صـادق 
عـدم علـم و    همچنين كسي كه استثناء را به كار بـرده و منظـورش  . اين صورت جايز است

همچنين است كسـي كـه اسـتثناء    . اش از سرانجام كار است، اين استثناء جايز است آگاهي
را به كار برده تا آن كار را به مشيت و خواسـت خـدا معلـق نمايـد نـه بـه خـاطر شـك در         

  .بيني، قوي است اين قول همان طور كه مي. ايمانش
بـه صـحت رسـيده،     ص خـدا و تمامي شريعت و بياني كه از رسـول  «: گفته طحاوي

  .»اش حق است همه
با اين گفته به رد بر جهميه و معطله و معتزله و رافضـه اشـاره كـرده كـه     : طحاوي 

متواتر ـ هر چند سندش قطعي اسـت ـ ولـي     . متواتر و آحاد: اخبار دو قسم است: گويند مي
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داللـت  اينـان بـدين صـورت در    . مفيد يقـين نيسـت  1داللتش قطعي نيست، چون ادله لفظي
و احاديث آحاد، مفيد علم نيست : گويند مي!. اند قرآن بر صفات خدشه و عيب وارد كرده

پـس معرفـت و شـناخت    . ها احتجاج و استدالل نمي شود شان بدان و از جهت طريق و متن
انـد و مـردم    ها بسته را بر دل صها و صفات و افعال او از جهت پيامبر  خداوند متعال و نام

انـد و آنهـا را داليـل قطعـي عقلـي و       ارجـاع داده 2وهمـي و مقـدماتي خيـالي    را به قضاياي
  اينها در حقيقت . اند براهين يقيني ناميده

� t Ï% ©! $#uρ (# ÿρ ã� x� Ÿ2 öΝßγè=≈uΗùår& ¥># u� y£x.3 7π yè‹É)Î/ çµ ç7|¡ øts† ãβ$t↔ôϑ ©à9$# ¹ !$ tΒ #̈L ym # sŒÎ) …çνu !$ y_ 

óΟ s9 çν ô‰ Ågs† $\↔ ø‹x© y‰ỳ uρuρ ©!$# …çνy‰ΖÏã çµ9©ù uθ sù …çµ t/$ |¡Ïm 3 ª! $# uρ ßìƒÎ�|� É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊂∪ ÷ρr& ;M≈yϑè=Ýà x. 

                                                
 .آمده كه اشتباه است» الداللة القطعية«، )ب(در نسخه خطي  -1

 .تغيير يافته است» خالية«، به )ب(در نسخه خطي  -2

شـود كـه بـر روي زمـين      سراب، چيزي است كه در دشت وسيع، از نور خورشيد موقع ظهر ديده مي -3
اند و به معناي زمين وسـيعي اسـت كـه     ، يكي»قاع«و » قيعه«. شود ت كه جاري ميافتد گويي آبي اس مي

ــ كـه   ) ميانـه آب دريـا  (لجي هم به معناي عميق اسـت، كـه بـه لجـه دريـا      . دشت و دره در آن نيست
: در اين آيه دو مثَل است كه خداوند بـراي كـافران زده اسـت   . ترين قسمت درياست منسوب است عميق

دهنـد كـه گمـان     كنند و اعمال صالحي را انجام مـي  ايمان معتقد نيستند و از حق پيروي نميكساني كه به 
دهد، سپس در آرزويش نااميد  رساند و آنان را از عذاب خدا نجات مي كنند اين اعمال به آنان نفع مي مي
ند كه تشـنه آن  ك بيند به سرابي در زمين وسيعي تشبيه مي شود و خالف آنچه را كه فرض كرده بود، مي مي

رود تا تشنگي خود را رفع كند و سيراب شود اما آنچه را كـه   پندارد، از اين رو به سوي آن مي را آب مي
كند كه كاري كرده و چيزي را بـه دسـت آورده اسـت،     كافر نيز گمان مي. يابد اميد و آرزو كرده بود، نمي

كنـد و افعـال و كـردارش     او را محاسبه مي آيد و خداوند پس وقتي كه در روز قيامت به پيشگاه خدا مي
بيند كه پذيرفته شود، زيرا كفر بـه شـريعت خـدا هـر      شود، چيزي را به طور كلي براي او نمي بررسي مي

$! �: گرداند هر چند آن عمـل، از بـاب خيـر و احسـان باشـد      عملي را نابود مي uΖøΒ Ï‰s% uρ 4’n<Î) $ tΒ (#θ è=Ïϑtã ôÏΒ 

9≅yϑtã çµ≈ oΨ ù=yèyf sù [!$ t6 yδ #�‘θ èWΨ ¨Β �  ) و هر كه منكر ايمان شود، قطعاً عملش تبـاه اسـت و او در   «): 5/ مائده
  .»سراي ديگر از زيانكاران خواهد بود



  هشرح عقيده طحاوي  762
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39-40(  

پندارد، تا چون بدان رسـد   چون سرابي در بياباني هموار است كه تشنه آن را آب مي«
و خدا در . دهد يابد و جزاي او را به تمام مي يابد، و خدا را در نزد آن مي آن را چيزي نمي

هايي در درياي عميق و پهناور است كـه   مانند تاريكي] اعمالشان[يا . حسابرسي سريع است
ــي  ــوجي آن را م ــت     م ــري اس ــرازش اب ــر ف ــت و ب ــر اس ــوجي ديگ ــاند، و روي آن م . پوش

وقتي دستش را بيرون آورد نزديـك  . اند هايي است كه بر روي يكديگر قرار گرفته ظلمت
است آن را نبيند و هر كه را كه خدا برايش نـوري قـرار نـداده، او را هـيچ نـوري نخواهـد       

  .»بود
ي وهمـي و مقـدمات خيـالي را كـه بـه حسـاب       عجيب اسـت كـه اينـان، ايـن قضـايا     

خودشان داليل قطعي عقلي و براهين يقيني است بر نصوص وحي مقدم نمـوده و نصـوص   
هايشـان از هـدايت شـدن بـه وسـيله نصـوص دور        پس قلب. اند را به خاطر آنها عزل كرده

د اند و آنان به قضاياي عقول سالم كـه بـه وسـيله فطـرت سـليم و نصـوص نبـوي تأييـ         شده
كردند، به معقول صـحيح   اگر اينان، نصوص وحي را حاكم مي. اند اند، دسترسي نيافته شده

  .يافتند كه موافق فطرت سليم است، دسترسي مي
كنـد و بـدعت    بلكه هر گروهي از مبتدعان، نصوص را بر بدعت خويش عرضـه مـي   

ن محكـم  گويـد آ  معقول پنداشته است؛ پس نصوصي كه با آن موافق است، مي خويش را
و نصوصـي كـه بـا آن مخـالف اسـت،      ! نمايـد  پذيرد و بدان استدالل مـي  است و آن را مي

نامـد، يـا آن را    مـي » تفـويض «كند و ردش را  گويد آن متشابه است سپس آن را رد مي مي

                                                                                                                     
اش، از آن جهت كـه باطـل و خـالي از نـور ايمـان اسـت، بـه         براي بار دوم كفر را در ظلمت و تاريكي

اجتمـاع الجيـوش   «: نگـا . رهـا تشـبيه نمـوده اسـت    هاي متراكم از ميانه آب دريـا و امـواج و اب   تاريكي
 .20-14، اثر ابن قيم، صفحات »اإلسالمية
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به همين خاطر اهل سنت بـه شـدت آنـان را    . نامد كند و تحريفش را تأويل مي تحريف مي
  .اند ار دادهمورد انكار و سرزنش قر

  :كنند اهل سنت از نص صحيح عدول نمي
طريقه اهل سنت اين است كه از نص صحيح عدول نكنند و با دليل عقلي يا قول فالنـي بـا   

 :طـور كـه بخـاري    نص معارضه نكنند؛ همچنان كه طحاوي بدان اشـاره كـرده و همـان   
پـيش او آمـد و   بـوديم، مـردي    :ما نزد شافعي: گفت از حميدي شنيدم كه مي: گويد مي

در آن چنـين فيصـله    صرسـول خـدا  : شـافعي گفـت  . اي از او سـؤال كـرد   راجع به مسأله
: گوئي؟ امام شـافعي گفـت   تو در اين مورد چه مي: آن مرد براي امام شافعي گفت. نموده،

كنـي مـن از اهـل معابـد      كني من در كليسا هستم؟ آيـا گمـان مـي    آيا گمان مي! سبحان اهللا
گـويم رسـول خـدا چنـين      من براي تو مي! كني من زنار بسته ام يا فكر ميباشم؟ آ يهود مي

  !؟1گويي تو چه مي: گويي فيصله نموده و تو مي
  .هاي آن در كالم سلف صالح زياد است نمونه

  :فرمايد و خداوند متعال مي
� $ tΒ uρ tβ%x. 9ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖÏΒ÷σ ãΒ # sŒÎ)  |Ó s% ª! $# ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ # ��øΒ r& βr& tβθ ä3tƒ ãΝßγs9 äο u�z�Ïƒø:$# ôÏΒ 

öΝÏδÌ� øΒr& 3  � ) 36/ احزاب(  
و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و رسولش به كاري فرمان دهند، براي «

  .»آنها در كارشان اختياري باشد
  
  
  

                                                
اثر بيهقي، » مناقب الشافعي«؛ 15/10/2، »تاريخ ابن عساكر«؛ 9/106، »حلية األولياء«اين خبر در  -1
 . آمده است 154، ص »مفتاح الجنة«؛ و 63، ص »توالي التأسيس«؛ 1/474
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خبر واحد هرگاه امت اسالمي آن را تلقي به قبول نموده باشند، مفيد علـم يقينـي   
  :است

در صورتي كه امت آن را تلقي به قبول نموده باشند و بدان عمل كرده و  خبر واحد
، و 1آن را تصديق نموده باشند، از نظر جمهور امت اسالمي مفيـد علـم يقينـي اسـت    

مانند يكي از دو قسم خبر متواتر است و ميان سلف امت در آن اختالفي نبوده است؛ 
همانـا كارهـا بـه نيـت آنهـا      «2»تإنما األعمـال بالنيـا  «: سمانند خبر عمربن خطاب

از فروش  صپيامبر«:3»نهي عن بيع الوالء وهبته«: س، و خبر ابن عمر»بستگي دارد
ال تنكح المـرأةُ علـي عمتهـا وال علـي     «: س، و خبر ابـوهريره »والء نهي كرد هو هب

يحرم من «: و مانند اين حديث. »شود اش نكاح نمي اش يا خاله زن بر عمه«: 4»خالتها

 شـود از طريـق   طريـق نسـب حـرام مـي     آنچـه از «: 6»النسـب 5ع ما يحـرم مـن  الرضا

                                                
 .مراجعه كنيد 433-2/372، »مختصر الصواعق المرسلة«ن موضوع در كتاب به تفصيل و بسط اي -1

 .تخريج آن قبالً ذكر شد -2

؛ ترمذي بـه  2919: ؛ ابوداود به شماره1506: ؛ مسلم به شماره6756و  2535: هاي بخاري به شماره -3
؛ 2/398د، ؛ دارمـي در سـنن خـو   2/782؛ مالك در الموطأ، 2747: ؛ ابن ماجه به شماره1236: شماره

آمـده؛ احمــد در   455و  5/449، »التحفـة «آن گونـه كـه در   » السـنن الكبـري  «، و در 7/306نسـائي،  
: ؛ و بغـوي بـه شـماره   978: ؛ ابن جارود به شـماره 639: ؛ حميدي به شماره107و  79، 2/9، »المسند«

 .اند آن را روايت كرده 2226

؛ 2/523، »الموطـأ «؛ مالـك در  1408: ره؛ مسـلم بـه شـما   5110و  5109: هـاي  بخاري به شماره -4
؛ 97و  6/96؛ نسـائي،  1929: ؛ ابن ماجه بـه شـماره  1126: ؛ ترمذي به شماره2065: ابوداود به شماره

؛ ابـن  2277: ؛ بغوي به شـماره 516و  508، 489، 474، 432، 426، 423، 2/229، »المسند«احمد در 
 .اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 166و  7/165؛ و بيهقي در سنن خود، 685: جارود به شماره

 .ساقط شده است) د(و ) ج(، )أ(هاي خطي  از نسخه» من«كلمه  -5

و  1/275، »المسـند «؛ احمـد در  1938: ؛ ابن ماجه به شماره5100و  2645: هاي بخاري به شماره -6
: هـاي  بـه شـماره  » م الكبيـر المعجـ «؛ و طبرانـي در  289و  4/287؛ ابن ابي شيبه، 6/100؛ نسائي، 339

آن را  1147: مسلم به شـماره . اند آن را با همين لفظ روايت كرده 12822و  12821، 12397، 11968
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ايـن ماننـد خبـري اسـت كـه آن      . هايي از اين قبيل و نمونه. »شود شيرخوارگي هم حرام مي
حضرت به مسجد قبا آمد و خبر داد كه قبله به سمت كعبه تغيير يافـت، پـس آنـان هـم بـه      

  1.طرف كعبه رو كردند
هايش را  فرستاد و نامه مأمورانش را به صورت آحاد مي فرستادگان و صرسول خدا

ما ايـن را  : گفتند فرستاد، و كساني كه به سوي آنان فرستاده شده نمي همراه آحاد مردم مي
  : فرمايد كنيم، چون اين خبر واحد است و خداوند متعال مي قبول نمي
� uθ èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘r& …ã&s!θ ß™u‘ 3“y‰ ßγø9 $$ Î/ È ÏŠuρ Èd, ys ø9 $# …çν t� Îγôà ã‹Ï9 ’ n?tã ÇƒÏe$!$#  Ï&Íj# à2  �   

  )33/ توبه (  
او كسي است كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر هر چه ديـن  «

  .»است پيروز گرداند

                                                                                                                     
: »ويحرم من الرضـاعة مـا يحـرم مـن الـرحم     «: با اين لفظ از طريق روايت ابن عباس روايت كرده است

: هـاي  بخـاري بـه شـماره   . »شـود  شود از طريق شيرخوارگي هم حرام مـي  آنچه از طريق رحم حرام مي
؛ 1147: ؛ ترمـذي بـه شـماره   2055: ؛ ابوداود به شماره1444: ؛ مسلم به شماره5099و  3105، 2646

، 6/51، »المسـند «؛ احمـد در  6/99؛ نسائي، 2/601، »الموطأ«؛ مالك در 2/156دارمي در سنن خود، 
ا از طريق روايت عايشه با اين لفـظ  آن ر 2279و  2278: هاي ؛ و بغوي به شماره178و  102، 72، 66

شـود، از طريـق    آنچه از طريق والدت حـرام مـي  «: »يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة«: اند آورده
: ؛ و بغوي بـه شـماره  241-2/240؛ شافعي، 1146: و ترمذي به شماره. »شود شيرخوارگي هم حرام مي

 .اند آن را از طريق روايت علي آورده 2281

؛ 526: ؛ مسلم به شماره7251و  4494، 4493، 4491، 4490، 4488، 403: هاي ي به شمارهبخار -1
؛ نسـائي،  113و  2/16، »المسند«؛ احمد در 36، فقره »الرسالة«؛ شافعي در 1/195، »الموطأ«مالك در 

ـ  همه 2/2و بيهقي،  445: ؛ بغوي به شماره1/281؛ دارمي در سنن خود، 2/61 ن شان از طريق روايت اب
خواندنـد، كسـي    در حالي كه مردم نماز صبح را در مسجد قبا مي«: اند كه ابن عمر گفت عمر آن را آورده

نازل شده، و به او امر شده كه رو به كعبه كند، پـس   صامشب قرآن به پيامبر: نزد مسلمانان آمد و گفت
 .»چرخيدندآنها كه رويشان به طرف شام بود، به سمت كعبه . شما هم به كعبه رو آوريد
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ها و داليل روشنش بـر مخلوقـاتش حفـظ كنـد تـا       پس الزم است كه خداوند حجت
  .ها و داليل روشنش باطل نشوند حجت

به همين خاطر خداوند كسـي را كـه بـر پيـامبرش در زمـان حيـات و پـس از وفـاتش         
سفيان بن عيينه . دروغ بسته، رسوا نموده و حال و وضعيت او را براي مردم بيان كرده است

عبداهللا بـن مبـارك   . خداوند هيچ كسي را كه حديث را جعل نموده، نپوشانده است: گويد
كرد كه در حديث دروغ گويـد، قطعـاً موقـع     قصد مي1اگر كسي در موقع سحر: مي گويد

  .فالني دروغگو است: گفتند صبح مردم مي
خبر واحد هر چند احتمال صدق و كذب را دارد، امـا جـدا كـردن و تشـخيص ميـان      

آيـد مگـر    آن بـر نمـي   هاحاديث صحيح و غيرصحيح، كاري است كه هـيچ كـس از عهـد   
راويـان مشـغول    هجسـتجوي رفتـار و سـير    كسي كه اكثر اوقاتش را به حديث و تحقيـق و 

شان از سركشي و انحـراف اطـالع    كرده باشد تا نسبت به احوال و اقوالشان و شدت دوري
دادنـد كـه    شدند به احدي اجـازه نمـي   اي بودند كه اگر كشته مي آنان به گونه. حاصل كند

ردند و ايـن  ك نسبت دهد و خودشان اين كار را نمي صاي را به دروغ به رسول خدا كلمه
داران  پس آنـان طليعـه  . طور كه به سوي آنان نقل شده است دين به سوي ما نقل شده همان

پـس اگـر انسـان از    . لشكر اسالم و گروه ايمان و نقّادان احاديث و نـاقالن احاديـث بودنـد   
شأن و منزلت آنان اطالع حاصل كند و حال و وضعيتشـان را بدانـد و از صـداقت و ورع و    

  .شود اند، برايش آشكار مي ن خبر داشته باشد، علم در آنچه نقل و روايت كردهامانت آنا
دانـد كـه اهـل حـديث نسـبت بـه احـوال و         كسي كه عقل و معرفت داشته باشـد، مـي  

سيرت و اخبار پيامبرشان علم و آگاهي داشتند، كه غير آنان اصالً احساسي بـدان نداشـتند   
داشته باشـند؛ همچنـان كـه در نـزد نحودانـان، از      جداي از اينكه علم و گمان نسبت به آن 

و نـزد پزشـكان از كـالم    . اخبار و اقوال سيبويه و خليل هست كـه در نـزد ديگـران نيسـت    
در واقـع هـر صـاحب صـنعتي نسـبت بـه       . بقراط و جالينوس هست كه نزد ديگـران نيسـت  

                                                
 .تغيير يافته است» سجن«به ) ب(در نسخه خطي  -1
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سؤال كني يا از عطر  هتر و داناتر است؛ پس اگر از بقال دربار صنعت خود از ديگران آگاه
  .قطعاً نسبت به آن جهل زيادي دارد... سالح سؤال كني و  هعطار دربار

øŠ§{ � هكنندگان صفات خدا آي اما نفي s9  Ïµ Î=÷WÏϑx. Ö ï† x« � ) را مسـتند و  ) 11/ شوري
اند؛ پس هـر وقـت حـديثي كـه مخـالف       دليلي براي خود در رد احاديث صحيح قرار داده

 ههايشـان اسـت، باشـد، آن را بـا آيـ      ها و انديشه خاطره هچه كه ساختقواعد و آراءشان و آن
� }§ øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑ x. Ö ï†x« � كرده انـد و ايـن از روي فريبـي از جانـب آنـان و تـدليس بـر         رد

كساني كه قلـبش از آنـان كـورتر اسـت و تحريـف و تغييـر معـاني آيـه از جاهـاي خـود،           
  .باشد مي

آن را  صانـد، كـه خـدا و پيـامبر     زي را فهم كـرده پس از اخبار و روايات صفات چي
اند كه اين مقتضـي اثبـات    اند، و هيچ يك از ائمه اسالم آن را چنين فهم نكرده اراده نكرده

 øŠs9§{ � هسپس بـراي بطـالن آن بـه آيـ    . تمثيل خدا به چيزي است كه براي مخلوقات است

 Ïµ Î=÷WÏϑx. Ö ï† x« �   هــايي را  انــد و كتــاب ف نمــودهاسـتدالل كــرده و هــر دو نــص را تحريـ
اين اصول ديني است كه خدا به آن امر نموده و از طـرف او  : گويند كنند و مي تصنيف مي

خواننـد و معنـاي آن را بـه خداونـد متعـال تفـويض        آمده و بسياري از آيـات قـرآن را مـي   
همـان   آن را تبيين نموده و خبر داده كه اين صكنند بدون آنكه در معنايش كه پيامبر مي

  .اش كرده است، تدبر و تأمل نمايند معنايي است كه خداوند اراده
خداوند متعال اهل كتاب اول را به خاطر اين سـه صـفت مـذمت و نكـوهش كـرده و      

  :فرمايد خبر آنان را براي ما بازگو كرده تا از روش آنان پند گيريم، مي
� tβθ ãè yϑôÜ tG sù r& βr& (#θ ãΖÏΒ÷σ ãƒ öΝä3 s9 ô‰ s% uρ tβ%x. ×,ƒÌ� sù öΝßγ÷Ψ ÏiΒ tβθ ãè yϑó¡ o„ zΝ≈n=Ÿ2 «! $# ¢Ο èO 

…çµ tΡθ èùÌh� pt ä† .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ çνθ è=s) tã öΝèδ uρ šχθ ßϑn=ôè tƒ  �   ) 75/ بقره(  
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شما ايمـان آورنـد، بـا آنكـه گروهـي از      ] دين[به ] اين يهوديان[آيا پس انتظار داريد «
كردنـد در حـالي كـه خـود      شنيدند و بعد از درك آن، تحريفش مي آنان سخن خدا را مي

  .»دانستند؟ مي
  :فرمايد در جاي ديگري مي

� öΝåκ÷] ÏΒuρ tβθ •‹ÏiΒé& Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ |=≈tG Å3ø9 $# Hω Î) ¥’ÎΤ$ tΒr& ÷βÎ)uρ öΝèδ āωÎ) tβθ ‘ΖÝà tƒ  � ) 78/ بقره(  
و گروهي از آنان افـراد عـامي هسـتند كـه كتـاب خـدا را جـز يـك مشـت اوهـام و           «

  .»بند پندارند و بس و اينان پاي دانند، آرزوها چيزي نمي
  :فرمايد سپس خداوند متعال مي1.به معناي فقط تالوت و خواندن است» اماني«

� ×≅ ÷ƒuθ sù t Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7çFõ3 tƒ |=≈tGÅ3 ø9 $# öΝÍκ‰ Ï‰ ÷ƒr' Î/ §ΝèO tβθ ä9θ à) tƒ # x‹≈yδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρç� tIô±uŠ Ï9  Ïµ Î/ 

$ YΨ yϑ rO WξŠÎ=s% ( ×≅ ÷ƒuθ sù Νßγ©9 $ £ϑÏiΒ ôMt6tGŸ2 öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& ×≅ ÷ƒuρ uρ Νßγ©9 $ £ϑÏiΒ tβθ ç7Å¡ õ3tƒ � ) 79/ بقره(  
ايـن از  : گوينـد  نويسند سـپس مـي   هاي خود مي پس واي بر آنها كه كتاب را با دست«

هاشـان و   نوشـته  واي بـر آنهـا از دسـت   . جانب خداست، تا آن را به بهاي ناچيزي بفروشـند 
پس خداونـد آنـان را بـه خـاطر آنچـه كـه خودشـان        . »كنند واي بر آنها از آنچه كسب مي

نوشته بودند و به خدا نسبت دادند، و با آن مال دنيا و رياست را كسـب كردنـد، مـذمت و    
پس هر دو وصف، يعني نسبت دادن به خدا آنچه كه از جانب او نيسـت، و  . نكوهش كرد

                                                
دانستند و تنها به آنچه كه بـر آنـان تـالوت     معناي عبارت اين است كه آنان فهم و درك كتاب را نمي -1

 »إالّ أمـاني «: گويـد  قتاده مـي . اين قول كسائي و زجاج است. كردند شنيدند، اكتفا مي شد و آن را مي مي
يعنـي بـه جـز     »إالّ أمـاني «: گويـد  ابن عباس مي. كردند كه حقشان نبود از خدا آرزو مييعني چيزي را 

اين قول مجاهد و ابن جرير طبري اسـت و فـراء آن را اختيـار    . گفتند اي كه به دروغ به زبانشان مي گفته
ايـن چيـزي    آيـا : گفتند كرد، مي ها به ابن دأب كه نقل روايت مي فراء آورده كه بعضي از عرب. كرده است

قـول  . اي اي؟ منظورشان اين بود كه آن را خود سـاخته  اي يا آن را آرزو كرده است كه آن را روايت كرده
با كسي منازعت و اختالف نكردم و باطل را سـر هـم   «:  »ماتعنيت وال تمنيت«: عثمان از آن جمله است

-1/105، »زادالمسـير «؛ و 263-2/259، »البيـان  جامع«: نگا. »نكردم و دروغ و افترا را درست نكردم
106. 
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ــد  .گــرفتن عوضــي در مقابــل آن از مــال و رياســت دنيــا، هــر دو مــذموم اســت   از خداون
  .خواهيم كه به لطف و كرم  خود ما را از انحراف در قول و عمل محفوظ نمايد مي

سنتي كه از همان نخست تشريع اسـت و سـنتي كـه بيـان و     : سنت دو نوع است
  :توضيح و تفسير تشريع خداوند در قرآن است

اره كـرده  به اين نكته اش» از شريعت و بيان«: »من الشرع والبيان« با عبارت :طحاوي
سـنتي كـه از همـان ابتـدا شـريعت      : به صحت رسيده، دو نوع اسـت  صكه آنچه از پيامبر

همـه  . شود و سنتي كه بيان و توضيح و تفسير شريعت خداوند در قرآن اسـت  محسوب مي
  .االتباع است اينها حق و واجب

آنـان،  و اهل ايمان در اصل ايمان مساوي و برابرند، و تفاضل و برتري ميـان  «: عبارت
بند بودن به اموري است كه در اولويت قـرار   به حقيقت و مخالفت با هواهاي نفساني و پاي

بـه خشـيت و تـرس و    «، »به حقيقـت «ها به جاي  و در برخي نسخه» دارند و بسيار مهم است
كند كه همه در اصل تصـديق   پس در عبارت اول اشاره به اين مطلب مي. آمده است» تقوا

تر از بعضي ديگر است همچنان كه نمونـه   تر و ثابت ها قوي ي از تصديقمشتركند ولي بعض
آن با آوردن قوت و ضعف بينـايي آورده شـد و در عبـارت ديگـر اشـاره بـه ايـن مطلـب         

. كند كه تفاوت ميان مؤمنان بـه اعمـال قلـب اسـت و در تصـديق هـيچ تفـاوتي نيسـت         مي
  .تر است عبارت و معناي اول، ظاهراً قوي

*** 

  »واملؤمنون کلّهم أولياء الرمحن« :قوله
  .»و مؤمنان همگي اولياي خداي رحمان هستند«: ترجمه

  :مؤمنان همگي اولياي خداي رحمان هستند

  :فرمايد خداوند متعال مي :شرح عبارت

� āχÎ) ω r& u !$ uŠ Ï9 ÷ρr& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡ t“ øts† ∩∉⊄∪ š Ï% ©! $# (#θ ãΖtΒ# u 

(#θ çΡ%Ÿ2uρ šχθ à) −G tƒ �   ) 63-62/ يونس(  
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همانان كه ايمـان  . شوند آگاه باش كه اولياي خدا را نه بيمي است و نه اندوهگين مي«
  .»آوردند و همواره پرهيزكاري دارند

حمـزه ايـن چنـين قرائـت     . آمده كه ضـد عـدوات اسـت   » واو«از واليت با فتح » ولي«
  :نموده است

� $ tΒ /ä3s9 ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈s9 uρ ÏiΒ > ó x« ... �   ) 72/ انفال(  
  .»...براي شما درباره آنها هيچ دوستي و تعهدي نيست «

ــا فــتح  )وِِاليــتهم(» واو«را بــا كســر » وِاليــت«كــه  ــده و ديگــران ب  )واليــتهم(» واو«خوان
: گوينـد  اين دو كلمه، دو لغت جداگانـه هسـتند، و بعضـي مـي    : اند بعضي گفته1.اند خوانده

باشـد  » واو«به معنـاي نصـرت و يـاري اسـت و اگـر بـا كسـر         )والية(باشد » واو«اگر با فتح 
كسر آن جايز اسـت؛ زيـرا در   : گويد مي2زجاج. به معناي امارت و فرمانروايي است )وِالية(

اي، جنسي از صناعت و عمـل اسـت و هـر چـه چنـين باشـد،        سپردن و امارت دادن به عده
  .آنو مانند » الخياطة«مكسور است مانند 

پس مؤمنان اوليا و دوستان خدا، و خداوند ولي و دوست آنان است؛ خداوند سـبحان  
  :فرمايد مي

� ª! $# ÷’ Í<uρ š Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ο ßγã_ Ì�÷‚ ãƒ zÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# ( šÏ% ©!$#uρ (# ÿρ ã� x�x. 

ãΝèδ äτ!$ uŠ Ï9 ÷ρr& ßNθ äó≈©Ü9$# ΝßγtΡθ ã_Ì� ÷‚ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ –Ψ9 $# ’n<Î) ÏM≈yϑè=—à9   )275/ بقره (   �  #$
هـا بـه سـوي روشـنايي بيـرون       خدا ولي و دوستدار مؤمنان است و آنان را از تاريكي«

هايشـان   آورد، و كساني كه كافر شدند دوستانشان طغيانگراننـد كـه از نـور بـه تـاريكي      مي
  .»برند مي

                                                
 .مراجعه كنيد 314، ص »حجة القراءات«؛ و 3/385، »زاد المسير«به  -1

او ابواسحاق، ابراهيم بن محمدبن سري، زجاج، بغدادي، صاحب تأليفاتي چند در زمينة معاني قـرآن   -2
، 14، ج »النـبالء  سير أعـالم «شرح حالش در كتاب . هجري وفات يافت 311وي به سال . و غيره است

 .آمده است 209: شماره
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  :فرمايد در جاي ديگري مي
� y7Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©! $# ’n< öθ tΒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖtΒ# u ¨βr& uρ t Í� Ï�≈s3 ø9 $# Ÿω 4’ n< öθ tΒ öΝçλm;  � ) 11/ محمد(  
اين بدان سبب است كه خدا دوستدار و موالي كساني است كه ايمان آوردند، ولـي  «

  .»كافران را مواليي نيست
  :فرمايد و مؤمنان دوستدار يكديگرند؛ خداوند متعال مي

�  tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ  àM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ  öΝßγ àÒ ÷è t/ â  !$ uŠ Ï9 ÷ρ r&  <Ù ÷è t/  �   ) 71/ توبه(  
  .»مردان وزنان باايمان دوستدار يكديگرند«

  :فرمايد همچنين مي
�  ¨βÎ)  zƒÏ% ©!$#  (#θ ãΖtΒ# u  (#ρ ã� y_$ yδ uρ  (#ρ ß‰ yγ≈y_ uρ  óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr' Î/  öΝÍκÅ¦à�Ρ r& uρ  ’ Îû  È≅‹Î6y™  «! $#  

t Ï% ©!$# uρ  (#ρ uρ# u  (# ÿρ ç�|Ç tΡ ¨ρ  y7Í×‾≈s9 'ρ é&  öΝåκÝÕ÷è t/  â !$ u‹Ï9 ÷ρr&  <Ù ÷è t/  �   ) 72/ انفال(  
ترديد، كساني كه ايمان  آوردند و هجرت نمودنـد و در راه خـدا بـا مـال و جـان       بي«

پناه دادند و ياري نمودند، آنان دوست و حـامي  ] مهاجران را[خود جهاد كردند و آنان كه 
  .»يكديگرند

  :رمايدف در جاي ديگري مي
� $ uΚ‾Ρ Î)   ãΝä3 –ŠÏ9 uρ   ª!$#   …ã& è!θ ß™u‘uρ   tÏ% ©!$# uρ   (#θãΖtΒ# u   t Ï% ©!$#   tβθ ßϑ‹É) ãƒ   nο 4θ n=¢Á9 $#   tβθ è? ÷σãƒ uρ   nο 4θ x.̈“9 $#   

öΝèδuρ   tβθ ãèÏ.≡u‘   ∩∈∈∪          tΒuρ   ¤Αuθ tG tƒ   ©! $#   …ã&s!θ ß™u‘uρ   tÏ% ©!$# uρ   (#θ ãΖtΒ# u   ¨β Î*sù   z>÷“ Ïm   «! $#   ÞΟ èδ   tβθ ç7Î=≈tó ø9 $#   

  )56-55/ مائده (   �         ∪∌∋∩
هـا   اند، همـان  ولي و دوستدار شما تنها خدا و رسول اوست و كساني كه ايمان آورده«

كنند و هركه خـدا و رسـول او و    دهند و ركوع مي دارند و زكات مي كه نماز را بر پاي مي
ترديـد حـزب خـدا     ، و بـي ]حزب خداست[اند به دوستي بپذيرد  كساني را كه ايمان آورده

  .»پيروزند
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اين نصوص همگي مواالت و دوستي مؤمنان براي يكديگر در آن ثابت شـده و بيـان   
پـس  . دارند كه مؤمنان، دوستان و اولياي خدا و خداوند دوست و دوستدار آنـان اسـت   مي

گيرد و آنـان را دوسـت دارد و آنـان هـم خـدا را       خداوند بندگان مؤمنش را به دوستي مي
و . خشنود است و آنان هم از خداوند راضي و خشـنودند دوست دارند، و از آنان راضي و 

اين واليـت و دوسـتي   . هر كس با دوست خدا دشمني ورزد، آشكارا با خدا جنگيده است
از رحمت و احسان و لطف خداوند است و مانند واليت و دوستي مخلوق براي مخلوق به 

  :فرمايد خاطر نيازي كه به او دارد، نيست؛ خداوند متعال مي
� È≅è% uρ   ß‰ ôϑpt ø:$#   ¬!   “Ï% ©!$#   óΟ s9   õ‹ Ï‚−G tƒ   # V$ s!uρ   óΟ s9uρ   ä3tƒ   …ã&©!   Ô7ƒÎ� Ÿ°   ’ Îû   Å7ù=ßϑø9 $#   óΟs9 uρ   ä3tƒ   …ã&©!   

@’ Í<uρ   z ÏiΒ   ÉeΑ —%!$#   (   çν ÷�Éi9 x. uρ   # M��Î7õ3s?   ∩⊇⊇⊇∪         �  ) 111/ اسراء(  
ه ستايش خداي را كه نه فرزندي گرفته و نه در فرمانروايي شـريكي دارد و نـ  : و بگو«

  .»او را از سر زبوني، دوستداري بوده، و او را به بزرگداشتي تمام بزرگ دار
پس خداوند متعال دوستداري از سر زبوني و خـواري نـدارد بلكـه همـه عـزت از آنِ      
خداست برخالف پادشاهان و ديگران كه به خاطر زبـوني و خـواري و نيازمنـدي، ولـي و     

  .دوستداري دارند تا آنان را ياري دهد

  :»واليت«ناي مع
اين اسـت كـه اهـل واليـت در اصـل       :پس منظور طحاوي. واليت نيز مانند ايمان است

واليـت و دوسـتي   . باشـد  آن، يكسان و برابرند و اين واليت به صورت كامل و نـاقص مـي  
  :فرمايد كامل براي مؤمنانِ متقي و پرهيزكار است، همچنان كه خداوند متعال مي

� Iω r&   āχ Î)   u !$ uŠÏ9÷ρr&   «! $#   Ÿω   ê’öθ yz   óΟ ÎγøŠn=tæ   Ÿω uρ   öΝèδ   šχθçΡ t“ øts†   ∩∉⊄∪         šÏ% ©! $#   (#θ ãΖtΒ# u   

(#θçΡ%Ÿ2uρ   šχθ à) −Gtƒ   ∩∉⊂∪         ÞΟ ßγs9   3“t� ô± ç6ø9 $#   ’ Îû   Íο4θ u‹ys ø9 $#   $u‹÷Ρ ‘‰9 $#   † Îûuρ   Íο t� ÅzFψ$#   4   Ÿω   Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s?   

ÏM≈uΗÍ>x6 Ï9   «! $#   4   š� Ï9≡sŒ   uθ èδ   ã—öθ x� ø9 $#   ÞΟŠ Ïà yèø9   )64-62 /يونس (  �         ∪⊇∌∩   #$
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همانان كه ايمـان  . شوند آگاه باش كه اولياي خدا را نه بيمي است و نه اندوهگين مي«
براي ايشان در زندگي اين دنيا و در آخـرت بشـارت   . آوردند و همواره پرهيزكاري دارند

  .»است
š  �پس عبارت  Ï% ©!$#  (#θ ãΖtΒ# u  (#θ çΡ%Ÿ2 uρ  šχθ à) −G tƒ  �    منصوب بر اين اسـت كـه

فت اوليا و دوستان خدا يا بدلِ آن اسـت، يـا منصـوب اسـت بـا مقـدر كـردن فعـل         آن، ص
و جـايز اسـت كـه    . باشـد  مي» أن«، يا خبر دوم »هم«يا مرفوع است با مقدر كردن . »أمدح«

  .است» عليهم«مجرور باشد از آن جهت كه بدلِ ضمير 
ان هـا، واليـت و دوسـتي بـراي كسـاني اسـت كـه ايمـ         بر اساس تمـامي ايـن صـورت   

. مذكور در آيات سـه گانـه اسـت    هاند و همواره پرهيزكاري دارند و اينان اهل وعد آورده
باشد كه ايـن بعيـد بـه نظـر      مي »لهم البشري«مبتداست و خبر آن  »الذين آمنوا«: اند بعضي گفته

  .رسد، چون در اين صورت جمله از عبارت قبلي قطع شده و نظم آيه فرو ريخته است مي
يت و دوستي از يك جهت و عداوت و دشمني از جهتـي ديگـر جمـع    در مؤمن، وِال

طور كه در او كفر و ايمان، شرك و توحيد، تقوي و فجور و نفـاق و ايمـان    شود، همان مي
هر چند در اين اصل ميان اهل سـنت، اختالفـي لفظـي و ميـان اهـل سـنت و اهـل        . باشد مي

ايمـان گذشـت ولـي موافقـت بـا      ها، اختالفي معنوي هست همان طور كه در قضـيه   بدعت
  :فرمايد باشد؛ خداوند متعال مي شارع در لفظ و معنا بهتر از موافقت با او تنها در معنا مي

�  $ tΒuρ  ßÏΒ÷σ ãƒ  Νèδ ç�sYò2r&  «! $$ Î/ ā ω Î)  Νèδuρ  tβθ ä. Î�ô³ •Β  �   ) 106/ يوسف(  
  .»آورند جز اينكه همچنان مشركند و بيشترشان به خدا ايمان نمي«

  : فرمايد در جاي ديگري مي
�  ≅ è%  öΝ©9 ( #θ ãΖÏΒ÷σ è?  Å3≈s9 uρ  (# þθ ä9θ è%  $ oΨ ôϑn=ó™r&  �   ) 14/ حجرات(  
  .»ايم اسالم آورده: بگوييد] بهتر است[ايد، اما  ايمان نياورده: بگو«

و . قبالً راجع به اين آيه سخن گفتـيم و اينكـه آنـان بنـا بـه قـول اصـح، منـافق نيسـتند         
  : فرمايد مي صپيامبر
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أربع من کن فيه، کان منافقاً خالصاً، ومن کانت فيه خصلة منهن، کانت فيه خصلة من «
إذا حدث، کذب، وإذا عاهد، غدر، وإذا وعد، أخلف، وإذا خاصم، : النفاق حتی يدعها

  ١»فجر
چهار خصلت هست كه در هر كس اين چهار خصلت باشد، او منافق خـالص اسـت   «

ايـن چهـار   .[از آن چهار خصلت باشد، خصلتي از نفاق در او هستو در هر كس خصلتي 
گويـد، هرگـاه عهـد و پيمـان ببنـدد،       هرگاه سـخن گويـد، دروغ مـي   ]: خصلت عبارتند از

كند، و هرگاه با كسـي   كند، و هرگاه وعده دهد، خالف وعده مي خيانت و عهدشكني مي
  . »كند انصافي مي خصومت و دشمني ورزد، فجور و بي

بخـاري و  . آمده است »وإذا ائتمن خان«، »وإذا وعد أخلف«ايتي ديگر به جاي در رو
 2.هـاي ايمـان كـه ذكـر شـد      انـد و حـديث شـاخه    روايت كرده» صحيحين«مسلم آن را در 

يخرج من النار من کان فی قلبه مثقـال ذرة  «: همچنان آورده شد كه آن حضرت فرمودنـد 
اي ايمـان در قلـبش باشـد، از دوزخ بيـرون      هـر كـس بـه انـدازه مثقـال ذره     «: 3»من إيمان

ماند  پس معلوم شد كه هر كس كمترين ذره از ايمان داشته باشد، تا ابد در جهنم نمي
بينـد و   چنين فردي به اندازه نفـاقش در دوزخ عـذاب مـي   . هر چند نفاق زيادي داشته باشد
  .شود سپس از دوزخ بيرون آورده مي

هاي كفر هستند هـر چنـد در    هاي ايمان، و گناهان از شاخه هطاعات و عبادات از شاخ
  .هاي ايمان، تصديق قرار گرفته است هاي كفر، انكار و در رأس شاخه رأس شاخه

ما « :به طور مرفوع نقل شده كه گويا آن حضرت فرموده صاما روايتي كه از پيامبر
انـد مگـر اينكـه     ه جمع شـده هيچ جماعتي نيست ك«: 4»من مجاعة اجتمعت إال وفيهم ولی اهللا

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1

 .تخريج آن قبالً آورده شد -2

 .تخريج آن قبالً ذكر شد -3

ايـن روايـت از   : گويـد  آن را ذكـر كـرده و مـي    11/60االسالم ابـن  تيميـه در فتـاواي خـود،      شيخ -4
 .يثي نيامده استهاي حد هاي دروغ و جعلي است و در هيچ يك از كتاب روايت
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نه آنان از وجود او باخبر هسـتند و نـه او از   » ولي و دوست خدا در ميان آن جماعت هست
وجود خودش باخبر است، اين روايت هيچ اصـل و اساسـي نـدارد و سـخن بـاطلي اسـت،       

  .ميرند اند و به حالت فسق مي چون گاهي جماعت، كافر و گاهي فاسق

  دااولياء و دوستان كامل خ
شـان بيـان شـده     اما اوليا و دوستان كامل خدا، كساني هستند كـه در ايـن آيـه وصـف    

  : است
� Iωr& āχ Î) u !$uŠ Ï9 ÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡ t“ øt s† ∩∉⊄∪ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u 

(#θçΡ%Ÿ2uρ šχθà) −G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟ ßγs9 3“t� ô± ç6ø9 $# ’ Îû Íο 4θ u‹ys ø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# †Îû uρ Íο t� ÅzFψ$#   �   

  )64-62/ يونس (
همانان كه ايمـان  . شوند آگاه باش كه اولياي خدا را نه بيمي است و نه اندوهگين مي«

براي آنان در زندگي ايـن دنيـا و در آخـرت بشـارت     . آوردند و همواره پرهيزكاري دارند
  .»است

  : تقوا و پرهيزكاري همان است كه در اين آيه ذكر شده است
� Å3≈s9 uρ §� É9 ø9 $# ô tΒ z tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπ x6 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ É=≈tG Å3ø9 $# uρ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9 $# uρ  ... تــــا

y7Í×‾≈s9  :فرمايد آنجا كه مي 'ρ é&  t Ï% ©! $#  (#θ è%y‰ |¹ (  y7Í×‾≈s9 'ρé& uρ  ãΝèδ  tβθ à) −G ßϑø9   )177/ بقره (�  #$
هـاي  [ا و روز واپسـين و فرشـتگان و كتـاب    بلكه نيكي آن اسـت كـه انسـان بـه خـد     «

گوينـد و هـم    هم اينان راست مـي : فرمايد تا آنجا كه مي... و پيامبران ايمان آورد ] آسماني
  .»اينان پارسايانند

روهــا  ميانــه. 1)پيشــگامان(روهــا و مقــربين  ميانــه: انــد متقيــان و پرهيزكــاران دو دســته
جوينـد، و   ال قلب و جوارح به خداوند تقرب مـي اند كه با فرايض و واجبات از اعم كساني

ها پس از فرايض و واجبـات بـه خداونـد     اند كه با نوافل و سنت سابقين و پيشگامان كساني

                                                
 .33-22، صفحات »الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان«: نگا -1
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رسول : آمده كه او گفت ساز ابوهريره» صحيح بخاري«جويند، همچنان كه در  تقرب مي
باحملاربة، وما تقـرب إلـی   من عادی لی ولياً، فقد بارزنی : يقول اهللا تعالی«: فرمـود  صخدا

عبدی مبثل أداء ما افترضت عليه، وال يزال عبدی يتقرب إلی بالنوافل حتی أحبه، فإذا أحببته، 
کنت مسعه الّذی يسمع به، وبصره الّذی يبصر به، ويده الّتی يبطش ا، ورجله التی يمشی ا، 

ه، وما تردده، ولئن استعاذنی ألعيذندی عن قـبض  ولئن سألنی ألعطنفی شیء أنا فاعله ترد ت
هـر كـس بـا    : فرمايـد  خداونـد متعـال مـي   «: 1»نفس عبدی املؤمن، يکره املوت وأکره مساءته

اداي آنچـه كـه    همن به انداز هدوست من دشمني ورزد، آشكارا با من جنگيده است، و بند
نوافـل و   هسـيل مـن كـه پيوسـته بـه و     هام به من نزديك نشده اسـت، و بنـد   بر او فرض كرده

وقتي او را دوست داشتم، آن وقـت مـن   . شود او را دوست دارم ها به من نزديك مي سنت
بيند، دستش هستم كه بـا آن   شنود، چشمش هستم كه با آن مي گوشش هستم كه با آن مي

و اگر از من بخواهد، قطعاً بـه او خـواهم داد   . رود گيرد، و پايش هستم كه با آن راه مي مي
 هكـنم بـه انـداز    و من در هيچ كاري كه مـي . دهم من پناه بخواهد قطعاً پناهش مي و اگر از

ام؛ چون من آنچه را كه او  باايمانم كه مرگ را دوست ندارد، ترديد نكرده هقبض جان بند
  .آيد آيد، از آن بدم مي از آن بدش مي

  4.به معناي نزديكي مشتق شده است 3»ولي«از » ولي«. 2است» عدو«، ضد »ولي«
پسندد، با تطبيق آنهـا و   پس ولي خدا، كسي است كه در آنچه خدا دوست دارد و مي

انجام دادن آنها و نزديك شدن به خدا با كسب رضايت و خشنودي او، با خـدا مـواالت و   
  : فرمايد شان مي نمايد؛  همچنان كه خداوند متعال درباره دوستي مي

                                                
: ؛ و بغوي به شـماره 690، به شماره »الزهد الكبير«؛ بيهقي در 1/4؛ ابونعيم، 6502: بخاري به شماره -1

 .به شرح حديث در آن مراجعه كنيد. اند آن را روايت كرده 1248

 .كه تحريف شده است» ولي از عدو است«ده كه آم) ب(در نسخه خطي  -2

 .آمده كه تحريف شده است» الوالء«هاي خطي،  در اصل نسخه -3

  :گويد هذلي مي. از آن آمده است يعني از آنچه نزديك توست، بخور »كُل مما يليك«حديث  -4
 وعدت عواد دون وليك تشعب  هجرت غضوب وحب من يتجنّب
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آورد  پديـد مـي  ] از گناه و مشكالت[و هر كه از خدا پروا كند، براي او راه خروجي «

  .»دهد برد روزي مي و او را از جايي كه گمان نمي
س ذه يا أباذر لو عمل النا«: فرمـود  صوقتي اين آيه نازل شد، پيامبر: گفت سابوذر

كردند، ايـن آيـه آنـان را كفايـت      اگر مردم به اين آيه عمل مي! اي ابوذر«: 1»اآلية لکفتهم
ــي ــرد م ــكالت و    . »ك ــي از مش ــان راه خروج ــد برايش ــاران، خداون ــان و پرهيزك ــس متقي پ

آورد و آنـان را از جـايي كـه گمـان      هايي كه بر ديگـران تنـگ اسـت، پديـد مـي      ناراحتي
كنـد و   هـا را از آنـان دور مـي    پس خداونـد ضـررها و ناخوشـي   . دهد بردند، روزي مي نمي

بـه  ... كنـد و خداونـد چيزهـايي را از مكاشـفات و      ها را برايشان جلـب مـي   منافع و خوشي
  .كشد دهد، كه شرح آن به طول مي متقيان و پرهيزكاران مي

***  
  »وأکرمهم عنداهللا أطوعهم وأتبعهم للقرآن«: قوله

انـد كـه بيشـتر از     ترين آنـان و كسـاني   منان نزد خداوند، مطيعترين مؤ گرامي«: ترجمه
  .»نمايند ديگران از قرآن پيروي و تبعيت مي

  :ترين مؤمنان نزد خدا گرامي

  :شرح عبارت

شان براي خـدا و كسـي كـه بيشـتر از همـه از       ترين ترين مؤمنان نزد خدا، مطيع گرامي
ترين  ين است و باتقواترين فرد، گراميچنين فردي باتقواتر. كند، مي باشد قرآن پيروي مي

  : فرمايد فرد است؛ خداوند متعال مي

                                                
؛ و نسائي 2/303؛ دارمي در سنن خود، 2/492، »المستدرك«؛ حاكم در 4220: ابن ماجه به شماره -1

در سـند آن ميـان   . انـد  آمـده آن را روايـت كـرده    9/165، »التحفة«آن گونه كه در » السنن الكبري«در 
ابوسليل و ابوذر انقطاعي وجود دارد و با وجود اين، حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي هـم آن را تأييـد   

 .كرده است
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  .»ترين شما نزد خداوند، باتقواترين شماست همانا گرامي«

ال فضل لعربی علی «: روايت شده كه آن حضـرت فرمودنـد   صاز پيامبر» سنن«و در 
ی، وال لعجمی علی عربی، وال ألبيض علی أسود، وال ألسود علی أبيض، إال بـالتقوی،  عجم

هيچ فرد عرب بر فـرد عجـم و هـيچ فـرد عجـم بـر فـرد        «: 1»الناس من آدم، وآدم من تراب
پوسـت بـر    پوسـت و هـيچ شـخص سـياه     عرب، هيچ شخص سفيدپوست بـر شـخص سـياه   

انـد   مردم همگي از آدم به وجود آمده. قوات هشخص سفيدپوست برتري ندارد مگر به وسيل
  . »و آدم هم از خاك به وجود آمده است

نيـاز شـكرگزار و تـرجيح     فقيـر صـابر و بـي    هبا اين دليل ضعف اختالف علما در مسأل
شود و در حقيقت برتري ميان ايـن دو بـه ذات فقـر و     يكي از اين دو بر ديگري آشكار مي

پـس ايـن موضـوع در    . گـردد  عمال و احوال و حقايق برميگردد، بلكه به ا نيازي برنمي بي
ذات خود باطل است، چون برتري دادن در نزد خداوند به تقوا و حقايق ايمان است نـه بـه   

نيازي هر دو مركب سواري هسـتند،   فقر و بي: گفت سبه همين خاطر عمر. نيازي فقر و بي
آرامشي از جانب خداوند متعـال  نيازي  فقر و بي. برايم مهم نيست كه سوار كدام يك شوم

  : فرمايد اش است همچنان كه مي براي بنده

                                                
از طريق روايت اسماعيل بن علية، از سعيد جريـري، از ابونضـرة آن را    5/411، »المسند«احمد در  -1

را در وسط ايام التشريق شنيد براي من نقل كـرد   صكسي كه خطبة رسول خدا: روايت كرده كه او گفت
ل لعربـي علـي   يا أيهاالناس، أال إن ربكـم واحـد، و إن أبـاكم واحـد، أال الفضـ     «: فرمود صكه پيامبر

! اي مـردم «: »...أعجمي، وال لعجمي علي عربي، وال أحمر علي أسود وال أسود علي أحمر إال بـالتقوي  
آگاه باشيد كه هيچ فرد عرب بر فرد . آگاه باشيد كه همانا پروردگار شما يكي است و پدر شما يكي است

پوسـت و هـيچ شـخص     هپوست بر شـخص سـيا   عجم و هيچ فرد عجم بر فرد عرب، و هيچ شخص سرخ
انـد و اسـناد آن    راويـان آن ثقـه  . »...پوست برتري ندارد مگر به وسيله تقـوا   پوست بر شخص سرخ سياه

و تـا  . صحيح است، چون ابن عليه از سعيد جريري پيش از اختالط، اين حديث را روايـت كـرده اسـت   
 .اند يك از اصحاب سنن آن را روايت نكرده دانم هيچ آنجا كه مي
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  )15/ فجر (  

: يـد اما آدمي را چون پروردگارش بيازمايـد و او را گرامـي داشـته نعمـتش دهـد گو     «
  .»خدايم مرا گرامي داشت

پس اگر فقير صابر و ثروتمند شكرگزار از لحاظ تقوا برابر بودند، يك درجه دارند و 
نيـازي   باالتري داشته باشد، در نزد خدا برتر است، چون فقر و بي هاگر يكي از آن دو درج

شوند  ده ميگيرند بلكه تنها صبر و شكر سنجي شوند و مالك و معيار قرار نمي سنجيده نمي
  .گيرند و مالك و معيار قرار مي

: انـد و آن، ايـن اسـت كـه     اي ديگر بررسي كرده برخي از علما اين موضوع را از جنبه
نياز بايد صبر و شـكر داشـته    پس هر يك از فقير و بي. ايمان، نيمي صبر است و نيمي شكر

اين دسته از علما بـراي  . اند اي از شكر را گرفته اي از صبر و شاخه باشند و همانا مردم شاخه
هـاي   دهنـده و كسـي كـه مـالش را در راه     اند ثروتمنـد انفـاق كننـده و صـدقه     ترجيح آمده

گويد، و فقيري كه خـود را وقـف    بخشد و خدا را به خاطر آن شكر مي نزديكي به خدا مي
د و انـ  طاعت خدا و اوراد و اذكار عبادات كرده و بر فقرش صابر است را از هم جدا كرده

شـان و آن كسـي اسـت كـه      تـرين  ترين آن دو، مطيع همانا كامل: شود در اين حال گفته مي
شان مساوي و  اگر با هم مساوي و برابر بودند، درجه. نمايد بيشتر از همه از قرآن پيروي مي

كـدام يـك برتـر    : بود، درست بـود كـه گفتـه شـود     اگر جدا كردن درست مي. برابر است
شـود و   رگزار يا بيمـار صـابر؟ كسـي كـه از دسـتوراتش پيـروي مـي       انسان سالم شك: است

شكرگزار است يا كسي كه خوار است و صابر؟ كسي كـه در امـن و امـان اسـت و شـاكر      
  1.است يا كسي كه ترس دارد و صابر است؟ و مانند آنها

***  

                                                
فتـاوي  «؛ و 313-209، صـفحات  »عدة الصابرين وذخيرةالشاكرين«ه تفصيل اين موضوع در كتاب ب -1

 .مراجعه كنيد 130-119و  24-11/22، »االسالم شيخ
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ر خيـره  هو اإليمان باهللا، ومالئکته وکتبه ورسله، واليوم اآلخر، والقد: واإليمان«: قوله
  .»ومره من اهللا تعالی1وشره وحلوه
ها و پيامبران خـدا، و   ايمان به خدا و فرشتگان و كتاب: ايمان عبارت است از«: ترجمه

  .»روز آخرت و قدر خير و شر خدا، و شيريني و تلخي قدر از جانب خداوند متعال

  اركان ايمان

در حديث  صتند و پيامبرها، اصول دين هس قبالً گفته شد كه اين خصلت :شرح عبارت
مشهور جبرئيل كه بر صحت آن اتفاق هست، بدان جواب داد آنگاه كـه كسـي در شـكل    

در جـواب   صآمد و از او راجع به اسـالم پرسـيد، پيـامبر    صنشين نزد پيامبر مردي باديه
تصوم اهللا، وتقيم الصالة وتؤتی الزکاة، و أن تشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول«: فرمـود 

اينكه گواهي دهي كه هـيچ معبـود بـر حقـي     «: »رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً
خداسـت، و نمـاز را بـر پـاي داري و زكـات بپـردازي و        هجز اهللا نيسـت و محمـد فرسـتاد   

به لحاظ بدني و مالي، و در [خدا را در صورت توانايي  هرمضان را روزه بگيري و حج خان
: سپس راجع به ايمـان از او پرسـيد، در جـواب فرمـود    . »ه جاي آوريب] صورت امنيت راه

اينكه به خدا «: »أن تؤمن باهللا، ومالئکته وکتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره«
ها و پيامبران خدا، و روز آخرت ايمان بيـاوري، و بـه قـدر خيـر و شـر       و فرشتگان و كتاب

پرسيد، آن حضـرت در پاسـخ    صاجع به احسان از پيامبرسپس ر. »خدا ايمان داشته باشي
اينكـه خـدا را آن گونـه    «: 2»أن تعبد اهللا کأنک تراه، فإن مل تکن تراه فإنـه يـراک  «: فرمود

و . »بينـد  بيني، خدا كه تو را قطعاً مـي  بيني، اگر تو او را نمي عبادت كني كه گويي او را مي
در دو ركعـت نمـاز سـنت فجـر گـاهي      ثابـت شـده كـه ايشـان      صاز پيامبر» صحيح«در 

                                                
 .آمده است» واو«بدون » حلوه«، )ب(در نسخه خطي  -1

 .تخريج آن قبالً ذكر شد -2
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خوانـد   و گاهي دو آيه ايمان و اسالم را مـي 1خواند را مي» اخالص«و » كافرون«هاي  سوره
  : كه يكي از اين دو آيه در سوره بقره است

� (# þθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖøŠs9 Î) ... � ) 136/ بقره(  
  .»...آنچه بر ما نازل شده ايمان آورديم به خداوند و : بگوييد«

  :آل عمران است هو ديگري در سور
� ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r' ‾≈tƒ É=≈tG Å3ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’ n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖoΨ ÷� t/ ö/ä3uΖ÷� t/ uρ  ... �2)64/ آل عمران(  
  .»...بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما مشترك است بايستيم ! اي اهل كتاب: بگو«

مان را در حديث جماعـت عبـدالقيس كـه بـر صـحت آن اتفـاق اسـت،        اي صپيامبر
آمرکم باإليمان باهللا وحده، أتدرون ما اإليمان بـاهللا؟  «: تفسير كرده، آنجا كه به آنـان گفـت  

شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريک له، وإقام الصالة، وإيتاء الزکاة، وأن تؤدوا مخس مـا  
دانيد كه ايمان به خدا چيسـت؟   آيا مي. كنم به خداي يكتا امر مي شما را به ايمان«: 3»غنمتم

                                                
؛ و ابن ماجه به 3/42؛ بيهقي، 156-2/155؛ نسائي، 1256: ؛ ابوداود به شماره726: مسلم به شماره -1

اهللا عليـه   اهللا صـلي  أن رسـول «: اند از طريق روايت ابوهريره با اين لفظ آن را روايت كرده 1148: شماره
در دو ركعت  صرسول خدا«: »»قل هو اهللا أحد«و » قل يا أيها الكافرون«: وسلم قرأ في ركعتي الفجر

؛ ابـن ماجـه بـه    417: ترمـذي بـه شـماره   . »را خواند» اخالص«و » كافرون«هاي  نماز سنت فجر سوره
؛ 4790: ؛ عبـدالرزاق بـه شـماره   2/170؛ نسـائي،  99و  95، 2/94، »المسند«؛ احمد در 1149: شماره

؛ و بيهقـي در  883: ؛ بغـوي بـه شـماره   13528و  13527: هـاي  ، به شـماره »المعجم الكبير«طبراني در 
اهللا عليـه وسـلم    رمقت النبي صلي« :اند عمر آن را با اين لفظ آورده از طريق روايت ابن 3/43، »السنن«

يـك مـاه بـه    «: »»قل هـو اهللا أحـد  «و » قل يا أيها الكافرون«شهراً، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر، 
 .»خواند را مي» اخالص«و » كافرون«هاي  نگريستم، او در دو ركعت قبل از نماز صبح سوره صپيامبر

؛ نسـائي،  231و  1/230، »المسـند «؛ احمـد در  1259: ؛ ابـوداود بـه شـماره   727: ه شمارهمسلم ب -2
در دو  صرسـول خـدا  : اند كه او گفت از طريق روايت ابن عباس آن را آورده 3/42؛ و بيهقي، 2/155

ـ «: اي كه در سوره آل عمران است و آيه »قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا«ركعت نماز سنت فجر آيه  الوا تع
 .خواند مي »...إلي كلمة سواء بيننا وبينكم 

 .تخريج آن قبالً ذكر شد -3
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شـريك   گواهي دادن به اينكه هيچ معبود بر حقـي جـز خداونـد يكتـا و بـي     ] ايمان به خدا[
  .»نيست، و بر پاي داشتن نماز و دادن زكات و اداي يك پنجم از غنايم جنگي

عمال، ايمان به خداست بدون اين منظور را نداشته كه اين ا صمعلوم است كه پيامبر
ايمان قلبي، چون در چندين جا خبر داده كه حتماً بايد ايمان قلبـي هـم همـراه ايـن اعمـال      

  .پس معلوم شد كه اين اعمال همراه ايمان قلبي، ايمان هستند. باشد

  شود مگر با عمل همراه تصديق حكم ايمان ثابت نمي
شـود مگـر بـا     مان براي كسـي ثابـت نمـي   قرآن و سنت پر از اين مطلب هستند كه حكم اي

عمل همراه تصديق، و اين مطلب بيشتر از نماز و زكات آمده است، چون نماز و زكات را 
در قـرآن،  . انـد  سنت تفسير كرده ولي ايمان، قرآن و سنت، معنا و مفهوم آن را تبيين كرده

  :اند اين آيات راجع به تبيين معناي ايمان آمده
� $ yϑ ‾Ρ Î) šχθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# t Ï% ©!$# # sŒ Î) t� Ï. èŒ ª! $# ôMn=Å_ uρ öΝåκæ5θ è=è% ... � ) 2/ انفال(  
  .»...هايشان ترسان شود  مؤمنان تنها آن كسانند كه چون ياد خدا شود دل«
� $ yϑ ‾Ρ Î) šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u «! $$ Î/  Ï&Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s? ö�tƒ  ... � ) ــرات / حجــ

15(  
گـاه ترديـد    اند كه به خدا و رسول او ايمان آوردنـد و هـيچ   منان واقعي تنها كسانيمؤ«

  .»...نكردند 
� Ÿξsù y7În/ u‘uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σãƒ 4 ®Lym x8θ ßϑÅj3 ysãƒ $ yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝÎη Å¡à�Ρ r& %[` t� ym $ £ϑ ÏiΒ |MøŠ ŸÒ s% (#θßϑ Ïk=|¡ ç„uρ  يماسل65/ اء نس(   �  ت(  
اند مگر اينكه در اختالفي كه دارند تو  پس نه، به پروردگارت سوگند، ايمان نياورده«

اي ماللـي نيابنـد و بـي چـون و چـرا       را داور كنند و آن گاه در دلشان از حكمي كه كـرده 
  .»تسليم شوند

دهـد   در اين آيات ايمان نفي شده تا وقتي كه اين غايت به وجود آيد و اين نشان مـي 
ه اين غايت بر مردمان فرض است، پس هر كس آن را ترك كند، از اهل وعيدي اسـت  ك
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انـد،   كه ايمان واجبي را كه اهل آن به داخل شدن به بهشت بدون عـذاب وعـده داده شـده   
در حـديث جبرئيـل و    صپيـامبر  هميان تفسير ايمان به وسـيل : شود گفته نمي. نياورده است

ر حـديث جماعـت عبـدالقيس، تعـارض وجـود دارد،      آن حضرت د هتفسير ايمان به وسيل
در حديث جبرئيل، ايمان را پس از تفسير اسالم، تفسـير نمـوده، و معنـاي     صچون پيامبر

هـا و پيـامبران خـدا و روز آخـرت      ايمان عبارت است از ايمان به خدا و فرشتگان و كتـاب 
ايمـاني   هبردارنـد  همراه با اعمالي كه در تفسير اسالم ذكر شـدند همچنـان كـه احسـان در    

است كـه قـبالً تفسـير آن ذكـر شـد بـرخالف حـديث هيـأت عبـدالقيس، چـون در آنجـا            
ايمان را از همان ابتدا و قبل از تفسير اسالم، تفسير نمود؛ يعنـي تفسـير اسـالم را     صپيامبر

در تفسـير   :ولي اين جـواب براسـاس آنچـه كـه طحـاوي     . بر تفسير ايمان مقدم نساخت
بـر حـديث هيـأت عبـدالقيس       اشكاالت و ايـرادات وارده  هتواند از عهد يايمان آورده، نم

  .برآيد
وقتـي خداونـد   : ايـن اسـت  1شـود  از جمله مواردي كه راجع به اين حديث سـؤال مـي  

در  صاي اسـت كـه پيـامبر    اعمال ظاهري را كه واجـب كـرده، بيشـتر از مـوارد پنجگانـه     
م همـين مـوارد پنجگانـه اسـت؟     اسـال : حديث جبرئيل بدان جواب داده، پس چـرا فرمـود  

اند كه ايـن پـنج مـورد، بـارزترين و      برخي از علما در پاسخ به اين سؤال چنين جواب داده
ترين شعاير اسالم اند و با انجام دادن آنها، تسليم شـدن و مسـلمان بـودن فـرد تحقـق       عظيم

  .ستباز شدن گره فرمانبرداري فرد ا هيابد و ترك اين پنج مورد، نشان دهند مي
دينـي را كـه تسـليم     صپيـامبر : رأي درست كه با تحقيق به دست آمده، ايـن اسـت  

شدن بنده به پروردگارش است به طور مطلق آورده، كه به عنوان عبادتي محض انجام آن 
پس بر هر فردي كه توانـايي آنهـا را دارد، واجـب    . تك مكلفين واجب عيني است بر تك

و . پرستش نمايد، و اينهـا همـان مـوارد پنجگانـه اسـت     است كه خداوند را خالصانه با آن، 
شود، پس وجوب آنها تمامي مردمـان را در بـر    ها واجب مي غير از اينها با اسباب مصلحت

گيرد، بلكه يا فرض كفايي است مانند جهاد و امر به معـروف و نهـي از منكـر و توابـع      نمي
                                                

 .مراجعه كنيد 316-7/314، »الفتاوي«به سؤال و جواب آن در  -1
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و مانند آنها، و يا به سـبب حـق   آن از قبيل امارت و حكومت و فتوا دادن و روايت حديث 
پس تنها مختص به برخي افراد است كه اين حقوق برايشان يا عليه . شود آدميان واجب مي

آنان واجب شده است و با ساقط نمودن اين حقوق توسط صاحب حق، اين امر واجب نيز 
هـا و امـوال غصـب شـده بـه       هـا، برگردانـدن امانـت    شود؛ مانند پرداخـت قـرض    ساقط مي

رحم و مانند آنها؛ چون آنچه از اين موارد بر زيـد   هاحبانشان، حقوق زن و فرزندان، صلص
خـدا و نمازهـاي    هواجب است بر عمرو هم واجـب نيسـت، امـا روزه رمضـان و حـج خانـ      

پنجگانه و زكات اين چنين نيستند؛ زيرا زكات هر چنـد حـقّ مـالي اسـت امـا حـق خـدا و        
به همـين خـاطر نيـت در آن واجـب     . باشد آن مي هنواجبي براي خداوند و مصارف هشتگا

او، زكات مالش را پرداخت نمايـد و زكـات از    هشده و جايز نيست كه ديگري بدون اجاز
ولي حقوق بندگان، نيت براي آنها شرط نيست و اگر ديگـري  . كافران خواسته نشده است

شود و  بوده، بري مي كسي كه آن حق بر گردن او هاو، آن حق را ادا نمود، ذم هبدون اجاز
و آنچـه بـه عنـوان حقـي بـراي خداونـد متعـال        . شـود  حقوق بندگان از كافران خواسته مي

ها، اين بـه سـبب فعـل انسـان ايجـاد شـده و در آن نـوعي عقوبـت          واجب شده مانند كفاره
هست، و به همـين خـاطر در اداي زكـات تكليـف شـرط اسـت، پـس از نظـر ابوحنيفـه و          

  .ودك و ديوانه واجب نيستزكات بر ك :اصحابش

  :ايمان به قدر خير و شر خدا

و قدر خير و شر خدا، و شيريني و تلخي قدر از جانـب خداونـد   «: طحاوي ي گفتهراجع به 
وتؤمن بالقـدر  «: ذكر شد ÷در حديث جبرئيل صپيامبر ه، بايد گفت كه فرمود»متعال

  :فرمايد و خداوند متعال مي. »و به قدر خير و شر خدا ايمان داشته باشي«: 1»خيره وشره

� ≅ è% ©9 !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ āω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª! $# $ uΖs9 �   ) 51/ توبه(  
  .»رسد هرگز به ما جز آنچه خدا براي ما مقرر داشته نمي: بگو«

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1
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 Íν É‹≈yδ ôÏΒ x8 Ï‰ΖÏã 4 ö≅è% @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «! $# ( ÉΑ$ yϑsù ÏIω àσ ‾≈yδ ÏΘ öθ s)ø9 $# Ÿω tβρ ßŠ% s3tƒ tβθ ßγs) ø� tƒ 

$ZVƒÏ‰ tn ∩∠∇∪ !$̈Β y7t/$ |¹r& ôÏΒ 7πuΖ|¡ ym zÏϑ sù «!$# ( !$tΒ uρ y7t/$ |¹r& ÏΒ 7π y∞Íh‹y™  Ïϑsù y7Å¡ ø� ‾Ρ   �   
  )79-78/ نساء (  

ند، اين از جانب خداست، و اگر شكست و بدي به آنهـا  اگر خيري به آنها رسد گوي«
اين قـوم را چـه   ] آخر[همه از جانب خداوند است : بگو. اين از جانب توست: رسد گويند

خواهند سخني بفهمند؟ هر خيري به تو رسـد از جانـب خداسـت و هـر      شده است كه نمي
  .»بدي كه به تو رسد از خود توست

شـود؟   جمع مي» فمن نفسک«و  »کل من عنداهللا«رت چگونه ميان عبا: اگر گفته شود
به اين معناست كه خوشـي و ناخوشـي و    »کل من عنداهللا«عبارت : در جواب گفته شد كه
به اين معناسـت كـه    »فمن نفسک«اش از جانب خداست و عبارت  پيروزي و شكست همه

بـراي تـو    هر بدي كه از جانب خدا به تو رسد به سبب گناه خودت و عقوبـت و مجـازاتي  
  : است همچنان كه در جاي ديگري فرموده است

� !$ tΒuρ Νà6t7≈|¹r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β $ yϑ Î6sù ôMt6|¡x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr&  �   ) 30/ شوري(  
  .»و هر مصيبتي به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست«

از او روايت شده كـه او آيـه را   . روايت شده بر آن داللت دارد سآنچه از ابن عباس
  :چنين خواند

� !$ tΒuρ y7t/$ |¹ r&  ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ Ïϑsù y7Å¡ø� ‾Ρ  �   ) 79/ نساء(  
  .»و من آن را بر تو تقدير كردم« 1.»وأنا کتبتها عليک«

                                                
آمده است و ابن منذر از طريـق مجاهـد روايـت كـرده كـه ابـن عبـاس         2/185، »الدر المنثور«در  -1

در قراءت ابـي بـن   : مجاهد گويد. »وأنا كتبتها عليك«، »أصابك من سيئة فمن نفسك وما«: خواند مي
از مجاهـد  » المصـاحف «همچنين ابن منـذر و ابـن انبـاري در    . كعب و عبداهللا بن مسعود نيز چنين است

ومـا أصـابك مـن سـيئة     «: اين قراءت ابي بن كعب و عبداهللا بن مسعود است: اند كه او گفت روايت كرده
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بـال و   »سـيئة « در اينجا، نعمت و منظور از »حسنة«ترين قول، منظور از  بنا به صحيح
به معناي معصيت و گناه  »سيئة«به معناي طاعت، و  »حسنة«: اند برخي گفته. مصيبت است

پيروزي بود كه در جنگ بدر شامل حـال   »حسنة«منظور از : گويند ديگري مي هعد. است
. شكستي بود كه در جنگ احد شامل حال مسـلمانان شـد  » سيئة«مسلمانان شد و منظور از 

آيـه  گيرد و قول دوم بدون قول اول، به طور قطع مـراد   قول اول، قول سوم را هم در بر مي
نيست ولي ميان اينكه بدي عمل و بدي مجازات از جانب خود شخص است و ميان اينكـه  

اند، هيچ منافاتي وجود ندارد، چون بـدي گـاهي عقوبـت و مجـازات      اينها تقدير شده ههم
هـاي مجـازات همـراه بـا      گناهي است كه انسان اول مرتكب شده، پس ايـن بـدي از بـدي   

واب و پاداش كاري اسـت كـه انسـان اول انجـام داده     هاي عمل است و نيكي گاهي ث بدي
  1 .است همچنان كه قرآن و سنت بر آن داللت دارند

فعل بنده ـ  : گويند استدالل كنند، چون آنان مي »فمن نفسک« هتوانند به آي قدريه نمي
حسنه باشد يا سيئه ـ از جانب اوست نه از جانب خدا، و قرآن ميان آن دو فرق نهـاده ولـي    

پـس  . »کلّ من عنـداهللا «: فرمايـد  و چون خداوند متعال مي. نهند ميان آن دو فرق نميآنان 
ها را از جانب خـودش قـرار    طور كه بدي ها را از جانب خود قرار داده همان خداوند نيكي

جـزا قائـل بـه ايـن      هگويند بلكه تنها در زمين داده است، و قدريه اين را در زمينه اعمال نمي
إن «و » وأن تصبهم حسـنةٌ « هماننـد آيـ  » من سيئة«و » ا أصابک من حسنةم« هو آي. هستند

  .باشد مي» تصبهم سيئة
هاست و ميان سيئاتي كه همانـا مصـايب    خداوند سبحان ميان حسناتي كه همانا نعمت

است فرق نهاده و حسنات را از جانـب خـدا و سـيئات را از جانـب خـود انسـان قـرار داده        
ا اضافه شده است، چون خداوند آن را از هر جهت نيك كرده، به خد »حسنة«است؛ زيرا 

                                                                                                                     
از طريـق سـفيان، از اسـماعيل بـن ابـي خالـد، از        8/559طبري، . »وأنا كتبتها عليـك «، »نفسكفمن 

به خاطر گناه تو و مـن آن  : آورده كه او گفت »وما أصابك من سيئة فمن نفسك«ابوصالح راجع به آيه 
 .را بر تو مقدر كردم

 .30-17االسالم، صفحات  ، اثر شيخ»الحسنة والسيئة«: نگا -1
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باشد ولـي   پس هيچ جهتي از جهات نيكي نيست مگر اينكه مقتضي اضافه شدن به خدا مي
به اعتبـار آن حكمـت    سيئةخداوند تنها به خاطر حكمتي آن را آفريده است و اين  »سيئة«

كند بلكـه كـار او    كار بدي را نميگاه  از احسان و نيكي خداست، چون خداوند متعال هيچ
  .اش نيك و خير است همه

  :آفريند خداوند شر محض را نمي
واخلير کلّه بيديک، والشر لـيس  «: فرمود مي» استفتاح«در دعاي  صبه همين خاطر پيامبر

يعنـي تـو شـر محـض را     . »اش به دست توست و شر به سوي تـو نيسـت   خير همه«: 1»إليک
آفرينـي، در آن حكمتـي نهفتـه اسـت و ايـن كـار بـه         آنچه كه ميآفريني بلكه تمامي  نمي

اعتبار آن حكمت، خير است ولي گاهي در آن براي برخي مردم شر است، پس ايـن شـر،   
جزئي اضافي است و اما شر كلي يا شر مطلـق، خداونـد متعـال از آن مبـرا و پـاك و منـزه       

  .است، و اين همانا شري است كه به سوي خداوند نيست
شود بلكـه ايـن شـر يـا در      مين خاطر شر به صورت مفرد هرگز به خدا اضافه نميبه ه

  :هها داخل است مانند آي عموم آفريده
� ª! $# ß, Î=≈yz Èe≅ à2 & ó x«   �   ) 62/ زمر(  
  .»هر چيزي است هخدا آفرينند«

  : هو آي
� @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã «!   )78/ نساء (   �   #$
  .»همه از جانب خداست«

  :شود، مانند اين آيه ب، اضافه ميو يا به سب
� ÏΒ Îh�Ÿ° $ tΒ t, n=y{     �   ) 2/ فلق(  

                                                
؛ طيالسي بـه  2/130؛ نسائي، 3422؛ ترمذي به شماره 760: ؛ ابوداود به شماره771: ه شمارهمسلم ب -1

از طريـق روايـت    574: ؛ و ابـويعلي بـه شـماره   179به شـماره  » المنتفي«؛ ابن جارود در 152: شماره
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  .»از شر آنچه كه آفريده است«
  : شود، مانند اين سخن جنيان و يا فاعل آن حذف مي

� $ ‾Ρ r& uρ Ÿω ü“Í‘ô‰ tΡ ;�Ÿ° r& y‰ƒÍ‘é& yϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ôΘ r& yŠ# u‘r& öΝÍκÍ5 öΝåκ›5 u‘ # Y‰ x© u‘  �1 ) 10/ جن(  
دانيم آيا براي ساكنان زمين شـرّي اراده شـده يـا پروردگارشـان بـراي آنهـا        ما نمي و«

  .»هدايتي خواسته است
وقتي خداوند برخي حيوانات را آفريـده و موجـب اذيـت و آزار انسـان هسـتند، ايـن       
طور نيست كه در آن حكمتي نيست بلكه خداوند رحمت و حكمتي دارد كه جز خودش 

و وقتـي در ميـان مخلوقـات چيـزي واقـع      . تواند تعيين كند ن را نميكسي اندازه و مقدار آ
شود كه شر جزئي و به نسبت برخي افراد است، اين طور نيست كه يك شر كلي و عام  مي

باشـند ماننـد بـاران     باشد، بلكه امور عام و كلي، فقـط خيـر و مصـلحت بـراي بنـدگان مـي      
  .عمومي و فرستادن رسولي براي همه

 هكنـد كـه جـايز نيسـت خداونـد بـه وسـيل        واردي اسـت كـه اقتضـا مـي    اين از جمله م
معجزاتي كه صادقان و راستگويان را با آن معجزات تأييد و يـاري نمـوده، دروغگـو را بـا     

كنـد، در   هـا را گمـراه مـي    آن تأييد نمايد، چون اين شر عام براي تمام مردم اسـت و او آن 
  .دساز نتيجه دين و دنيا و آخرتشان را تباه مي

 هاين مانند پادشاه ستمگر يا دشمن نيست، چون پادشاه ستمگر حتماً خداوند بـه وسـيل  
شصت سال بـا امـامي ظـالم بهتـر از     : اند كند و بعضي گفته او شرّ بيشتر از ستمش را دفع مي

و هرگاه كثرت و زياد بودن ستمش به فرض گرفته شـود، بايـد   . يك شب بدون امام است
انند مصايب و بالها خير است و ظلم و ستم پادشاه سـتمگر سـبب   دانست كه اين در دين م

بيننـد و   شود و آنان به خاطر صبر و تحمل او، ثواب و پاداش مـي  گناهان ديگران مي هكفار
نمايند و به سوي او توبـه و   كنند و از او طلب مغفرت و آمرزش مي به سوي خدا رجوع مي

بـه همـين   . مسـلمانان سـيطره يافتـه اسـت     همچنين است دشمني كه بـر . نمايند بازگشت مي

                                                
 .45-44، صص »الحسنة و السيئة«: نگا -1
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دهـد، امـا راجـع     خاطر خداوند گاهي بسياري از پادشاهان ستمگر را براي مدتي قدرت مي
به دروغگويان و مدعيان دروغگوي پيامبري چنين نيست و خداوند قدرت و سـيطره آنـان   

آنان، عام اسـت و  سازد، چون فساد و تباهي  كند بلكه حتماً آنان را نابود مي را طوالني نمي
  :فرمايد گيرد؛ خداوند متعال مي دين و دنيا و آخرت را در بر مي

� öθ s9 uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹n=tã uÙ ÷è t/ È≅ƒÍρ$ s%F{ $# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹ s{ V{ çµ ÷ΖÏΒ ÈÏϑu‹ø9 $$ Î/  � ) 46-44/ حاقه(  
گرفتيم، سـپس   بست، ما دست راستش را مي و اگر او حتي يك كلمه بر ما دروغ مي«

  .»كرديم قلبش را قطع ميشريان 
بنده به نفس خود اطمينـان نـدارد و بـه    : فوايدي چند هست »فمن نفسک«: در عبارت

آيـد و بـه    كند، چون شر در آن نهفته است و تنها از نفس، شر بـه وجـود مـي    آن تكيه نمي
چون . شود مالمت و سرزنش مردم در صورتي كه در حق او كار بدي كردند، مشغول نمي

گناهـاني اسـت كـه     هبدي هايي است كه بـه او رسـيده كـه تنهـا نتيجـ      هد از جملاين كار ب
كنـد و از شـر نفـس خـود و      پس در اين حال بـه گناهـان مراجعـه مـي    . مرتكب شده است

خواهد كه او را بر طاعـت و عبـادتش    برد و از خدا مي هاي اعمالش به خداوند پناه مي بدي
  .شود شود و هر شرّي از او دور مي او حاصل ميپس با اين كار هر خيري براي . ياري دهد

  :سودمندترين دعا، دعاي موجود در سورة فاتحه است
 هتـرين دعـا، دعـاي موجـود در سـور      ترين و باحكمت به همين خاطر سودمندترين و عظيم

  :باشد فاتحه مي
� $ tΡÏ‰ ÷δ$# xÞ≡u� Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u� ÅÀ t Ï% ©!$# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγø‹n=tã Î�ö�xî ÅUθ àÒ øó yϑø9 $# 

óΟ Îγø‹n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9$#  �  ) 7-6/ فاتحه(  
شـدگان و   ما را به راه راست هدايت فرما، راه آنان كه موهبتشان دادي، نه راه غضب«

  .»نه گمراهان
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چون وقتي خداوند، او را به راه راسـت هـدايت كـرد، در حقيقـت او را بـر طاعـت و       
اش ياري كرده است، در نتيجه در دنيـا و آخـرت    و نافرماني عبادت خود و ترك معصيت

  .رسد هيچ شري به او نمي
او . اي نيازمند هـدايت اسـت   اما گناهان، لوازم نفس انسان هستند و انسان در هر لحظه

ايـن طـور نيسـت كـه برخـي از      . در حقيقت به اين هـدايت بيشـتر از غـذا و آب نيـاز دارد    
نمايـد؟ همانـا    هدايت كرده، پس چرا درخواست هدايت مـي  خدا او را: گويند مفسران مي

بلكه بنده نيـاز دارد  . باشد مراد، ثابت قدم كردن در مسير هدايت يا بيشتر كردن هدايت مي
كه خداوند هر روز جزئيات كارهايي كه بايـد بكنـد و جزئيـات كارهـايي كـه بايـد از آن       

ه فـالن كـار را انجـام دهـد، چـون تنهـا       دست بكشد را به او ياد دهد و به او الهام نمايد كـ 
انجـام كـاري كـه نسـبت بـه آن علـم        همجرد علم انسان كافي نيست اگر خداوند به او اراد

و بنده نياز دارد كه . يابد دارد، ندهد؛ وگرنه علم حجت بر انسان است و انسان هدايت نمي
هـايي   ، چـون حقيقـت  1زدالزم، قادر سـا  هآن اراد هخداوند او را بر انجام فالن كار به وسيل

هـايي اسـت كـه بـراي مـا معلـوم و        كه براي ما مجهول و ناشناخته است، چند برابر حقيقت
خواهيم انجام دهـيم بـه    انگاري و تنبلي نمي شناخته شده است و كارهايي كه به خاطر سهل

 خواهيم انجام دهيم يا بيشتر و كمتـر از آن اسـت، و كارهـايي    كارهايي است كه مي هانداز
و كارهـايي كـه   . خواهيم انجام دهيم ولي توانايي انجام آن را نداريم نيز چنين است كه مي

تـوان آنهـا را در    دانيم، چيزي است كه نمـي  دانيم ولي جزئيات آن را نمي كلياتي از آن مي
  .اينجا برشمرد

پس هر كس تمامي اين امور بـرايش كامـل   . ما در حقيقت به هدايت كامل نيازمنديم
نيازي به اينها نداشت، آن وقت درخواسـتش بـراي هـدايت، درخواسـت ثابـت قـدم       شد و 

  .باشد كردن در مسير هدايت است، و اين آخرين درجه مي
اينهـا، هـدايت ديگـري هسـت و آن، هـدايت بـه راه بهشـت در آخـرت          هپس از هم

زشـان بـه آن   اند، چون نيا ها در هر نمازي به اين دعا امر شده به همين خاطر انسان. باشد مي
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پـس  . پس چيزي نيست كه آنان نسبت به اين دعا، به آن نيازمندتر باشـند . خيلي زياد است
تـرين   اش اين دعا را از عظيم واجب است انسان بداند كه خداوند به لطف و رحمت واسعه

هـا از   قرآن تبيين و روشن ساخته كه بدي. شر قرار داده است هكنند اسباب جلب خير و منع
هـا از جانـب    نيكـي  هدهنـد و همـ   س انسان است هرچند با تقدير خداوند روي ميجانب نف

  .باشد خداوند مي
وقتي قضيه چنين است، واجـب اسـت خداونـد سـبحان شـكرگزاري شـود و بنـده از        

و بايـد بدانـد كـه    . خداوند آمرزش و بخشش گناهانش را بطلبد و فقط به او توكـل نمايـد  
پـس ايـن امـر، توحيـد و يگانـه دانسـتن خداونـد در        . آورد هـا را نمـي   كسي جز خدا نيكي

فرمانروايي و فريادرسي، و فقط توكل به خدا، و فقط شكرگزاري او، و طلـب آمـرزش از   
  .سازد گناهان را واجب مي

از او ثابت شده » صحيح«كرد آن گونه كه در  اين امور را در نماز جمع مي صپيامبر
ربنا لک احلمد محداً «: گفت كرد، مي لند مياست كه آن حضرت وقتي سرش را از ركوع ب

و ملء األرض، و ملء ماشئت من شیء بعد، أهلَ الثنـاء  ملءالسماوات ، 1کثيراً طيباً مبارکاً فيه

                                                
در روايت ابوسعيد خدري نيامده است، بلكه فقط بخـاري بـه    »حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه«: عبارت -1

؛ طبرانـي بـه شـماره    4/330، »المسند«؛ احمد در 770؛ ابوداود به شماره 2/196؛ نسائي، 799: شماره
 1/211، »الموطـأ «لك در ؛ و ما2/95؛ بيهقي، 632: ؛ بغوي به شماره614: ؛ ابن خزيمه به شماره4531

مـا روزي پشـت سـر    : انـد كـه رفاعـه گفـت     از طريق روايت رفاعه بن رافع زرقـي آن را آورده  212و 
، مـردي  »سـمع اهللا لمـن حمـده   «: خوانديم، وقتي سرش را از ركوع بلند كرد و گفـت  نماز مي صپيامبر

نمـاز را تمـام    صقتي رسول خداو .»ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيـه «: پشت سرش گفت
مـن، اي  : مردي گفت» اكنون اين دعا را بر سر زبان آورد؟ چه كسي هم«: »من المتكلم آنفاً«: كرد، فرمود
به راسـتي  «: »لقد رأيت بضعة وثالثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول«: فرمود صپيامبر! رسول خدا

در ايـن روايـت   . »فتند كه كدام يـك اول آن را بنويسـند  گر سي و چند فرشته را ديدم كه به آن پيشي مي
آن را  صاين عبارت را نگفت و فقط از مرد پشت سرش آن را شـنيد، پـس پيـامبر    صآمده كه پيامبر

 .»...رأيت بضعة« : تأييد كرد و برايش فرمود
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د أحق1وا  حمـد و سـتايش زيـاد و پـاك و     ! پروردگـارا «: »ما قال العبد، وکلّنا لک عبـد
ها و زمين و پر از هـر چـه كـه     نبه پري آسما] حمد و ستايشي[بابركت مخصوص توست، 

ترين چيـزي اسـت كـه انسـان      اين اهل ستايش و تمجيد، حمد و ستايش، درست. بخواهي
پس اين حمد است كه همانا شكرگزاري خداوند . »ما بنده تو هستيم هگويد، و هم بنده مي

تـرين چيـزي اسـت كـه انسـان بنـده        متعال است و بيان اينكه حمد و شـكرگزاري درسـت  
ال مانع ملا أعطيت، وال معطی ملا منعـت،  « :فرمايد بعد از آن مي صسپس پيامبر. يدگو مي

منک اجلد اي و كسـي   توانـد مـانع چيـزي بشـود كـه تـو داده       كسي نمـي «: 2»والينفع ذااجلد
توانـد آنـان را نجـات و     اي، و اين تـوانگري نمـي   تواند چيزي را بدهد كه تو منع كرده نمي

  .»رهايي بخشد
  

                                                
ـ » الحمد أحق ما قال العبد«: اين كلمه، خبر مبتداي محذوف است، كه تقديرش چنين است -1 هـذا ـ   «ا ي

 .»وهو الحمد ـ أحق ما قال العبد

؛ 2/94؛ بيهقـي،  1/301؛ دارمـي در سـنن خـود،    847: ؛ ابـوداود بـه شـماره   477: مسلم به شماره -2
از طريـق   2/167؛ و ابوعوانـه،  199و  2/198؛ نسـائي،  3/87، »المسـند «؛ احمد در 1/239طحاوي، 

مسـلم بـه   . انـد  روايـت كـرده   »اً طيباً مباركاً فيـه حمداً كثير«: روايت ابوسعيد خدري آن را بدون عبارت
؛ ابن 2/177؛ ابوعوانه، 1/239؛ طحاوي، 3541: ؛ ترمذي به شماره846: ؛ ابوداود به شماره472: شماره

 2/94؛ و بيهقـي،  1/247شيبه،  ؛ ابن ابي356و  354، 4/353، »المسند«؛ احمد در 878: ماجه به شماره
اذا رفـع ظهـره مـن     صاهللا كـان رسـول  : اند ي اوفي آن را با اين لفظ آوردهاز طريق روايت عبداهللا بن اب

اهللا لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء األرض، وملء ماشئت مـن   سمع«: الركوع قال
شنيد خداوند سـتايش  «: فرمود كرد، مي موقعي كه پشتش را از ركوع بلند مي صرسول خدا: »شيء بعد

پـر از  ] حمـد و ستايشـي  [حمـد و سـتايش مخصـوص توسـت،     ! و را ستايش نمود، خـدايا كسي را كه ا
؛ طيالسـي،  771: در همين باب، مسلم به شـماره . »اي ها و پر از زمين، و پر از آنچه كه تو خواسته آسمان

؛ و 1/301؛ دارمـي در سـنن خـود،    1/248؛ ابـن ابـي شـيبه،    266: ؛ ترمذي به شماره99و  98، 1/97
؛ و ابن ابـي شـيبه،   1/239؛ طحاوي، 478: روايتي را از طريق علي، و مسلم به شماره 1/239طحاوي، 

 .اند روايتي را از طريق ابن عباس آورده 1/264-247
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  :اختن توحيد ربوبيت و توحيد الوهيتمحقق س
اين امر، محقق ساختن وحدانيت خدا و توحيد ربوبيت به لحاظ آفـرينش و تقـدير و دادن   

كننـده، كسـي    و آن، اينكـه خداونـد هـم دهنـده اسـت و هـم منـع       . باشد رزق و هدايت مي
ع كـرده،  تواند چيزي را كه خـدا منـ   تواند چيزي را كه خدا داده، منع كند و كسي نمي نمي

گذاري و امر  همچنين اين امر، محقق ساختن توحيد الوهيت به لحاظ تشريع و قانون. بدهد
باشد و آن، اين است كه بندگان هر چند به لحاظ سـلطنت و عظمـت و رياسـت     و نهي مي

العـاده، تـوانگري و قـدرت     در ظاهر يا باطن همانند اصحاب مكاشفات و تصـرفات خـارق  
: به همين خاطر فرمـود . تواند آنان را نجات و رهايي بخشد انگري نميداده شده، اما اين تو

گفـت، ايـن وهـم را     ، چـون اگـر ايـن را مـي    »وال ينفعه عندک«: و نفرمود »ال ينفعه منک«
شـود امـا ممكـن اسـت هـيچ       آن توانگري به تو نزديك نمـي  هكرد كه او به وسيل ايجاد مي

  .زياني براي او نداشته باشد
  : محقق ساختن توحيد، و محقق ساختن اين آيه است هدر بر دارندپس اين كالم، 

� x‚$ −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡ nΣ   �   ) 5/ فاتحه(  
  .»جوييم پرستيم، و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي«

چون اگر فرض بر اين بود كه چيزي از اسباب، ذاتاً مطلوب باشد، چون اسباب تنها با 
تواند تأثيري داشته باشـد، آن وقـت واجـب بـود كـه       گردانيدن خداوند مي مشيت و آسان

فقط از خدا اميد داشت، فقط به او توكل شود، تنها از او چيزي خواسته شود، فقـط ازخـدا   
فريادرسي و كمك و ياري خواسته شود، پس حمد و سـتايش مخصـوص خداسـت و بـه     

شـود و از او فريادرسـي    اسـته مـي  شود و از او كمك و ياري خو سوي او شكايت برده مي
خدا؛ پس وضعيت  هدهد مگر به وسيل شود، و هيچ تغيير و تحول و دگرگوني روي نمي مي

چگونه است كه چيزي از اسباب، ذاتاً مطلوب نيست، بلكه حتماً بايد اسباب ديگري به آن 
اينكه مقصـود  اضافه شود و حتماً بايد موانع و معارضات را از سر راه آن اسباب برداشت تا 

پس هر سببي، شريك و ضدي دارد، اگر شريكش آن را ياري ندهـد و ضـد   . حاصل شود
  .شود و مخالفش از آن دور نشود، مشيت و خواست انسان حاصل نمي
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روياند بلكه بايد هـوا و خـاك و چيزهـاي ديگـري هـم       باران به تنهايي گياهان را نمي
آن،  هكند مگر زماني كه آفـات فاسـدكنند   يسپس كشت تحقق پيدا نم. باشد تا باران ببارد

اعضـا و نيرويـي    هتوانند انسان را تغذيه كنند مگر بـه وسـيل   غذا و آب نمي. از آن دور شود
هـا از آنهـا دور    اند و تمامي اينها در صورتي كه فاسدكننده كه در بدن انسان قرار داده شده

  . نشوند، هيچ فايده و سودي ندارند
كند، او ـ بـا وجـودي كـه خداونـد اراده و       دهد يا تو را ياري مي يمخلوقي كه به تو م

اسباب فراواني كـه   هكند مگر به وسيل نيرو و فعل را در او قرار داده ـ فعل او تحقق پيدا نمي 
اش ياري كنند هـر   باشد تا اينكه او را بر مطلوب و خواسته خارج از توانايي و قدرت او مي

و بايـد  . شود روايي باشد كه از دستورات و اوامرش پيروي ميچند اين مخلوق پادشاه فرمان
پـس مطلـوب و   . كننده، آنچه كه مانع و معارض و ضد آنهاست، دور شوند از اسباب ياري

  .يابد خواسته تنها با وجود مقتضي و عدم مانع تحقق مي
پـس در هسـتي يـك چيـز نيسـت كـه       . و هر سبب معيني، تنها جزئي از مقتضي است

كنـد،   ملي باشد هر چند مقتضي ناميده شود و ساير چيزهايي كه آن را ياري مـي مقتضي كا
اما اينكه در ميان مخلوقات علتي تامه وجـود  . اين اختالف لفظي است. شروط ناميده شوند

  .داشته باشد كه مستلزم معلول آن علت باشد، اين امر باطل است
توحيد خدا  هاشته باشد، دروازهر كس اين را به تمامي بداند و نسبت به آن شناخت د

دانـد كـه غيـر خـدا اسـتحقاق و شايسـتگي آن را نـدارد كـه از او          شود و مي برايش باز مي
نظـر از اينكـه غيـر خـدا پرسـتش شـود، و بـه غيـر خـدا توكـل            چيزي خواسته شود صرف

  1.رود شود و از غير خدا اميد چيزي نمي نمي
***  

ق بين أحد من رسله، ونصدقهم کلّهم علی مـا  وحنن مؤمنون بذلک کلّه، النفر«: قوله
  .»جاؤوا به

                                                
 .487و  8/133، »الفتاوي«: نگاه -1



  795         هشرح عقيده طحاوي
  

نهـيم و   يك از پيامبران خدا فرقي نمي آنها ايمان داريم، ميان هيچ هو ما به هم«: ترجمه
  .»كنيم اند، تصديق مي شان را در آنچه كه آورده همه

  :وجوب ايمان به تمامي پيامبران

راجع به جزئيات آنچـه كـه ايمـان بـه      عبارت فوق اشاره به مطلبي است كه :شرح عبارت
تـا آخـر   » نهيم ميان هيچ يك از پيامبران خدا فرقي نمي«عبارت . آن واجب است، ذكر شد

نهيم كه به برخي از پيامبران ايمان آوريـم   كالمش، به اين معناست كه ميان آنان فرقي نمي
كنيم؛  ان را تصديق ميش آنان ايمان داريم و همه هو نسبت به برخي كافر شويم، بلكه به هم

چون هر كس به برخي ايمان آورد و نسبت به برخي كافر شود، كالً كافر اسـت؛ خداونـد   
  :فرمايد متعال مي

� šχθä9θà)tƒuρ ßÏΒ÷σçΡ <Ù÷èt7Î/ ã�à�ò6tΡuρ <Ù÷èt7Î/ tβρß‰ƒÌ�ãƒuρ βr& (#ρä‹Ï‚−Gtƒ t÷t/ y7Ï9≡sŒ ¸ξ‹Î6y™ 

∩⊇∈⊃∪ y7Í×‾≈s9'ρé& ãΝèδ tβρã�Ï�≈s3ø9$# $y)ym  �   ) 151-150/ نساء(  
خواهنـد بـين ايـن دو،     ما به برخي ايمان داريم و به برخي نداريم، و مـي : گويند و مي«
  . »آنان به راستي كافرند. بگيرند] جدا[راهي 

زيرا معنا و مفهومي كه به خاطر آن كسي به پيامبري ايمان آورده، در پيامبري كـه بـه   
ست و آن پيامبري كه به آن ايمان آورده، پيامبري است كه او ايمان آورده نشده، موجود ا

پـس هرگـاه كسـي بـه برخـي از پيـامبران ايمـان        . پيامبران را نيـز آورده اسـت   هتصديق بقي
نياورد، نسبت به كسي كه به گمان خود بـه او ايمـان آورده، كـافر شـده اسـت، چـون آن       

ورت او به راستي كافر اسـت در  پس در اين ص. پيامبران را آورده است هپيامبر تصديق هم
زيانكـارترين افـراد بـه لحـاظ      هچنين فـردي از زمـر  . حالي كه گمان كرده كه مؤمن است

كننـد   اعمال است؛ كساني كه تالششان در زندگي دنيا بيهوده شده در حالي كه گمان مـي 
  .اند كه كار خوبي كرده

***  
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ن، إذا ماتوا وهم موحدون، فی النار اليخلّدو صوأهل الکبائر من أمة حممد«: قوله
وهم فی مشيته وحکمه، إن شاء غفر هلم وعفا . وإن مل يکونوا تائبين، بعد أن لقوا اهللا عارفين

tΒ šχρßŠ š�Ï9≡sŒ yϑ$  �: عنهم بفضله، کما ذکر عز وجلّ فی کتابه Ï9 â !$t± o„  � )و  ٤٨/ نساء

محته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، النار بعدله، مث يخرجهم منها بر وإن شاء عذّم فی )١١٦
الدارين کأهل نکرته،  وذلک بأن اهللا تعالی مولی أهل معرفته، ومل يجعلهم فی. مث يبعثهم إلی جنته

اللهم يا ولی اإلسالم وأهله، مسکنا باإلسالم حتی . الذين خابوا من هدايته، ومل ينالوا من واليته
  .»نلقاک به

ماننـد، در   در آتش جهـنم تـا ابـد نمـي     صه از امت محمداهل گناهان كبير«: ترجمه
صورتي كه به حالت توحيد و يكتاپرستي از دنيا بروند هر چند از گناهان توبه نكرده باشند 

اينان تحت مشيت و حكم خداونـد هسـتند، اگـر    . و خداشناس، پروردگار را مالقات كنند
نمايد همچنـان   شان گذشت ميبخشد و از گناهان خواست به لطف و فضل خود آنان را مي

  :فرمايد كه در كتابش مي
�  $ tΒ šχρ ßŠ š� Ï9≡sŒ  yϑÏ9 â !$ t± o„ �   ) 116و  48/ نساء(  
  .»)آمرزد مي(را براي هر كه خواهد ) شرك(و غير از آن «

دهـد سـپس بـا رحمـت خـويش و       و اگر خواست به عـدل خـود آنـان را عـذاب مـي     
دت خـود، آنـان را از آتـش جهـنم بيـرون      كنندگان از اهل طاعـت و عبـا   شفاعت شفاعت

اين بدان خاطر اسـت كـه خداونـد، دوسـت و     . برد آورد و آنان را به بهشت خويش مي مي
موالي خداشناسان است و آنان را در هر دو دنيا همچون خداناشناساني كه از هدايت خـدا  

. اده اسـت بهره و محروم شدند و واليت و دوستي خدا را بـه دسـت نياوردنـد، قـرار نـد      بي
ما را به اسالم متمسك و پايبند دار تـا اينكـه   ! اي ولي و دوست اسالم و مسلمانان! بارخدايا

  .»كنيم با اسالم تو را مالقات مي
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گناهكاران از اهل گناهان كبيره در صورتي كه بـه حالـت توحيـد و يكتاپرسـتي     
  مانند بميرند، تا ابد در جهنم نمي

در صـورتي كـه بـه     صناهان كبيره از امت محمـد و اهل گ«: ي گفته :شرح عبارت
 ي گفتـه ، ردي اسـت بـر   »ماننـد  حالت توحيد و يكتاپرستي بميرنـد، تـا ابـد در جهـنم نمـي     

البته خوارج . خوارج و معتزله كه قائل به جاودانه ماندن اهل گناهان كبيره در جهنم هستند
ايمان هستند و قائل بـه   هن از دايرقائل به تكفير اهل كبائر هستند و معتزله قائل به خروج آنا

طـور كـه    كفر نيستند، بلكه ايشان منزلت بين منزلتين دارند همـان  هداخل شدن آنان به داير
و هيچ يك از اهل قبله را به خاطر گناهي كـه آن  «: طحاوي ي گفته هدر ضمن سخن دربار

  .، از آن سخن به ميان آمد»كنيم را حالل ندانسته، تكفير نمي
، كه امت محمد را به اين امـر  »و اهل گناهان كبيره از امت محمد«: طحاوي هاين گفت

 صشود كـه اهـل گناهـان كبيـره از امـت غيرمحمـد       اختصاص داده، از آن چنين فهم مي
شريعت محمد، حكمشان با اهل گناهان كبيره از امت  هها به وسيل پيش از نسخ آن شريعت

 :خبـر داده كـه   صد اسـت، چـون پيـامبر   در اين مورد اشـكالي وار . فرق دارد صمحمد
مثقـال   ههركس در قلبش به انـداز «: 1»يخرج من النار من کان فی قلبه مثقال ذرة من إيمان«

آن را تنهـا بـه امـت خـود      صو پيـامبر . »آيـد  اي ايمان باشد، از آتش جهنم بيرون مي ذره
البتـه در  . يشپـس در آن بينـد  . اختصاص نداده بلكه ايمان را بـه طـور مطلـق آورده اسـت    

  .ها، امت ذكر نشده است برخي از نسخه
باشد، و بـه خـاطر سـجع آن را مقـدم      مي »اليخلّدون«: ، معمول قول»النار فی«: عبارت

طـور كـه برخـي از شـارحان      باشد، همان »اهل الکبائر«خبر  »النار فی«كرده است، نه اينكه 
  .اند چنين پنداشته

  :بيره، اقوال متعددي دارنددانشمندان اسالمي در خصوص گناهان ك
  .گناهان كبيره، هفت تا هستند: گويند اي مي عده -1
 .برخي معتقدند كه هفده تا هستند -2

                                                
 .باشد و قبالً تخريج آن ذكر شد قسمتي از حديث انس است كه متفق عليه مي -1
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ها بر تحريم آنها  بعضي بر آنند كه گناهان كبيره، گناهاني هستند كه شريعت -3
 .اند متفق

معرفت به خدا را  هاي معتقدند كه گناهان كبيره گناهاني هستند كه درواز عده -4
 .بندند مي

اموال و  هبرند بعضي بر اين باورند كه گناهان كبيره، گناهاني هستند كه از بين -5
 .ها هستند جان

تر از خود، كبائر ناميده  گناهان كبيره به نسبت گناهانِ پايين: گويند بعضي مي -6
 .اند شده

گروهي بر اين باورند كه گناهان كبيره اصالً معلوم نيستند يا اينكه همانند شب  -7
 .اند پنهان قدر،

 .باشند بعضي معتقدند كه گناهان كبيره نزديك به هفتاد گناه مي -8

 .هر گناهي كه خداوند از آن نهي كند، كبيره است: گويند اي مي عده -9

گناهان كبيره، آنهايند كه بر آنها حدي : گويند ي ديگري از دانشمندان مي عده -10
يا خشم خدا، وعيد و تهديد مترتب شده يا به خاطر ارتكاب آنها به جهنم يا نفرين 

  .اين قول، بهترين قول است. شده است

  :اقوال علماء در خصوص گناهان صغيره، مختلف است
تر از حد دنيا و آخرت  گناه صغيره آن است كه پايين: گويند بعضي از علماء مي -1

  .باشد
اي معتقدند كه گناه صغيره، هر گناهي است كه به لعنت يا خشم و غضب يا  عده -2

 .جهنم، ختم نشده است آتش

اي بر اين باورند كه گناه صغيره، گناهي است كه در دنيا، حدي بر آن مترتب  عده -3
منظور از وعيد، وعيد خاص به . نشده و در آخرت وعيد به آن تعلق نگرفته است

آتش جهنم، يا لعنت و يا خشم و غضب پروردگار است، چون وعيد خاص در 
ها و  منظورم از عقوبت، عقوبت. استآخرت مانند عقوبت خاص در دني
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پس تعزير در دنيا مانند وعيد به غير آتش جهنم، . هاي تعيين شده است مجازات
 .باشد يا لعنت و غضب مي

ها و ايرادات وارده بر غيـر آن، سـالم اسـت؛ چـون در      اي است كه از عيب اين ضابطه
كه آن كبيره اسـت، در آن   اين ضابطه براي گناهان كبيره، هر گناهي كه با نص ثابت شده

خبـر و   شود؛ همچون شرك، قتل، زنا، سحر، تهمت زنـا بـه زنـان پاكـدامن و بـي      داخل مي
باايمان، فرار از ميدان جنگ هنگام شروع جنگ، خوردن مال يتـيم بـه نـاحق، ربـاخواري،     

  .اذيت و آزار والدين، سوگند دروغ، شهادت دروغ و ناحق و مانند آنها
  :باشد خاطر داليل زير مي ترجيح اين قول به

اين قول از سلف همچون ابن عباس، ابن عيينه، ابن حنبل و ديگـران نقـل شـده     ـ اول
  .است

  : فرمايد ـ خداوند متعال مي دوم

� βÎ) (#θç6Ï⊥ tFøg rB t� Í←!$ t6Ÿ2 $ tΒ tβöθ pκ÷] è? çµ ÷Ψ tã ö� Ïe�s3 çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3 Ï?$ t↔Íh‹y™ Νà6 ù=Åz ô‰ çΡ uρ Wξ yzô‰•Β 

$Vϑƒ Ì�x.  �   ) 31/ نساء(  
شـما  ] كوچـك [هاي  ايد دوري كنيد، بدي اگر از گناهان بزرگي كه از آن نهي شده«
  .»كنيم پوشانيم و شما را به جايگاهي ارجمند وارد مي را مي

ارجمند مستحق كسي نيسـت كـه بـه خشـم و غضـب و نفـرين خـدا و         هپس اين وعد
ه حد بر او اقامـه شـود،   همچنين هر كس مستحق آن شده ك. آتش جهنم تهديد شده است

  .شوند هايش بر اثر اجتناب و دوري از گناهان بزرگ، پوشانده نمي گناهان و بدي
پـس  . گـردد  انـد، برمـي   ذكر كـرده  صاين ضابطه به گناهاني كه خدا و پيامبر ـ سوم

  .اي است كه از خطاب شرع دريافت شده است اين حد و ضابطه
يان گناهان كبيره و گناهان صـغيره فـرق نهـاد،    توان م اين ضابطه مي هـ به وسيل چهارم

گناهان كبيـره، هفـت تـا، يـا هفـده تـا، يـا        : اند برخالف اقوال ديگر، چون كساني كه گفته
  .باشند، ادعايي بيش نيست نزديك به هفتاد گناه مي
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هـا بـر تحـريم آنهـا      گناهان كبيره گناهاني هسـتند كـه شـريعت   : اند و كساني كه گفته
ها بر تحريم آنها متفق نيستند، كبيره نيستند، مقتضـي ايـن    ناهاني كه شريعتاند ولي گ متفق

خـواري و فـرار از ميـدان جنـگ هنگـام شـروع جنـگ، ازدواج بـا برخـي           است كه شراب
محارم، محرم از طريق شيرخوارگي و دامادي، و مانند آنها جـزو گناهـان كبيـره نيسـت و     

يك دروغ ناچيز، و مانند آنها جزو گناهـان   خوردن يك دانه از مال يتيم و دزديدن آن، و
  .كه اين قول، باطل است. كبيره است

معرفـت بـه خـدا را     هگناهـان كبيـره، آنهـايي هسـتند كـه درواز     : گويـد  كسي كه مـي 
خـواري و   هـا هسـتند، مقتضـي آن اسـت كـه شـراب       ها و جان مال هبندند، يا از بين برند مي

زنا به زنان پاكدامن، جزو گناهان كبيـره   خوردن گوشت خوك و مردار و خون، و تهمت
  .اساس است اين هم باطل و بي! نيستند

تـر از خـود، كبيـره ناميـده      گناهان كبيره بـه نسـبت گناهـان پـايين    : گويد كسي كه مي
اند، يا هر گناهي كه خداوند از آنها نهي كـرده، كبيـره اسـت، مقتضـي آن اسـت كـه        شده

اسـاس    ايـن قـول هـم باطـل و بـي     . شوند ره تقسيم نميگناهان در ذات خود به كبيره و صغي
است، چون اين قول خالف نصوصـي اسـت كـه بـر تقسـيم گناهـان بـه گناهـان صـغيره و          

  .گناهان كبيره داللت دارند
گناهان كبيره اصالً معلوم نيستند، يا مبهم و پوشيده هستند، چنـين  : گويد كسي كه مي

اند، پس اين مانع آن نيسـت كـه ديگـران آن را    د كسي از خودش خبر داده كه آنها را نمي
  1.بدانند

، بدين خاطر است كه هيچ »هر چند از آن گناهان توبه نكرده باشند«: طحاوي ي گفته
كند، و اختالف تنها به نسبت كسي اسـت   اختالفي نيست در اينكه توبه گناهان را پاك مي

  .كه توبه نكرده باشد
، »ت خداشـناس، پروردگـار را مالقـات كردنـد    پس از آنكه با حالـ «: طحاوي ي گفته

بهتر بود، چون هر كس خـدا را بشناسـد و بـه او    : گفت مي» مؤمنين«، »عارفين«اگر به جاي 
                                                

 .مراجعه كنيد 327-1/315، »السالكين مدارج«؛ و 657-11/650، »الفتاوي«به  -1
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ايمان نياورد، كافر است و تنها جهم به معرفـت خـدا جهـت تحقـق ايمـان اكتفـا كـرده، و        
؛ چـون ابلـيس بـه    طور كه قبالً از آن سخن به ميـان آمـد   قولش مردود و باطل است، همان
  :نسبت پروردگارش خداشناس بود

� tΑ$ s% Éb>u‘ þ’ ÎΤö� ÏàΡ r' sù 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ   �   ) 36/ حجر(  
  .»شوند مهلتم ده برانگيخته مي] مردم[پس تا روزي كه ! اي پروردگار من: گفت«
�  tΑ$ s% y7Ï? ¨“Ïè Î6sù öΝßγ̈ΖtƒÈθ øî _{ tÏè uΗødr& ∩∇⊄∪ āω Î) x8 yŠ$ t7Ïã ãΝßγ÷Ψ ÏΒ šÅÁ n=ø⇐ ßϑø9 $#  �   

  )83و  82/ ص (  
شان را گمراه خـواهم كـرد    ترديد همه پس به عزت تو سوگند كه بي: گفت] ابليس[«

  .»مگر بندگان مخلص تو را
  :فرمايد همچنين فرعون و اكثر كافران، خداشناس بودند؛ خداوند متعال مي

�    È⌡s9 uρ ΝßγtFø9 r' y™ ô̈Β t, n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ £ä9θ à) u‹s9 ª!   )25/ لقمان ( �  #$
  .»اهللا: گويند ها و زمين را آفريده، قطعاً مي و اگر از آنان بپرسي چه كسي آسمان«
�   ≅ è% ÇyϑÏj9 ÞÚ ö‘F{ $# tΒ uρ !$ yγŠÏù β Î) óΟ çFΖà2 šχθ ßϑn=÷è s? ∩∇⊆∪ tβθ ä9θ à) u‹y™ ¬!  �   

  )85-84/ مؤمنون (  
زمين و هر كه در آن است به چـه كسـي تعلـق دارد؟ بـه     ] وييدبگ[دانيد  اگر مي: بگو«

  . »از آنِ خداست: زودي خواهند گفت
  .و ديگر آياتي كه بر اين مطلب داللت دارند 

معرفت و شناخت كامل كه مستلزم هـدايت اسـت را اراده كـرده؛     :گويي طحاوي
كه ايـن افـراد از   كنند و دور است  بدان اشاره مي1همان معرفت و شناختي كه اهل طريقت

  .اهل گناهان كبيره باشند، بلكه اين بزرگان برگزيدگان مردم هستند

                                                
 .باشد و پيروان و رهروان آنان مي سمنظور از اهل طريقت، اهل استقامت و پايداري از صحابه -1
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و آنان تحت مشيت و حكم خداوند هستند، اگـر خـدا خواسـت بـه     «: طحاوي ي گفته
تا آخـر كالمـش، بـه ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه        » بخشايد لطف و فضل خويش آنان را مي

تـرين گنـاه كبيـره اسـت،      چون شرك بـزرگ خداوند ميان شرك و غيرشرك فرق نهاده، 
فرموده و خداوند متعال خبـر داده كـه شـرك نابخشـودني اسـت و       صهمچنان كه پيامبر

و تنهـا  . غفران و بخششِ گناهان غيرشرك را به مشيت و خواست خدا معلـق كـرده اسـت   
 هشود نه امري كه ممتنع اسـت، و اگـر همـ    امرِ جايز است كه به مشيت و خواست معلق مي
معنا بـود، و چـون خـدا ايـن آمـرزش را بـه        گناهان يكسان بودند، فرق نهادن ميان آنها، بي

مشيت و خواست معلق كرده، و غفران و آمـرزش گناهـان كبيـره و صـغيره پـس از توبـه،       
  :فرمايند شود، همچنان كه خداوند سبحان مي قطعي است و به مشيت معلق نمي

� ö≅ è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùu� ó� r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡ à�Ρ r& Ÿω (#θ äÜ uΖø) s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã� Ï�øó tƒ 

z>θ çΡ —%!$# $ �è‹ÏΗsd 4 …çµ ‾Ρ Î) uθ èδ â‘θ à� tó ø9 $# ãΛÏm §�9   )53/ زمر (   �   #$
ايد؟ از رحمت خدا مـأيوس   روي روا داشته اي بندگان من كه بر خويشتن زياده: بگو«
 هآمـرزد، كـه او خـود آمرزنـد     مـي ] بـه شـرط توبـه   [اهـان را  گن ههمانا خداوند، هم. نشويد

  . »مهربان است
پس واجب است كه غفران و آمرزش معّلق به مشيت خـدا، همـان غفـران و آمـرزش     

  .باشد1گناهان به جز شرك به خدا، قبل از توبه
ايــن بــدان خــاطر اســت كــه خداونــد دوســت و مــوالي «: گويــد اينكــه طحــاوي مــي

  .در آن اشكال و ايراد كوچكي هست همان طور كه گذشت ،»باشد خداشناسان مي
مـا را بــر اســالم  ! اي ولــي و دوسـت اســالم و مســلمانان ! خــدايا«: ايـن گفتــه طحـاوي  

ما را بر اسالم ثابت قدم بدار ـ تا با اسالم  : اي آمده است متمسك و پايبند بدار ـ و در نسخه 
با سـند خـود از   » الفاروق«ي در كتابش االسالم ابواسماعيل انصار شيخ. »تو را مالقات كنيم

يا ولـی  «: فرمود اين بود كه مي صاز دعاهاي رسول خدا: آورده كه انس گفت سانس

                                                
 .ساقط شده است) ب(از نسخه خطي » قبل از توبه«عبارت  -1
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! اي ولي و دوست اسـالم و مسـلمانان  «: 1»اإلسالم وأهله، مسکنی باإلسالم حتی ألقاک عليه
اسبت ختم كالم قبلـي  من. »مرا بر اسالم متمسك و پايبند بدار تا بر اسالم تو را مالقات كنم

با اين دعا، آشكار است و اين دعا همانند دعاي يوسف صديق ـ صـلوات اهللا عليـه ـ اسـت      
  : آنجا كه فرمود

� Éb>u‘ ô‰ s%  Í_tF÷� s?# u zÏΒ Å7ù=ßϑø9 $#  Í_tFôϑ ‾=tãuρ ÏΒ È≅ƒÍρ ù' s? Ï]ƒÏŠ%tn F{$# 4 t� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘F{ $# uρ |MΡ r&  Çc’ Í<uρ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íοt� Åz Fψ$# uρ (  Í_©ù uθ s? $VϑÎ=ó¡ ãΒ  Í_ø) Åsø9 r&uρ tÅs Î=≈¢Á9 $$ Î/  �   
  )101/ يوسف (  

هــا بــه مــن  اي از فرمــانروايي دادي و راز تعبيــر خــواب تــو بــه مــن بهــره! پروردگــارا«
تو در دنيا و آخرت موالي منـي، مـرا مسـلمان    ! ها و زمين آسمان هاي پديدآورند. آموختي

  .»ايستگان سازبميران و قرين ش
هر كس براي جايز بودن آرزوي مرگ به اين دو آيـه اسـتدالل كنـد، دليلـي در ايـن      
آيات ندارد، چون دعا تنها براي مرگ بر حالت اسالم است نه براي مطلق مرگ و نه براي 

فرق ميان دعا براي مرگ، بر حالت اسالم و دعا براي مطلـق مـرگ يـا مـرگ     . مرگ حاال
  .حاال، آشكار است

***  
  .»ونری الصالة خلف کلّ بر وفاجرٍ من أهل القبلة، وعلی من مات منهم«: قوله

به نظر ما نماز خواندن پشت سر هر نيكوكار و فـاجري از اهـل قبلـه، و نمـاز     «: ترجمه
  .»خواندن بر هر يك از آنان كه بميرد، جايز است

  
  

                                                
يـا ولـي اإلسـالم وأهلـه     «: آن را آورده، و لفظ آن چنين است 10/176، »الزوائد مجمع«هيثمي در  -1

مرا بر اسالم ثابت قدم بدار تا اينكـه تـو را   ! اي ولي و دوست اسالم و مسلمانان«: »ثبتني به حتي ألقاك
 .اند آن را روايت كرده، و راويانش ثقه» المعجم األوسط«طبراني در : و گويد. »كنم مالقات مي
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  لهجايز بودن نماز خواندن پشت سر هر نيكوكار و فاجري از اهل قب

پشـت سـر هـر    «: 1»صلّوا خلف کلّ بر وفـاجرٍ «: فرمايد مي صپيامبر :شرح عبارت
مكحول از ابوهريره آن را روايت كـرده، و دارقطنـي آن   . »نيكوكار و فاجري نماز بخوانيد

مكحول، ابـوهريره را نديـده اسـت، و در اسـناد آن، معاويـه بـن صـالح        : را آورده و گويد
و مسلم در صحيح خود بدان احتجاج كـرده و  . شده استاش سخن گفته  هست كه درباره

: آن را تخـريج كـرده كـه ابـوهريره گفـت      سدارقطني و ابوداود از مكحول، از ابـوهريره 
الصالة واجبة عليکم مع کلّ مسلم بر أو فـاجرٍ، وإن هـو عمـل    «: فرمود صرسول خدا

نماز بـر شـما همـراه    «: 2»لکبائرعمل ا] وإن[بالکبائر، واجلهاد واجب مع کلّ أميرٍ بر أو فاجرٍ 
هر مسلمان نيكوكار يا فاجري واجب است هر چنـد او گناهـان كبيـره را مرتكـب شـود و      

نيكوكـار يـا فـاجري واجـب اسـت هـر چنـد او گناهـان كبيـره را           هجهاد همراه هر فرمانـد 
  .»مرتكب شود

                                                
دارقطني، از روايت ابن وهب آن را آورده كـه  از طريق  4/19آن را آورده، و بيهقي،  2/57دارقطني،  -1

دارقطنـي  . معاويه بن صالح، از عالء بن حارث، از مكحول، از ابوهريره براي ما نقل كـرد : ابن وهب گفت
 .اند تر از او همه ثقه مكحول از ابوهريره حديث نشنيده است، و راويانِ پايين: گويد

آن را روايـت   2/56؛ و دارقطني، 3/121ريق او بيهقي، ؛ و از ط2533و  594: هاي ابوداود به شماره -2
از طريق روايت انس بن مالـك   2532ابوداود به شماره . سند آن مانند روايت قبلي، منقطع است. اند كرده

ال إله إال اهللا، وال : الكف عمن قال: ثالث من أصل اإليمان«: فرمود صرسول خدا: آورده كه انس گفت
من االسالم بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني اهللا إليه إلـي أن يقاتـل آخـر أمتـي     نكفره بذنب، والنخرجه 

دسـت   -1: سه چيز از اصل ايمان است«: »الدجال، اليبطله جور جائر، وال عدل عادل، واإليمان باألقدار
عملي از  كنيم و به خاطر هيچ گويد، او را به خاطر گناهي تكفير نمي برداشتن از كسي كه ال إله إالّ اهللا مي

جهاد، از زماني كه خداوند مرا براي آن مبعوث نمـوده تـا زمـاني كـه      -2. سازيم دايره اسالم خارج نمي
كند، حكمي قطعي است، ستم هيچ ستمگري و عدل هيچ عادلي  آخرين فرد از امت من با دجال پيكار مي

كننـده ايـن روايـت از انـس      وايتدر سند آن، يزيدبن ابي نشبه ر. »ايمان به قدر -3. كند آن را ابطال نمي
 .اند است كه مجهول و ناشناخته است، و ديگر راويانش، ثقه
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پشت سر حجاج بـن يوسـف    سآمده است كه عبداهللا بن عمر1»صحيح بخاري«و در 
خوانـد و حجـاج انسـان     انس بن مالك نيز پشت سر حجاج نمـاز مـي  . خواند قفي نماز ميث

  .فاسق و ستمگري بود

                                                
آن را به بخاري نسبت داده است ولـي مـا    2/43، »التلخيص«همچنين حافظ ابن حجر عسقالني در  -1

، »المصـنف «ابـن ابـي شـيبه در    . پس از جستجوي سخت جاي آن را در صحيح بخـاري پيـدا نكـرديم   
ابـن  : طريق قيس بن يونس، از اوزاعي، از عميربن هانيء روايتي دارد كه عميربن هانيء گفت از 2/378

او گـاهي  . منزل ابن عمر ميان حجـاج و ابـن زبيـر بـود    . را ديديم) دستگيركننده ابن زبير(عمر و حجاج 
ريق سـعيدبن  از ط 3/122و بيهقي، . اين سند صحيح است. خواند و گاهي همراه آنان همراه اينان نماز مي

اي بـه   عبدالملك بن مـروان مـرا همـراه نامـه    : عبدالعزيز از عميربن هانيء آن را روايت كرده كه او گفت
پس ابـن عمـر را   . نزد او آمدم در حالي كه روي خانه چهل منجنيق نصب كرده بود. سوي حجاج فرستاد

خواند و هرگاه در حضور ابـن   ديدم كه هرگاه همراه حجاج در وقت نماز حضور داشت، همراه او نماز مي
خواني حال آنكه  آيا همراه اينان نماز مي! اي ابوعبدالرحمن: به او گفتم. خواند زبير بود، همراه او نماز مي

كـنم و از هـيچ    من آنان را ستايش و تمجيد نمي! اي برادر اهل شام: اين كارهايشان است؟ ابن عمر گفت
  .كنم عت نميمخلوقي در معصيت و نافرماني خالق اطا

از طريق مسلم بن خالد، از ابن جريج، از نافع روايت كرده كه ابن عمر موقع كشته شـدن   1/130شافعي، 
، »الطبقـات «ابن سعد در . ابن زبير در مني بود و حجاج هم در مني بود، پس او همراه حجاج نماز خواند

آمـد   اي نمـي  شوب هيچ امير و فرماندهاز زيد بن أسلم روايت كرده كه ابن عمر در زمان فتنه و آ 4/149
  .سند اين روايت، صحيح است. داد خواند و زكات مالش را به او مي مگر آنكه پشت سرش نماز مي

هر دو از طريق حاتم بن اسماعيل، از جعفربن محمد، از پدرش  1/130؛ و شافعي، 2/378ابن ابي شيبه، 
: بـه او گفتـه شـد   : او گفـت . خواندند وان نماز ميحسن و حسين پشت سر مر: اند كه او گفت روايت كرده

نه بـه خـدا، آنـان بـر     : گفت او مي: خواند؟ راوي گفت گشت نماز نمي مگر پدرت موقعي كه به خانه برمي
  .اند راويان آن، ثقه. افزودند نمازان نمي نماز امامان و پيش

رست است و حـرام نيسـت   نماز پشت سر فاسق د: گويند اصحاب ما مي: آمده است 4/253در مجموع، 
. شود، مكروه و صـحيح اسـت   همچنين نماز پشت سر مبتدعي كه به بدعتش كافر نمي. باشد اما مكروه مي

حاكي از كراهت نماز پشت سر فاسق و مبتدع است، پس اگـر آن را خوانـد،   » المختصر«نص شافعي در 
گنـاه خـود تـأويلي نـدارد،      نماز پشت سر فاسقي كه براي فسق و: گويد مالك مي. نمازش صحيح است

 .و جمهور علماء قائل به صحت نماز پشت سر فاسق هستند. خوار و زناكار صحيح نيست مانند شراب
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يصلّون لکم، فـإن أصـابوا   « :فرمـود  صهمچنين در صحيح بخاري آمده كه پيامبر
خواننـد اگـر بـه حـق      آنان بـراي شـما نمـاز مـي    «: 1»فلکم وهلم، و إن أخطؤوا فلکم وعليهم

ه نفع شماست و هم به نفع آنان، و اگر به خطا رفتند، به نفـع شماسـت   اصابت كردند، هم ب
  .»و به زيان آنان

ال : صلّوا خلف من قال«: فرمود صروايت است كه رسول خدا ساز عبداهللا بن عمر
پشت سر هر كسي كه ال إلـه إال اهللا  «: »إله إالّ اهللا، وصلّوا علی من مات من أهل ال إله إال اهللا

ميـرد، نمـاز جنـازه     بخوانيد، و بر هر كسي كه از اهـل ال إلـه إالّ اهللا كـه مـي     گويد، نماز مي
  2.دارقطني آن را از چندين طريق روايت كرده و آن را ضعيف دانسته است. »بخوانيد

  نماز خواندن پشت سر كسي كه حال و وضعيتش پوشيده است
جايز است كه پشت سـر كسـي   بنا به اتفاق ائمه براي انسان ! بدان، خدا تو و ما را رحم كند

و شرط امامت اين نيست كـه مـأموم اعتقـاد    . كه بدعت و فسق او معلوم نشده، نماز بخواند
امامش را بداند و شـرط نيسـت كـه او را بيازمايـد و از حـال و وضـعيت او تحقيـق كنـد و         

تواند پشت سر كسي كه مسـتورالحال اسـت، نمـاز     به چه معتقد هستي؟ بلكه او مي: بگويد
  .خواندب

  نماز خواندن پشت سر مبتدع و فاسق
كند يا پشـت سـر فاسـقي كـه      اگر كسي پشت سر مبتدعي كه به بدعت خويش دعوت مي

توانـد نمـاز    اي اسـت كـه آن كـس نمـي     كند، و او امام تعيين شـده  فسق خود را آشكار مي

                                                
: از طريق روايت ابوهريره آن را روايت كرده، و از طريق او بغوي بـه شـماره   694: بخاري به شماره -1

أخبـار  «؛ و ابـونعيم در  537و  2/355، »المسـند «همچنـين احمـد در   . آن را روايت كـرده اسـت   839
 .اند آن را روايت كرده 2/53» أصبهان

؛ خطيب بغـدادي در  2/317، »أخبار أصبهان«و در  10/320، »الحلية«؛ ابونعيم در 2/56دارقطني،  -2
اين روايت، . اند آن را روايت كرده 13622: به شماره» المعجم الكبير«؛ و طبراني در 6/403تاريخ خود، 

 .29و  2/27، »نصب الراية«: نگا. تضعيف اس
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عرفـه و   بخواند مگر پشت سر او، مانند امام جمعه و امـام عيـدين، و امـام در نمـاز حـج در     
مانند آنها، در اين صورت مأموم از نظـر اكثـر علمـاي گذشـته و حـال پشـت سـر او نمـاز         

  .خواند مي
كند، از نظر اكثـر علمـا او    كسي كه جمعه و جماعات را پشت سر امام فاجر ترك مي

خوانـد و آن   و قول صحيح اين است كه او نمازش را پشت سر امام فـاجر مـي  . مبتدع است
، جمعـه و جماعـات را پشـت سـر امامـان فـاجر و فاسـق        سند، چون صحابهك را اعاده نمي

 سكردند، همچنان كه عبـداهللا بـن عمـر و انـس بـن مالـك       خواندند و آن را اعاده نمي مي
و ديگـران   سهمچنـين عبـداهللا بـن مسـعود    . خواندنـد  پشت سر حجاج بن يوسف نماز مـي 

ليـدبن عقبـه بـن أبـي معـيط      و. خواندنـد  پشت سر وليد بـن عقبـه بـن أبـي معـيط نمـاز مـي       
: سپس گفـت . خوار بود حتي او يك دفعه نماز صبح را برايشان چهار ركعت خواند شراب

از آن روز تو همواره براي ما : آيا براي شما ركعت اضافي خواندم؟ ابن مسعود به او گفت
  1.ركعت اضافي خواندي

                                                
ذكـر كـرده، از هـارون بـن      597-3/596، »االسـتيعاب «عمربن شبة بنا به آنچه كه ابن عبـدالبر در   -1

و . »...وليدبن عقبـه نمـاز خوانـد    «: معروف، از ضمرة بن ربيعه، از ابن شوذب آن را روايت كرده او گفت
عثمان را ديدم در حالي كـه  : ن منذر آمده كه او گفتاز طريق حضين ب 1707در صحيح مسلم به شماره 

. آيا براي شما ركعت اضـافي خوانـدم  : وليد آورده شد كه نماز صبح را دو ركعت خوانده بود سپس گفت
دو مرد كه يكي شان حمران بود عليه او گواهي دادند كه او شراب خورد و ديگري شـهادت داد كـه او را   

اي : او باال نياورده مگر اينكه شراب خورده است، آنگاه گفـت : ثمان گفتع. ديده كه آن را قي كرده است
بـراي  : حسـن گفـت  . بلند شو و او را شالق بـزن ! اي حسن: علي گفت. علي بلند شو و او را شالق بزن

بلنـد  ! اي عبداهللا بن جعفر: آنگاه علي گفت. كند دار كن كه سردي آن را پشت مي گرمي آن كسي را عهده
پس عبداهللا بن جعفر او را شالق زد و علي آن را شمرد تا اينكه بـه چهـل ضـربه    . شالق بزن شو و او را

چهل ضربه شالق زد و ابوبكر هم چهل ضـربه   صپيامبر: سپس گفت. دست نگه دار: رسيد، آنگاه گفت
. شالق زد و عمر هشتاد ضربه شالق زد، و همه سنت هستند و اين چهل ضربه شالق نزد من بهتـر اسـت  

 .453-5/451، »أسد الغابة«؛ و 3/601، »اإلصابة«: انگ
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اي مردم نمـاز  وقتي محاصره شد، شخصي بر سآمده كه عثمان بن عّفان» صحيح«در 
مسـلمانان هسـتي و ايـن     هتو امـام تعيـين شـده از جانـب همـ     : كسي از عثمان پرسيد. خواند

اي : عثمـان گفـت  ! فتنـه اسـت   هخوانـد، امـام تعيـين شـد     شخصي كه براي مـردم نمـاز مـي   
كنند، اگر مـردم كـار نيكـي     همانا نماز از نيكوترين كارهايي است كه مردم مي! برادرزاده

  1.اه آنان كار نيك بكن و اگر كار بدي كردند، از بدي آنان دوري كنكردند، پس همر
پس هرگاه مأموم پشت سـر آنهـا نمـاز خوانـد،     . نماز فاسق و مبتدع، ذاتاً صحيح است

شـود، ولـي برخـي نمـاز خوانـدن پشـت سـر فاسـق و مبتـدع را مكـروه            نمازش باطل نمـي 
  .ستاند، چون امر به معروف و نهي از منكر واجب ا دانسته

كسي كه بدعت و فجـور را آشـكار   : از موارد امر به معروف و نهي از منكر اين است
پـس  . شود، چون او مستحق تعزير است تا اينكه توبـه كنـد   كرده، امام راتبي مسلمانان نمي

اگر دوري از اين فرد تا موقعي كه توبه كند، ممكن باشـد، خـوب اسـت و اگـر بعضـي از      
شت سر او را ترك كردند و پشت سر ديگـري نمـاز خواندنـد،    مردم هرگاه نماز خواندن پ

اين كار در انكار فعل منكر و ناپسند مؤثر بود تا اينكه توبه كند يا از امامت بركنار شود يـا  
مردم از چنين گناهي كه او مرتكب شده، دست بكشند، پس مانند اين مورد اگـر شـخص   

تي شرعي است و جمعـه و نمازهـاي   نماز خواندن پشت سر او را ترك كند، در آن مصلح
  .شود جماعت از مأموم فوت نمي

اما اگر ترك نماز پشت سـر چنـين شخصـي، باعـث شـود كـه مـأموم نمـاز جمعـه و          
شـود مگـر    نمازهاي جماعت را فوت نمايد، در اين صورت نماز پشـت سـر او تـرك نمـي    

  .باشد ساينكه امام، مبتدع و مخالف صحابه

                                                
از طريق روايت عبيداهللا بن عدي بن خيار آن را روايت كرده كه او بر عثمـان   695: بخاري به شماره -1

تو امام تعيين شده از جانب همه مسـلمانان  : در حالي كه محاصره شده بود، داخل شد و گفت سبن عفان
خوانـد و گناهكـار    ينيم براي تو پيش آمده و امـام فتنـه بـراي مـا نمـاز مـي      ب هستي و اين اتفاقي كه مي

دهند، پس هرگـاه مـردم كـار نيكـي      نماز نيكوترين كاري است كه مردم انجام مي: عثمان گفت. شويم مي
 .كردند همراه آنان كار نيك كن و هرگاه كار بدي كردند، از بدي آنان دوري كن
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صاحبان امر، براي امامت نماز تعيـين شـد، كـه در تـرك     همچنين وقتي امام از طرف 
نماز پشت سرش، مصلحتي شرعي نباشد، در اين صورت نماز خواندن پشت سرش تـرك  

هرگاه ممكـن بـود انسـان    . شود، بلكه نماز خواندن پشت سر افضل، افضل و بهتر است نمي
م ننمايـد، بـر او   كسي را كه كار منكر و ناپسند را آشـكار كـرده، بـراي امامـت نمـاز مقـد      

واجب است كه اين كار را بكند، اما وقتي غير او، چنين فردي را براي امامـت نمـاز تعيـين    
كرد و او نتوانست چنين فردي را از امامت نمـاز بـاز دارد، يـا بازداشـتن او از امامـت نمـاز       
ممكن نباشد مگر با شري كه ضـرر و زيـان آن از ضـرر و زيـان كـار ناپسـندي كـه چنـين         

فساد زيـاد   هتر باشد، در اين صورت دفع فساد كم به وسيل ي آن را آشكار كرده، عظيمفرد
انجـام كـاري كـه ضـرر بيشـتري       هجايز نيست، و دفع كاري كه ضرر كمتري دارد به وسيل

هـا و از بـين بـردن و     دارد جايز نيست، چون شريعت ها، محقق ساختن و تكميل مصـلحت 
ها و جماعـات،   اند، پس فوت نمودن جمعه كان آوردهكاستن مفاسد و ضررها را در حد ام

به نسبت اقتدا كردن به امام فاجر، فساد و زيان بيشتري دارد به ويژه زماني كه ترك جمعـه  
و جماعت پشت سر امام فاجر، فجور و فسق را دفع نكند در نتيجـه تعطيـل و از بـين بـردن     

  .ماند مصلحت شرعي بدون دفع آن مفسده باقي مي
ر اداي نماز جمعه و جماعت پشت سر انسان نيكوكـار ممكـن باشـد، ايـن كـار      اما اگ

در اين صورت، هرگاه كسـي بـدون عـذر    . بهتر از نماز خواندن پشت سر انسان فاجر است
اي معتقدنـد   عده: نظر علماست پشت سر فاجر نماز خواند، اين كار محل اجتهاد و اختالف

. كنـد  بر اين باورنـد كـه او نمـازش را اعـاده نمـي     كه او بايد نمازش را اعاده كند و بعضي 
  1.هاي فقهي آمده است بسط و تفصيل اين موضوع در كتاب

نماز بـر   هاما امام هرگاه فراموش كرد يا به خطا رفت و مأموم حال او را ندانست، اعاد
انـد در حـالي    و ديگران نماز خوانـده  سمأموم باتوجه به حديث قبلي واجب نيست، و عمر

پـس نمازشـان را اعـاده كردنـد و     . اند و فراموش كرده اند كه جنـب بودنـد   ب بودهكه جن
و اگر پس از نمـاز دانسـت كـه امـامش، بـر طهـارت       . نماز نكردند همأمومين را امر به اعاد

                                                
 .359-23/342، »مجموع الفتاوي«: نگا -1
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كنـد ولـي از نظـر مالـك و شـافعي و احمـد در        نبوده از نظر ابوحنيفه نمازش را اعـاده مـي  
همچنـين اگـر امـام كـاري كـرد كـه از نظـر        . كند عاده نميروايت مشهور از او نمازش را ا

در ايـن بـاره تفاصـيل و جزئيـاتي هسـت كـه در       . مأموم جايز نباشـد همـين حكـم را دارد   
هاي فقهي آمده است و اگر فرد دانست كه امامش بدون وضو نماز خوانده، او نبايـد   كتاب

  1.ه و نمازگزار نيستخود قرار داد هپشت سرش نماز بخواند چون او نماز را بازيچ

  شود كساني كه در موارد اجتهاد، از رأي آنان اطاعت مي
كننـد بـر اينكـه ولـي امـر، پيشـنماز،        نصوص قرآن و سنت و اجماع سلف امت داللت مـي 

آوري زكـات اسـت، در مـوارد     قوماندان جنگ و كسي كـه مـأمور جمـع   / هحاكم، فرماند
ر او واجـب نيسـت كـه در مـوارد اجتهـاد از      شود و بـ  اجتهاد از رأي و نظر آنان اطاعت مي

پيروان خود اطاعت كند بلكه بر آنان واجب است كه در اين موارد از وي اطاعـت نماينـد   
و رأي و نظر خود را براي رأي و نظـر او رهـا كننـد، چـون مصـلحت جماعـت و اتحـاد و        

اكمـان  مسائل جزئي بيشتر است بـه همـين خـاطر بـراي ح     هتفرق و اختالف از قضي همفسد
رأي درسـت و قطعـي آن اسـت كـه نمـاز      . جايز نيست كه حكم همـديگر را نقـض كننـد   

شود كـه او وقتـي همـراه     از ابويوسف روايت مي. حاكمان پشت سر يكديگر صحيح است
الرشيد حجامت كرد و مالك در اين زمينه فتـوا   الرشيد حج را به جاي آورد، هارون هارون

الرشيد براي مـردم   آنگاه هارون. گيرد اره وضو نميداده كه شخصي كه حجامت كرده دوب
: آيـا پشـت سـر او نمـاز خوانـدي؟ ابويوسـف گفـت       : به ابويوسف گفتـه شـد  . نماز خواند

منظورش اين بـود كـه تـرك نمـاز پشـت سـر حاكمـان و كـار بـه          . امير مؤمنان! اهللا سبحان
ا روايـت كـرده   حديث ابوهريره كه بخـاري آن ر . هاي اهل بدعت است دستان، كار انسان

يصلّون لکم، فإن أصابوا فلکم وهلـم، وإن أخطـؤوا فلکـم    « :فرمـود  صكه رسول خـدا 
نص صريحي است در اينكه امام هرگاه به خطا رفت، خطايش به زيـان خـودش    2»وعليهم

                                                
 .261-4/256، »المجموع«: نگاه -1

 .تخريج آن قبالً ذكر شد -2
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است نه به زيان مأموم، و مجتهد نهايتش اين است كـه در تـرك واجبـي كـه معتقـد بـوده       
و . ار حرامي كه معتقد بوده حرام نيسـت، بـه خطـا رفتـه اسـت     واجب نيست، يا در انجام ك

براي كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد حالل نيست كه بـا ايـن حـديث صـريح و     
اين حديث حجتي عليـه برخـي از علمـاي    . صحيح پس از آنكه به او رسيد، مخالفت نمايد

ترك كرد كه مـأموم معتقـد   حنفي و شافعي و حنبلي است كه معتقدند امام هرگاه فعلي را 
چون اتحاد و يكپارچگي و اتفاق و !! به وجوب آن باشد، اقتداي مأموم به او صحيح نيست

  1.شود، چيزي است كه رعايت آن واجب است ترك اختالفي كه منجر به فساد مي
، يعنـي بـه نظـر مـا نمـاز جنـازه خوانـدن بـر         »وعلی من مات منهم«: طحـاوي  ي گفتـه 

يكوكاران و فاجران جايز است هر چند سركشان و راهزنـان و كسـي كـه    مردگان از ميان ن
بـرخالف نظـر ابويوسـف، امـا شـهيد از ايـن        2.خود را كشته از اين عموم استثنا شده است

شود برخالف نظر مالك و شافعي رحمهمااهللا، براساس آنچه كه در جـاي   عموم استثنا نمي
ا بـراي بيـان ايـن مطلـب آورده كـه مـا       ايـن گفتـار ر   :اما طحاوي 3.خود بيان شده است

  .كنيم ها و فجور مرده ترك نمي خواندن نماز جنازه بر كسي كه از اهل بدعت
كسـي كـه نفـاقش    . مـؤمن و منـافق  : انـد  كنند، دو دسته كساني كه اسالم را آشكار مي

و كسـي كـه نفـاقش    4معلوم باشد، نماز خواندن بر او و طلب آمرزش براي او جـايز نيسـت  

                                                
 .380-23/370، »الفتاوي مجموع«: نگا -1

شوند و بر آنان نمـاز   در اين استثنا اشكالي هست، چون اينان همانند ساير گناهكاران، غسل داده مي -2
. خاطر منع ديگران از اعمال اينان اسـت  شود و اگر ولي امر نماز بر آنان را ترك كرد به جنازه خوانده مي

نماز را بر كسـي   صتوانند اين كار را بكنند، زيرا پيامبر اين كار خوبي است همچنين علماي برجسته مي
بر رفيقان نمـاز جنـازه   : كه خود را كشت و بر كسي كه فريبكار و خائن بود، ترك كرد و به يارانش گفت

اما راجع به شهيد بايد گفت كـه سـنت اسـت بـر او نمـاز      . ده استبخوانيد چون او در راه خدا خيانت كر
 .بر شهيدان احد، نماز جنازه نخواند صجنازه خوانده نشود، چون پيامبر

 .289-24/285، »مجموع الفتاوي«؛ و 1067-2/1065، »البناية شرح الهداية«: نگا -3

 .287-24/285، »مجموع الفتاوي«: نگا -4
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پـس هـر گـاه كسـي نفـاق كسـي ديگـر را        . شـود  نباشد، بر او نماز جنازه خوانده مي معلوم
خوانـد و كسـي كـه نفـاق او را ندانسـت، بـر او نمـاز جنـازه          دانست بر او نماز جنـازه نمـي  

خواند، او هم نماز جنـازه بـر او    بر كسي كه حذيفه بر او نماز جنازه نمي سعمر. خواند مي
و خداونـد سـبحان پيـامبرش را از    1تبوك منافقان را شـناخت  هخواند، چون او در غزو نمي

نماز خواندن بر منافقان نهي نمود و خبر داد كه با طلب آمرزش پيامبر براي آنان، خداونـد  
پـس هـر كـس بـه     . بخشايد و علت آن را كفرشان به خدا و رسول خدا دانست آنان را نمي
شود هر چنـد او گناهـان    بر او نهي نمي ايمان داشته باشد، از نماز خواندن صخدا و پيامبر

بلكه خداوند متعال پيـامبر را بـه طلـب    . اعتقادي بدعي يا گناهان عملي فجوري داشته باشد
  : فرمايد آمرزش براي مؤمنان امر كرده، آنجا كه مي

�  ù اعلَم…çµ ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) āω Î) ª! $# ö� Ï� øó tG ó™$# uρ š� Î7/Ρ s% Î! tÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ  �   
  )19/ محمد ( 

پس بدان كه هيچ معبود بر حقي جز  اهللا نيست، و براي گناه خويش و براي مردان و «
  .»زنان مؤمن آمرزش بخواه

پس خداوند سبحان، پيامبر را به توحيد و طلب آمرزش بـراي خـود و بـراي مـردان و     
و بـراي   صپيـامبر  چون توحيد اصل دين است و طلب آمرزش براي. زنان مؤمن امر كرد

پس دعـاي مغفـرت و آمـرزش و رحمـت و سـاير خيـرات بـراي        . مؤمنان كمال دين است
. دعـاي عـام، و دعـاي خـاص    : و دعـا دو نـوع اسـت   . مؤمنان، يا واجب است و يا مستحب

طور كه در اين آيه آمده است، و دعاي خاص هم، نمـاز   دعاي عام كه روشن است، همان

                                                
آيـا در  «: در اين روايت آمـده كـه  . از طريق روايت ابودرداء آمده است 3742: در بخاري به شماره -1

حـافظ ابـن حجـر    » دانـد، نيسـت؟   ، رازي كه احدي غير از او آن را نمـي صميان شما رفيق راز پيامبر
در . آن را بـه اطـالع حذيفـه رسـانيد     صمنظور از راز، احوال منافقان است كه پيـامبر : عسقالني گويد

او از همـه  : آمده است كه از علي راجع به حذيفه سؤال شد، علي در جواب گفـت  3/381، »المستدرك«
مراجعـه   369-2/361، »سير أعالم النـبالء «به شرح حال حذيفه در . تر بود مردم نسبت به منافقان عالم

 .نماييد
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ميرد مگر آنكه به مؤمنان امر شـده كـه    س هيچ مؤمني نميپ. خواندن بر شخص مرده است
نماز جنازه را بر او بخوانند و به آنان امر شده كـه در نمازشـان بـراي آن مـرده دعـا كننـد،       

از رسـول  : انـد كـه او گفـت    روايـت كـرده   سهمچنان كه ابوداود و ابن ماجه از ابـوهريره 
هرگاه بر مرده «: 1»فأخلصوا له الدعاء إذا صلّيتم علی امليت،«: فرمود شنيدم كه مي صخدا

  .»نماز جنازه خوانديد، براي او خالصانه دعا كنيد
***  

  »وال ننزل أحداً منهم جنةً والناراً«: قوله
  .»دانيم فرد معيني از اهل قبله را بهشتي يا جهنمي نمي«: ترجمه

د مگـر بـه   شو براي هيچ فرد معيني از اهل قبله به بهشت و جهنم قطع و يقين نمي
  وسيلة نصي

منظور طحـاوي ايـن اسـت كـه مـا راجـع بـه فـرد معينـي از اهـل قبلـه             :شرح عبارت
خبر داده كـه او از  ص او بهشتي يا جهنمي است مگر كسي كه پيامبر راستگو: گوييم نمي

   2.ناهل بهشت است مانند عشره مبشره

                                                
سـند آن  . اند آن را روايت كرده 4/40؛ و بيهقي، 1497: ؛ ابن ماجه به شماره3199: ابوداود به شماره -1

: منـاوي راجـع بـه معنـاي فرمـوده     . آن را صحيح دانسـته اسـت   754: قوي است و ابن حبان به شماره
يعني با اخالص و حضور قلب براي او دعا كنيد، زيرا مقصود از اين نمـاز،  : گويد مي »أخلصوا له الدعاء«

و شفاعت زماني اميـد آن   استغفار و طلب آمرزش و شفاعت براي شخص مرده است، و قبول اين استغفار
به همين خاطر در نماز جنـازه بـر شـخص مـرده دعـايي      . رود كه اخالص و حضور قلب تحقق يابد مي

 .مشروع شده كه مانند آن دعا در دعا كردن براي شخص زنده مشروع نگرديده است

بـن عـوف، سـعدبن    ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه بن عبيداهللا تيمي، عبـدالرحمن  : اينان عبارتند از -2
و  188-1/187، »مسـند احمـد  «بـه  . ابي وقاص، سعيدبن زيد، ابوعبيده عامر بن جراح و زبيربن عـوام 

و  3748: هـاي  ؛ سنن ترمذي به شـماره 4650و  4649: هاي ؛ سنن ابوداود، به شماره193و  189، 188
 .مراجعه كنيد 134: ؛ و سنن ابن ماجه به شماره3758
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ته كـه داخـل   از اهل گناهـان كبيـره كسـاني كـه خداونـد خواسـ      : گوييم هرچند ما مي
كننـدگان از آن   جهنم كرده شوند، حتماً بايد داخل جهنم شوند سپس با شـفاعت شـفاعت  

كنـيم و گـواهي بهشـت يـا جهـنم را       آيند، اما راجع به شخص معيني سكوت مي بيرون مي
دهيم مگر از روي علم و آگاهي؛ زيرا ما به حقيقت باطنش و احوالي كه بر آن  برايش نمي

يم ولي براي انسان نيكوكار اميـد رفـتن بـه بهشـت را داريـم و بـر انسـان        مرده، احاطه ندار
  .ترسيم بدكار مي

  :سلف صالح راجع به گواهي دادن به بهشت سه قول دارند
ايـن قـول از محمـدبن    . شود ـ براي احدي جز پيامبران به بهشت گواهي داده نمي اول

  .شود حنفيه و اوزاعي نقل مي
ايـن  .  شـود  اش آمده به بهشت گـواهي داده مـي   درباره ـ براي هر مؤمني كه نص دوم

  .باشد قول بسياري از علما و اهل حديث مي
انـد، بـه    ـ براي اين افراد و براي كسي كه مؤمنان برايش گواهي به كار خيـر داده  سوم

اي  آمده است كـه از كنـار جنـازه   » صحيحين«شود؛ همچنان كه در  بهشت گواهي داده مي
واجب «: »وجبت«: فرمود صان او را به خير ستايش كردند، پس پيامبرعبور شد و مسلمان

 صديگري عبور شد و مردم او را به شر ياد كردند، پـس پيـامبر   ه، و از كنار جناز»گرديد
را سـه  » وجبت«، عبـارت  صدر روايتي ديگر، پيـامبر . »واجب گرديد«: »وجبت«: فرمود

 صچه چيزي واجـب گرديـد؟ رسـول خـدا    ! ااي رسول خد: عمر گفت. بار تكرار فرمود
هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له اجلنة، وهذا أثنيتم عليه شراً وجبت له النـار، أنـتم   « :فرمـود 

اين يك نفري كـه شـما او را بـه خيـر سـتايش و تمجيـد كرديـد،        «: 1»األرض شهداء اهللا فی

                                                
طيالسـي بـه   . انـد  آن را روايت كرده 949: ؛ و مسلم به شماره2642و  1367: يها بخاري به شماره -1

 4/289، »مشكل اآلثار«؛ و طحاوي در 3/186، »المسند«؛ احمد در 50-4/49؛ نسائي، 2062: شماره
؛ 1058؛ ترمذي به شـماره  949: همچنين مسلم به شماره. اند از طريق روايت انس بن مالك آن را آورده

آن را از  4/288، »اآلثـار  مشـكل «؛ و طحـاوي در  1508: ؛ بغوي به شـماره 1491: ه شمارهابن ماجه ب
 .اند ذكر شد، روايت كرده سطريق روايت انس بن مالك بدون لفظي كه براي عمر
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م برديـد، آتـش دوزخ   بهشت برايش واجب شده، و اين يك نفري كه شما بـه شـر او را نـا   
  .»شما گواهان خداوند در زمين هستيد. برايش واجب گرديده است

اين احتمال وجـود  «: »أن تعلموا أهل اجلّنة من أهل النار1توشکون«: فرمود صو پيامبر
به چـه چيـزي اي رسـول    : گفتند. »دارد كه شما اهل بهشت را از اهل جهنم تشخيص دهيد

 صپس پيـامبر  2.»با ستايش نيكو و ستايش بد«: »والثناء السيئبالثناء احلسن «: فرمود! خدا
خبر داد كه اين كار از جمله چيزهايي اسـت كـه بـا آن اهـل بهشـت و اهـل جهـنم معلـوم         

  .شوند مي
***  

وال نشهد عليهم بکفر وال بشرک وال بنفاقٍ، ما مل يظهر منهم شیٌء من ذلک، ونذر «: قوله
  »سرائرهم إلی اهللا تعالی

عليه اهل قبله، به كفر و شرك و نفاق تا زمـاني كـه چيـزي از اينهـا، از آنـان      «: مهترج
  .»كنيم دهيم و باطن آنان را به خداوند متعال واگذار مي ظاهر نشود، گواهي نمي

  دهيم تا زماني كه كفر از او ظاهر نشود بر هيچ يك از اهل قبله، به كفر گواهي نمي

ايم و از گمان و پيروي از آنچه كه نسبت  اهر امر شدهچون ما به حكمِ به ظ :شرح عبارت
  :فرمايد ايم؛ خداوند متعال مي بدان علم و آگاهي نداريم، نهي شده

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω ö� y‚ ó¡ o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘ öθ s%  ...� 3  ) 11/ حجرات(  
  .»زا كنندنبايد قومي قوم ديگر را استه! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

                                                
با حذف نون آمده و آنچه در اينجا ذكر شده از مسند گرفتـه  » توشكوا«گانه،  هاي اصلي سه در نسخه -1

 .است» يوشك«لفظ ابن ماجه، . تشده، و اين خوب اس

از طريق روايت ابـوبكربن ابـي    6/466و  3/416، »المسند«؛ و احمد در 4221: ابن ماجه به شماره -2
 .زهير ثقفي، از پدرش، آن را روايت كرده اند و سند آن، حسن است

  :ي سلميشود و در شعر زهيربن اب قوم، اسمي براي مردان است و براي زنان به كار برده نمي -3
  أقوم آل حصن أم نساء      وما أدري وسوف إخالُ أدري

 .دارند كنند و آنها را بر پاي مي شوند چون به كارها اقدام مي ناميده مي» قوم«مردان بدين خاطر 
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  :فرمايد در جاي ديگر مي
� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $# # Z�� ÏWx. zÏiΒ Çd©à9 $# āχ Î) uÙ ÷è t/ Çd©à9 $# ÒΟ øOÎ)  �   

  )12/ حجرات (
اي از  هـا بپرهيزيـد، چـرا كـه پـاره      از بسـياري گمـان  ! ايـد  اي كساني كه ايمان آورده«
  .»ها گناه است گمان

  :فرمايد همچنين مي
� Ÿω uρ ß#ø) s? $ tΒ }§øŠ s9 y7s9  Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u� |Ç t7ø9 $# uρ yŠ# xσ à� ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7Í×‾≈s9 'ρé& tβ%x. 

çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ó¡ tΒ  �  ) 36/ اسراء(  
آنهـا   هو چيزي را كه بدان علم نداري دنبال نكن، همانا گوش و چشـم و دل، از همـ  «

  .»بازخواست خواهد شد
***  

  »وال نری السيف علی أحد من أمة حممدص إالّ من وجب عليه السيف«: قوله
معتقد نيستيم مگـر كسـي كـه     صبه زدن شمشير بر هيچ يك از امت محمد«: ترجمه

  .»شمشير بر او واجب شده است
ال « :روايـت شـده كـه آن حضـرت فرمـود      صاز پيامبر» صحيح«در  :شرح عبارت

الثّيب الزانی، : اهللا، إال بإحدی ثالث إال اهللا وأنی رسول يحلّ دم امریٍء، مسلم يشهد أن ال إله
كه گـواهي  خون هيچ شخص مسلماني «: 1»والنفس بالنفس، والتارک لدينه، املفارق للجماعة

                                                
: ؛ ترمـذي بـه شـماره   4352: ؛ ابـوداود بـه شـماره   1676: ؛ مسلم به شماره6878: بخاري به شماره -1

؛ احمـد  2/218؛ دارمي در سنن خـود،  8/13و  91و  7/90؛ نسائي، 2534: اره؛ ابن ماجه به شم1402
؛ 289: ؛ طيالسـي بـه شـماره   8/19؛ بيهقـي،  3/82؛ دارقطني، 465و  444، 428، 1/382، »المسند«در 

: ، بـه شـماره  »شرح السـنة «؛ بغوي در 60: ، به شماره»السنة«؛ ابن ابي عاصم در 119: حميدي به شماره
آن را روايـت   ساز طريق روايت ابـن مسـعود   2/203و  1/301، »أخبار أصبهان«يم در ؛ و ابونع2517

؛ نسـائي،  4353: ؛ ابوداود بـه شـماره  )26) (1676(؛ مسلم به شماره 6/181» المسند«در احمد . اند كرده
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 هخدا هستم، حالل نيست مگـر بـه وسـيل    هدهد كه معبود بر حقي جز اهللا نيست، و من فرستاد مي
 - 3نفـس در مقابـل نفـس،     - 2و زن شـوهر دار زناكـار،    مـرد زن دار  - 1: يكي از اين سـه چيـز  

  .»كسي كه دينش را رها كرده و از جماعت مسلمانان جدا شده است
***  

وال نری اخلروج علی أئمتنا ووالة أمورنا، وإن جاروا، والندعو عليهم، وال ننزع «: قوله
أمروا مبعصية وندعو هلم يداً من طاعتهم، ونری طاعتهم من طاعة اهللا عز وجلّ فريضةً، ما مل ي

  »الصالح واملعافاة
به خروج عليه امامان و صاحبان امورمان معتقد نيستيم هر چند ستمگر باشـند  «: ترجمه

كشيم، و معتقديم كه اطاعـت و پيـروي    كنيم و دست از اطاعتشان نمي و آنان را نفرين نمي
ام كـه بـه گنـاهي    از آنان همچون اطاعت و پيروي از خداوند عـزّ وجـل فـرض اسـت مـاد     

  .»كنيم دستور ندهند، و دعاي اصالح و سالمتي براي آنان مي

  وجوب اطاعت و پيروي از حاكم مگر در گناه

  : فرمايد خداوند متعال مي :شرح عبارت

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# ’ Í<'ρ é& uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ   � )59/ ء نسا(  
خدا را اطاعت كنيـد و از پيـامبر و كـارداراني كـه از     ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

  .»شما هستند فرمان بريد
من أطاعنی، فقـد  « :روايت شده كه آن حضـرت فرمـود   صاز پيامبر» صحيح«و در 

فقـط  يعـص األميـر،   أطاع اهللا، ومن عصانی، فقد عصی اهللا، ومن يطع األمير، فقط أطاعنی، ومن 

»عصاني
هر كس از من اطاعت نمايد، خدا را اطاعت كرده و هر كس از مـن نافرمـاني كنـد،    «: 1

                                                                                                                     
، »اآلثـار  مشـكل «؛ طحـاوي در  1543: ؛ طيالسـي بـه شـماره   3/81؛ دارقطني، 8/23و  7/101-102
 .اند آن را آورده ساز طريق روايت عايشه 9/15، »الحلية«ونعيم در ؛ و اب2/318

؛ نسـائي،  2859و  3هـاي   ؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    1835؛ مسلم به شماره 7137: بخاري به شماره -1
؛ بغـوي بـه   2432: ؛ طيالسي به شـماره 511و  313، 270، 253-2/252، »المسند«؛ احمد در 7/154
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خدا را نافرماني كرده و هر كس از امير و فرمانده اطاعت كند، در حقيقت مرا اطاعـت كـرده و   
  .»هر كس از امير و فرمانده نافرماني كند، مرا نافرماني كرده است

مـرا  ) صپيـامبر (ام  همانـا دوسـت صـميمي   «: گفـت  روايت اسـت كـه او   ساز ابوذر
حبشي باشـد كـه اعضـايش بريـده      هسفارش كرد كه بشنوم و اطاعت كنم هرچند امير، برد

هر چند براي يك نفر حبشـي كـه سـرش زخمـي     «: در نزد بخاري آمده است 1.»شده باشد
  2.»است

فيما أحب وکره، علی املرء املسلم السمع والطّاعة «: آمده است» صحيحين«همچنين در 
شنيدن و اطاعـت كـردن در آنچـه    «: 3»إالّ أن يؤمر مبعصية، فإن أمر مبعصية، فالمسع و الطاعة

امير دوست دارد يا ناپسند دارد، بر انسان مسلمان واجب است مگر وقتي كه به گناهي امـر  
  .»شود كه اگر به گناهي امر شد، شنيدن و اطاعت كردن نيست

راجـع بـه خيـر     صمـردم از رسـول خـدا   : ت است كه گويـد از حذيفه بن يمان رواي
: گفـتم . پرسيدم از ترس اينكه مبـادا دامنيگـرم شـود    پرسيدند و من راجع به شر از او مي مي

ما، در جاهليت و شر بوديم پس خداوند اين خير را براي ما آورد، پس آيا ! اي رسول خدا
آيـا بعـد از آن شـرّ،    : گفـتم . »بلـه «: فرمـود  صپس از اين خير، شري وجود دارد؟ پيـامبر 

                                                                                                                     
آن را  ساز طريق روايت ابـوهريره  8/72طيب بغدادي در تاريخ خود، ؛ و خ2451و  2450: هاي شماره

 .تر از اينجا روايت كرده است اين روايت را به صورت طوالني 2957: اند و بخاري به شماره روايت كرده

؛ 452: ؛ طيالسي به شماره2862: ؛ ابن ماجه به شماره)1837(و ) 240) (648: (هاي مسلم به شماره -1
 .اند آن را روايت كرده 113: ، به شماره»األدب المفرد«؛ و بخاري در 391: رهبغوي به شما

: ؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    3/114، »المسـند «؛ احمـد در  7142و  696، 693: هاي بخاري به شماره -2
از  4/125؛ و خطيب بغدادي در تاريخ خـود،  2452: ؛ بغوي به شماره2087: ؛ طيالسي به شماره2860

 .اند س بن مالك آن را روايت كردهطريق روايت ان

؛ ابن ماجـه  1707: ؛ ترمذي به شماره1839: ؛ مسلم به شماره7144و  2955: هاي بخاري به شماره -3
؛ و بغوي 2536: ؛ ابوداود به شماره142و  2/17، »المسند«؛ احمد در 7/160؛ نسائي، 2864: به شماره
 .اند وردهآن را آ ساز طريق روايت ابن عمر 2453: به شماره
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حذيفـه  . »بله، و در آن خير خالصي نيسـت «: 1»نعم، وفيه دخن«: خيري وجود دارد؟ فرمود
قوم يستنون بغير سنتی، ويهتـدون بغيـر   «: خير ناخالص آن چيست؟ فرمـود : گويد، گفتم

كننـد و از   جمـاعتي هسـتند كـه از سـنت مـن تبعيـت نمـي       «: »هديی، تعرف منهم وتنکـر 
. »شناسـي  شناسي و برخـي را نمـي   تو برخي از آنان را مي. جويند رهدايت من هدايت ميغي

نعم، دعاةٌ علی أبواب جهنم، ومـن  «: آيا بعد از آن خير، شرّي وجـود دارد؟ فرمـود  : گفتم
هـايي هسـتند، هـر     هاي جهـنم، صـداكننده   بله، در كنار دروازه«: »قذفوه فيها] إليها[أجام 

آنـان را  ! اي رسـول خـدا  : گفـتم . »كننـد  هد، او را در جهنم پرت مـي كس به آنها جواب د
بلـي،  «: »نعم، قوم من جلدتنا، يتکلمون بألسـنتنا « :فرمـود  صپيامبر. براي ما توصيف كن

: گفـتم . »گوينـد  آنان جماعتي هستند كه پوستشان مثل پوست ماست و با زبان ما سخن مي
تلزم مجاعة املسـلمين،  «: ريافتم؟ فرمـود پس نظرت چيست اگر من آن را د! اي رسول خدا

اگر مسلمانان جماعـت  : گفتم. »كني با جماعت مسلمانان و امامشان همراهي مي«: »وإمامهم
فاعتزل تلک الفرق کلّها، ولو أن تعض علی أصل شـجرة  «: و امامي نداشتند، چـي؟ فرمـود  

ن هر چند بـر اصـل   گيري ك از همه آن فرقه كناره«: 2»حتی يدرکک املوت وأنت علی ذلک
  .»آيد و تو بر آن حالت هستي درخت چنگ زني تا وقتي كه مرگ به سراغت مي

من رأی من أميـره  «: فرمـود  صرسول خـدا : روايت است كه گويد ساز ابن عباس
هـر كـس چيـز    «: 3»شيئاً يکرهه، فليصرب، فإنه من فارق اجلماعة شرباً فمات فميتـةٌ جاهليـةٌ  

                                                
با فتح دال و خاء، به معناي دود است و مراد از آن، اين است كه در آن خير خالصي نيست بلكـه در   -1

اي  عـده . ، حقـد و كينـه اسـت   »دخن«منظور از : اند بعضي گفته. آن تيرگي به مانند دود آتش وجود دارد
از آن، فسـاد در قلـب اسـت و    بعضي معتقدند كـه منظـور   . منظور از آن، نيرنگ و فريب است: گويند مي

 .24/194، »عمدة القاري«: نگا. هر امر ناپسندي است» دخن«: گويند بعضي مي

؛ بيهقـي،  4222: ؛ بغـوي بـه شـماره   1847: ؛ مسلم به شـماره 7084و  3606: هاي بخاري به شماره -2
 .ت كرده استآن را به طور مختصر رواي 3979: و ابن ماجه به شماره. اند آن را روايت كرده 8/156

، »المسـند «؛ احمـد در  1849: ؛ مسـلم بـه شـماره   7143و  7054، 7053: هـاي  بخاري به شـماره  -3
؛ دارمـي  2458: ؛ بغوي به شـماره 12759: ، به شماره»المعجم الكبير«؛ طبراني در 310و  297، 1/275
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يك وجب از جماعـت جـدا    هصبر كند، چون هر كس به انداز ناپسندي را از اميرش ديد،
  .»شود و بر آن حال بميرد، بر جاهليت مرده است

ريسـمان اسـالم را از   «: 1»فقد خلع ربقة اإلسالم مـن عنقـه  «: در روايتي آمده اسـت 
  .»گردنش برداشته است

إذا بويع خللفتين، «: فرمـود  صرسول خـدا : روايت است گويد ساز ابوسعيد خدري
  .»هرگاه با دو خليفه بيعت شد، آخري از آن دو را بكشيد«: 2»فاقتلوا اآلخر منهما

خيار « :روايت است كه آن حضرت فرمـود  ص، از رسول خداساز عوف بن مالك
أئمتکم الذين حتبوم ويحبونکم، وتصلّون عليهم، ويصلّون عليکم، وشرار أئمـتکم الـذين   

انـد كـه دوستشـان     بهترين امامان شما، كسـاني : »نونکمتبغضوم ويبغضونکم، وتلعنوم ويلع
كنيـد و آنـان هـم بـراي      داريد و آنان هم شما را دوست دارند و براي آنان دعاي خيـر مـي  

آيـد و آنـان    اند كه از آنان بـدتان مـي   و بدترين امامان شما كساني. كنند شما دعاي خير مي
. »كننـد  و آنـان هـم شـما را نفـرين مـي     كنيـد   آيد و آنان را نفرين مـي  هم از شما بدشان مي

ال، مـا  «: آيا در آن موقع با شمشير آنان را از ميان برداريم؟ فرمـود ! اي رسول خدا: گفتيم

                                                                                                                     
آن را روايـت   1101: ، بـه شـماره  »السـنة «؛ و ابن ابي عاصم در 8/157؛ بيهقي، 2/241در سنن خود، 

 .اند كرده

از طريـق روايـت    5/344، و 202و  4/130، »المسند«قسمتي از حديثي طوالني است كه احمد در  -1
سند آن صحيح است، و اين حديث از حـديث ابـن عبـاس نيسـت آن     . حارث اشعري آن را آورده است

؛ طيالسـي در مسـند   2863: اين حديث را ترمذي در سنن خود به شـماره . گونه كه شارح پنداشته است
انـد و ابـن    آن را آورده 2460: ؛ و بغوي بـه شـماره  8/157؛ بيهقي در سنن خود، 1161: خود، به شماره

آن را صـحيح   1/59، »المسـتدرك «؛ و حـاكم در  1550: ؛ ابن حبان بـه شـماره  483: خزيمه به شماره
  .اند دانسته

؛ ابـن ابـي عاصـم در    5/180، »المسـند «ر ؛ احمـد د 8/157؛ بيهقـي،  4758: همچنين ابوداود به شماره
آن را با همين لفـظ از طريـق    1/117، »المستدرك«؛ و حاكم در 1053و  892: هاي ، به شماره»السنة«

 .اند روايت ابوذر، روايت كرده

 .اند آن را روايت كرده 8/144؛ و بيهقي، 1853: مسلم به شماره -2
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أقاموا فيکم الصالة، أال من ولی عليه والٍ، فرآه يأتی شيئاً من معصية اهللا، فليکره ما يأتی مـن  
يداً من طاعة دارنـد  ماني كه ميان شما نمـاز را بـر پـاي مـي    نه، تا ز«: 1»معصية اهللا، ال ينزعن .

كنـد كـه    آگاه باشيد هر كس كه سرپرسـت و حـاكم اوسـت و او را ديـد كـه كـاري مـي       
معصيت و نافرماني خداست، فرد بايد نسبت به آنچه كه معصـيت خداسـت، بـدش آيـد و     

  .»دست از اطاعت نكشد
ني كه بـه معصـيت امـر    قرآن و سنت بر وجوب اطاعت و پيروي از صاحبان امر تا زما

  : به اين فرموده خداي متعال بينديش. كنند اند، داللت مي نكرده
�  (#θãè‹ÏÛr&   ©! $#   (#θãè‹ÏÛr& uρ   tΑθß™§�9 $#   ’ Í< 'ρé& uρ   Í÷ö∆ F{ $#   óΟä3ΖÏΒ   (    �  ) 59/ نساء(  
  .»خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر و كارداراني كه از شما هستند فرمان بريد«

؟ چـون  »وأطيعوا أولی األمـر مـنکم  «: ، و نگفت»اطيعوا الرسول« :كه چگونه فرمود
گيرند، بلكه در آنچه كـه اطاعـت بـراي خـدا و      صاحبان امر مستقالً مورد اطاعت قرار نمي

فعل را همراه رسول هم تكـرار نمـوده چـون    . گيرند است مورد اطاعت قرار مي صپيامبر
 صاطاعت نموده اسـت، چـون پيـامبر   هر كس پيامبر را اطاعت نمايد، در حقيقت خدا را 

در اين زمينه معصـوم اسـت ولـي ولـي امـر       صكند بلكه پيامبر به غير طاعت خدا امر نمي
گيـرد مگـر در    كنـد از ايـن رو مـورد اطاعـت قـرار نمـي       گاهي به غيرِ طاعت خدا امر مـي 

  2.باشد صمواردي كه اطاعت براي خدا و پيامبر
رچند ستمگر باشـند، بـدين خـاطر اسـت كـه بـر       اما اينكه اطاعت از آنان الزم است ه
شـود كـه چنـد برابـر مفاسـد و       هـايي مترتـب مـي    خروج از اطاعـت آنـان، مفاسـد و زيـان    

و صد البته صبر كردن بر ستم آنان . شود هايي است كه از ستم و جور آنان حاصل مي زيان
خداونـد   شـود، چـون   ها و چند برابر شدن اجـر و پـاداش مـي    موجب تكفير گناهان و بدي

متعال آنان را بر ما مسلط نكرده مگر به خاطر فسـاد و تبـاهي اعمـال مـا، و جـزاء از جـنس       
                                                

؛ ابـن ابـي   2/324؛ دارمي در سـنن خـود،   28و  6/24، »المسند«؛ احمد در 1855: مسلم به شماره -1
 .اند آن را روايت كرده 8/158؛ و بيهقي، 1017: عاصم به شماره

 .17-35/5، »مجموع الفتاوي«: نگا -2
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پس بر ماست كه در راه طلـب آمـرزش و توبـه و اصـالح حـال خـود از هـيچ        . عمل است
  : فرمايد كوششي دريغ نكنيم؛ خداوند متعال مي

� !$ tΒuρ Νà6 t7≈|¹ r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β $ yϑÎ6sù ôMt6|¡ x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θ à� ÷è tƒuρ tã 9�� ÏWx. � ) 30/ شوري(  
از بسـياري  ] خـدا [و هر مصيبتي به شـما برسـد بـه سـبب دسـتاورد خـود شماسـت و        «

  .»گذرد در مي] گناهان[
  :فرمايد در جاي ديگري مي

�  !$ £ϑ s9 uρr&  Νä3÷G u;≈|¹r&  ×π t7ŠÅÁ •Β  ô‰ s%  Λäö6|¹ r&  $ pκö� n=÷VÏiΒ  ÷Λäù=è% 4 ’ ‾Τr&  # x‹≈yδ  ( ö≅ è%  uθ èδ  ôÏΒ  

Ï‰Ψ Ïã  öΝä3 Å¡à�Ρ r&  �   ) 165/ آل عمران(  
در جنـگ بـدر بـه    [آيا هنگامي كه به شما مصـيبتي رسـيد كـه قطعـاً دو چنـدانش را      «
آن از ناحيـه خـود   : از كجاسـت؟ بگـو  ] مصـيبت [ايـن  : وارد ساخته بوديـد گفتيـد  ] دشمن

  . »]كه سنگر را خالي كرديد[شماست، 
  :يدفرما همچنين مي

�  !$ ¨Β  y7t/$ |¹ r&  ô ÏΒ  7π uΖ|¡ ym  zÏϑ sù  «! $#  ( !$ tΒuρ  y7t/$ |¹r&  ÏΒ  7π y∞Íh‹y™  Ïϑsù  y7Å¡ ø� ‾Ρ  �   
  )79/ نساء (  

  . »هر خيري به تو رسد از جانب خداست و هر بدي به تو رسد از خود توست«
  :فرمايد خداوند در جاي ديگري مي

�  y7Ï9≡x‹ x. uρ  ’ Ík< uθ çΡ  uÙ÷è t/  tÏΗÍ>≈©à9 $#  $ KÒ ÷è t/  $ yϑÎ/  (#θ çΡ%x.  tβθ ç7Å¡õ3 tƒ  � ) 129/ انعام(  
شـدند بـه بعضـي     و اين گونه برخي از ستمكاران را به سزاي اعمالي كه مرتكب مـي «

  . »گذاريم ديگر وا مي
خواهند از ظلم حاكم ستمگر نجات يابند، پس بايد  پس هرگاه رعيت و زيردستان مي

  .ستم را رها كنند خودشان ظلم و
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مـن اهللا  : هاي خـدا آمـده اسـت    روايت است كه در برخي از كتاب1از مالك بن دينار
هاي پادشاهان به دست من است، پس هر كس از من اطاعـت   مالك پادشاهان هستم و دل

دهم و هر كس مـرا نافرمـاني كنـد،     رحمت و مهرباني قرار مي هكند، پادشاهان را بر او ماي
دهـم؛ پـس خودتـان را مشـغول بـدگويي و       خشـم و عقوبـت قـرار مـي     هو مايـ آنان را بـر ا 

خـو و عـادل و    ناسزاگويي پادشاهان نكنيد بلكه توبه كنيد تا آنان را بر شـما مهربـان و نـرم   
  2.دلسوز گردانم

***  
  »ونتبع السنة واجلماعة، وجنتنب الشذوذ واخلالف والفرقة«: قوله

كنـيم، و از انحـراف و جـدايي و اخـتالف و      ميو از سنت و جماعت پيروي «: ترجمه
  .»تفرق دوري مي كنيم

  امر به پيروي از سنت و جماعت

است و جماعت، جماعـت مسـلمانان    صپيامبر هسنت، روش و طريق :شرح عبارت
اينان صحابه و پيروان صـحابه، و كسـاني كـه تـا روز قيامـت بـه نيكـي از صـحابه         . باشد مي

س پيروي از آنان، هدايت و مخالفت با آنان، گمراهـي اسـت؛   پ. باشند كنند، مي پيروي مي
  :فرمايد خداوند متعال به پيامبرش مي

� ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖä. tβθ ™7Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7̈? $$ sù ãΝä3ö7Î6ós ãƒ ª! $# ö� Ï� øó tƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ à� xî 

ÒΟ‹Ïm   )31/ آل عمران (   � ‘§

                                                
باشـد و معـاش    هـا مـي   پرچمدار دانشمندان نيك و از جمله تـابعين ثقـه و از نويسـندگان مصـحف     -1

 127بـود، كـه بـه سـال      ساز اصحاب و ياران انس بن مالك وي. شد اش از اين جهت تأمين مي روزانه
 . آمده است 164، شماره 5، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . هجري وفات يافت

المعجـم  «طبرانـي در  . انـد امـا ايـن صـحيح نيسـت      مرفوع كـرده  صبرخي از علما آن را به پيامبر -2
در سـند آن،  : گويـد  مي 5/249، »الزوائد مجمع«هيثمي در  .از ابودرداء آن را روايت كرده است» األوسط

 .باشد ابراهيم بن راشد هست كه متروك مي
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از مـن پيـروي كنيـد تـا خـدا نيـز دوسـتتان بـدارد و          اگر خدا را دوسـت داريـد  : بگو«
  .»مهربان است هگناهانتان را بيامرزد، و خدا آمرزند

  :فرمايد همچنين مي
� tΒuρ È,Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™§�9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ t ¨t6s? ã&s! 3“y‰ ßγø9 $# ôì Î6−Ftƒuρ u�ö�xî È≅‹Î6y™ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

 Ï&Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’ ‾< uθs?  Ï&Î# óÁ çΡuρ zΝ̈Ψ yγy_ ( ôN u !$y™uρ #��� ÅÁ tΒ  �   ) 115/ نساء(  
و هركه پس از روشـن شـدن راه هـدايت، بـا پيـامبر سـتيزه كنـد و راهـي غيـر از راه          «

مؤمنان در پيش گيرد، وي را به همان سو كه رو كرده برگـردانيم و بـه دوزخـش كشـانيم     
  .»!كه بد سرانجامي است

  :فرمايد در جاي ديگري مي

� ö≅ è% (#θãè‹ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§�9 $# ( χ Î*sù (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ‾Ρ Î*sù Ïµ ø‹n=tã $ tΒ Ÿ≅ ÏiΗäq Νà6 ø‹ n=tæ uρ 

$ ¨Β óΟ çFù=ÏiΗäq ( βÎ) uρ çνθ ãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰ tG ôγs? 4 $tΒuρ ’ n?tã ÉΑθß™§�9 $# āω Î) àX≈n=t7ø9 $# ÚÎ7ßϑø9   )54/ نور ( �  #$
د، پس اگر روي برتابيـد، پيـامبر مسـؤول    اطاعت خدا كنيد و پيامبر را فرمان بري: بگو«

. ايـد  چيزي است كه بر او تكليف شده و شما مسؤول چيزي هستيد كه بـدان تكليـف شـده   
  .»جز ابالغ آشكار نيست] حكمي[و بر پيامبر . يابيد اما اگر اطاعتش كنيد، هدايت مي

  :فرمايد باز مي
� ¨βr& uρ # x‹≈yδ ‘ ÏÛ≡u� ÅÀ $VϑŠ É)tG ó¡ ãΒ çνθ ãèÎ7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6�¡9 $# s−§� x� tG sù öΝä3 Î/ tã 

 Ï&Î#‹Î7y™ 4 öΝä3 Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ öΝà6 ‾=yè s9 tβθ à)−G s?  �   ) 153/ انعام(  
] متفرقـه [هـاي   كنيـد و از راه  و همانا راه راست من همـين اسـت، پـس از آن پيـروي     «

نچه خدا شما را به آن سـفارش  اين است آ. سازد پيروي نكنيد كه شما را از راه پراكنده مي
  .»كرد، باشد كه شما پرهيزكار شويد

  :فرمايد خداوند متعال در جاي ديگري مي
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� Ÿωuρ (#θ çΡθä3s? tÏ% ©!$%x. (#θè% §�x� s? (#θà� n=tF÷z$# uρ .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ æΛèεu !%y` àM≈oΨ Éi� t6ø9 $# 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& uρ öΝçλm; 

ë># x‹ tã ÒΟŠÏà tã �   ) 105/ آل عمران(  
و همانند كساني نباشيد كه پس از آمدن داليل روشنگر براي ايشان، پراكنـده شـدند   «

  .»و اختالف كردند، اينانند كه عذابي بزرگ خواهند داشت
  :فرمايد همچنين مي

� βÎ) t Ï%©!$# (#θè%§� sù öΝåκs]ƒÏŠ (#θ çΡ%x. uρ $Yè u‹Ï© |Mó¡ ©9 öΝåκ÷] ÏΒ ’ Îû > ó x« 4 !$yϑ‾Ρ Î) öΝèδ á� øΒr& ’n< Î) «!$# §ΝèO 

Νåκã♦Îm6t⊥ ãƒ $oÿÏ3 (#θçΡ%x. tβθ è=yè ø� tƒ �   ) 159/ انعام(  
تحقيقاً كساني كه دينشان را دستخوش تفرقه ساختند و فرقه فرقه شدند، تو را با آنان «

دادنـد آگاهشـان    كاري نيست، سروكارشان فقط با خداست؛ آنگاه به كاري كه انجام مـي 
  .»خواهد كرد

ذي آن را صحيح دانسته از عرباض بن ساريه ثابت شده كه ، حديثي كه ترم»سنن«در 
هـا از آن بـه گريـه افتادنـد و      رسايي نمود كه چشـم  هما را موعظ صرسول خدا: او گفت

ــدند  ــان ش ــا از آن ترس ــي گفــت. قلبه ــول خــدا: كس ــ ! اي رس ــن موعظ ــويي اي وداع و  هگ
أوصـيکم  « :فرمود صكني؟ پيامبر خداحافظي است؟ پس به چه چيزي را ما سفارش مي

بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منکم بعدی، فسيری اختالفاً کثيراً، فعليکم بسنتی وسنة اخللفاء 
الراشدين املهديين من بعدی، متسکواا، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياکم وحمدثات األمور، فإن 

چـون هـر يـك از    كـنم،   شما را به شنيدن و اطاعت كردن سفارش مي« :1»کلّ بدعة ضاللةٌ
شما بعد از من زندگي كند، اختالف زيادي را خواهد ديد، پس بر شماسـت كـه از سـنت    

                                                
، »المسـند «؛ احمـد در  42: ؛ ابن ماجه بـه شـماره  4603: ؛ ابوداود به شماره2676: ترمذي به شماره -1
ـ   18، ج »المعجم الكبيـر «؛ طبراني در 45-1/44؛ دارمي در سنن خود، 127و  4/126 : هـاي  مارهبـه ش

ــري در 642و  624، 623، 622، 619، 618، 617 ــريعة«؛ و آج ــص »الش ــت  47-46، ص آن را رواي
اند، و ذهبي هـم آن   آن را صحيح دانسته 1/95، »المستدرك«؛ و حاكم در 5: ابن حبان به شماره. اند كرده

 .را تأييد كرده است
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پس از من پيروي كنيد، بدان متمسـك و پايبنـد    همن و سنت خلفاي راشدين و هدايت يافت
كنايـه از ايـن اسـت كـه محكـم بـدان       . (هاي جلويي آن را محكم گيريـد  شويد و با دندان

دارم،  ها و امـور تـازه در ديـن برحـذر مـي      شما را از بدعت). آن باشيد چنگ زنيد و پايبند
  .»چون هر بدعتي گمراهي است

إنّ أهل الکتابين افترقوا فی دينـهم علـی ثنتـين    «: در جاي ديگري فرمود صپيامبر
ة ستفترق علی ثالثار   1وسبعين ملّة، وإنّ هذه األموسبعين ملّةً ـ يعنی األهواء ـ کلّها فی الن

همانا يهود و نصارا در دين خود به هفتاد و دو فرقه پراكنـده و  «: 2»الّ واحدةً، وهی اجلماعةُإ
شـان در آتـش    شود، همـه  تقسيم شدند و اين امت به هفتاد و سه فرقه، پراكنده و تقسيم مي

  .»اند به جز يك فرقه و آن هم جماعت است جهنم
ما أنا عليه «: ي رسول خدا؟ فرمودآن فرقه كدام است ا: گفتند: در روايتي آمده است

  . »اي كه تابع سنتي هستند كه من و يارانم بر آن هستيم فرقه«: 3»وأصحابی
كننـدگان از هـر دو طـرف، اهـل      روشن نمود كه عموم اختالف صپس رسول خدا

  .اند جز اهل سنت و جماعت هالكت و جهنم
هـركس از شـما   : گويـد  چه قدر زيباست، آنجـا كـه مـي    صسخن عبداهللا بن مسعود

خواهد از سنت و روش كسي پيروي كند، پس بايد از سنت و روش كساني كه وفـات   مي
، صآنـان اصـحاب و يـاران محمـد    . اند پيروي كند، چون زنده از فتنه در امان نيست يافته

تـر، علـم و    تر و پاك هاي سالم امت اسالم، قلب هكساني كه از هم. برترين اين امت هستند

                                                
نجـا آمـده، از مصـادر تخـريج حـديث      آمده است، و آنچـه در اي » ثالثة«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

 .باشد كه همين خوب است مي

، »المسـند «همچنين احمد در . اين فرموده از طريق روايت معاويه است كه تخريج آن از پيش گذشت -2
و ديگران از طريق روايـت انـس بـن مالـك، آن را روايـت       3992: ؛ ابن ماجه به شماره145و  3/120

: »النـار  الجنـة، وثنتـان وسـبعون فـي     واحدة في«: عبارت اضافي آمده است اند و در اين روايت اين كرده
 .اين حديث، حسن است. »اند يك فرقه در بهشت و هفتاد و دو فرقه در آتش جهنم«

 .آن را آورده است ساز طريق روايت عبداهللا بن عمر 2641: ترمذي به شماره -3
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جمـاعتي كـه خداونـد، ايشـان را بـراي همراهـي       . و تكلف كمتري داشتند تر، دانش عميق
هـا و   پس فضـل و برتـري آنـان را بدانيـد و از سـنت     . پيامبرش و بر پا داشتن دينش برگزيد

توانيد به اخالق و دين و آيين آنـان متمسـك    هاي آنان پيروي كنيد و تا آنجا كه مي روش
  1.قيم و راه راست بودندو پايبند شويد، چون آنان بر هدايت مست

ما، جماعت، حـق و درسـت،    هو به عقيد«: طحاوي ي گفتهاين موضوع بعداً در ضمن 
  .شود بيشتر توضيح داده مي» عذاب است هو تفرق و پراكندگي، انحراف و ماي

***  
  »وحنب أهل العدل واألمانة، ونبغض أهل اجلور واخليانة«: قوله

  .»آيد داريم و از اهل ستم و خيانت بدمان مي اهل عدل و امانت را دوست«: ترجمه

  حب و دوست داشتن اهل عدل، از كمال ايمان است

ايـن امـر از كمـال ايمـان و كمـال عبوديـت اسـت، چـون عبـادت در           :شرح عبارت
پـس  . كمال و نهايت ذلـت و فروتنـي اسـت    هكمال و نهايت محبت و در بردارند هبردارند

و بنـدگان باايمـانش ناشـي از محبـت خداسـت هرچنـد       محبت فرستادگان و پيامبران خدا 
در واقع غير خدا به خاطر خـدا دوسـت   . محبتي كه براي خداست، مستحق غير خدا نيست

چـون محـب آنچـه را كـه محبـوبش      . شـود  شود و همراه خدا دوست داشته نمـي  داشته مي
آن را  دارد و آنچه را كـه محبـوبش دوسـت نـدارد او هـم      دوست دارد، او هم دوست مي

گيرد و  اش گرفته، او هم او را به دوستي مي كسي را كه محبوبش به دوستي. دوست ندارد
و محب بـه رضـاي   . دارد دارد، او هم آن فرد را دشمن مي  كسي را كه محبوبش دشمن مي

محبوبش به هر چه امر كند، او هـم بـدان   . شود محبوب، راضي و به خشم او، خشمگين مي

                                                
: آن را از طريقي سنيد روايت كرده كـه سـنيد گويـد    مانند» جامع بيان العلم و فضله«ابن عبدالبر در  -1

ابـونعيم در  : ... ابن مسـعود گفـت  : معتمربن سليمان، از سالم بن مسكين، از قتاده روايت كرده كه او گفت
 .اين سخن را با لفظي نزديك از گفته ابن عمر روايت كرده است 1/305، »الحلية«
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پـس او در هـر حـال، موافـق     . كنـد  هر چه نهي كند، او هم از آن نهـي مـي  كند و از  امر مي
  .محبوب خود است

شـدگان را دوسـت    كننـدگان و پـاك   خداوند متعال نيكوكاران و پرهيزكـاران و توبـه  
  .دارد، ما هم اينان را دوست داريم

جويان و مستكبرين را دوست ندارد، ما هم آنـان را دوسـت    خدا خيانتكاران و مفسده
  .آيد داريم و به خاطر موافقت با خداوند سبحان از آنان بدمان مين

ثالثٌ من کن فيه «: روايت شده كه آن حضرت فرمودند صاز پيامبر» صحيحين«در 
من کان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، ومن کان يحب املرء اليحبه إالّ : وجد حالوة اإليمان

سه «: 1»النار فر بعد أن أنقذه اهللا منه، کما يکره أن يلقی فیهللا، ومن کان يکره أن يرجع فی الک
كسـي كـه خـدا و    : كنـد  چيز هست كه در هر كس باشد، او شيريني ايمان را احسـاس مـي  

كسي كـه شخصـي را   . تر از هر چيز و هر كسي غير از آن دو باشد پيامبرش نزد او محبوب
آيـد كـه    كسي كه بدش مي. ستدوست دارد و اين دوست داشتن فقط به خاطر خداوند ا

آيـد   طور كـه بـدش مـي    به كفر برگردد پس از آنكه خداوند او را از آن نجات داده، همان
  .»كه به آتش دوزخ انداخته شود

پس محبت كامل، مستلزم موافقت با محبوب در آنچه كه او دوست دارد و آنچه كـه  
لزم موافقـت بـا محبـوب در    همچنـين مسـت  . باشد آيد، مي او دوست ندارد و از آن بدش مي

معلوم است كه هر كس خداوند را دوست دارد، پس بايد حتمـاً  . واليت و عداوت اوست
از دشمنان خدا بدش آيد و حتماً بايد جهاد و پيكار با دشمنان خدا كه خداوند ايـن جهـاد   

  : فرمايد و پيكار با آنان را دوست دارد، دوست بدارد؛ همچنان كه خداوند متعال مي

                                                
؛ 4033: ؛ ابن ماجه بـه شـماره  43: ؛ مسلم به شماره6941و  6041، 21، 16: هاي بخاري به شماره -1

، 248، 230، 174، 172، 3/103، »المسـند «؛ احمـد در  96و  8/94؛ نسـائي،  2626: ترمذي به شماره
؛ 283و  282، 281: هـاي  ، بـه شـماره  »اإليمـان «؛ ابن منـده در  1959: ؛ طيالسي به شماره288و  275

از  2/88و  1/27، »الحليـة «؛ و ابـونعيم در  2/199خ خود، ؛ خطيب بغدادي در تاري21: بغوي به شماره
 .اند طريق روايت انس بن مالك آن را روايت كرده
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� ¨β Î) ©! $# �=Ït ä† š Ï% ©!$# šχθè=ÏG≈s) ãƒ ’Îû  Ï&Î#‹Î6 y™ $y� |¹ Ο ßγ‾Ρ r(x. Ö≈uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ ö� ¨Β �     
  )4/ صف (

كننـد   همانا خداوند كساني را دوست دارد كـه در راه او صـف در صـف جهـاد مـي     «
  .»اند چنان كه گويي بنياني آهنين

ا وجود دارد، چون در ه حب و بغض به تناسب خصال خير و شرّي است كه در انسان
انسـان ســبب واليـت و دوســتي و سـبب عــداوت و دشـمني و ســبب حـب و بغــض جمــع      

. اي ديگر منفور و مبغوض اسـت  شود، پس چنين فردي از يك جنبه، محبوب و از جنبه مي
حكم انسان نزد خدا نيز چنين است، چون خداوند گاهي چيزي را از يـك جهـت دوسـت    

در آنچـه از   صدارد، همچنـان كـه پيـامبر    ي ديگر ناپسند مـي دارد و همان چيز را از جهت
ما ترددت فی شیء أنا فاعله ترددی عـن قـبض   «: فرمايد كند، مي پروردگارش روايت مي

در هـيچ كـاري كـه    «: 1»نفس عبدی املؤمن، يکره املوت، وأنا أکره مساءته، وال بد له منـه 
ام، چـون مـن    وست ندارد، ترديد نكـرده باايمانم كه مرگ را د هام مثل قبض جان بند كرده

  .»اما او به ناچار بايد قبض روح شود. دارد دارم آنچه را كه او ناپسند مي ناپسند مي
كنـد، چـون ترديـد     مـؤمن ترديـد مـي    هخداوند بيان كـرده كـه او در قـبض روح بنـد    

 باايمـانش دوسـت   هتعارض دو اراده است، و خداوند سبحان دوست دارد آنچه را كه بنـد 
مـؤمن از مـرگ    هبنـد . آيـد  باايمانش از آن بدش مـي  هآيد از آنچه كه بند دارد و بدش مي

و مـن  «: »وأنا أكره مسـاءته «: طور كه فرموده آيد همان آيد و خدا هم از آن بدش مي بدش مي
، و از آن طرف خداوند سبحان مـرگ او را  »آيد آيد از آنچه كه او از آن بدش مي بدم مي

خواهد اين تقدير تحقق يابـد؛ از ايـن رو آن را تـردد ناميـده      وده و خدا ميمقرر و تقدير نم

                                                
 .نيست »والبد له منه«در حديث، عبارت . تخريج آن قبالً ذكر شد -1



  هشرح عقيده طحاوي  830
 

سپس بيان كرده كه ناچار بايد مرگ او وقوع يابد، چون ايـن كـار منجـر بـه چيـزي      . است
  1.تر است باايمانش محبوب هشود كه از بند مي

***  
  »اهللا أعلم فيما اشتبه علينا علمه: ونقول«: قوله

  .»داوند نسبت به آنچه كه علم آن بر ما مشتبه شده، داناتر استخ: گوييم مي«: ترجمه
  كنيم هر چيزي كه علم آن بر ما مشتبه گردد، آن را به خدا واگذار مي

آورده شد كه هيچ كس در دينش سالم نيست  :قبالً سخن طحاوي :شرح عبارت
بـه عـالم    شده، و علم آنچه را كه بـر او مشـتبه شـده    صمگر كسي كه تسليم خدا و پيامبر

  .آن، واگذار كند
هر كس بدون علم و آگاهي سخن گويد، از هـواي نفـس خـويش پيـروي كـرده، و      

  : فرمايد خداوند متعال مي
�   ô tΒuρ ‘≅ |Êr& Ç£ϑÏΒ yì t7©? $# çµ1uθ yδ Î�ö� tó Î/ “W‰ èδ š∅ ÏiΒ «!   )50/ قصص (   �  #$
  »ود پيروي كند؟تر از آن كه به غير از هدايت خدا از هواي نفس خ و كيست گمراه«

  : فرمايد در جاي ديگري مي
�   zÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ãΑÏ‰≈pgä† ’Îû «!$# Î�ö�tóÎ/ 5Οù=Ïã ßìÎ6®Ktƒuρ ¨≅à2 9≈sÜø‹x© 7‰ƒÌ�̈Β 

2
  ∩⊂∪ |=ÏGä. Ïµø‹n=tã 

…çµ‾Ρr& tΒ çνāωuθs? …çµ‾Ρr'sù …ã&—#ÅÒãƒ ÏµƒÏ‰öκu‰uρ 4’n<Î) É>#x‹tã Î��Ïè¡¡9$#   �  ) 4-3/ حج(  

                                                
، »فـتح البـاري  «؛ و 349-348، صـص  »العلـوم و الحكـم   جـامع «؛ 135-18/129، »الفتـاوي «به  -1

 .ه كنيدمراجع 11/345-346

معنايش ايـن  . مريد به معناي مارد است، و او كسي است كه از اطاعت خارج شده است: زجاج گويد -2
وقتـي سركشـي   » مرد الرجل يمرد مردوداً«: شود گفته مي. است كه او در شر و بدي سركشي نموده است

به انساني كـه  . ه استاصل آن در لغت، از نرم گرديدن يك چيز آمد. شود نمايد و از اطاعت خارج مي مي
، »شـجرة مـرداء  «هاي آن افتاده،  همچنين به درختي كه برگ. شود گفته مي »أمرد«اش بي مو باشد،  چهره

 .204-2/203زادالمسير، : نگا. شود گفته مي» صخرة مرداء«و به صخرة نرم، 
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كننـد و از هـر شـيطان     خـدا بـدون هـيچ دانشـي مجادلـه مـي       هخي از مردم دربارو بر«
مقرر شده كه هر كس او را بـه دوسـتي بگيـرد،    ) شيطان(بر وي . نمايند سركشي پيروي مي

  »ترديد او را گمراه كند و به عذاب آتش بكشاند بي
  :فرمايد همچنين مي

� š Ï%©! $# tβθ ä9Ï‰≈pg ä† þ’ Îû ÏM≈tƒ# u «! $# Î�ö� tó Î/ ?≈sÜ ù=ß™ öΝßγ9s? r& ( u�ã9 Ÿ2 $¹Gø)tΒ y‰ΖÏã «!$# y‰ΖÏãuρ 

t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u 4 š� Ï9≡x‹x. ßì t7ôÜ tƒ ª! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 É=ù=s% 9� Éi9 s3tFãΒ 9‘$ ¬6y_  �   ) 35/ غافر(  
كننـد،   آنكه حجتي برايشان آمده باشـد، مجادلـه مـي    آيات خدا بي هكساني كه دربار«

ايـن گونـه خـدا بـر دل هـر متكبـر       . ر پيشگاه خدا و نزد مؤمنان استدشمني بزرگي د هماي
  .»نهد زورگويي مهر مي

  :فرمايد در جاي ديگر مي
�  ö≅ è% $yϑ‾Ρ Î) tΠ§� ym }‘ În/ u‘ |·Ïm≡uθx� ø9 $# $ tΒ t�yγsß $ pκ÷] ÏΒ $ tΒuρ zsÜ t/ zΝøOM}$# uρ z øöt7ø9 $# uρ Î�ö�tó Î/ Èd,y⇔ ø9 $# 

βr& uρ (#θä. Î� ô³è@ «! $$ Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑ Íi”t∴ ãƒ  Ïµ Î/ $YΖ≈sÜ ù=ß™ βr& uρ (#θä9θ à)s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ çΗs> ÷è s?   �   ) اعراف
 /33(  

پروردگـار مـن تنهـا زشـتكاري را، چـه آشـكار و چـه پنهـان، و گناهكـاري و          : بگو«
خواهي به ناحق را حرام كرده و اينكه چيزي را شـريك خـدا قـرار دهيـد كـه دليلـي        زياده
  .»دانيد به خدا نسبت دهيد رده است و يا چيزي را كه نميآن نازل نك هدربار

دانـد بـه خـدا برگردانـد؛      خداوند، پيامبرش را امـر كـرده كـه علـم آنچـه را كـه نمـي       
  :فرمايد مي

� È≅ è% ª! $# ãΝn=÷æ r& $ yϑÎ/ (#θ èVÎ6s9 ( …çµ s9 Ü=ø‹xî ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ �  ) 26/ كهف(  
هـا و زمـين ويـژه     غيـب آسـمان  . تر اسـت  ند، آگاهخدا به مدتي كه درنگ كرد: بگو«
  .»اوست

  :فرمايد در جاي ديگري مي
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� ≅ è% þ’ În1 §‘ ãΝn=÷æ r&   ΝÍκÌE £‰ Ïè Î/ �  ) 22/ كهف(  
  .»تر است پروردگارم به تعداد آنها آگاه: بگو«

اهللا أعلـم مبـا   «: كه راجع به كودكان مشركان از وي سؤال شد، فرمـود  صو پيامبر
  . »تر است كردند، آگاه خدا نسبت به آنچه كه مي«: 1»کانوا عاملين
ــر ــت سو عم ــد : گف ــتهم كني ــن م ــر را در دي ــدل  . رأي و نظ ــرا در روز ابوجن ــر م اگ

كـردم،   را بـه رأي خـود رد مـي    صشدي كه من دستور رسول خـدا  ديدي، متوجه مي مي
 كـردم و ايـن كـار در روز    كـردم و از هـيچ تالشـي دريـغ نمـي      پس در اين كار اجتهاد مي

ــود و آن ــدل ب ــا در حــال نوشــتن پيمــان  ابوجن ــد ه ــه بودن ــامبر. نام ــويس صپي ــود بن : فرم

»ijk« .بـه نـام تـو    «: »بامسک اللـهم « بنويس: ابو جندل گفت
راضي شد و اين را نوشت امـا ايـن را نپـذيرفتم و از آن     صپس رسول خدا. »!پروردگارا

! اي عمـر «: 2»د رضيت وتأبیيا عمر، ترانی ق«: فرمود صآنگاه رسول خدا. امتناع ورزيدم
  !؟»ورزي ام اما تو راضي نيستي و امتناع مي بيني كه راضي مرا مي

                                                
احمـد در  ؛ 2/58؛ نسـائي،  2659: ؛ مسلم بـه شـماره  6600و  6599، 1384: هاي بخاري به شماره -1
؛ 2382: ؛ طيالسي بـه شـماره  1113و  111: هاي ؛ حميدي به شماره518و  471، 393، 266، »المسند«

. انـد  از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 83: ؛ و بغوي به شماره9/341خطيب بغدادي در تاريخ خود، 
؛ 2/59؛ نسائي، 4711: ه؛ ابوداود به شمار2260: ؛ مسلم به شماره6597و  1383: هاي بخاري به شماره

از طريق روايت ابـن عبـاس    12448: ، به شماره»الكبير المعجم«؛ و طبراني در 2624: طيالسي به شماره
 .اند آن را روايت كرده

از  6/46، »اإلحكام في أصـول األحكـام  «؛ و ابن حزم در 82: به شماره» المعجم الكبير«طبراني در  -2
يونس بن عبيداهللا عميري بـراي  : بن عبدالعزيز گويد اند كه علي ايت كردهطريق علي بن عبدالعزيز آن را رو

مبارك بن فضاله، از عبيداهللا بن عمر، از نافع، از ابن عمر، از عمر براي ما اين فرمـوده  : ما نقل كرد و گفت
بوجنـدل،  همانا خودم را ديدم كـه در روز ا . رأي و اظهارنظر در دين را متهم كنيد! اي مردم«: را نقل كرد

به خدا من در راه حق از هيچ تالش و كوششـي  . را رد كردم صبا رأي اجتهاد خودم دستور رسول خدا
: بنويسـيد «: فرمود صپيامبر. نامه بود و اهل مكه پيمان صدر آن روز ميان رسول خدا. دريغ نورزيدم

ايـم، امـا تـو     گويي تصديق كرده بيني كه ما تو را در آنچه مي مي: اهل مكه گفتند. »اهللا الرحمن الرحيم بسم
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ريـزي كـرده    سنت، آن است كه خـدا و پيـامبرش آن را پايـه   : گفت سهمچنين عمر
خطـاي رأي را سـنتي بـراي امـت اسـالم      . باشند و به عنوان روش و سنت قـرار داده باشـند  

  1.قلمداد نكنيد
دهد و كـدامين آسـمان بـر سـر      كدامين زمين مرا جاي مي: گويد مي سابوبكر صديق

دانـم،   اي از كتاب خدا، به رأي خـودم يـا بـه چيـزي كـه نمـي       كند اگر در آيه من سايه مي
  1.چيزي بگويم

                                                                                                                     
 صبه اين راضي شد و من امتناع كردم تا اينكه رسول خـدا  صرسول خدا. نويسي مي» باسمك اللهم«

كنـي و ناراضـي    ام ولي تو امتنـاع مـي   بيني كه من راضي مي«: »تراني أرضي، وتأبي أنت؟«: به من گفت
اند به جز مبـارك بـن فضـاله كـه      ث، ثقهراويان اين حدي. من هم راضي شدم: آنگاه عمر گفت. »هستي؟

آن را آورده و  1/179» المجمـع «هيثمـي در  . آورده اسـت » عنعن«مدّلس است و روايت را به صورت 
. اند هرچنـد مبـارك بـن فضـاله در ميـان آنـان هسـت        ابويعلي آن را روايت كرده و راويانش ثقه: گويد

از يحيي بن سعيد، از عبيداهللا آن را روايـت كـرده   از طريق محمدبن مثني،  1813: همچنين بزار به شماره
» ...رأي و اظهارنظر در دين را مـتهم كنيـد   «: نافع از ابن عمر به من خبر داد كه او گفت: كه عبيداهللا گويد
ميان خود و اهـل مكـه    صرسول خدا: او ماجراي حديبيه را نقل كرد تا آنجا كه گفت: بزار گويد، گويم

ديـديم تـو را    اگـر آن را مـي  : آنان گفتند. »اهللا الرحمن الرحيم بنويس بسم«: فرمود اي نوشت و نامه پيمان
راضـي شـد و مـن     صپـس رسـول خـدا   : عمـر گويـد  . »باسمك اللهم«كرديم، اما بنويس  تصديق مي

! اي عمـر «: »يا عمر، تراني قد رضيت، وتأبي أنت«: به من گفت صخودداري كردم، تا جايي كه پيامبر
  .پس من راضي شدم: عمر گفت! »كني ام ولي تو امتناع و خودداري مي راضي بيني كه من مي

وجـود   2732و  2731: هـاي  به شماره» الصحيح«اين حديث به صورت طوالني در : هيثمي گويد، گويم
؛ 346-5/345، »فتح البـاري «: نگا. نديدم »يا عمر تراني قد رضيت وتأبي أنت«دارد و در آن، عبارت 

از ) 95) (1785: (؛ و مسلم به شـماره 4189: بخاري در صحيح خود به شماره. 1784: هو مسلم به شمار
وقتي سهل بن حنيف از صفين آمد، ما پيش او رفتيم تـا از  : اند كه ابووائل گفت طريق ابووائل روايت كرده

در روز رأي و اظهار نظر را متهم كنيـد، چـون خـودم را    : او خبر و اطالع جنگ را دريافت كنيم، او گفت
 .كردم را رد كنم اين كار را مي صتوانستم دستور پيامبر ابوجندل ديدم و اگر مي

آن را از طريق ابن وهب، از ابن لهيعه از عبيداهللا بن جعفر از عمـر آن را روايـت    2/136ابن عبدالبر،  -1
 .كرده است
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حمـادبن زيـد، از   : گفته كه عارم بـراي مـا نقـل كـرد و گفـت     2حسن بن علي حلواني
هيچ كس به نسبت : قل كرد كه ابن سيرين گفتسعيدبن ابي صدقه از ابن سيرين براي ما ن
دانست نداشت و پس از ابوبكر هيچ كس از عمـر   ابوبكر هيبت و ترس نسبت به آنچه نمي

اي بـرايش   ابـوبكر وقتـي، مسـأله   . دانست، نداشت هيبت و ترس بيشتري نسبت به آنچه نمي
يافـت، بـه    نمـي آمد و اصل و دليلي براي آن در قرآن و اثـري در سـنت بـراي آن     پيش مي

ايـن رأي مـن اسـت، اگـر درسـت بـود، از       : گفـت  كرد، سپس مي رأي خويش اجتهاد مي
جانب خداست و اگر خطا بود، از خودم است و نسـبت بـه آن از خداونـد طلـب آمـرزش      

  .نمايم مي
***  

  »األثر ونری املسح علی اخلفّين، فی السفر واحلضر، کما جاء فی«: قوله
طـور كـه در سـنت     ها در سفر و حضر هستيم همـان  سح بر موزهو ما قائل به م«: ترجمه
  .»آمده است

  ها در سفر و حضر مسح بر موزه

هـا و شسـتن پاهـا بـه حـد       راجع به مسح بر موزه صسنت رسول خدا :شرح عبارت
: شـود  به آنـان گفتـه مـي   . كنند ها با اين سنت متواتر مخالفت مي رافضي. تواتر رسيده است

اند و  چه به صورت قولي و چه به صورت فعلي نقل كرده صپيامبر كساني كه وضو را از

                                                                                                                     
برة ازدي آن را روايـت كـرده   از دو طريق از ابومعمر عبداهللا بن سخ 79و  78: هاي طبراني به شماره -1

ابومعمر تابعي ثقه اسـت فقـط روايـتش از ابـوبكر،     . اش را ذكر كرد گفته... ابوبكر گفت : كه ابومعمر گفت
همچنين ابوعبيد قاسم بن سالم از طريق ابراهيم تيمي آن را روايت كرده كه ابوبكر گفـت  . باشد مرسل مي

 .و تخريج آن از پيش گذشتاين روايت از اين طريق نيز منقطع است، ... 

او امام و حافظ و راستگو، ابومحمد حسن بن علي بن محمد، هذلي ريحـاني، خـالل، همسـايه مكـه      -2
آمـده   11/398، »سير أعالم النـبالء «شرح حالش در كتاب . هجري وفات يافت 242وي به سال . است
انـد فقـط    ديگر راويان سند ثقه. باشد عارم، همانا حافظ ثقه و ثابت دل، محمدبن فضل سدوسي مي. است

 .باشد، چون ابن سيرين، ابوبكر و عمر را نديده است اين روايت، منقطع مي
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انـد و آن   وضـو گرفتـه   صيـاد گرفتـه و در زمـان پيـامبر     صكساني كه وضو را از پيامبر
وضـو را بـه    هحضرت آن را ديده و وضويشان را تأييد كرده است، و كساني كه ايـن شـيو  

ز كساني بوده كه لفظ اين آيه را نقـل  اند، تعدادشان بيشتر ا هاي بعد از خود نقل كرده نسل
گرفتند و مسـلمانان وضـو را    وضو مي ص؛ چون تمامي مسلمانان در زمان پيامبر1اند كرده

گرفتند، چون اين كار در زمان جاهليت نزد آنان شـناخته شـده    فقط از آن حضرت ياد مي
را در حال  صداند پيامبر و عرف نبود، و آنان دفعات زيادي كه مقدارش را فقط خدا مي

انـد حتـي از    اند و شستن پاها را از او در احاديث خيلي زيادي ذكر كرده وضو گرفتن ديده
انـد كـه ايشـان     روايـت كـرده   صهاي صحيح و غيـر آن از پيـامبر   چندين طريق در كتاب

واي از آتـش جهـنم بـراي كسـاني كـه      « 2:»ويلٌ لألعقاب وبطون األقدام من النار«: فرمـود 
  .»شويند ف پاها را هنگام وضو نميپشت پاها و ك

                                                
منظور اين نيست كه ناقالن قرآن ـ از جمله آيه شريفه راجع بـه وضـو ـ كمتـر از نـاقالن مسـح بـر          -1

هاي تـأليف شـده،    ر كتابها و شستن پاهاست، بلكه منظور تنها اين است كه كساني از صحابه كه د موزه
ها و شستن پاها را به صورت قـولي   اند كمتر از كساني است كه مسح بر موزه نص اين آيه را روايت كرده

 .اند و عملي نقل كرده

؛ و 1/95؛ دارقطنـي،  1/38؛ طحـاوي،  163: ؛ ابن خزيمـه بـه شـماره   4/191احمد در مسند خود،  -2
حارث بن جزء زبيدي، حديث فوق را بـه طـور كامـل روايـت      از طريق روايت عبداهللا بن 1/70بيهقي، 

؛ ابـوداود  241: ؛ مسلم به شـماره 163و  96، 60: هاي بخاري به شماره. اند، و سند آن صحيح است كرده
؛ 1/77؛ نسـائي،  226و  211، 205، 201، 2/193؛ احمد در مسند خود، 1/179؛ دارمي، 97به شماره 

؛ و 1056: ؛ ابن حبان بـه شـماره  6/134؛ طبري، 1/68؛ بيهقي، 1/38، »اآلثار شرح معاني«طحاوي در 
وبطـون  «از طريق روايت عبداهللا بن عمـرو آن را بـدون عبـارت     166و  161: هاي ابن خزيمه به شماره

: ؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    242: ؛ مسلم به شماره165: همچنين بخاري به شماره. اند روايت كرده »األقدام
؛ 41: ؛ ترمذي به شماره498و  467، 430، 409، 407، 406، 389، 2/284خود،  ؛ احمد در مسند453

 11504و  11497: هـاي  ؛ و طبري به شماره1089: ؛ ابن حبان به شماره1/38؛ طحاوي، 1/77نسائي، 
و  192، 6/112؛ احمد در مسـند خـود،   240: مسلم به شماره. اند آن را از طريق روايت ابوهريره آورده

؛ 1/33؛ شـافعي،  161: ؛ حميـدي بـه شـماره   1552: ؛ طيالسي به شماره451: اجه به شماره؛ ابن م258
؛ 1/215، »معرفـة السـنن و اآلثـار   «، و در 1/69، »السـنن «؛ بيهقي در 1/38؛ طحاوي، 1/95دارقطني، 
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پا زحمت اسـت و طبيعـت و    هبا وجودي كه اگر مسح پشت پا فرض باشد، شستن هم
طور كه طبيعت و سرشت انسـاني بـه سـوي طلـب      خواند همان سرشت انساني بدان فرا نمي

پس اگر ايجاد رخنـه و نقـص در متـواتر بـودن كيفيـت وضـو       . خواند رياست و مال فرا مي
  .وضو بيشتر جايز بود هبود، قطعاً اين امر در نقل لفظ آي جايز مي

اي كه دروغ و خطـا در   وضو از طريق تواتر ثابت شده به گونه هلفظ آي: و اگر بگويند
تـر   تـر و كامـل   آن ممكن نيسـت، پـس ثبـوت تـواتر در نقـل وضـو از آن حضـرت، اولـي        

ه هـيچ مخـالفتي نـدارد؛ زيـرا     باشد، و لفظ آيه با آنچه از سنت به طريق تواتر ثابت شـد  مي
شود و منظور از آن اصابت و تماس اسـت، همچنـين گـاهي     طور كه اطالق مي مسح همان
همچنـان كـه    1.باشـد  مـي ) يعنـي شسـتن  (شود و منظور از آن جاري ساختن آب  اطالق مي
اي  در آيـه وضـو هـم نكتـه    . »براي نماز وضو گـرفتم «: »متسحت للصالة« 2:گويد عرب مي

دهد منظور از مسح پاها، آن مسـحي نيسـت كـه در مقابـل شسـتن قـرار        شان ميهست كه ن
                                                                                                                     

آن  1060: ؛ و ابن حبان به شـماره 11509و  11508، 11507، 11506، 11505: هاي طبري به شماره
: هـاي  ؛ طبـري بـه شـماره   3/316همچنين احمد در مسند خـود،  . اند يق روايت عايشه ذكر كردهرا از طر
از طريق روايت جابر، و احمد در مسند  1/38؛ و طحاوي، 454: ؛ ابن ماجه به شماره11518و  11511

 .اند از طريق روايت معيقيب آن را روايت كرده 5/425و  3/426خود، 

، مشترك اسـت كـه هـم بـه     »مسح«لفظ : گويد مي 6/92، »حكام القرآنالجامع أل«قرطبي در كتاب  -1
ازهري به ما خبر داد كه ابوبكر محمدبن عثمـان  : هروي گويد. باشد و هم به معناي شستن معناي مسح مي

مسـح در كـالم   : بن سعيد دارمي، از ابوحاتم، از ابوزيد انصاري به ما خبر داد كه ابوزيـد انصـاري گفـت   
از همين رو به مردي كه وضو گرفته و اعضايش را شسـته،  . باشد شستن و خود مسح مي عرب، به معناي

، هرگاه خداوند تو را از گناهان بشـويد و  »مسح اهللا ما بك«: شود و گفته مي. »قد تمسح«: شود گفته مي
اسـت، پـس گفتـه    » شسـتن «پس وقتي كه از طريق نقل از عرب ثابت شده كه مسح به معناي . پاك كند

، شستن دست است، و اين هم به خـاطر  »برؤوسكم«مراد از قرائت كسر در عبارت : گويند اني كه ميكس
قرائت نصب در عبارت مذكور، و به خاطر احاديث ثابت و صحيح راجع به شستن پاها و شسـتن دسـت   

و تهديد بر ترك شستن پاها در احاديث صـحيح زيـادي كـه ائمـه آن را اخـراج      .  مي باشد، راجح است
 .اند، آمده است كرده

 .ساقط شده است) ب(اين عبارت از نسخه خطي  -2
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گيـرد، چـون خداونـد     گيرد، بلكه منظور از آن، مسحي است كه شستن را هم در بر مي مي
طـور   ؛ همان)ها تا قوزك(» الی الکعاب«و نفرموده ) تا قوزك پاها( »إلی الکعبين«: فرموده

دهـد كـه    اين نشان مي). ها تا آرنج( »إلی املرافق«: تها فرموده اس كه راجع به شستن دست
گونه كه در هر دست، يك آرنج هست، بلكه در هر پا دو  در هر پا، يك قوزك نيست آن

پس خداوند متعال به مسح پاها تا دو استخوان برآمده امر كرده كـه  . تا قوزك وجود دارد
نمايد، فقط  ناي خاص را ميباشد، چون كسي كه مسح به آن مع اين مسح، همان شستن مي

كند و اينكه قوزك پاها در آيه ذكر شده، هدف و مقصـودي اسـت    پشت پاها را مسح مي
پس ادعايشان مبني بر اينكه آنچه فرض است، مسح دو پاها تا . كند كه گفته آنان را رد مي

باشـد، بـه    دو قوزكي كه محل جمع شدن ساق پا و خود پا در مفصل مشـترك اسـت، مـي   
  .باشد قرآن و سنت مردود مي هلوسي

و قرائـت   »أرجلكـم «قرائت منصوب بودن عبـارت  1:در اين آيه دو قرائت مشهور است
چگونگي اين دو اعراب در جـاي خـود    هتوجيه و توضيح دربار. مكسور بودن اين عبارت

قرائت نصـب، در وجـود شسـتن پاهـا     . گنجد به تفصيل و مشروح بيان شده و در اينجا نمي
؛ زيرا عطف بر چيزي زماني اسـت كـه معنـاي معطـوف و معطـوف عليـه يكـي        نص است

  :باشد؛ مانند اين گفته شاعر
  ٢فلسنا باجلبال و ال احلديدا

                                                
اند و ابن كثير و ابـوعمرو و حمـزه و    با نصب خوانده» وأرجَلكم«نافع و ابن عامر و كسائي و حفص،  -1

، »زادالمسـير «؛ 223-221، صـفحات  »حجـة القـراءات  «: نگـا . انـد  با كسره خوانده »وأرجلكم«ابوبكر، 
 .407-406، صص »الكشف عن وجوه القراءات« ؛ و2/301-302

  :مصراع دوم بيت شعري است كه مصراع اول آن، چنين است -2
  »معاوِي إّننا بشرٌ فأسجع«
  .»معاويه ما بشريم پس نيكوروي باش«

» الجبـال «عطف شده اسـت كـه   ) جار و مجرور(» بالجبال«است كه بر عبارت » حديدا«شاهد آن، گفته 
، »الخزانة«بغدادي در . آن را آورده است 1/34همچنين سيبويه، . باشد ء هم زائده ميخبر ليس است و با

مبرد نظر سيبويه را كه اين بيت شعر را براي عطف منصوب بر مجـرور نقـل كـرده، رد    : گويد مي 2/260
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. انـد  از وي پيروي نموده 207، ص »التصحيف«نموده و جماعتي از علما همچون عسكري صاحب كتاب 

ها در آوردن شعر و نقل آن به عنوان شـاهدي بـراي رأي خودشـان، ايـن      از جمله اشتباهات نحوي: د گويدمبر
شعري است كه از سيبويه روايت شده كه وي هنگام عطف اسم منصوب بـر اسـم مكسـور بـدان اسـتناد كـرده       

جـزو قصـيده مشـهوري    آورد، چون اين بيـت شـعر    او به اشتباه اين بيت شعر را براي اثبات نظر خود مي. است
  :دنباله آن، به قرار ذيل است. اش مكسور است و اين بيت، بيت اول اين قصيده است است كه همه

    فهبنا أمةً ذهبت ضياعاً  
  يزيد أميرها وأبويزيد                 

  .»افزايند امتي كه فرمانده و پدر يزيد به نابودي آن مي. امتي را كه نابود شده به ما ببخش«
    كلتم أرضنا فجردتموهاأ  

  فهل من قائم أو من حصيد                 
آيا محصول يـا خرمنـي از آن   . سرزمين ما را خورديد و آن را از همه نعمتها و محصوالت خالي كرديد«

  »مانده است؟
    الخلود إذا هلكنا أتطمع في  

  وليس لنا وال لك من خلود                
  .»مانيم نه ما و نه تو جاودان نمي. يد، باز اميد جاودانگي داريآيا وقتي ما را نابود كرد

    ذروا خون الخالفة واستقيموا  
  وتأميراألراذل والعبيد                

  .»خيانت خالفت و امارت بر اراذل و اوباش و بردگان را كنار گذاشته و بر راه راست ثابت قدم باشيد«
    وأعطونا السوية ال تزركم  

  جنود مردفات بالجنود                
  .»برابري و عدالت را به ما بدهيد تا سربازان و لشكريان پشت سر هم با شما برخورد نكنند«

او در ضـمن يـك وفـد خـدمت     . باشـد  اين شعر از آن عقيبه بن هبيره اسدي، شاعر زمان جاهليت و اسالم مي
معاويـه او را صـدا زد   . يه داد كه ابيات فوق در آن بـود اي را براي معاو معاويه رضي اهللا عنه حاضر شد و نوشته

آنگاه كه مردمان به تو خيانت كردند من بـه تـو   : چه چيز باعث شد كه بر من جرأت كني؟ او گفت: و به او گفت
به نظر مـن تـو   : معاويه گفت. خيرخواهي نمودم و آنگاه كه مردمان تو را تكذيب كردند، من تو را تصديق نمودم

سـمط  «؛ 371و  4/112و  2/238، »المقتضـب «: نگـا . ستي، آنگاه حـاجتش را بـرآورده سـاخت   راستگو ه
؛ 4/9و  2/109، اثر ابـن يعـيش،   »شرح المفصل«؛ 199- 1/198، »الشعر و الشعراء«؛ 149- 1/148، »الآللي

 .55- 7/53، »شرح شواهد المغني«و 
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  »ما كوه و آهن نيستيم«
نيست، بلكه بـاء را آورده   »مسحت رأسي ورجلي«به معناي  »مسحت برأسي ورجلي«عبارت 

ان تمـاس دادن مقـداري از آب بـا سـر     كه معناي زايدي دارد و آن هم مسح مجرد كه هم
سـنت  . عطـف شـود  » أيـديکم «بـر   »أرجلکم«بنابراين فقط اين مانده كـه  . باشد است، مي

كنـد، چـون    انـد را رد مـي   متواتر هم آنچه كه برخي از مردمان از ظـاهر قـرآن فهـم كـرده    
سلمي لفظ و معناي قرآن را براي مردم تبيين كردند همچنان كه ابوعبدالرحمن  صپيامبر

  1:گويد مي
كردند، يعني عثمان بن عفان، عبداهللا بن مسـعود   كساني كه قرآن را براي ما قرائت مي

گرفتنـد از آن   را يـاد مـي   صو ديگران براي ما نقل كردند كه آنان وقتي ده آيه از پيـامبر 
  2.گرفتند كردند تا معناي آن را ياد مي عبور نمي

كـم مصـرف كـردن آب در پاهـا، چـون       در ذكر مسح در پاها هشداري اسـت بـراي  
معروفـي اسـت و در    هاين مسأله، مسـأل . روي در شستن پاها به طور عادي وجود دارد زياده
  .هاي فقهي از آن سخن به ميان آمده است كتاب

***  

                                                
در زمـان  . مدار علم، از فرزنـدان صـحابه اسـت   او عبداهللا بن حبيب بن ربيعة كوفي، قاري كوفه، امام و پرچ - 1

وي بـه  . قرائت را از عثمان و علي و زيد و ابي بن كعب و ابن مسعود فـرا گرفـت  . به دنيا آمد صحيات پيامبر
 .آمده است 97، شماره 4، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالش در كتاب . هجري از دنيا رفت 73سال 

كسـاني  : يت جابر، از عطاء، از ابوعبدالرحمن سلمي روايت كرده كه او گفـت از طريق روا 82: طبري به شماره -2
اينـان  . گرفتنـد  قرائت قرآن را ياد مـي  صكردند براي ما نقل كردند كه آنان از پيامبر كه قرآن را براي ما قرائت مي

و عمـل را بـا هـم يـاد     پس قـرآن  . كردند داشتند تا به آن ده آيه عمل مي گرفتند، دست نگه مي وقتي ده آيه ياد مي
. انـد  اند فقط جرير از كساني است كه پس از اختالط در روايت از عطاء روايت كـرده  راويان اين روايت، ثقه. گرفتيم

اعمـش، از شـقيق، از ابـن مسـعود     : از طريق حسين بن واقد روايت كرده كه او گفت 81: همچنين طبري به شماره
كرد تا اينكـه معـاني آنهـا     گرفت، از آن عبور نمي ز ما وقتي ده آيه را ياد ميهر فردي ا: براي ما نقل كرد كه او گفت

 .كند اين سند حسن است كه روايت قبل را قوي مي. گرفت و عمل به آنها را ياد مي
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واحلج واجلهاد ماضيان مع أولی األمر من املسلمين، برهم وفاجرهم إلی قيام «: قوله
  .»ال ينقضهماالساعة، اليبطلهما شیء و

حج و جهاد همراه فرماندهان و كارداران مسلمانان اعم از نيكوكار «: ترجمه

و بدكارشان تا برپايي قيامت، مقرر و فرض است و چيزي آن دو را باطل و 

  .»كند نقض نمي

  حج و جهاد تا برپايي قيامت، مقرر و فرض هستند

كنـد، چـون آنـان     اره مـي ها اشـ  طحاوي با اين عبارت به رد بر رافضي :شرح عبارت
خارج شـود و   صجهاد در راه خدا وجود ندارد تا اينكه رضا از خاندان محمد: گويند مي

  .كسي از آسمان ندا سر دهد كه از وي پيروي كنيد
. بطالن اين گفته آشكارتر از آن است كه با دليلي جهت رد و ابطال آن استدالل كرد

ايـن شـرط بـدون دليـل و برهـان      . بايد معصوم باشـد اند كه او  آنان براي امام شرط گذاشته
از : از عوف بن مالك اشـجعي روايـت اسـت كـه او گويـد     » صحيح مسلم«است؛ بلكه در 

خيار أئمتکم الذين حتبوم ويحبونکم، وتصلّون عليهم «: فرمود شنيدم كه مي صرسول خدا
: قـال . »م ويلعنونکمويصلّون عليکم، وشرار أئمتکم الذين تبغضوم ويبغضونکم، وتلعنو

ال، ما أقاموا فيکم الصالة، إال من ولی عليه «: اهللا، أفال ننابذهم عند ذلک؟ قال يا رسول :1قلنا
 2:»والٍ، فرآه يأتی شيئاً من معصية اهللا، فليکره ما يأتی من معصية اهللا، وال ينزعن يداً من طاعته

ان را دوست داريد و آنـان هـم شـما را    بهترين امامان و پيشوايان شما كساني هستند كه آن«
كننـد و   كنيد و آنان هم براي شـما دعـاي خيـر مـي     دوست دارند، براي آنان دعاي خير مي

آيد و آنان هم از شما بدشـان   اند كه از آنان بدتان مي بدترين امامان و پيشوايان شما كساني
عوف بن مالك اشـجعي  . »دكنن كنيد و آنان هم شما را نفرين مي آيد، آنان را نفرين مي مي

نـه،  «: فرمـود  صپس آيا آن موقع آنان را رها نكنيم؟ پيـامبر ! اي رسول خدا: گفتم: گويد

                                                
 .آمده است» قلت«، )ب(در نسخه خطي  -1

 .تخريج آن از پيش گذشت -2
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آگـاه باشـيد هـر كـس     . دارند آنـان را رهـا نكنيـد    مادام كه در ميان شما نماز را بر پاي مي
سرپرستي امـور شـما را بـه عهـده گرفـت و معصـيت و نافرمـاني خـدا را مرتكـب شـد، از           

  .»صيت و نافرماني خدا توسط او بدش آيد ولي دست از اطاعت وي برنداردمع
نفرمـود كـه    صهاي اين حديث در مبحث امامت آورده شد و پيامبر برخي از نمونه

ها زيانكارترين مردمان در اين قضيه هستند، چـون   رافضي. واجب است امام، معصوم باشد
انـد؛ امـامي    خبري از وي نيسـت قـرار داده  آنان امام معصوم را امام معدوم و كسي كه هيچ 

كننـد كـه امـام مـورد انتظـار،       كه در دين و دنيا نفعي به حالشان ندارد؛ چون آنان ادعا مـي 
هجري يا نزديـك   260كسي كه به گمان آنان در سال  1باشد؛ محمدبن حسن عسكري مي

آوردند تا  ـ را مي  به اين سال، داخل سرداب در سامرا شد، و آنجا چهارپايي ـ استر يا اسب 
موقع خروج سوار آن شود و آنجا در اوقـات معينـي كسـي را بـراي نـدا دادن امـام جهـت        

و . اي موالي ما خارج شـو ! اي موالي ما خارج شو: كردند تا ندا سر دهد خروج مأمور مي
كشند و آنجا كسـي نيسـت كـه امـام بـا آنـان بجنگـد و ديگـر امـوري كـه            اسلحه را بر مي

  .خندند اقل در اين امور به آنها ميانسانهاي ع
ــاوي  ــه طح ــان و    «: گفت ــم از نيكوكارش ــلمانان اع ــارداران مس ــدهان و ك ــراه فرمان هم

اي هسـتند كـه بـا سـفر همـراه       ، بدين خاطر است كـه حـج و جهـاد دو فريضـه    »بدكارشان
هستند، پس حتماً بايد فرد مورد اعتماد و سرپرسـتي باشـد تـا در ايـن دو فريضـه كارهـاي       

اين هدف . م در اختيار او باشد و مردم را راهنمايي كند و در برابر دشمن مقاومت كندمرد
  .شود شود با امام بدكار نيز حاصل مي همان طور كه با امام نيكوكار حاصل مي

***  
  

                                                
و صـاحب سـرداب معـروف اسـت، كـه در       ها به مهدي، صاحب زمان، منتظر، حجـت  او نزد رافضي -1

وقتي به سن نه سالگي رسـيد، وارد  . پدرش در حالي فوت كرد كه او پنج سال داشت. سامراء به دنيا آمد
ابـن  . هجري بـود  265اين امر در سال . سرداب در خانه پدرش واقع در سامراء شد و از آن خارج نشد

 .ظهور وي در آخر زمان از سرداب هستندشيعيان منتظر : گويد 4/176، »الوفيات«خلكان در 
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  .»ونؤمن بالکرام الکاتبين، فإن اهللا قد جعلهم علينا حافظين«: قوله
يم، چون خداوند آنـان را نگهبانـان مـا قـرار     به نويسندگان ارجمند ايمان دار«: ترجمه

  .»داده است
  ايمان به فرشتگاني كه نويسندگان ارجمند هستند

  :فرمايد خداوند متعال مي :شرح عبارت

� ¨βÎ)uρ öΝä3ø‹n=tæ tÏà Ï�≈ptm: ∩⊇⊃∪ $ YΒ# t� Ï. tÎ6ÏF≈x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗs>ôè tƒ $ tΒ tβθ è=yè ø� s? �  ) ــار -10/ انفطــ
12(  

  .»كنيد دانند آنچه مي مي. نويسندگاني ارجمند. نگهباناني است و قطعاً بر شما«
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Ïµ ÷ƒ y‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã �   ) 18-17/ ق(  
كنند كـه از راسـت و    دريافت مي] و رااعمال ا[كننده،  دريافت] هفرشت[آن دم كه دو «
آورد مگر اينكـه مراقبـي آمـاده نـزد      هيچ سخني را بر زبان نمي. اند نشسته] در كمين[چپ 

  .»اوست
� …çµ s9 ×M≈t7Ée) yè ãΒ .ÏiΒ È ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ ôÏΒuρ  Ïµ Ï� ù=yz …çµ tΡθ Ýà x� øt s† ô ÏΒ Ì� øΒr& «!   )11/ رعد ( �  #$
است كه او را از پيش رو و پشت سر بـه  ] از فرشتگان[كنندگاني  و براي انسان تعقيب«

  .»كنند امر خدا حفاظت مي
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  )80/ زخرف (  
و رسـوالن  ] نويمشـ  مي[شنويم؟ چرا  پندارند كه ما راز آنها و نجوايشان را نمي آيا مي«

  .»نويسند ما نزد آنها مي
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� # x‹≈yδ $ oΨ ç6≈tFÏ. ß,ÏÜΖtƒ Νä3 ø‹n=tæ Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 $ ‾Ρ Î) $ ¨Ζä. ã‡ Å¡Ψ tG ó¡nΣ1
 $ tΒ óΟ çFΖä. tβθ è=yϑ÷è s? �     

  )29/ جاثيه (
كرديـد   همانا ما از آنچه مـي . گويد اين كتاب ماست كه بر ضد شما به حق سخن مي«

  .»داشتيم نسخه برمي
� ¨β Î) $ oΨ n=ß™â‘ tβθ ç7çFõ3 tƒ $ tΒ šχρ ã� ä3ôϑ s?  �   ) 21/ يونس(  
  .»نويسند كنيد، مي آنچه مكر مي) فرشتگان(مسلماً رسول ما «

فـيکم مالئکـةٌ   2يتعاقبون«: روايت شده كه ايشان فرمودند صاز پيامبر» صحيح«در 
الذين کـانوا  بالليل ومالئکة بالنهار، ويجتمعون فی صالة الصبح وصالة العصر، فيصعد إليه 

                                                
برداري از لـوح محفـوظ اسـت كـه      اكثر مفسران معتقدند كه اين نسخه: آمده است 7/365، »زادالمسير«در  - 1

بينند كه آنچـه در لـوح محفـوظ اسـت      كنند و مي برداري مي فرشتگان هر سال اعمال و كردار بني آدم را نسخه
پـذير   برداري فقـط از يـك اصـل امكـان     نسخه: گويند مفسران مي. اند جام دادهمطابق اعمالي است كه بني آدم ان

برند و خداونـد اعمـالي كـه در آن ثـواب يـا عقـاب        ها را باال مي دو فرشته همه اعمال انسان: فراء گويد. است
ين است كـه مـا   معناي آيه ا: زجاج گويد. اندازد دارد و اعمال لغو را دور مي كند و آن را نگه مي است، تثبيت مي

 .ماند كنيم و نزد خداوند ثابت مي برداري مي نويسند، نسخه آنچه را كه نگهبانان مي

، عالمـت فاعـل جمـع مـذكر براسـاس زبـان بلحـارث        »يتعاقبون«واو در عبارت : گويد قرطبي مي -2
  :گويد شاعر هم مي. »ها ما را خوردند شپش«: »أكلوني البراغيث«: گويند آنان مي. باشد مي

  بحوران يعصرن السليط أقاربه
ρ#) �اخفش آيه  •�|� r&uρ “ uθ ôf ¨Ζ9 $# t Ï% ©!$# (#θ çΗs> sß �  ) را » و آنها كه ظلم كردند، پنهاني نجوا كردنـد «): 3/ انبياء

انـد و   ها در تأويل آن و برگرداندن آن به بدل دچار تكلف شده برخي از نحوي: او گفت. بر آن حمل كرد
حافظ ابن حجـر  . ست، چون اين زبان، مشهور است و قاعده و قياس واضحي داردنيازي به اين تكليف ني

جماعتي از شارحين حديث بر اين باورند كه اين حـديث از  : گويد مي 1/34، »الفتح«عسقالني در كتاب 
ابوحيان آن را مورد انتقاد قرار داده با ايـن گمـان كـه ايـن     . اين قبيل است و ابن مالك موافق آنان است

ي است كه راوي براي اختصار آن را آورده، و براي اثبات آن به روايتي كه بزار از طريـق ديگـري از   كار
إن هللا مالئكـة  «: ابوهريره روايتش كرده، استناد و احتجاج كـرده اسـت، كـه لفـظ روايـت، چنـين اسـت       

ـ   «: »...ة بالنهارمالئكة بالليل ومالئك: يتعاقبون فيكم ه شـما را تعقيـب   همانا خداونـد فرشـتگاني دارد ك
او در نسبت دادن اين روايت به مسند بزار مسـامحه  . »...فرشتگاني در شب و فرشتگاني در روز: كنند مي
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ـ   أتيناهم وهـم يصـلّون،   : کيف ترکتم عبادی؟ فيقولون: 1فيکم، فيسأهلم ـ وهو أعلم م 
كننـد،   فرشتگاني در شب و فرشتگاني در روز شما را تعقيب مي«: 2»وفارقناهم وهم يصلّون

شوند، پس آناني كه ميان شما بودنـد بـه سـوي خـدا      و در نماز صبح و نماز عصر جمع مي
بندگانم را چگونه تـرك  : پرسد تر است ـ از آنان مي  وند و خدا ـ كه از آنان آگاه ش بلند مي

خواندنـد و از آنـان جـدا     نزد آنان رفتيم در حالي كه نماز مي: گويند كرديد؟ فرشتگان مي
  .»خواندند شديم در حالي كه نماز مي

ند اجلماع، إنّ معکم من ال يفارقکم إالّ عند اخلالء وع«: در حديث ديگري آمـده اسـت  
شـوند مگـر    همانا كساني با شـما هسـتند كـه از شـما جـدا نمـي      «: 3»فاستحيوهم، وأکرموهم

                                                                                                                     
صحيحين، هسـت، پـس نسـبت دادن حـديث بـه      «به خرج داده با وجودي كه اين حديث با اين لفظ در 

از ابوزنـاد، روايـت   » موطـأ ال«دليل ابوحيان اين است كه اين حديث را مالك در . بهتر است» صحيحين«
و عبدالرحمن بن ابي زناد، از پدرش آن را نقل كرده كه سعيد بن . كرده و همان لفظ مذكور را آورده است
از طريق شعيب بن ابـي حمـزه، از   » بدء الخلق«بخاري در كتاب . منصور از وي، آن را اخراج كرده است

نسـائي نيـز از طريـق موسـي بـن عقبـه از       . كرده است روايت» المالئكة يتعاقبون«ابوزناد، آن را با لفظ 
ها را  پس در اينجا ابوزناد روايت. روايت كرده است» ...إن المالئكة يتعاقبون فيكم«: ابوزناد آن را با لفظ

پـس تحقيـق   . اي آن چنـين آن را ذكـر كـرده اسـت     اي اين چنين و دفعه به صورت مختلف آورده، دفعه
كند، اين است كه كسان ديگري از اصـحاب ابـوهريره    آنچه اين را تأييد مي. رسد ابوحيان قوي به نظر مي

اند؛ كه احمد و مسلم از طريق همام بن منبه، از ابوهريره،  غير از اعرج آن را به صورت كامل روايت كرده
ابـن  . در اول اين روايت حذف شده اسـت » إن«اند اما حرف  مانند روايت موسي بن عقبه را روايت كرده

إنّ هللا مالئكـة  «: انـد  زيمه و سراج هم از طريق ابوصالح، از ابوهريره آن را با ايـن لفـظ روايـت كـرده    خ
با اسنادي صحيح » الحلية«ابونعيم در . اين همان طريقي است كه بزار آن را روايت كرده است. »يتعاقبون

 .ايت كرده استآن را رو »إنّ المالئكة يتعقبون«: از طريق ابوموسي، از ابوهريره با لفظ

آمده، و آنچه در اينجـا آمـده براسـاس صـحيحين و ديگـر منـابع       » بكم«هاي خطي،  در اصل نسخه -1
 .باشد حديثي مي

 .تخريج آن از پيش گذشت -2

إيـاكم  «: فرمودنـد  صاز طريق روايت ابن عمـر آورده كـه رسـول خـدا     2800: ترمذي به شماره -3
: »دالغائط وحين يفضي الرجل إلي أهله، فاستحيوهم وأكرمـوهم والتعري، فإن معكم من اليفارقكم إال عن
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پـس از آنـان شـرم كنيـد و آنـان را گرامـي       . هنگام دفع حاجت و موقع نزديكي بـا همسـر  
  .»داريد

دو فرشته از سمت راسـت و از سـمت چـپ، كـردار انسـان را      «: در تفسير آمده است
سمت چپ كردار بـد را   هنويسد و فرشت مت راست، كردار نيك را ميس هفرشت: نويسند مي
ديگـر، يكـي از پشـت سـر انسـان و يكـي از جلـو انسـان، انسـان را           هنويسد، و دو فرشت مي

كنند؛ پس انسان در روز ميان چهار فرشـته و در شـب ميـان چهـار      حفاظت و پاسداري مي
  .اعمال انسان هستند ههبان و دو تا نويسندها، نگ دو تا از اين فرشته: ديگر قرار دارد هفرشت

   هعكرمه از ابن عباس نقل كرده كه ابن عباس راجع به آي
� …çµ tΡθ Ýà x� øts† ôÏΒ Ì� øΒr& «!   )11/ رعد (   �  #$
  ، »كنند به امر خدا، انسان را حفاظت مي«

                                                                                                                     
شوند مگر هنگام قضـاي   از برهنه شدن بپرهيزيد، چون همراه شما فرشتگاني هستند كه از شما جدا نمي«

ترمـذي  . »پس از آنان شرم كنيد و آنان را گرامي داريـد . رود حاجت و موقعي كه مرد پيش همسرش مي
منظورش اين است كه ايـن  . است كه به جز از اين طريق، آن را سراغ نداريم اين حديث غريب: گويد مي

اش بـد اسـت، و ديگـر     حديث، ضعيف است، زيرا در سندش ليث بن ابي سليم وجـود دارد كـه حافظـه   
: گفتم: در همين باب از بهزبن حكيم، از پدرش، از پدربزرگش روايت شده كه وي گفت. اند راويانش، ثقه

كنـيم؟   پوشـانيم و برخـي را رهـا مـي     هاي ما آن است كه برخـي از آنهـا را مـي    عورت! اي رسول خدا
عورتت را نگـه دار مگـر از   «: »احفظ عورتك إال من زوجتك أوما ملكت يمينك«: فرمود صپيامبر

: اگر يكي از ما تنها خودش باشـد، چـي؟ فرمـود   ! اي رسول خدا: گفتم: راوي گويد. »همسرت يا كنيزت
. »تر است كه از وي شرم و حيـا شـود   خداوند از مردمان مستحق«: »يستحيا منه من الناساهللا أحق أن «

: ؛ ابن ماجه بـه شـماره  2770: ؛ ترمذي به شماره4017: ؛ ابوداود به شماره4-5/3احمد در مسند خود، 
؛ و 262-3/261؛ خطيـب بغـدادي در تـاريخ خـود،     157-2/156اآلثـار،   ؛ طحاوي در مشـكل 1920

گونه كه ترمذي گفته،  سند آن حسن است همان. اند آن را روايت كرده 122-7/121، »الحلية« ابونعيم در
 .و حاكم آن را صحيح دانسته است
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كننـد، پـس وقتـي     فرشتگاني انسان را از پيش رو و از پشـت سـر حفاظـت مـي    : گفت
  1.شوند ا آمد، از انسان دور ميتقدير خد

ما «: فرمـود  صرسول خدا: اند كه او گفت مسلم و امام احمد از عبداهللا روايت كرده
وإياک يا رسول اهللا؟ : ، قالوا»منکم من أحد إالّ وقد وکّل به قرينه من اجلن، وقرينه من املالئکة

هيچ يـك از شـما نيسـت    «: 2»خبير وإيای ولکن أعاننی اهللا عليه، فأسلم، فال يأمرنی إالّ«: قال
صـحابه  . »مگر اينكه همنشيني از جنيان و همنشيني از فرشـتگان بـر او گماشـته شـده اسـت     

آري، بـراي مـن هـم    «: فرمود صبراي تو هم هست اي رسول خدا؟ پيامبر: عرض كردند
ا بـه  هست، ليكن خداوند مرا بر او ياري داد و او تسليم و فرمانبردار من شد و بجز خيـر مـر  

آمـده و كسـاني كـه بـا     » ميم«در روايت با فتح  »فأسلم«عبارت . »كند انجام كاري امر نمي
در  »فأســلم«. انــد انــد، لفــظ آن را تغييــر داده آن را روايــت كــرده »فأســلم«ضــم مــيم 

فال يأمرنی «: ، به همين خـاطر فرمـود  »تسليم و فرمانبردار من شد«ترين دو قول يعني  صحيح
شـيطان، مـؤمن   : گويـد  و كسي كـه مـي  . »كند خير مرا به انجام كاري امر نميجز : »إال خبير

  3.شود شد معناي آن را تحريف كرده است، چون شيطان مؤمن نمي

                                                
از دو طريق از اسرائيل، از سماك، از عكرمه، از ابن عبـاس   20217و  20216: هاي طبري به شماره -1

 .آن را روايت كرده است

؛ و طحـاوي در  2/306؛ دارمي در سنن خود، 1/385مسند خود،  ؛ احمد در2814: مسلم به شماره -2
در همـين بـاب مسـلم بـه     . انـد  چاپ مؤسسة الرسالة آن را روايت كرده 109: ، به شماره»اآلثار مشكل«

 .اند روايتي را از عايشه نقل كرده 111: ؛ و طحاوي به شماره2815: شماره

، اختالفـي قـديمي   »فأسـلم «ري ميم در عبارت گذا اختالف در حركت: گويد مي /شيخ احمد شاكر -3
رسـد، فـتح مـيم     اند، و آنچه راجح به نظـر مـي   نظر داشته است كه از قديم دانشمندان درباره آن  اختالف

باشد همان طور كه شارح بر اين باور بوده است ولي معنايي كه شـارح آن را راجـح دانسـته، راجـح      مي
ايم،  ما آن را با ضمه و فتحه روايت كرده: گويد 2/218، »وارمشارق األن«قاضي عياض در كتاب . نيست

فرمـوده كـه    صبرگردانـده اسـت، يعنـي پيـامبر     صكسي كه آن را مضموم كرده، عبارت را به پيـامبر 
) »الصـحيحين «و » الموطـأ «يعنـي  (هاي حديثي  در غير از اين كتاب. همنشين جن او مسلمان شده است

  .»فاستسلم«: ، فرمودند»فأسلم«بارت روايت شده كه آن حضرت به جاي ع
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çµ… �راجع به معناي فرموده  tΡθ Ýà x� øt s† ôÏΒ Ì�øΒ r& «! يعنـي  : انـد  برخي گفتـه ) 11/ رعد ( �  #$
خدا فرشتگان را امـر كـرده كـه از انسـان     كنند، يعني  فرشتگان به امر خدا از او حفاظت مي

çµ… �قرائت كساني كه آيه را . حفاظت كنند tΡθ Ýà x� øts† ôÏΒ Ì� øΒr& «! انـد، آن را   قرائت كرده �  #$
  1.كند تأييد مي

نويسـند، و   سپس از طريق نصوص مذكور ثابت شده كه فرشتگان قول و عمـل را مـي  
  قلب است در نتيجه در عموم آيه نويسند، چون نيت فعل  همچنين نيت انسان را مي

                                                                                                                     
اين دو روايت، مشهورند و در خصوص ارجح بودن يكي از دو روايـت،  «: گويد نووي در شرح مسلم مي
رأي راجـح و برگزيـده، مرفـوع بـودن مـيم در عبـارت       : گويـد  اند؛ خطابي مي علماء اختالف نظر داشته

  .سته استاست و قاضي عياض مفتوح بودن آن را راجح دان» فأسلم«
روايت كرده و بـه  ) از نسخه خطي تصويردار 2/283(اما حافظ ابن حبان، اين حديث را در صحيح خود 

در اين حديث دليلي است براي اينكـه شـيطان حضـرت    «: جزم نموده و گويد» ميم«روايت مفتوح بودن 
به اين معنا نيسـت  را جز به خير به هيچ كاري امر نكند، و  صاسالم آورده تا اينكه پيامبر صمصطفي

اين قول صحيحي است كه ادله مختلـف آن  . »ماند هرچند شيطان، كافر باشد از او سالم مي صكه پيامبر
ادعاي شارح مبني بر اينكه هر كس بگويد، شيطان مؤمن شده، معنا را تحريـف كـرده،   . دهد را ترجيح مي

: است و نگفت »قرينه من الجـن «ث، شود، اشكال وارد است، چون اوالً؛ لفظ حدي چون شيطان مؤمن نمي
، و ثانياً؛ جنيان كافر و مسلمان در ميانشان وجود دارد و شياطين همانا كافرانشان هستند، پـس  »شيطانه«

  .شود كسي كه از جنيان ايمان آورده ديگر شيطان ناميده نمي
ـ  سپس از آنكه حديث ابن مسـعود و عايشـه  » شرح مشكل اآلثار«طحاوي در كتاب  ت كـرده،  را رواي

در اين امر همانند ديگر مردمان همنشيني از جنيـان و همنشـيني    صما دانستيم كه رسول خدا: گويد مي
از فرشتگان دارد و خداوند متعال، او را بر همنشين او از جنيان يـاري داد و آن جـن مسـلمان شـد، تـا      

ي از جنس خودشان هم برخالف ديگر مردمان كه همراه كسان. از آن جن سالم است صجايي كه پيامبر
 .سالم و در امان نيستند

  .آن را روايت كرده است... از طريق بشربن معاذ، از سعيد، از قتاده  20240: طبري به شماره -1
: گوينـد  اهـل لغـت مـي   . باشـد  اين گفته حسن، مجاهد و عكرمه مي: آمده است 4/311، »زادالمسير«در 

شش قول ديگري راجع به تفسـير  . آيند جاي همديگر ميآمده، و حروف صفات به » من«به جاي » باء«
 . آيه، در آنجا وجود دارد، بدانجا مراجعه شود
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� tβθ çΗs>ôè tƒ $ tΒ tβθ è=yè ø� s? �   ) 12/ انفطار(  
: فرمايـد  شاهدي براي آن اسـت، آنجـا كـه مـي     صپيامبر هاين فرمود. شود داخل مي

إذا هم عبدی بسيئة فال تکتبوها عليه، فإن عملها فاکتبوها عليه سيئةً، وإذا : قال اهللا عز وجلّ«
خداونـد عـز   «: 1»فلم يعملها، فاکتبوها له حسنةً، فإن عملها فاکتبوها عشراً هم عبدی حبسنة

ام قصد كار بدي كرد، آن را بر ضد او ننويسـيد، اگـر آن كـار     هرگاه بنده: فرمايد وجل مي
بد را كرد، آن موقع يك بدي را بر ضد او بنويسيد، و هرگاه قصد كار نيكي كـرد و آن را  

رايش بنويسـيد، پـس اگـر آن كـار نيـك را كـرد، ده نيكـي را        انجام نداد، يك نيكي را بـ 
  .»برايش بنويسيد

ذاک عبدک يريد أن يعمل سـيئة ـ وهـو    : قالت املالئکة«: فرمودند صرسول خدا
أبصر به ـ فقال ارقبوه، فإن عملها، فاکتبوها مبثلها، وإن ترکها، فاکتبوها له حسنةً، إنما ترکها 

خواهد كـار بـدي بكنـد ـ      توست كه مي هآن يك نفر بند: گويند فرشتگان مي«: »من جرای
مراقـب وي باشـيد، اگـر    : فرمايـد  تر است ـ آنگاه مي  در حالي كه خداوند نسبت به او آگاه

آن كار بد را كرد، يـك بـدي را بنويسـيد و اگـر آن را رهـا كـرد، يـك نيكـي را بـرايش          
بخـاري و مسـلم آن را در    .»بنويسيد، چون او فقط به خـاطر مـن آن كـار بـد را رهـا كـرد      

  2.اند و لفظ از آنِ مسلم است  روايت كرده» صحيحين«

                                                
؛ احمـد در مسـند خـود،    3073: ؛ ترمذي به شـماره 7501: ؛ بخاري به شماره128: مسلم به شماره -1
: هـاي  شـماره آمده؛ ابن حبان به  10/168، »التحفة«آن گونه كه در » السنن الكبري«؛ نسائي در 2/242

 379و  378، 377، 375: هاي به شماره» اإليمان«؛ و ابن منده در 384و  383، 382، 381، 380، 379
  .اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده

-360و  1/310؛ احمـد در مسـند خـود،    207: ؛ مسلم به شماره6491: در همين باب بخاري به شماره
، »التحفـة «، آن گونـه كـه در   »السنن الكبري«؛ و نسائي در 380: ارهبه شم» اإليمان«؛ ابن منده در 361

 .اند آمده، روايتي را از ابن عباس آورده 5/192

از طريـق روايـت    376: ؛ و ابن منده بـه شـماره  2/315؛ احمد در مسند خود، 129: مسلم به شماره -2
با مـد و كوتـاه،    »من جرّاي«عبارت  .ما اين حديث را در صحيح بخاري نيافتيم. اند ابوهريره آن را آورده
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  »ونؤمن مبلک املوت، املوکّل بقبض أرواح العاملين«: قوله
اي كه جهت قبض روح جهانيان گماشته شـده، ايمـان    الموت، فرشته به ملك«: ترجمه

  .»داريم

  الموت ايمان به ملك

  :يدفرما خداوند متعال مي :شرح عبارت

� ≅è% Νä39©ù uθ tG tƒ à7n=̈Β ÏNöθ yϑø9 $# “Ï%©! $# Ÿ≅Ïj. ãρ öΝä3Î/ ¢Ο èO 4’ n<Î) öΝä3 În/ u‘ šχθ ãè y_ ö� è?  �   
  )11/ سجده (  

سـتاند، آنگـاه بـه سـوي      فرشته مرگ كه بر شـما گمـارده شـده، جانتـان را مـي     : بگو«
  .»شويد پروردگارتان باز گردانده مي

  :ردالذكر با اين آيات تعارضي ندا آيه فوق
� # ¨L ym # sŒÎ) u !%ỳ ãΝä. y‰ tnr& ÝVöθ yϑ ø9 $# çµ ÷F©ù uθ s? $ uΖè=ß™â‘ öΝèδuρ Ÿω tβθ èÛÌh� x� ãƒ   � ) 61/ انعام(  
سـتانند و آنهـا    تا وقتي كه مرگ هر يك از شما فرا رسد، فرستادگان ما جانش را مي«

  .»كنند كوتاهي نمي

                                                                                                                     
لحيـاني سـروده آن گونـه در    . باشـد  مـي ) بـه خـاطر مـن   ( »مـن أجلـي  «دو لغت هستند كه بـه معنـاي   

  :آمده است» جرر«ماده » العرب لسان«
  أمن جرّا بني أسد غضبتم

  ولو شئتم لكان لكم جوار                 
  .»خواستيد او همسايه شما بود اگر مي. اسد، خشمگين شديد آيا به خاطر بني«  

    ومن جرّائنا صرتم عبيداً
  لقوم بعد ما وطي الخيار                  

 .»و به خاطر ما برده قومي شديد پس از آنكه خوبان و برگزيدگان پايمال شدند«
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šχρ ã� ©3x� tG tƒ    �   ) 42/ زمر(  
روح كسـي را   ]نيز[ستاند، و  ها را هنگام مرگشان به تمامي باز مي خداوند روح انسان«

را كـه مـرگ را بـر او    ] روح[؛ پـس آن  ]كنـد  قـبض مـي  [كه نمرده است، به هنگام خواب 
  .»فرستد دارد، و ديگري را تا سرآمدي معين باز مي مقدر كرده نگاه مي

مرگ مأمور قبض و بيرون آوردن روح است، پـس فرشـتگان رحمـت يـا      هزيرا فرشت
. المـوت، مـأمور روح هسـتند    و پـس از ملـك  گيرند  فرشتگان عذاب، آن روح را از او مي

پس اضافه شدن ستاندن جان بـه هـر   . همه اينها به اجازه و قضا و قدر و حكم خداوند است
  .يك از اينها به تناسب آن، صحيح است

  حقيقت نفس و روح
ميان علما اختالف نظر وجود دارد در اينكـه حقيقـت نفـس چيسـت؟ آيـا نفـس جزئـي از        

از اعراض آن است؟ يا در جسـم جـاي گرفتـه و بعـداً از آن بيـرون       اجزاي بدن، يا عرضي
آيد؟ يا جوهري مجرد است؟ و آيا نفس همان روح است يا غير روح است؟ آيا نفـس   مي

ميـرد يـا نـه     اماره و لوامه و مطمئنه، يك نفس هستند يا سه نفس هستند؟ آيـا روح هـم مـي   
گيرد امـا در اينجـا بـه     د را در بر ميمرگ تنها براي بدن آدمي است؟ اين موضوع چند جل

  1:كنم اي مي طور مختصر بدان اشاره

  روح، حادث و مخلوق است
روح، قديم است در حالي كه پيامبران همگي اجماع دارنـد بـر اينكـه    : اند برخي گفته

اين امر در ديـن تمـامي پيـامبران بـه     . روح، حادث و مخلوق و آفريده شده و مربوب است
صحابه و تابعين بـر ايـن عقيـده    . يهي معلوم است كه عالم، حادث استطور ضروري و بد

                                                
 .268-193اثر ابن قيم، ص » الروح«؛ و 431-4/416، »الفتاوي مجموع«: نگا -1
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بودند اما بعداً كساني پيدا شدند كه فهمشان در قرآن و سنت قاصر مانـد و چنـين پنداشـتند    
كه روح، قديم است و چنين استدالل كردنـد كـه روح از امـر خداسـت و امـر خـدا هـم،        

  :فرمايد ه نموده آنجا كه ميمخلوق نيست، و خداوند، روح را به خودش اضاف
� È≅è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘  �   ) 85/ اسراء(  
  .»فرمان خداي من است] عالم باال و[روح از : بگو«

  :فرمايد در جاي ديگري مي
� àM÷‚ x� tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ  Çrρ   )29/ حجر (   � ‘•
  .»و از روح خود در او دميدم«

نـايي و دسـتش را بـه خـودش اضـافه نمـوده       همچنان كه علم و قدرت و شـنوايي و بي 
  .اند ديگران در اين زمينه سكوت اختيار كرده. است

از جملـه كسـاني   . اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر اينكه روح، مخلـوق اسـت  
  .باشند اند، محمدبن نصر مروزي، ابن قتيبه و ديگران مي كه اجماع بر اين امر را نقل كرده

  :باشد دهد روح، مخلوق است، اين آيه مي شان مياز جمله داليلي كه ن
� ª! $# ß,Î=≈yz Èe≅ à2 & ó x«   �   ) 62/ زمر(  
  .»هر چيزي است هخدا آفرينند«

اين آيه عام است و به هيچ وجه تخصيصي ندارد، و صفات خدا در اين عموم داخـل  
ل، پـس خداونـد متعـا   . شـوند  شوند، چون صفات خدا در مسماي اسم خدا داخـل مـي   نمي

پس علم و قدرت و حيات و سمع و بصر و تمـامي  . خداي موصوف به صفات كمال است
پس خداوند سـبحان بـا ذات   . شوند صفات خدا، در مسما و مصداق اسم خداوند داخل مي

و بـه طـور قطـع معلـوم اسـت كـه       . باشد و ماسواي او، مخلوق هسـتند  و صفاتش، خالق مي
هـاي خداونـد    خـدا، بلكـه روح فقـط از آفريـده    روح، نه خدا است و نه صـفتي از صـفات   

  :باشد دهد روح، مخلوق است، اين آيات مي يكي ديگر از داليلي كه نشان مي. باشد مي
� ö≅ yδ 4’tA r& ’ n? tã Ç≈|¡ΣM}$# ×Ïm zÏiΒ Ì� ÷δ¤$! $# öΝs9  ä3tƒ $ \↔ø‹x© # �‘θ ä. õ‹ ¨Β   �  ) 1/ انسان(  
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  .»ذشت كه چيز قابل ذكري نبود؟مگر نه اين است كه مدت زماني بر انسان گ«
� ô‰ s%uρ š� çG ø) n=yz ÏΒ ã≅ ö6s% óΟ s9 uρ Û� s? $ \↔ø‹x© �   ) 9/ مريم(  
  .»و خودت را نيز پيش از اين من آفريدم كه چيزي نبودي«

انسان، اسمي است براي روح و جسم وي، و خطاب به زكريـا بـراي روح و جسـم او    
شود و اين امر،  تن و فرستادن، وصف ميهمچنين روح، به وفات و قبض و گرف. بوده است

  .باشد شأن مخلوق و حادث مي
  : هاما راجع به استداللشان به آي

� ôÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘  �   ) 85/ اسراء(  
بايد گفت كه مراد از امر در اينجا، طلب و درخواست چيـزي نيسـت، بلكـه مـراد از     «

ايـن  . باشـد  ز آن، اسم مفعول ميشود و مراد ا باشد و گاهي مصدر آورده مي آن، مأمور مي
  .»امر، معلوم و مشهور است

  چيزي كه به خداوند متعال اضافه شده، دو نوع است

ÏΒ  � هراجع به استداللشان به آي Çrρ   )29/ حجر (   � ‘•
در خصوص اضافه شدن روح به خداوند و نهايتاً اثبات نظر خودشان مبني بر قديم بودن 

اين نكته را دانست كه چيزي كه به خداوند متعال اضافه  روح، بايد گفت كه الزم است،
  :باشد شده، دو نوع مي

و سـمع و  1صفاتي كه قائم به خودشان نيسـتند، از جملـه علـم و قـدرت و كـالم      ـ  اول
پس علم و كـالم و قـدرت و حيـات و    . باشد صفت به موصوف مي هاين اضافه، اضاف. بصر

  .وجه و دست خدا، صفات خداوند هستند
اضافه شدن چيزهاي عيني كه از خدا منفصل و جدا هستند؛ همچون خانه، شتر،  ـ  دوم

اي اسـت   باشد، اما اين اضافه مخلوق به خالقش مي هاين اضافه، اضاف. بنده، فرستادن و روح

                                                
 .افتاده است) ب(خطي اين كلمه از نسخه  -1
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باشد كه مضاف بدين طريـق از غيـر خـود     كه مقتضي تخصيص و بزرگ بودن مضاف مي
  .شود متمايز مي

نظر وجود دارد كه آيا روح قبل از جسم آفريده شده يا بعد از  راجع به روح اختالف
  1.بدان اشاره شد) ميثاق(آن؟ هنگام ذكر عهد و پيمان مؤكد 

  ماهيت روح

برخـي اظهـار   . روح، جسم اسـت : اند بعضي گفته2همچنين اختالف شده كه روح چيست؟
روح چيسـت آيـا   دانـيم كـه    مـا نمـي  : گوينـد  اي مي و عده. اند كه روح، عرض است داشته

هاي چهارگانـه   روح چيزي بيشتر از اعتدال سرشت: اند اي گفته جوهر است يا عرض؟ عده
اي بـر   عـده . روح، خون صاف و خالص از تيرگي و عفونت است: گويند بعضي مي. نيست

بعضـي معتقدنـد كـه    . باشـد  اين باورند كه روح، حرارت طبيعي است كه همان حيـات مـي  
نقاط عـالم اسـت كـه از جهـت تـدبير بـراي آن از        هاكنده در همروح، جوهري بسيط و پر

حيوان آمده است، و روح با توجه به اينكه در عالم پراكنده شـده، ذات و سـاختار خاصـي    
: گوينـد  اي هـم مـي   عـده . اي در عالم به يك معناسـت و الغيـر   ندارد و در هر موجود زنده

اقـوال ديگـري هـم در ايـن     . باشـد  نفس همان هواي داخـل و خـارج از طريـق تـنفس مـي     
  .خصوص گفته شده است

علما راجع به مسما و مفهوم انسان، كه آيا انسان تنها روح است يا فقط بدن اسـت، يـا   
باشـد، اقـوال مختلفـي     انسان مجموع روح و بدن است، يا انسان هر كدام از روح و بدن مي

كه آيـا كـالم انسـان، فقـط     اين چهار قول علما راجع به كالم انسان هم صادق است . دارند
لفظ است، يا فقط معناسـت، يـا مجمـوع لفـظ و معناسـت، و يـا هـر كـدام از لفـظ و معنـا           

  .باشد پس اختالف نظر علما راجع به انسان ناطق و نطق انسان مي. باشد مي

                                                
 .307در صفحه  -1

، »الـروح «به اين اقوال و نسبت آن به گويندگانشان و ترجيح قول صـحيح از ميـان آنهـا، در كتـاب      -2
 .و بعد از آن، نگاه كنيد 237صفحه 



  هشرح عقيده طحاوي  854
 

درست اين است كه انسان، اسمي براي روح و بدن اسـت و گـاهي بـه خـاطر وجـود      
كالم هم چنين است، يعني كـالم، اسـمي بـراي    . شود و اطالق مياي بر يكي از اين د قرينه

  .شود اي بر يكي از اين دو اطالق مي لفظ و معناست و گاهي به خاطر وجود قرينه

  ادله براي اينكه نفس، جسم است و ماهيت آن با اين جسم محسوس فرق دارد

ايـن اسـت كـه    عقـل بـر آن داللـت دارد،     هچيزي كه قرآن و سنت و اجماع صحابه و ادلـ 
نفس در حقيقـت جسـمي   . نفس، جسم است و ماهيت آن با اين جسم محسوس فرق دارد

كنـد و هماننـد سـرايت     نوراني و سبك و زنده و متحرك است، در جوهر اعضاء نفوذ مي
پس مـادام  . آب در گل و روغن در زيتون، و آتش در ذغال چوب، در اعضا سرايت دارد

ري شده بر آن از طرف ايـن جسـم لطيـف و حسـاس را     كه اعضاء صالحيت قبول آثار جا
داشته باشد، اين جسم لطيف و حساس در اين اعضا همچنـان سـرايت دارد و ايـن آثـار از     
جمله حس و حركت ارادي را بر اعضا دارد و هرگاه اعضاي انسان به سبب سـيطره يـافتن   

نكند، آن وقـت روح  هاي سنگيني بر آن فاسد شود و آثار اين جسم لطيف را قبول  آميخته
  .رود شود و به عالم ارواح مي از بدن جدا مي

  :باشد دليل اين امر، آيات زير مي
�  ª! $# ’ ®û uθ tG tƒ }§à�Ρ F{ $# tÏm $ yγÏ? öθ tΒ  �   ) 42/ زمر(  
  .»ستاند ها را هنگام مرگشان به تمامي باز مي خداوند روح انسان«

گيـرد و   سـتاند و آن را مـي   ي باز مـي در اين آيه، خداوند خبر داده كه روح را به تمام
  .سازد آن را از بدن خارج مي

� öθ s9 uρ #“t�s? ÏŒÎ) šχθ ßϑ Î=≈©à9 $# ’ Îû ÏN≡t� yϑxî ÏN öθ pRùQ$# èπ s3Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ (# þθ äÜ Å™$ t/ óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& (# þθ ã_ Ì� ÷zr& 

ãΝà6 |¡à�Ρ r&  �   ) 93/ انعام(  
دسـت  ] بـر آنـان  [گان ديدي كه فرشت و كاش اين ستمكاران را در سكرات مرگ مي«

  .»هاي خويش برآريد كه جان] زنند و نهيب مي[اند  گشوده
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اند تا روح را به دست گيرنـد، و روح بـه    در اين آيه آمده كه فرشتگان دست گشوده
خارج ساختن و بيرون آمدن متصـف شـده اسـت، و خبـر داده شـده كـه روح در آن روز       

  .آيد شود و نزد پروردگارش مي عذاب داده مي
� uθ èδuρ “Ï% ©! $# Νà69©ù uθ tGtƒ È≅ ø‹©9 $$ Î/ ãΝn=÷è tƒuρ $ tΒ Ο çFôm t�y_ Í‘$ pκ̈]9 $$ Î/ §ΝèO öΝà6èWyè ö7tƒ ÏµŠ Ïù  �   

  )60/ انعام (  
ايـد   گيرد و آنچه را در روز كرده برمي] در خواب[و اوست كه روح شما را شبانگاه «

  .»انگيزد داند، سپس شما را در روز برمي مي
گيـرد و در روز آن را بـه    خبر داده كـه او روح را شـبانگاه برمـي   در اين آيه، خداوند 

  .ستانند فرستد و فرشتگان هنگام مرگ، آن را به تمامي باز مي سوي جسم مي
 � $ pκçJ −ƒr' ‾≈tƒ ß§ø� ¨Ζ9 $# èπ ¨ΖÍ×yϑ ôÜ ßϑø9 $# ∩⊄∠∪ û Éë Å_ ö‘$# 4’ n<Î) Å7În/ u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó÷£∆ ∩⊄∇∪ ’Í? ä{ ÷Š$$ sù ’ Îû 

“Ï‰≈t6Ïã ∩⊄∪ ’ Í?ä{ ÷Š$# uρ  ÉL ¨Ζy_  �   ) 30-27/ فجر(  
به سوي پروردگارت باز گـرد كـه تـو از او    ! تو اي جان آرام يافته، به اطمينان رسيده«

  .»پس به جمع بندگانم در آي، و در بهشت من داخل شو. خشنود و او از تو خشنود است
  .در اين آيه، روح به بازگشت و داخل شدن و خشنودي، وصف شده است

هرگاه روح گرفته شـود،  «: 1»إنّ الروح إذا قبض تبعه البصر«: فرمايند ميص يامبرو پ
در اين حديث، روح به قبض متصف شده و اينكه چشم موقـع قـبض   . »بيند چشم آن را مي

                                                
؛ 3/334؛ بيهقـي،  6/297؛ احمد در مسـند خـود،   1454: ؛ ابن ماجه به شماره920: مسلم به شماره -1

بـه   23، ج »المعجـم الكبيـر  «آمـده؛ طبرانـي در    13/27، »التحفـة «گونه كه در  آن» لكبريا«نسائي در 
آن را از ام سـلمه روايـت    1/326؛ و ابـويعلي در مسـند خـود،    3118: ؛ ابوداود به شـماره 712: شماره

 بر ابوسلمه داخل شد در حالي كه چشم ابوسلمه از هم باز شده بـود،  صرسول خدا: اند كه او گفت كرده
همانا روح هرگاه گرفتـه  «: »إن الروح إذا قبض، تبعه البصر«: آن را بست و سپس فرمود صپس پيامبر

: فرمـود  صاش ناله و فرياد راه انداختند، آنگاه پيامبر پس افرادي از خانواده. »بيند شود، چشم آن را مي
اللهم اغفـر ألبـي سـلمة،    : قال التدعوا علي أنفسكم إالّ بخير، فإن المالئكة يؤمنون علي ما تقولون، ثم«

العـالمين، وافسـح لـه فـي      الغابرين، واغفر لنا وله يا رب وارفع درجّته في المهديين، واخلفه في عقبه في
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در حــديثي كــه بــالل آن را از آن حضــرت ص همچنــين پيــامبر. بينــد روح، روح را مــي
: 1»]حـين شـاء  [وردهـا علـيکم   ] ين شاءح[قبض أرواحکم «: فرمايد روايت كرده، مي

به شما بـاز مـي   ] موقعي كه خواست[بر مي گيرد و ] موقعي كه خواست[هاي شما را  روح«
نسمة املؤمن طائر يعلـق فـی شـجر    «: فرماينـد  در جاي ديگري آن حضرت مي. »گرداند

  .»شود اي است كه به درخت بهشت آويزان مي پرنده] همانند[روح انسان مؤمن «: 2»اجلنة
                                                                                                                     

پـس  . گوييد، شاهدند بر خودتان جز خير، دعا نكنيد، چون فرشتگان بر آنچه كه مي«: »قبره، ونور له فيه
يافتگـان واال گـردان،    اش را در ميان هدايت خود قرار ده و درجهابوسلمه را مورد آمرزش ! خدايا: فرمود

مـا را و او را  ! و در ميان بازماندگانش جانشين خـوبي را بـراي وي قـرار ده، و اي پروردگـار جهانيـان     
 921: در همـين بـاب مسـلم بـه شـماره     . »ببخشاي، و قبرش را گشاد گردان و آن را برايش نوراني كن

 .ه آورده استروايتي را از ابوهرير

؛ و احمـد در مسـند   2/106؛ نسـائي،  439: ؛ ابوداود به شـماره 7471و  595: هاي بخاري به شماره -1
راه رفتيم، ص شبي همراه پيامبر: اند كه ابوقتاده گفت از طريق روايت ابوقتاده آن را آورده 5/307خود، 

أخـاف أن  «: فرمـود ص پيـامبر ! يخوابيـد  اي كاش با ما مـي ! اي رسول خدا: اي از همراهان گفتند عده
كـنم،   من شما را بيدار مي: بالل گفت. »ترسم كه براي نماز از خواب بيدار نشويد مي«: »تناموا عن الصالة

اش تكيه داد و چشـمانش خـواب گرفـت و او     بالل پشتش را به مركب سواري. پس راحت دراز بكشيد
يا بالل، أيـن مـا   «: ع كرده بود، آنگاه فرمودبيدار شد در حالي كه خورشيد طلوص پس پيامبر. خوابيد
هرگز مانند اين دفعه خواب بر مـن غلبـه نكـرده    : بالل گفت» آنچه را گفتي، چه شد؟! اي بالل«: »قلت؟
همانـا خداونـد   «: »إن اهللا قبض أرواحكم حين شاء، وردها علـيكم حـين شـاء   «: فرمودص پيامبر. است

نسائي هـم  . »ت و موقعي كه خواست آنها را به شما بازگرداندهاي شما را برگرف موقعي كه خواست، روح
 .آمده، آن را روايت كرده است 9/248، »التحفة«گونه كه در  آن» الكبري«در 

؛ و احمـد در مسـند خـود،    1/240، »الموطأ«؛ مالك در 4271: ؛ ابن ماجه به شماره4/108نسائي،  -2
بن مالك، با ايـن لفـظ آن را روايـت     ز پدرش كعباز طريق عبدالرحمن بن كعب، ا 460و  456، 3/455

همانـا  «: »إّنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجّنة حتي يرجعه اهللا إلي جسـده يـوم يبعثـه   «: اند كرده
شود تا اينكه خداونـد در روزي   اي است كه به درخت بهشت آويزان مي پرنده] همانند[روح انسان مؤمن 

  .»گرداند آن را به جسمش باز ميگرداند،  كه جسم را زنده مي
؛ طبرانـي در  3/455؛ احمد در مسـند خـود،   1449: همچنين ابن ماجه به شماره. اسناد آن صحيح است

؛ و 873: ؛ حميـدي بـه شـماره   123و  122، 121، 120، 119: هـاي  ، به شماره19، ج »المعجم الكبير«
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ـ   هآيـد؛ از جملـه فرشـت    زيـادي در ايـن خصـوص مـي     ههنگام سخن از عذاب قبر، ادل
شـود   شود و جـاري مـي   دهد، و اينكه روح خارج مي مرگ، روح را مورد خطاب قرار مي

رود و از طـرف   شـود و اينكـه روح بـاال مـي     گونه كه قطره باران از آسمان جاري مي همان
باشـد، و ديگـر    از طرف كافر همانند بدبوترين باد مي مؤمن همانند خوشبوترين باد است و

سلف صـالح بـر ايـن امـر اجمـاع دارنـد و عقـل هـم بـر آن داللـت           . صفاتي كه روح دارد
هـاي فاسـد و    هـاي دروغـين و شـبهه    و كساني كه مخالف اين هسـتند، جـز گمـان   . كند مي
عقلي بر آن داللـت   ههايي كه با آنچه كه نصوص وحي و ادل اساس، دليلي ندارند؛ شبهه بي

  .توانند معارضه و مقابله كنند دارند، نمي

  اختالف نظر در مسما و مفهوم نفس و روح
نظر دارند، در اينكه آيـا نفـس و روح بـا     علما راجع به مسما و مفهوم نفس و روح اختالف

شـود   درست آن است كه نفس بر اموري چند اطالق مي1هم فرق دارند يا نه يكي هستند؟
پس گاهي مدلول و مفهومشان يكـي اسـت و   . شود ين روح بر اموري چند اطالق ميهمچن

  .گاهي با هم فرق دارند
شـود امـا وقتـي روح در بـدن اسـت، غالبـاً نفـس ناميـده          نفس بر روح هم اطالق مـي 

  .شود شود و هرگاه روح از بدن جدا شود، غالباً روح ناميده مي مي

                                                                                                                     
آن را صـحيح دانسـته    734: حبـان بـه شـماره   اند و ابن  آن را روايت كرده 9/156، »الحلية«ابونعيم در 

  .است
: به شـماره  19، ج »المعجم الكبير«؛ و طبراني در 6/386؛ احمد در مسند خود، 1641: ترمذي به شماره

از طريق سفيان بن عيينه، از عمرو بن دينار، از زهري، از ابن كعب بـن مالـك، از پـدرش آن را بـا      125
سند آن صحيح است فقط ابن عيينه، اين لفظ را تنها خـودش آورده و  . ندا روايت كرده» ...الشهداء «: لفظ

 .اند روايت كرده »المؤمن«يا  »المسلم«راويان ثقه غير از او، اين روايت را با لفظ 

 .290، ص »الروح«: نگا -1
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ما ال نفس له سائلة الينجس «: ث آمده استشود؛ در حدي نفس بر خون هم اطالق مي
هر موجودي كه خون جهنده نداشته باشد، هرگاه در آب بميـرد، آب  «: 1»املاء إذا مات فيه

  .»گرداند را نجس نمي
يعنـي   »أصابت فالناً نفـس «: شـود  نفس به معناي چشم هم آمده است؛ مثالً گفته مـي 

   2.»چشم به فالني برخورده است«
  :آيد؛ مانند اين آيات ذات و خود انسان هم مينفس به معناي 

� (#θ ßϑÏk=|¡sù #’ n?tã öΝä3Å¡ à�Ρ r& �   ) 61/ نور(  
  .»بر خودتان سالم كنيد«
� ρال (# þθ è=çFø) s? öΝä3|¡ à�Ρ r& 4 �   ) 29/ نساء(  
  .»و خودتان را نكشيد«

قرآن روح بر . شود اما روح نه در حالت جدايي و نه همراه با نفس، بر بدن اطالق نمي
  :شود و بر جبرئيل اطالق مي

� y7Ï9≡x‹ x. uρ !$ uΖø‹ym ÷ρr& y7ø‹s9 Î) %[nρ â‘ ôÏiΒ $ tΡ Ì� øΒr& �   ) 52/ شوري(  

                                                
از طريق روايـت   3/1242، »الكامل«؛ و ابن عدي در 2/253؛ بيهقي، 1/37دارقطني در سنن خود،  -1

يـا سـلمان، كـلّ طعـام     «: فرمـود ص رسول خـدا : اند كه سلمان گويد مان فارسي آن را روايت كردهسل
هر غذا و آبي ! اي سلمان«: »وشراب وقعت فيه دابة لها دم، فماتت فيه، فهو حالل أكله وشربه ووضوؤه

از آن  كه حيواني در آن بيفتد كه خون داشته باشد و در آن بميـرد، خـوردن و نوشـيدن و وضـو گـرفتن     
در سند آن سعيدبن ابي سعيد زبيدي هست كه مجهول و ناشناخته است، و علي بن زيد بـن  . »حالل است

  .جدعان نيز در سند آن وجود دارد كه ضعيف است
آن را » المتفـق والمفتـرق  «از دارقطني، و خطيب بغـدادي در كتـاب    2/964، »الكبير الجامع«سيوطي در 

 .اند آورده

گونه نيسـت كـه او گفتـه     اين: گويد ابن قيم در دنباله آن مي. باشد مي» الصحاح«در اين قول جوهري  -2
است، بلكه نفس در اينجا، همان روح است، و نسبت اضافه به چشم براي گستردگي مطلب اسـت، چـون   

 .كند، و آنچه كه به فالني برخورد كرده، فقط نفس بيننده است نفس به واسطه نگاه كردن اين كار را مي
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  .»به تو وحي كرديم] به صورت قرآن[و همين گونه ما روحي از امر خود را «
� tΑt“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ßÏΒF{   )193/ شعراء (   � #$
  .»رده استآن را نازل ك) جبرئيل(االمين  روح«

  .شود روح بر هوايي كه در بدن انسان رفت و آمد دارد، نيز اطالق مي
دهـد، روح   اما روحي كه خداوند دوسـتانش را بـا آن مـورد تأييـد و يـاري قـرار مـي       

  :فرمايد ديگري است همچنان كه مي
� y7Í×‾≈s9 'ρ é& |=tFŸ2 ’ Îû ãΝÍκÍ5θ è=è% z≈yϑƒM}$# Νèδy‰ −ƒr& uρ 8yρ ã� Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ �  ) 22/ مجادله(  
هايشان رقم زده و با روحي از جانب خـود تقويتشـان    ايمان را در دل] خدا[آنانند كه «

  .»كرده است
الـروح  «: شود شوند؛ پس گفته مي همچنين نيروهايي كه در بدن است، روح ناميده مي

  ).ايينيروي بوي(» الروح الشام«، )نيروي شنوايي(» الروح السامع«، )نيروي بينايي(» الباصر
شود و آن هم، نيروي معرفت خـدا و بازگشـت بـه     اينها اطالق مي هروح بر أخص هم

نسـبت  . باشـد  خدا و محبت او و برانگيختن قصد و نيت انسان جهت درخواست از خدا مي
پس علم، روحي دارد؛ احسـان و نيكـي   . اين روح به روح، همانند نسبت روح به بدن است

  1.كل و صداقت، هر كدام روحي دارندكردن، روحي دارد و محبت و تو
برخي از مردمان، اين ارواح بر آنها غلبه يافتـه،  : متفاوت هستند2ها در اين ارواح انسان

دهنـد، در نتيجـه    شوند، و برخي اين ارواح يـا اكثـر آنهـا را از دسـت مـي      پس روحاني مي
  .شوند زميني و حيواني مي

                                                
پس علم، روح است و احسان و نيكي كردن، روح است و محبـت و  : آمده است) ب(در نسخه خطي  -1

 .توكل و صداقت هر كدام، روح هستند

اثر ابـن  » الروح«آمده است و آنچه در اينجا آمده براساس كتاب » الروح«هاي خطي،  در اصل نسخه -2
 .باشد مي 294قيم، ص 
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نفس مطمئنه، نفس لوامه  1:تا نفس دارددر سخنان بسياري از علما آمده كه آدمي سه 
برخي از مردمان، اين نفس بـر او غالـب اسـت و برخـي، آن     : گويند اينان مي. و نفس اماره

  : فرمايد باشد؛ همچنان كه خداوند متعال مي نفس بر او غالب مي
 � $ pκçJ −ƒr' ‾≈tƒ ß§ø� ¨Ζ9 $# èπ ¨ΖÍ×yϑ ôÜ ßϑø9   )27/ فجر (   �  #$

  »!يافته اي نفس آرام و اطمينان«
� Iωuρ ãΝÅ¡ ø% é& Ä§ø� ¨Ζ9 $$ Î/ Ïπ tΒ# §θ ‾=9   )2/ قيامه (   � #$
  »!نه، سوگند به نفس مالمتگر] باز[و «
� ¨β Î) }§ ø� ¨Ζ9 $# 8ο u‘$ ¨ΒV{ Ï þθ �¡9 $$ Î/ �   ) 53/ يوسف(  
  .»كند ها امر مي پيوسته به بدي] آدمي[همانا نفس «

  نفس يكي است و صفاتي دارد
نفس، ابتدا امـاره اسـت و   . و نفس صفاتي دارددرست آن است كه نفس، يكي است 

) مالمتگـر (هرگاه ايمان با آن معارضه كرد، اين نفس، لوامـه  . كند ها امر مي پيوسته به بدي
كند و ميان انجـام دادن گنـاه    كند و سپس صاحبش را مالمت مي شود كه نفس گناه مي مي

ــد و تــرك آن، انســان را مالمــت مــي  ــ . كن ــوي ش ــه پــس هرگــاه ايمــان ق د، نفــس مطمئن
من سرته حسـنته، وسـاءته   «: فرمايند مي صبه همين خاطر پيامبر. شود مي) يافته اطمينان(

اش او را ناراحت كنـد،   هر كس نيكي او، وي را خوشحال كند و بدي«: 2»سيئته فهو مؤمن

                                                
 .305-294، صفحات »الروح«: نگا -1

؛ نسـائي در  1/18؛ احمـد در مسـند خـود،    2165: قسمتي از حديثي است كـه ترمـذي بـه شـماره     -2
از طريق  403: به شماره» مسند الشهاب«آمده؛ و قضاعي در  8/62، »التحفة«آن گونه كه در » الكبري«

آن را  1/114، »المسـتدرك «انـد و حـاكم در    عبداهللا بن دينار، از ابن عمر، از عمـر آن را روايـت كـرده   
؛ ابـن ماجـه بـه شـماره     1/26احمد در مسـند خـود،   . صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد كرده است

از طريق عبـدالملك   143و  142، 141: هاي ؛ و ابويعلي به شماره7؛ طيالسي در مسند خود، ص 2263
آن را صـحيح   2282: اند، و ابـن حبـان بـه شـماره     بن عمير، از جابربن سمره، از عمر آن را روايت كرده
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زناكار «: 1»اليزنی الزانی حين يزنی وهو مؤمن«: فرمايد در جاي ديگري مي. »او مؤمن است
  .»وقع زنا، مؤمن نيستم

  اختالف نظر علما راجع به مرگ روح

ميـرد،   اي معتقدنـد كـه روح مـي    عـده 2ميرد يا نـه؟  علما اختالف نظر دارند كه آيا روح مي
  :فرمايد چشد و خداوند متعال مي چون روح، نفس است و هر نفسي، طعم مرگ را مي

� ‘≅ ä. ôtΒ $ pκö� n=tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ ö7tƒuρ çµ ô_ uρ y7În/ u‘ ρèŒ È≅≈n=pg ø: $# ÏΘ# t� ø. M}$# uρ  �    
  )27-26/ رحمن (

هر آن كس كه بر روي زمـين اسـت فناپـذير اسـت و تنهـا ذات باشـكوه و ارجمنـد        «
  . »ماند پروردگارت باقي مي

≅‘ �: فرمايد در جاي ديگري مي ä. > óx« î7Ï9$ yδ āωÎ) …çµ yγô_ uρ  �   ) 88/ قصص(  
   .»جز ذات او همه چيز فاني است«

                                                                                                                     
از  404: ؛ و قضاعي به شماره201؛ ابويعلي به شماره 20710همچنين عبدالرزاق به شماره . دانسته است

از  32: حميدي هم به شـماره . اند طريق عبدالملك بن عمير، از عبداهللا بن زبير، از عمر آن را روايت كرده
  .ت كرده استطريق ابن سليمان بن يسار، از پدرش، از عمر آن را رواي

؛ طبرانـي در  20104؛ عبـدالرزاق بـه شـماره    256و  252، 5/251در همين باب، احمد در مسند خود، 
روايتـي را   402و  401، 400: هاي ؛ و قضاعي به شماره7540و  7539: هاي ، به شماره»المعجم الكبير«

آن را صـحيح   1/14، »سـتدرك الم«؛ و حاكم در 176اند، كه ابن حبان به شماره  از طريق ابوامامه آورده
 79؛ و بزار به شـماره  4/398همچنين احمد در مسند خود، . اند و ذهبي هم آن را تأييد كرده است دانسته

انـد بـه جـز مطلـب بـن عبـداهللا        اند، كه راويـان آن، راويـان صـحيح    روايتي را از طريق ابوموسي آورده
پـس  . كننده است و از ابوموسي نشنيده اسـت  تدليسكننده اين روايت از ابوموسي كه ثقه است، اما  روايت

گفته است اما به واسطه روايـت عمـر و    1/86، »المجمع«اين روايت منقطع است، همچنان كه هيثمي در 
 .شود ابوامامه تقويت مي

 .تخريج آن از پيش گذشت -1

 .54-49، صفحات »الروح«: نگا -2
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هـاي بشـري بـه طريـق اولـي       ميرنـد، پـس نفـس    وقتـي فرشـتگان مـي   : گويند اينان مي
  .ميرند مي

انـد و تنهـا    ميرند، چون براي بقاء آفريده شده عده ديگري بر اين باورند كه ارواح نمي
دهنـد ارواح   احاديثي وجود دارند كه نشان مي«: گويند اينان مي. ميرند ها مي هاي انسان بدن

گردانـد، از   دن از بدن تا موقعي كـه خداونـد آنهـا را بـه جسدهايشـان برمـي      پس از جدا ش
  .بينند ها برخوردارند و يا عذاب مي نعمت

هـا، همـان جـدا شـدن از جسدهايشـان و       مرگ نفـس : درست آن است كه گفته شود
  .باشد خارج شدن از آنها مي

چشـد، امـا    مـي پس اگر منظور از مرگشان همين مقدار باشد، بله، نفس طعم مرگ را 
رونـد، خيـر    شوند و به طـور كلـي از بـين مـي     اگر منظور از مرگشان اين باشد كه نابود مي

مانـد   ها يا در عذاب باقي مـي  ميرد بلكه پس از آفرينش آن در نعمت روح با اين اعتبار نمي
  .طور كه إن شاءاهللا بعداً از آن سخن به ميان خواهد آمد همان

  :اهل بهشت خداوند سبحان خبر داده كه
� Ÿω šχθ è%ρ ä‹ tƒ $ yγŠÏù šVöθ yϑ ø9 $# āω Î) sπ s? öθ yϑø9 $# 4’ n<ρ W{   )56/ دخان (   �  #$
  . »]اند كه چشيده[در آنجا مرگ را نخواهند چشيد، جز همان مرگ نخستين را «

جهنميان فرموده  هو دربار. باشد و آن مرگ نخستين، همان جدا شدن روح از بدن مي
  : است
� !$ uΖ−/ u‘ $ oΨ −FtΒr& È ÷tFt⊥ øO$# $ uΖtG÷� u‹ôm r& uρ È ÷tFt⊥ øO$#  �   ) 11/ غافر(  
  .»ما را دو بار ميراندي و دو بار زنده كردي! پرودگارا«
� y#ø‹x. šχρ ã� à�õ3 s? «! $$ Î/ öΝçGΨ à2uρ $ Y?≡uθ øΒr& öΝà6≈uŠôm r' sù ( §ΝèO öΝä3 çG‹Ïϑãƒ §ΝèO öΝä3‹Í‹øt ä† �   

  )28/ بقره (  
آنكه بي جان بوديد پس شما را جـان بخشـيد، و ديگـر     شويد با چگونه منكر خدا مي«

  .»دهد ميراند و باز جانتان مي بار شما را مي
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هـايي در پشـت پدرانشـان و در     پس منظور اين است كه آنها بي جـان بودنـد و نطفـه   
هاي مادرانشان بودند و سپس خداوند بعد از آن، جانشان داد، سپس آنهـا را ميرانـد و    رحم

و در اينجـا ميرانـدن ارواح آنهـا قبـل از روز     . گرداند مت آنان را زنده ميسپس در روز قيا
  .قيامت نيست، چون اگر چنين بود، سه تا مرگ بود

بيهوش شدن ارواح بـه هنگـام دميـدن در شـيپور، مسـتلزم مـرگ آنهـا نيسـت، چـون          
آيـد، همگـي    اعمـال مـي   همردمان در روز قيامت موقعي كه خداوند براي داوري و محاسب

. شود و اين بيهوش شدن، مـرگ نيسـت   شوند و زمين با نور خداوند، نوراني مي يهوش ميب
، و 1مرگ نيست �همچنين بيهوش شدن موسي. بعداً ان شاءاهللا اين موضوع خواهد آمد

                                                
وايت ابوهريره به طور مرفوع آن را آورده اسـت  از طريق ر 3408: بخاري در صحيح خود به شماره -1

ال تخيروني علي موسي، فإن الناس يصعقون فكون أول ... «: فرمودند صرسول خدا: كه ابوهريره گويد
من يفيق، فإذا موسي باطش بجانب العرش، فال أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن اسـتثني  

شوند و مـن نخسـتين    همگي بيهوش مي] در روز قيامت[يرا مردمان مرا بر موسي ترجيح ندهيد، ز«: »اهللا
بينم كه موسي گوشة عرش را محكم در دست گرفتـه  اسـت،    آيد، ناگهان مي كسي هستم كه به هوش مي

دانم آيا موسي از كساني است كه بيهوش شده و پيش از من به هوش آمده است يـا از كسـاني اسـت     نمي
در روايـت  : گويد مي 6/444، »الفتح«حافظ در . »]اند و آنها بيهوش نشده[كرده كه خداوند آنها را استثنا 

: »فإن الناس يصعقون يوم القيامـة، فأصـعق معهـم، فـأكون أول مـن يفيـق      «: ابراهيم بن سعد آمده است
شوم، پـس مـن نخسـتين     شوند و من هم همراهشان بيهوش مي همانا مردمان در روز قيامت بيهوش مي«

در . در روايت زهري از دو طريق، محل به هوش آمدن بيان نشده است. »آيد به هوش مي كسي هستم كه
األرض مـن   الصور، فيصعق من في السماوات ومن فـي  فإنه ينفخ في«: روايت عبداهللا بن فضل آمده است

ـ  شود، پس هر كه در آسمان در شيپور دميده مي«: »شاء اهللا، ثم ينفخ فيه أخري، فأكون أول من بعث ا و ه
سپس بار ديگر در شيپور دميـده  ] او بيهوش نشود[شود مگر كسي كه خدا بخواهد  زمين است بيهوش مي

أول مـن  «: در روايت كشـميهني آمـده اسـت   . »شود، پس من نخستين كسي هستم كه زنده شده است مي
شود كه  ، بيهوشي است كه به كسي ملحق مي»صعق«منظور از . »شود نخستين كسي كه زنده مي«: »يبعـث 

اين روايت در به هوش آمدن پـس از دميـدنِ   . كند صدايي را شنيده يا چيزي را ديده و از آن وحشت مي
بـا ايـن لفـظ     4813تر از آن، روايت شعبي از ابوهريره در تفسير زمر به شماره  دوم، ظاهر است و صريح

ي هستم كه پـس از دميـدن   همانا من نخستين كس«: »إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة األخيرة«: است
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شـود،   آنچه كه بر آن داللت دارد، اين است كه دميدن در شيپور كه منجر به بيهوشـي مـي  
قبل از آن طعم مرگ را نچشيده است، اما كسي كه  مرگ هر كسي از مخلوقات است كه

طعم مرگ را چشيده، يا كسي كه مرگ براي او مقرر نشده همچون حور و ولدان و ماننـد  
  .ميرند كند بر اينكه آنها براي بار دوم مي آنها، اين آيه داللت نمي

ه ودينه ونبيه وسؤال منکر ونکير فی قربه عن رب، 1وبعذاب القرب ملن کان له أهالً«: قوله
والقرب روضـةٌ  . ، وعن الصحابة رضوان اهللا عليهمصاهللا علی ما جاءت به األخبار عن رسول

  .»من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر النيران
و به عذاب قبر براي كسي كه اهليت آن را دارد، و به سؤال نكير و منكـر در  «: ترجمه

هـايي از رسـول    برش براساس آنچه كـه روايـت  قبرِ انسان، راجع به پروردگار و دين و پيام
و قبـر يـا   . انـد، ايمـان داريـم    اهللا عنهم أجمعـين ـ آن را آورده   و از صحابه ـ رضي  صخدا

  .»هاي جهنم هاي بهشت است و يا گودالي از گودال باغي از باغ
  
  
  
  

                                                                                                                     
فإن الناس يصـعقون يـوم القيامـة،    «: اما آنچه در روايت ابوسعيد آمده است. »كند آخر، سرش را بلند مي

شوند، پس من نخستين كسـي   همانا مردم در روز قيامت بيهوش مي«: »فأكون أول من تشق عنه األرض
آمده است و  2412: به شماره» صوماتخ«، همين لفظ در اول مبحث »شود هستم كه زمين از او جدا مي

پـس مـن   «: »فـأكون أول مـن يفيـق   «: آمده اسـت  6917و  4638، 3398: در جاهاي ديگر به شماره
اين دو روايت مشكل را ايجاد كرده، و مزي بـر اسـاس آنچـه    . »آيد نخستين كسي هستم كه به هوش مي

ه كـه ايـن وهـم و اشـتباه از راوي     از وي نقل كرده، جزم كـرد  53-52صص » الروح«ابن قيم در كتاب 
و اينكـه  . »فـأكون أول مـن يفيـق   «: حديث است و درست آن است كه در روايت ديگران آمده است كه

شود، صحيح است، اما در حديث ديگري آمده كه  نخستين كسي است كه زمين از وي جدا مي صپيامبر
 .داستان موسي در آن نيست

 .»له أهالً«: آمده است) ب(در نسخه خطي -1
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  هاي قبر ها و نعمت ايمان به عذاب قبر و خوشي

   :فرمايد خداوند متعال مي :شرح عبارت

� s−%tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tã ö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# ∩⊆∈∪ â‘$ ¨Ψ9 $# šχθ àÊt� ÷è ãƒ $ pκö� n=tæ # xρß‰ äî $ |‹Ï± tãuρ ( 
tΠöθ tƒuρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθ è=Åz ÷Šr& tΑ# u šχ öθ tã ö�Ïù £‰ x© r& É># x‹ yè ø9   )46-45/ غافر (  1 �  #$

شـوند، و   عرضـه مـي   هر صبح و شام بر آتش. و فرعونيان را عذاب سخت فرا گرفت«
تـرين عـذاب    فرعونيـان را در سـخت  :] رسد كه فرمان مي[شود  روزي كه رستاخير بر پا مي

  .»داخل كنيد
  :فرمايد در جاي ديگري مي

� öΝèδ ö‘x‹ sù 4 ®L ym (#θ à)≈n=ãƒ ãΝßγtΒöθ tƒ “Ï% ©!$# ÏµŠÏù tβθà) yèóÁ ãƒ ∩⊆∈∪ tΠöθ tƒ Ÿω  Í_ øóãƒ öΝåκ÷] tã öΝèδ ß‰ ø‹x. 

$\↔ø‹x© Ÿω uρ öΝèδ tβρç� |ÇΖãƒ ∩⊆∉∪ ¨βÎ) uρ t Ï%©# Ï9 (#θßϑ n=sß $\/# x‹ tã tβρßŠ y7Ï9≡sŒ £ Å3≈s9 uρ öΝèδ u�sYø. r& Ÿω 
tβθ çΗs>ôè tƒ  �   ) 47-45/ طور(  

. افتنـد مالقـات كننـد    هـوش مـي   شـان را كـه بـي   ] عذاب[پس آنها را رها كن تا روز «
  .»روزي كه تدبيرشان هيچ به كارشان نيايد و نه ايشان ياري شوند

اين امر احتمال اين را دارد كه مراد از آن، عذاب آنهـا بـه وسـيله قتـل و ماننـد آن در      
دنيا باشد و يا مراد از آن، عـذاب آنـان در بـرزخ باشـد كـه ايـن احتمـال اخيـر، ظـاهرتر و          

همچنـين  . انـد  انـد و در دنيـا عـذابي نديـده     آشكارتر است؛ زيرا بسياري از ستمكاران مرده
  .د كه عذاب آنها هم در دنيا باشد و هم در برزخاحتمال اين را دار

اي در قبرستان بقيـع غرقـد    ما همراه جنازه: روايت است كه گويد ساز براء بن عازب
پيش ما آمد و نشست و ما هم اطرافش نشسـتيم، گـويي بـر روي     ص بوديم، آنگاه پيامبر

أعوذ باهللا مـن  «بـار   سه صآنگاه پيامبر. شد اي بود و آن جنازه، دفن مي سرهاي ما پرنده

                                                
تفسـير ابـن   «؛ 229-7/226، »زاد المسـير «؛ 24/42؛ طبـري،  83، ص »تأويل مشكل القرآن«: نگا -1

 .3/236، »فتح الباري«چاپ شعب؛ و  137-7/136، »كثير
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إن العبد املؤمن إذا «: سپس فرمـود . را گفت» برم به خدا از عذاب قبر پناه مي« :»عذاب القرب
املالئکة، کأنّ علی وجوههم الشمس،  1کان فی إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدنيا، نزلت إليه

ة، فجلسوا منه مدة، وحنوط من حنوط اجلنمن أکفان اجلن البصر، مث يجيئ ملـک    معهم کفن
، »أيتها النفس الطّيبة، اخرجی إلی مغفرة من اهللا ورضوان: املوت حتی يجلس عند رأسه، فيقول

فتخرج تسيل کما تسيل القطرة من فی السقاء فيأخذها، فإذا أخذها مل يدعوها فی يـده  «: قال
منها کأطيب نفحة طرفة عينٍ، حتی يأخذوها فيجعلوها فی ذلک الکفن وذلک احلنوط، ويخرج 

فيصعدون ا، فال يمرون ا ـ يعنی علی مـٍأل مـن    : مسک وجدت علی وجه األرض، قال
فالن بن فالن، بأحسن أمسائه التی کـانوا  : ما هذه الروح الطّيبة؟ فيقولون: املالئکة ـ إالّ قالوا 

له، فيشيعه من کلّ مساء  الدنيا، حتی ينتهوا ا إلی السماء، فيستفتحون له، فيفتح فی2يسمونه ا
اکتبوا : فيقول اهللا عز وجل3ّمقربوها إلی السماء الّتی تليها، حتی ينتهی ا إلی السماء السابعة

کتاب عبدی فی عليين، وأعيدوه إلی األرض، فإنی منها خلقتهم و فيها أعيدهم، ومنها أخرجهم 
  .تارةً أخری

ربی : من ربک؟ فيقول: ان، فيجلسانه، فيقوالن لهفتعاد روحه فی جسده، فيأتيه ملک: قال
ما هذا الرجل الذی بعث فيکم؟ : دينی اإلسالم، فيقوالن له: ما دينک؟ فيقول: اهللا، فيقوالن له

قرأت کتاب اهللا، فآمنت به وصدقت، : ما علمک؟ فيقول: هو رسول اهللا، فيقوالن له: فيقول
: افرشوه من اجلنة، وافتحوا له باباً إلی اجلنة، قالأن صدق عبدی، ف: فينادی مناد من السماء

ويأتيه رجلٌ حسن الوجه، حسن : فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له فی قربه مد بصره، قال
من : أبشر بالّذی يسرک، هذا يومک الّذی کنت توعد، فيقول له: الثياب، طيب الريح، فيقول

يا رب، أقم : أنا عملک الصاحل، فيقول: يقولأنت؟ فوجهک الوجه الّذی يجیء باخلير، ف
  .الساعة حتی أرجع إلی أهلی ومالی

                                                
و غيـر آن  » المسـند «آمده است و آنچه در اينجا آمـده براسـاس    »إليهم«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

 .باشد مي

 .باشد مي» المسند«آمده و آنچه در اينجا آمده براساس  »به«طي، هاي خ در اصل نسخه -2

آمده و آنچه در اينجا آمده براساس مصـادري   »إلي السماء التي فيها اهللا« هاي خطي، در اصل نسخه -3
 .اند است كه اين حديث را تخريج كرده
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وإنّ العبد الکافر إذا کان فی انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة، نزل إليه من السماء : قال
البصر، مثّ يجیء ملک املوت حتی ١مالئکة سود الوجوه، معهم املسوح فيجلسون منه مد ،

فتتفرق : أيتها النفس اخلبيثة، اخرجی إلی سخط من اهللا وغضبٍ، قال: ، فيقوليجلس عند رأسه
من الصوف املبلول، فيأخذها، فإذا أخذها مل يدعوها فی ٢فی جسده، فينتزعها کما ينتزع السفود

يده طرفة عين، حتی يجعلوها فی تلک املسوح، ويخرج منها کأننت ريح خبيثة وجدت علی 
ما هذا الروح اخلبيث؟ : ن ا، فال يمرون ا علی مًأل من املالئکة إالّ قالواوجه األرض، فيصعدو

الدنيا، حتی ينتهی ا إلی السماء  فالن بن فالن، بأقبح أمسائه الّتی کان يسمی ا فی: فيقولون
  :  صاهللا الدنيا، فيستفتح له، فال يفتح له، مث قرأ رسول

� Ÿω ßx−G x� è? öΝçλm; Ü>≡uθ ö/ r& Ï !$uΚ¡¡9 $# Ÿω uρ tβθ è=äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# 4 ®Lym ykÎ=tƒ ã≅ yϑpg ø:$# ’ Îû ÉdΟ y™3
 

ÅÞ$ u‹Ïƒø:$#  �   ) 40/ اعراف(  

                                                
 .باشد مسوح، جمع مسح است كه به معناي پالس مي -1

كنند، و جمع آن، سـفافيد   باشد كه گوشت را با آن بريان مي آهني چند شاخه ميسفود، به معناي ميخ  -2
 .است

هر سـوراخي در چشـم يـا    : گويد مي 12/427طبري، . باشد سم الخياط، به معناي سوراخ سوزن مي -3
براي جمع سـم  » سمام«. باشد مي» سموم«نامد كه جمع آن،  مي» سم«بيني يا مانند آن باشد، عرب آن را 

براي جمع سمي كه به معناي سوراخ اسـت،  » سموم«و . باشد مي» سموم«تر از  شنده، مشهورتر و فصيحك
گـاهي بـه مفـرد سـمومي كـه بـه معنـاي        . هر دو جمع در زبان عـرب، فـراوان اسـت   . باشد تر مي فصيح

معناي سوراخ هاي سمي كه به  از نمونه. شود با فتحه و ضمه سين، گفته مي» سم«و » سم«هاست،  سوراخ
  :باشد است، اين گفته فرزدق مي

    فنّفست عن سميه حّتي تنفّسا
  وقلت له التخش شيئاً ورائياً                 

  .»از دو سوراخش در آن دميدم تا اينكه هر دو سوراخ راحت شدند، و به او گفتم از چيزي نترس«
ـ » خياط«. باشد اش مي ، دو سوراخ بيني»سميه«منظورش از  بـه معنـاي سـوزن    » مخـيط «ه همـان  هم ك

چادر، (» قناع و مقنع«: گويند شود همچنان كه مي گفته مي» مخيط«و هم » خياط«به سوزن هم . باشد مي
معناي ). چادر، روپوش(» لحاف و ملحف«؛ )پرده نازك(» قرام و مقرم«؛ )روپوش(» إزار و مئزر«؛ )پرده

اند، هرگـز داخـل بهشـتي     اند و از آن سر باز زده را تكذيب كردهاين كساني كه آيات خدا «: آيه اين است
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اکتبوا  کتابه فی سجين، فی األرض السفلی، فتطرح روحه طرحاً، مث : فيقول اهللا عز وجلّ
  : قرأ

� tΒ uρ õ8 Î�ô³ ç„ «! $$ Î/ $ yϑ‾Ρ r(s3 sù §� yz š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# çµ à�sÜ ÷‚ tFsù ç�ö� ©Ü9 $# ÷ρ r& “Èθ ôγs? Ïµ Î/ ßw† Ìh�9 $# ’ Îû 

5β%s3 tΒ 9,‹Ås y™  �   ) 31/ حج(  
هاه، هاه، : من ربک؟ فيقول: فتعاد روحه فی جسده، ويأتيه ملکان فيجلسانه، فيقوالن له

هاه، هاه، ال أدری، فينادی مناد : ما هذا الرجل الّذی بعث فيکم؟ فيقول: ال أدری، فيقوالن له
أن کذب، فافرشوه من النار، وافتحوا له باباً إلی النار، فيأتيه من حرها ومسومهـا،  : السماءمن 

ويضيق عليه قربه، حتی ختتلف فيه أضالعه، ويأتيه رجلٌ قبيح الوجه، قبيح الثّياب، مننت الريح، 
ه من أنت؟ فوجهک الوج: أبشر بالّذی يسوؤک، هذا يومک الذی کنت توعد، فيقول: فيقول

همانا بنده مؤمن وقتي «: 1»رب التقم الساعة: أنا عملک اخلبيث، فيقول: يجیء بالشر، فيقول
آيند؛ فرشتگاني كه  برد، فرشتگان به سوي او فرود مي رود و از دنيا مي به طرف آخرت مي

هـاي بهشـت و كـافوري از     هايشـان اسـت و كفنـي از كفـن     گويي خورشيد بر روي چهـره 
. نشـينند  بـرد بينـايي مـي    هاي از او به انداز آنگاه در فاصله. به همراه دارندكافورهاي بهشت 

بـه  ! اي نفـس پـاك  : گويـد  نشـيند و مـي   آيد تا اينكه كنار سرش مي سپس فرشته مرگ مي
كـم سـرازير    پس نفس كـم : فرمايد مي صپيامبر. سوي آمرزش و خشنودي خدا بيرون بيا

آنگاه فرشـته مـرگ، نفـس را    . شود رازير ميشود همچنان كه قطره آب از درِ مشگ س مي
كند تا اينكـه   گيرد و وقتي آن را گرفت، آن را حتي يك چشم به هم زدن هم رها نمي مي

دهنـد، و از آن   گيرند و آن را در آن كفن و آن كـافور قـرار مـي    فرشتگان ديگر آن را مي
                                                                                                                     

شوند كه خداوند براي دوستان مؤمنش آماه كرده است، همچنان كه شـتر هرگـز در سـوراخ سـوزن،      نمي
 . »شود داخل نمي

؛ 4753: ؛ ابـوداود بـه شـماره   296-295و  4/287حديثي صحيح است كه احمد در مسـند خـود،    -1
بـه  » إثبات عذاب القبـر «؛ بيهقي در 3670370، صفحات »الشريعة«؛ آجري در 753 :طيالسي به شماره

: به شـماره » اإليمان«؛ ابن منده در 6737: ؛ عبدالرزاق به شماره382-3/380؛ ابن ابي شيبه، 20: شماره
؛ و طبـري بـه   9/56، »الحليـة «؛ ابـونعيم در  1368و  1365: هـاي  به شـماره » السنة«؛ احمد در 1064
 .آن را صحيح دانسته است 40-1/37، »المستدرك«اند و حاكم در  آن را روايت كرده 4616: شماره
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آنگـاه  : فرمايـد  يم صپيامبر. آيد نفس خوشبوترين بويي كه بر روي زمين يافت شود، مي
دهند مگـر اينكـه    برند و در حضور فرشتگان آن را عبور نمي فرشتگان، آن نفس را باال مي

فالني پسر فالنـي اسـت و او را بـا نيكـوترين     : گويند اين روح پاك چيست؟ مي: گويند مي
. برنـد  مـي برند، تا اينكه او را به آسـمان   زدند، نام مي هايي كه در دنيا با آن او را صدا مي نام

آسـمان بـرايش    هپس درواز. آسمان برايش باز شود هخواهند كه درواز آنگاه فرشتگان مي
برند تا اينكه در نهايت به آسمان هفـتم   شود و او را از هر آسمان به آسمان بعدي مي باز مي

) مقام بـاالي بـاال  (اش را در عليين  كارنامه: فرمايد آنگاه خداوند عزّ وجلّ مي. شود برده مي
ها را از زمين آفريدم و دوبـاره آنـان را    بنويسيد و او را به زمين بازگردانيد، چون من انسان

  .سازم گردانم و باري ديگر آنان را از زمين خارج مي به زمين باز مي
شـود و آنگـاه دو    پس روح انسان به جسدش بـاز گردانـده مـي   : فرمايد مي صپيامبر

پروردگــارت كيســت؟ : گوينــد شــانند و بــه او مــين آينــد و او را مــي فرشــته پــيش وي مــي
: گويـد  دينت كدام است؟ در جـواب مـي  : گويند به او مي. پروردگارم، اهللا است: گويد مي

ايـن مـردي كـه ميـان شـما بـه پيـامبري مبعـوث شـده،          : گوينـد  به او مي. دينم، اسالم است
: گويـد  ؟ مـي علمت كـدام اسـت  : گويند به وي مي. خداست هاو فرستاد: گويد كيست؟ مي

آنگــاه از . را خوانـدم و بــه آن ايمــان آوردم و آن را تصـديق نمــودم  ) قــرآن(كتـاب خــدا  
ام راست گفت، پـس بـراي او از بهشـت، فـرش بگسـترانيد و       آيد كه بنده آسمان ندايي مي

پس نسـيم و بـاد و بـوي خـوش     : فرمايد مي صپيامبر. اي به بهشت برايش باز كنيد دروازه
 صپيـامبر . شـود  آيد و قبرش به اندازه برد بينايي بـرايش گشـاد مـي    يبهشت به سوي او م

مـژده  : گويـد  آيـد و مـي   و مردي خوش سيما و خوش لباس و خوشبو به پيش او مي: گويد
كند، اين همان روزي است كه به تو وعده داده شـده   باد تو را به چيزي كه خوشحالت مي

اي اسـت كـه خيـر را     تـو، چهـره   هرتـو كيسـتي؟ چـون چهـ    : گويـد  وي به آن مرد مي. بود
! اي پروردگار من: گويد وي مي. من عمل نيك تو هستم: گويد او در جواب مي. آورد مي

  .قيامت را بر پاي دار تا به سوي خانواده و مالم بازگردم
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كافر وقتي از دنيا كوچ مي كند و به سـوي آخـرت    هو همانا بند: فرمايد مي صپيامبر
چهـره كـه پـالس همراهشـان هسـت بـه سـوي او فـرود          گاني سـياه رود، از آسمان فرشت مي
مـرگ   هسـپس فرشـت  . نشـينند  بـرد بينـايي دورتـر از او مـي     هاي به انـداز  آيند و در فاصله مي
به سوي غضـب  ! اي نفس خبيث و ناپاك: گويد نشيند و مي آيد تا اينكه كنار سرش مي مي

ه نفـس او در جسـدش پراكنـده    آنگـا : فرمايـد  مـي  صپيـامبر . و عذاب خداوند بيرون بيـا 
كشد همچنان كه ميخ آهني كـه گوسـت    مرگ آن را به سختي بيرون مي هشود و فرشت مي

مـرگ آن   هآنگـاه فرشـت  . شود از پشم مرطوب بيـرون كشـيده شـود    ي آن بريان مي بوسيله
يك چشم به هم زدن آن را در دستش  هگيرد، وقتي آن را گرفت حتي به انداز نفس را مي

دهنـد، و از آن، بـدبوترين بـويي كـه بـر       كنند تا اينكه آن را در آن پالس قرار مي رها نمي
برنـد و آن را در   آنگاه فرشـتگان ايـن نفـس را بـاال مـي     . آيد شود، مي روي زمين يافت مي

اين روح خبيـث و ناپـاك چيسـت؟    : گويند دهند مگر اينكه مي حضور فرشتگان عبور نمي
هايي كـه در دنيـا بـا آن     ترين نام فالني است و او را با زشتفالني پسر : گويند فرشتگان مي
آسـمان دنيـا    هدرواز. شـود  برند، تا اينكه به آسـمان دنيـا بـرده مـي     شد، نام مي صدا زده مي

سـپس  . شـود  آسمان برايش باز نمي هشود تا در را برايش باز كنند اما درواز برايش زده مي
  :اين آيه را تالوت نمود صپيامبر
� Ÿω ßx−Gx� è? öΝçλm; Ü>≡ uθ ö/ r& Ï !$ uΚ¡¡9 $# Ÿωuρ tβθ è=äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9 $# 4®L ym ykÎ=tƒ ã≅ yϑpg ø:$# ’ Îû ÉdΟ y™ 

ÅÞ$ u‹Ïƒø:$#  �   ) 40/ اعراف(  
شوند مگـر آنكـه شـتر     شوند و به بهشت داخل نمي درهاي آسمان به رويشان باز نمي«

  .»در سوراخ سوزن درآيد
 هبايگــاني كارنامــ(اش را در ســجين  كارنامــه :فرمايــد آنگــاه خداونــد عــزّ وجــلّ مــي

. شـود  آنگاه روحش به طـرز نـاگواري دور انداختـه مـي    . در زمين پايين بنويسيد) بدكاران
  :اين آيه را خواند صسپس پيامبر
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و هر كـس بـه خـدا شـرك ورزد، بـدان مانـد كـه از آسـمان افتـاده و مرغـان، او را           «

  .»كند اي دور پرتاب مي ربايند يا تندباد، او را به نقطه مي
آينـد و او را   شـود، و دو فرشـته پـيش او مـي     پس روحش به جسدش بازگردانـده مـي  

بـه او  . دانـم  هـا، هـا، نمـي   : گويـد  پروردگـارت كيسـت؟ مـي   : دگوين نشانند و به وي مي مي
هـا، هـا،   : گويـد  اين مردي كه در ميان شما مبعوث شده كيست؟ در جواب مـي : گويند مي

آيد كه او دروغ گفت، پس جاي او را از جهنم آمـاده   آنگاه ندايي از آسمان مي. دانم نمي
رارت و بـاد گـرم جهـنم بـه روي او     پس از حـ . اي به جهنم برايش باز كنيد كنيد و دروازه

شـوند و مـردي    هايش از هـم جـدا مـي    شود تا جايي كه استخوان آيد و قبرش تنگ مي مي
مژده باد تو را بـه چيـزي كـه    : گويد آيد و مي زشت چهره و زشت لباس و بدبو پيش او مي

  .كند، اين همان روزي است كه به تو وعده داده شده بود ناراحتت مي
در . آورد اي اسـت كـه شـر و بـدي را مـي      ات چهـره  تـو كيسـتي؟ چهـره   : گويد او مي
قيامـت را  ! پروردگـارا : گويـد  آنگاه او مي. من عمل خبيث و بد تو هستم: گويد جواب مي

  .»بر پاي مدار
نسـائي و ابـن ماجـه، اول ايـن حـديث را      . انـد  امام احمد و ابوداود آن را روايت كرده

بوعوانه اسفرايني در صحيح خودشـان و ابـن حبـان آن    همچنين حاكم و ا. اند روايت كرده
  .اند را روايت كرده

اين حـديث شـواهدي   . تمامي اهل سنت و اهل حديث به موجب اين حديث معتقدند
: فرمودنـد  صاز سعيد، از قتاده، از انس آورده كه رسول خدا :از صحيح دارد؛ بخاري

»ه ليسمع قرع نعاهلم، فيأتيه ملکان، فيقعدانه، إنّ العبد إذا وضع فی قربه وتولّی عنه أصحابه، إن
أشهد أنه عبـداهللا  : ؟ فأما املؤمن، فيقولصما کنت تقول فی هذا الرجل؛ حممد: فيقوالن له
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: 1»انظر إلی مقعدک من النار أبدلک اهللا به مقعداً من اجلنة، فيرامها مجيعـاً : ورسوله، فيقول له
ــرش نهــاده شــد  « ــي در قب ــا انســان وقت ــد، او صــداي   همان و همراهــانش از او پشــت كردن

نشــانند و بــه او  آينــد و او را مــي آنگــاه دو فرشــته نــزد او مــي. شــنود هايشــان را مــي كفــش
: گويـد  گفتـي؟ اگـر او مـؤمن باشـد، مـي      چـه مـي   صراجع به اين مرد؛ محمد: گويند مي

جايـت از  بـه  : گويـد  پـس فرشـته بـه او مـي    . خداست هدهم كه او بنده و فرستاد گواهي مي
او هـر دو جـا را   . جهنم نگاه كن كه خداوند جايي از بهشت را جايگزين آن كـرده اسـت  

  .»بيند مي
شـود، و حـديث را    براي ما روايت شده كه قبـرش بـرايش گشـاد مـي    : گويد قتاده مي

  .آورد
از كنار دو قبر عبور كرد و  صروايت شده كه پيامبر ساز ابن عباس» صحيحين«در 

من البول، وأما اآلخر، 2ليعذّبان وما يعذّبان فی کبيرٍ، أما أحدمها، فکان ال يستترإنهما «: فرمود
لعلّه يخفّـف عنـهما مـا مل    : فکان يمشی بالنميمة، فدعا جبريدة رطبة، فشقّها نصفين، وقال

                                                
؛ احمد در مسـند  98-4/87؛ نسائي، 2870: ؛ مسلم به شماره1374و  1338: هاي بخاري به شماره -1

؛ 16و  15، 13: هـاي  بـه شـماره  » إثبات عذاب القبر«؛ بيهقي در 4751: ؛ ابوداود به شماره3/126خود، 
؛ و بغـوي در  1066بـه شـماره   » اإليمان«؛ ابن منده در 365؛ آجري، ص 863: ابن ابي عاصم به شماره

 .سعيد، همان ابن ابي عروبه است. اند آن را روايت كرده 1522: به شماره» شرح السنة«

ر د. در اكثر روايات چنين آمـده اسـت  : گويد مي 1/318، »الفتح«حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب  -2
مسـلم و ابـوداود در روايـت    . گرفتـه شـده اسـت   » اسـتبراء «آمده كه از » يستبريء«روايت ابن عساكر، 

پـس براسـاس روايـت    . اند آورده» هاء«و سپس » زاء«با نون ساكن و پس از آن » يستنزه«اعمش، لفظ 
يعنـي از ادرار  داد؛  اكثر، استتار به اين معناست كه او ميان خود و ميـان ادرارش، پوششـي را قـرار نمـي    

كند، چون اين عبـارت   در آن آمده، موافقت مي» اليستنزه«پس اين معنا با روايتي كه لفظ . كرد پرهيز نمي
از طريق وكيـع از اعمـش آمـده    » المستخرج«در نزد ابونعيم در . آمده است] از ادرار[از دور كردن خود 

 .كند تفسير مي كه اين منظور را» كرد او پرهيز نمي«: »كان اليتوقي«: است
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بينند و به خاطر گناه آن چنـان بزرگـي هـم عـذاب      صاحب اين دو قبر عذاب مي«: 1»ييبسا
كــرد و خــود را نگــاه  يكــي از ايــن دو هنگــام ادرار از ادرار پرهيــز نمــي. شــوند داده نمــي

شـاخه درخـت تـري    ص  آنگـاه پيـامبر  . كـرد  چينـي مـي   داشت و ديگري هم سـخن  نمي
انـد،   شايد تا زماني كه اين دو شاخه خشك نشده: خواست و آن را دو نصف كرد و فرمود

  .»از عذابشان كاسته شود
إذا قرب «: فرمـود  صپيامبر: ريره روايت شده كه او گفتاز ابوه» صحيح ابوحاتم«در 

هرگاه «: »النکير: أو اإلنسان أتاه ملکان أسودان أزرقان، يقال ألحدمها، املنکر ولآلخر، 2امليت
آيند كه به يكـي از آن دو   شود، دو فرشته سياه و آبي پيش وي مي مرده در قبر گذاشته مي

  3.و حديث را تا آخر ذكر نمود» شود فته ميگ» نكير«و به ديگري » منكر«فرشته، 

                                                
؛ ابوداود به 292: ؛ مسلم به شماره6055و  6052، 1378، 1361، 218، 216: هاي بخاري به شماره -1

؛ احمـد در  4/106و  30-1/28؛ نسـائي،  347: ؛ ابن ماجه به شـماره 70: ؛ ترمذي به شماره20: شماره
، بـه  »إثبات عـذاب القبـر  «ر و د 1/104، »السنن«؛ بيهقي در 1/122؛ ابن ابي شيبه، 1/225مسند خود، 

؛ 362و  361، صـص  »الشـريعة «؛ آجـري در  183: ؛ بغـوي بـه شـماره   119و  118، 117: هاي شماره
؛ و 1/188؛ دارمـي در سـنن خـود،    1071: به شـماره » اإليمان«؛ ابن منده در 2646: طيالسي به شماره

 .اند آن را روايت كرده 444: به شماره» الزهد«وكيع در 

 .باشد آمده و آنچه در باال آمده براساس صحيح ابن حبان مي »أحدكم«هاي خطي،  سخهدر اصل ن -2

إذا «: موجود است، و لفظ كامـل آن، چنـين اسـت    780به شماره » صحيح ابن حبان«اين حديث در  -3
: ن لـه النكير، فيقوال: المنكر، ولآلخر: قبر الميت ـ أو اإلنسان ـ أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال ألحدهما  

هو عبداهللا ورسوله، : ؟ فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمناً قالصما كنت تقول في هذا الرجل محمد
  . »أشهد أن ال إله إالّ اهللا، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله

 إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً، وينور له: فيقوالن له
. نم، فينام كنوم العروس الذي اليوقظه إالّ أحب أهله إليه حتي يبعثه اهللا من مضجعه ذلـك : فيه، فيقال له

إن كان لنعلم أنك : ال أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئاً فكنت أقوله، فيقوالن له: فإن كان منافقاً قال
أضالعه، فال يزال معذّباً حتي يبعثه اهللا  ثم يقال لألرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتي تختلف. تقول ذلك

هرگاه مرده ـ يا انسان ـ در قبر گذاشته شد، دو فرشته سياه و آبي پـيش وي    «: »تعالي من مضجعه ذلك
: گوينـد  اينـان بـه او مـي   . شود گفته مي» نكير«و به ديگري، » منكر«آيند كه به يكي از آن دو فرشته،  مي
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ــه ثبــوت عــذاب قبــر و برخــورداري از   صاحاديــث وارده از رســول خــدا راجــع ب
بـه حـد   ) نكيـر و منكـر  (هاي آن براي كسي كه اهليت آن را دارد و سؤال دو فرشته  نعمت

فيـت  كي هپس اعتقاد به ثبوت آن و ايمان به آن، واجب است و ما دربار. تواتر رسيده است
تواند از كيفيت آن مطلع و آگاه شود، چون عقـل در   گوييم، چون عقل نمي آن سخن نمي

آورد  اين دنيا توانايي درك آن را به او داده نشده، و از آن طرف شرع هـم چيـزي را نمـي   
هـا در   آورد كه عقل داند؛ ليكن گاهي مسائلي را مي كه عقل، آن را محال و غيرممكن مي

اي عـادي و معمـولي نيسـت و در     ، چون بازگشت روح به جسد، مسـأله مانند آن متحير مي
اين دنيا شناخته شده نيست، بلكه بازگشت روح به جسد غير از بازگشت معروف و معمول 

  .باشد در دنيا مي
  

                                                                                                                     
اگـر  . گويـد  گفت، آنجـا هـم مـي    مي] قبالً در دنيا[ي؟ او آنچه را كه چه گفت صراجع به اين مرد، محمد

دهم كـه معبـودي حقيقـي جـز اهللا نيسـت و       او بنده و فرستاده خداست، گواهي مي: گويد مؤمن باشد، مي
  .دهم كه محمد بنده و فرستاده خداست گواهي مي

ـ . گويي دانستيم كه تو اين را مي ما مي: گويند به او مي ه انـدازه هفتـاد ذراع در هفتـاد ذراع    سپس قبرش ب
او هـم  . بخـواب : شـود  شود، آنگـاه بـه او گفتـه مـي     شود و درون قبر برايش نوراني مي برايش گشاد مي

اش در  ترين افراد خـانواده  كند جز محبوب خوابد درست مانند خواب عروسي كه كسي او را بيدار نمي مي
امـا اگـر او منـافق باشـد، در جـواب      . انگيزانـد  ترش برمـي نزد او، تا موقعي كه خداوند، او را از آن بسـ 

مـا  : گوينـد  و فرشـته بـه او مـي   . گفـتم  شـنيدم و آن را مـي   از مردم چيزهايي را مـي . انم نمي د: گويد مي
پـس زمـين او را بـه    . او را به هم بچسبان: شود سپس به زمين گفته مي. گويي دانستيم كه تو اين را مي مي

بينـد تـا    شود، پس او پيوسته عذاب مـي  هاي پهلويش از هم جدا مي ي كه استخوانچسباند تا جاي هم مي
  .انگيزاند اينكه خداوند، او را از آنجا برمي

؛ و 365ص » الشـريعة «؛ آجـري در  864: به شماره» السنة«؛ ابن ابي عاصم در 1071: ترمذي به شماره
عبدالرحمن بن اسـحاق عـامري مـدني، از    همگي از طريق  89: به شماره» إثبات عذاب القبر«بيهقي در 

اين حـديث حسـن غريـب    : ترمذي گويد. اند آن را روايت كرده... سعيد بن ابي سعيد مقبري، از ابوهريره 
آري اين حديث آن گونه است كه گفته بلكه از آن هم برتر است، چون راويان آن براسـاس شـرط   . است

 .باشد مسلم مي
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  روابط روح با بدن

  1:روح پنج نوع تعلق و رابطه با بدن دارد كه احكام هر يك با هم فرق دارد
  .ا بدن در شكم مادر، موقعي كه جنين بودروح ب هاول ـ رابط
  .روح با بدن پس از خارج شدن از شكم مادر به روي زمين هدوم ـ رابط
روح در حال خواب از يـك جهـت بـا بـدن     . روح با بدن در حال خواب هسوم ـ رابط 

  .رابطه دارد و از يك جهت از بدن جداست
ز بدن جدا شده ولي به طـور  روح با بدن در برزخ، چون روح هرچند ا هچهارم ـ رابط 

اي كه به طـور كلـي هـيچ رابطـه و تعلقـي بـا آن نداشـته         شود به گونه كلي از آن جدا نمي
، و در روايات 2گردد باشد، چون در روايات آمده كه روح هنگام سالم كسي به بدن برمي

ــش   ــداي كف ــه او ص ــده ك ــي    وارد ش ــت م ــه از او پش ــوقعي ك ــانش م ــاي همراه ــد،  ه كنن
ين برگرداندن روح به بدن، بازگشتي ويژه است كه موجب حيات جسد قبـل از  ا3.شنود مي

  .روز قيامت نيست

                                                
 .81-62، صفحات »الروح«: نگا -1

از طريق ابوصخر حميد بن زياد، از يزيدبن عبداهللا بـن قسـيط، از ابـوهريره     2041: ابوداود به شماره -2
مـا مـن أحـد يسـّلم علـي إالّ رد اهللا روحـي حتـي أرد        «: فرمودنـد  صروايت كرده كـه رسـول خـدا   

ـ    هيچ كسي نيست كه بر من سالم مي«: »السالم عليه گردانـد تـا    يكند مگر آنكه خداوند روحـم را بـاز م
آن را صحيح دانسـته، و حـافظ ابـن    » األذكار«و » رياض الصالحين«نووي در . »جواب سالمش را دهم

احمـد و ابـوداود   . اين حديث غريب است: گويد از او مي 3/316حجر عسقالني براساس نقل ابن عالن، 
لم از او حديث روايت كـرده  اند به جز ابوصخر كه تنها مس اند و راويانش راويان صحيح آن را روايت كرده

هـا و   به عالوه راجع بـه ابـن قسـيط گفتـه    . ابن معين راجع به او سخنان مختلفي اظهار داشته است. است
مالك در حديث ديگـري از روايـتش در   . هايي هست و مالك درباره او سكوت اختيار كرده است حرف

بوهريره نقـل كـرده، مـانع جـزم بـه صـحت       اينكه تنها او اين حديث را از ا: گويد مي» الموطأ«خارج از 
 .حديث است

: ؛ و مسلم بـه شـماره  1346و  1338: هاي اين موضوع در روايت انس بن مالك كه بخاري به شماره -3
 .اند آمده است آن را روايت كرده 2870
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تـرين نـوع    اين نوع رابطه، كامـل . روح با بدن در روز زنده شدن جسدها هپنجم ـ رابط 
روح با بدن است و به نسبت انواع روابط روح با بدن قبل از آن، قابل مقايسه نيسـت،   هرابط

پـذيرد؛   اي است كه بدن ديگر مـرگ و خـواب و فسـاد را نمـي     طه، رابطهچون اين نوع راب
به ايـن موضـوع خـوب دقـت كـن، اشـكاالت و ابهامـات        . چون خواب برادر مرگ است

  .كند زيادي را از تو دور مي

  سؤال در قبر از روح و جسم است
و . انـد  تهگونه كه ابن حزم و ديگران اظهـار داشـ   سؤال در قبر تنها مربوط به روح نيست آن

سؤال در قبر تنها مربوط بـه جسـم بـدون    : گويند كساني است كه مي ي گفتهفاسدتر از آن 
  .كند احاديث صحيح هر دو قول را رد مي. روح است

همچنين عذاب قبر بنا به اتفاق اهل سنت و جماعت، هم براي روح است و هـم بـراي   
  .بيند و هم با جسم عذاب مي شود و جسم، كه روح هم به تنهايي از نعمت برخوردار مي

پس هر كس بميرد و مسـتحق عـذاب   1.باشد بدان كه عذاب قبر همانا عذاب برزخ مي
بيند چه در قبر گذاشته شود و چه گذاشته نشود، و چـه درنـدگان او    باشد، حتماً عذاب مي

را خورده باشند يا سوخته باشد تا جايي كه به خاكستر تبديل شده باشد و ذرات وجـودش  
بـه هـر حـال عـذاب و     . ر هوا پراكنده شود، يا به دار آويخته شود، و يا در دريا غرق شودد

  .رسد رسد به روح و جسم آنها هم مي شدگان در قبرها مي اي كه به دفن شكنجه
هاي پهلوي مـرده و ماننـد آنهـا وارد شـده،      نشاندن و جدا شدن استخوان هآنچه دربار

پـس  . فهم شود صرا بدون افراط و تفريط از پيامبرواجب است كه مراد و مقصود از آن 
شود كه احتمال آن را نـدارد و نبايـد در خصـوص     حمل بر چيزهايي نمي صكالم پيامبر

چون چه بسا در . انگاري شود از هدايت و تبيين، كوتاهي و سهل صمراد و مقصود پيامبر
تبيين، گمراهـي   از هدايت و صانگاري و كوتاهي در مقصود و مراد پيامبر صورت سهل

بلكـه سـوء فهـم    . داند آن را مي هشود كه فقط خدا انداز و انحراف از راه راست حاصل مي

                                                
 .88-81، صفحات »الروح«: نگا -1
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هـر بـدعت و گمراهـي اسـت كـه در اسـالم نشـأت         هريش صفهمي از خدا و پيامبر و كج
باشـد بـه ويـژه     هر خطا و اشتباهي در فروع و اصـول ديـن مـي    هگرفته است، و اين امر ريش

  .يت به آن اضافه شودزماني كه سوء ن

  سراها سه تا هستند و هر كدام احكامي براي خود دارند

و خداوند براي هـر  . سراي دنيا، سراي برزخ و سراي آخرت: 1خالصه؛ سراها سه تا هستند
او ايـن انسـان را از جسـم و روح تركيـب نمـوده و      . اي قـرار داده اسـت   كدام احكام ويـژه 

ها هستند، و احكام برزخ را بـراي   ها تابع جسم داده و روحها قرار  احكام دنيا را براي جسم
پـس وقتـي روز حشـر اجسـاد و برخاسـتن      . ها هسـتند  ها تابع روح ها قرار داده و جسم روح

هاست و هم براي  ها و عذاب و تمامي احكام هم براي روح مردم از قبرهايشان آمد، نعمت
هـاي   شـود كـه بـاغي از بـاغ     شن مـي وقتي به اين مطلب خوب بينديشي، برايت رو. ها جسم

هاي جهنم بودن قبر، با عقـل مطابقـت دارد، و برايـت     بهشت بودن قبر يا گودالي از گودال
شود كه اين امر، حق است و هيچ شكي در آن نيست، و بدين طريق مؤمنـان بـه    روشن مي

  .شوند غيب از ديگران مشخص و متمايز مي
قبــر وجــود دارد از جــنس آتــش و  هــايي كــه در كــه آتــش و نعمــت2بايــد دانســت

هايي كـه در بـاال و زيـر انسـان      هاي دنيا نيست هرچند خداوند متعال، خاك و سنگ نعمت
دهد تا اينكه حرارت و گرمي از آتش دنيا شديدتر باشـد، و اگـر    است را بر او حرارت مي
سـت كـه   تر از اين، آن ا عجيب. كردند كردند، آن را احساس نمي اهل دنيا آن را لمس مي

هـاي جهـنم اسـت و آن     شوند و اين يكي در گودالي از گودال دو نفر در كنار هم دفن مي
هـاي بهشـت قـرار دارد، كـه حـرارت و گرمـاي جهـنم آن يكـي بـه           يكي در باغي از بـاغ 

قدرت و توانـايي  . رسد اش نمي رسد و نعمت و خوشي اين يكي به همسايه اش نمي همسايه
ها آزمند و حريص تكـذيب چيـزي اسـت     اين است، ولي نفستر از  تر و عجيب خدا وسيع
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هـاي قـدرت    علمي نـدارد در حـالي كـه خداونـد در همـين دنيـا شـگفتي        هكه به آن احاط
و هرگاه خـدا  . خويش را كه بيشتر و رساتر از اين است، بارها و بارها به ما نشان داده است

كند و آن را  و را مطلع و آگاه ميبخواهد كه برخي از بندگانش را بر آن مطلع كند، قطعاً ا
هـاي   در حقيقـت اگـر خداونـد تمـامي بنـدگانش را بـر شـگفتي       . دارد بر ديگران پنهان مي

رفـت و مـردم    كرد، حكمت تكليف و ايمـان بـه غيـب از بـين مـي      قدرت خويش آگاه مي
آمـده كـه ايشـان     صاز پيـامبر » صـحيح «كردنـد؛ همچنـان كـه در     همديگر را دفـن نمـي  

اگـر بـه   «: 1»لو ال أن التدافنوا، لدعوت اهللا أن يسمعکم من عذاب القرب ما أمسع«: دفرماين مي
خواستم كـه عـذاب قبـر را     كرديد، قطعاً از خدا مي خاطر اين نبود كه همديگر را دفن نمي

و چون اين حكمت بـه نسـبت چهارپايـان، منتفـي اسـت،      . »شنوم به شما بشنواند كه من مي
  .كنند شنوند و آن را احساس مي ميچهارپايان عذاب قبر را 

  سؤال منكر و نكير

سه قـول  2علما راجع به سؤال منكر و نكير، كه آيا اين امر مختص به اين امت است يا خير؟
اين قول گروهي از علمـا از  . قول سوم، اين است كه در اين زمينه بايد سكوت كرد: دارند

آمـده كـه    صزيدبن ثابت از پيامبردر حديث : گويد جمله ابوعمربن عبدالبر است كه مي
همانا اين امت در قبرهايش مـورد  «: 3»إن هذه األمة تبتلی فی قبورها«: آن حضرت فرمودند

سـؤال  (» تسـأل «، »تبتلـي «برخي از علما به جاي . »شود شكنجه و اذيت و آزار قرار داده مي
امـت، مخـتص بـه    كنند، و براساس اين لفظ احتمال دارد كه اين  روايت مي) شود كرده مي

                                                
: ؛ ابن منده به شماره5/190؛ احمد در مسند خود، 2867: قسمتي از حديثي است كه مسلم به شماره -1

در همـين  . انـد  از طريق روايت زيدبن ثابت آن را آورده 89: به شماره» عذاب القبر«؛ و بيهقي در 1065
و نسـائي،   ؛284و  273، 201، 175، 153، 3/114؛ احمد در مسند خـود،  2868: باب مسلم به شماره

 .اند حديثي را از طريق انس بن مالك روايت كرده 4/102

 .121-119، صفحات »الروح«: نگاه -2

 .قسمتي از حديث قبلي است -3



  879         هشرح عقيده طحاوي
  

سؤال قبر باشد البته اين امر قطعي نيست و عدم اختصاص ايـن امـت بـه عـذاب قبـر، ظـاهر       
  1.همچنين راجع به سؤال از كودكان در قبر نيز اختالف شده است. است

  عذاب قبر دو نوع است

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه عـذاب  2شود؟ آيا عذاب قبر هميشگي است يا قطع مي
  :نوع استقبر دو 

ـ برخي از عذاب قبر دايمي و هميشـگي اسـت همچنـان كـه خداونـد متعـال        اول نوع
  :فرمايد مي

� â‘$ ¨Ψ9 $# šχθàÊ t� ÷è ãƒ $ pκö� n=tæ # xρß‰ äî $|‹Ï± tãuρ ( tΠöθ tƒuρ ãΠθ à)s? èπ tã$ ¡¡9$# (# þθè=Åz ÷Šr& tΑ#u 

šχöθ tã ö� Ïù £‰x© r& É># x‹ yè ø9$#  �   ) 46/ غافر(  
فرمـان  [شـوند، و روزي كـه رسـتاخيز برپـا شـود       عرضه مـي هر صبح و شام بر آتش «

  .»ترين عذاب داخل كنيد فرعونيان را در سخت:] رسد كه مي
مث يفتح له «: شخص كافر آمده اسـت  ههمچنين در حديث براء بن عازب راجع به قص
ي او اي به جهنم بـرا  سپس دروازه«: 3»باب إلی النار، فينظر إلی مقعده فيها حتی تقوم الساعة

امـام  . »شـود  كند تا اينكه قيامت برپا مـي  شود، پس او به جاي خود در جهنم نگاه مي باز مي
  .احمد در برخي از طرق حديث آن را روايت كرده است

اين هم عـذاب  . شود برخي از عذاب قبر براي مدتي است و سپس قطع مي ـ دوم نوع
ت، پس بـه تناسـب گناهشـان    برخي از گناهكاراني است كه جرايم و گناهانشان سبك اس

هـاي   كننـده  شود، همچنان كه در پـاك  شوند و سپس از عذابشان كاسته مي عذاب داده مي
  .گانه ذكر آن رفت ده

                                                
 .123-121، صفحات »الروح«: نگا -1

 .125-123، صفحات »الروح«: نگا -2

 .صحيح استاين حديث . اند و ديگران آن را روايت كرده 296-4/295احمد در مسند خود،  -3
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  اختالف نظر علما درباره محل استقرار ارواح پس از مرگ
راجع به محل استقرار ارواح پس از مرگ تا روز رسـتاخيز ميـان علمـا اخـتالف نظـر      

  1:وجود دارد
  .ارواح مؤمنان در بهشت و ارواح كافران در جهنم است: گويند خي ميبر

بهشت اسـت   هديگري معتقدند كه ارواح مؤمنان در اطراف بهشت و كنار درواز هعد
  .رسد هاي بهشت به آنان مي كه خوشي و نعمت

  .باشد بعضي بر اين باورند كه ارواح در اطراف قبرهايشان مي
  .رود ه روح، رها شده است و هر جا خواست ميبه من رسيده ك: گويد مالك مي

اينـان تنهـا ايـن    . دارند كه ارواح مؤمنان نزد خداوند عزّ وجلّ اسـت  گروهي اظهار مي
  .اند گفته را اظهار داشته و بر آن چيزي نيفزوده

واقـع در دمشـق اسـت و ارواح    » جابيـه «ديگـري معتقدنـد كـه ارواح مؤمنـان در      هعد
  .واقع در حضرموت است،»برهوت«كافران در چاه 

در آسـمان هفـتم، و ارواح   ) مقام باالي بـاال (ارواح مؤمنان در عليين : گويد مي2كعب
  .در زمين هفتم زير رخسار ابليس است» سجين«كافران در 

                                                
 .129-125، صفحات »الروح«: نگا -1

او كعب بن ماتع حميري يماني، عالمه و دانشـمندي اسـت كـه ابتـدا يهـودي بـود و پـس از وفـات          -2
 صاز يمن به مدينه آمد و با اصحاب و ياران محمد ساو در زمان خالفت عمر. اسالم آورد صپيامبر

و نبوده و آنچه تحريف و تغيير و منسوخ شـده بـود   همنشيني كرد و چيزهاي عجيب و غريب هرچه بوده 
انـد؛   اند كه بخاري و مسلم، حديث را از او روايـت كـرده   اي به اشتباه گمان كرده عده. گفت براي آنان مي

تنهـا بـه خـاطر    » صـحيحين «انـد، و نـامش در    زيرا آنان از طريق او حتي يك حديث را روايت نكـرده 
از هيچ يك از متقدمان نقل نشده كه او را ثقه دانسته باشند، فقط برخي . شناساندن و معرفي او بوده است

قـول  «، بـاب  »في االعتصـام «بخاري در صحيح خود، در مبحث . اند از صحابه، علم و دانش او را ستوده
از طريق حميـد بـن عبـدالرحمن روايـت كـرده كـه او از       » ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء«:  صالنبي

گفت و  عاويه هنگام حج در زمان حكومتش براي جماعتي از قريش در مدينه سخن ميمعاويه شنيد كه م
اگر او از راستگوترين محدثان اهل كتاب باشد هرچند كه بـا وجـود آن،   : نام كعب احبار را آورده و گفت
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بعضي بر اين باورند كه ارواح مؤمنان در چاه زمزم، و ارواح كافران در چـاه برهـوت   
  .باشد مي

ح مؤمنـان در سـمت راسـت آدم، و ارواح كــافران در    اروا: گوينــد ديگـري مـي   هعـد 
  .سمت چپ آدم قرار دارد

محل اسـتقرار روح جـايي اسـت كـه قبـل از آفـرينش       : گويند و ديگران مي1ابن حزم
ارواح شـهدا در بهشـت، و ارواح عمـوم    : گويـد  ابوعمر بن عبدالبر مـي . اند اجسادشان بوده

  .مؤمنان در اطراف قبرهايشان قرار دارند
به مـن خبـر رسـيده كـه ارواح شـهدا هماننـد       : بن شهاب روايت است كه او گويداز ا

رود و  هاي بهشت مـي  سبزرنگي است كه به عرش آويزان است و صبح و شب به باغ هپرند
  .كنند آيند و به او سالم مي هر روز پيش پروردگارشان مي

كسـاني   ي گفتـه ايـن  . محل استقرار ارواح، عدم محض اسـت : گويند ديگري مي هعد
همانا روح عرضي از اعراض بدن است هماننـد حيـات و ادراك بـدن    : گويند است كه مي

  .شان مخالف قرآن و سنت است كه گفته. باشند كه از اعراض بدن مي
هـاي ديگـري اسـت كـه بـا       برخي معتقدند كه محل استقرار ارواح پس از مرگ، بدن

پس هر روحـي  . اند، تناسب دارد اخالق و صفات ارواح كه در زمان حياتشان كسب كرده
اهل تناسـخ   ي گفتهاين . شود اي كه هم شكل آن روح است تبديل مي به بدن موجود زنده

                                                                                                                     
براسـاس آنچـه كـه ابوزرعـه دمشـقي در تـاريخ خـود،         سو از عمر. ايم به دروغ او اطالع حاصل كرده

داري و يا تـو   يا دست از روايت احاديث برمي: گفت از او نقل كرده، ثابت شده كه او به كعب مي 1/544
ها بـه او نسـبت داده شـده، از او ثابـت       البته تمامي چيزي كه در كتاب. فرستم ها مي را به سرزمين بوزينه

شـرح  . انـد  بت دادهان پس از او سخنان زيادي را كه او نگفته بـود بـه او نسـ   نشده است، چون دروغگوي
 .آمده است 494-3/489، »السير«حالش در 

بن احمد بن سعيد بن حزم، اصليت فارسـي و   او امام و متبحر و صاحب فنون و معارف، ابومحمد علي -1
و مانند آنها » اإلحكام في أصول األحكام«و » المحلي«سپس اندلسي و يزيدي و ظاهري، صاحب كتاب 

آمـده   99: شـماره  18، ج »السير«شرح حالش در كتاب . جري وفات يافته 456وي به سال . باشد مي
 .است
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ايـن   هتفصيل و بسـط ادلـ  . اين قول از تمامي اهل اسالم خارج است. است كه منكر معادند
  1.گنجد آنها در اين مختصر نمي هاقوال و سخن دربار

  ختفاوت منازل ارواح در برز
  .اقوال فوق اين است كه ارواح در برزخ، تفاوت خيلي زيادي با هم دارند هخالصه ادل

منازل ارواح در برزخ اين است كه ارواحي در مقام باالي بـاال در مـأل اعلـي     هاز جمل
  .است كه منازل آنها با هم متفاوت است �اين ارواح پيامبران. باشند مي

ت كه هرگاه خواست در بهشـت بـه سـير و    سبز رنگ اس ههاي پرند ارواحي در شكل
بلكه برخي از شهدا هسـتند  . شان است اين ارواح برخي از شهدا نه همه. پردازد سياحت مي

اند همچنان كـه در   كه روحشان از داخل شدن به بهشت به خاطر قرضي كه دارند منع شده
: د و گفـت آمـ  صاز محمدبن عبداهللا بن جحش آمده است كه مردي نزد پيامبر» المسند«

وقتـي آن  . »بهشت«: اي رسول خدا، اگر در راه خدا كشته شوم، جاي من كجاست؟ فرمود
/ مگر اينكه بـدهكار «: 2»إالّ الدين، سارنی به جربيل آنفاً«: فرمود صمرد پشت كرد، پيامبر

  .»اكنون جبرئيل اين خبر را براي من آورد مقروض باشي، هم
                                                

اي از تمـامي اقـوال    اين خالصه: گويد پس از ذكر اين اقوال مي 129، ص »الروح«ابن قيم در كتاب  -1
ها پس از مرگ بود كه براي مـن مقـدور شـد و بـه طـور قطـع        علما راجع به محل استقرار ارواح انسان

ما مأخذ و مستند اين اقوال . مجموع اين اقوال در يك كتاب غير از اين كتاب دسترسي يابي تواني به نمي
و داليل هر كدام و اعتراضات و اشكاالتي كه به هر كدام وارد است، و قول درست از ميان اين اقوال كـه  

بـر آن داللـت   كتاب و سنت براساس طريقه و منهج ما كه خداوند به لطف و ياري خود بر ما منت نهاده، 
را  159تـا   129از صـفحه  » الروح«پاسخ به اين اقوال، حدود سي صفحه از كتاب . كنيم دارد، را ذكر مي

 .در بر گرفته، بدانجا مراجعه شود

بـه   19، ج »المعجـم الكبيـر  «؛ و طبرانـي در  315-7/314؛ نسـائي،  4/350احمد در مسند خـود،   -2
ز چندين طريق از ابوكثير برده آزاد شده محمدبن عبداهللا بن ا 560و  559، 558، 557، 556: هاي شماره

ابوكثير كسي است كه جمعي از راويان، از او حـديث را  . اند جحش، از محمدبن عبداهللا آن را روايت كرده
او را » التقريب«حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب . او صحابي بوده است: شود اند و گفته مي روايت كرده
او . شـود  محمدبن عبداهللا از زمـره صـحابه محسـوب مـي    . ست، پس اين حديث صحيح استثقه دانسته ا
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اند همچنان كه در حديثي آمـده كـه رسـول     هبرخي از ارواح بر درِ بهشت، حبس شد
رفيـق شـما را   «: 1»رأيت صاحبکم حمبوساً علی باب اجلنة«: در آن حديث فرمودندص خدا

  .»ديدم كه بر در بهشت حبس شده است
برخـي از ارواح  . انـد  برخي از ارواح در قبر صاحبانشان، و برخي در زمين حبس شـده 

 هكننـد و بـه وسـيل    خون هستند كـه در آن شـنا مـي    هدر تنور زناكاران، و برخي در رودخان
  2.كند سنت تمامي اينها را تأييد مي. شوند ها پوشانده مي سنگ

                                                                                                                     
باشد و مادرش، فاطمه بنت ابي حبيش صحابي بوده است و  برادرزاده مادر مؤمنان، زينب بنت جحش مي

  .سؤال كرد صكسي است كه راجع به استحاضه از رسول خدا) فاطمه، مادرش(او 
از طريق محمدبن عمرو، از ابوكثير، از محمدبن عبداهللا بن جحش، از  350و  4/139، »المسند«احمد در 

 .پدرش عبداهللا بن جحش آن را روايت كرده است

؛ 7/57، »الطبقـات «؛ ابـن سـعد در   2433؛ ابن ماجه به شماره 5/7و  4/136احمد در مسند خود،  -1
ز چنـدين طريـق از حمـاد بـن     ا 10/142؛ و بيهقـي،  5466؛ طبراني به شماره 1510: ابويعلي به شماره

اند كـه بـرادر سـعدبن اطـول      سلمه، از عبدالملك ابوجعفر، از ابونفرة، از سعد بن اطول آن را روايت كرده
سـعدبن  . وفات يافت و سيصد درهم از خود به جاي گذاشت و زن و فرزنداني از خود بـه جـا گذاشـت   

بـه مـن    صش كنم، آنگاه رسـول خـدا  خواستم كه اين سيصد درهم را خرج زن و فرزندان: اطول گفت
همانا برادرت بـه خـاطر قرضـش، حـبس شـده      «: »إنّ أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض دينه«: گفت

: گفـتم . اش را پرداخت كردم سـپس آمـدم   پس رفتم و بدهي. »اش را پرداخت كن است، پس برو و بدهي
. كرد و شـاهدي نداشـت   ي آن را مياش را پرداخت كردم جز دو دينار كه زني ادعا اي رسول خدا، بدهي

در روايتي آمـده  . »آن را به او بده، چون او صاحب حق است«: »أعطها، فإنها محقة«: فرمود صپيامبر
عبـدالملك ابـوجعفر كسـي اسـت كـه ابـن حبـان در        . »گويد چون او راست مي« :»فإنها صادقة«: است

بوصـيري در  . بخـاري و مسـلم هسـتند    ساير راويان حديث، مطـابق شـرط  . او را آورده است» الثقات«
از طريق عبدالواحد بن غيـاث، و   10/142بيهقي، . اسناد آن را صحيح دانسته است 156ورقه » الزوائد«

از طريق عبادبن موسي قريشي هر دو از حماد بن سـلمه، از سـعيد جريـري، از     1513ابويعلي به شماره 
اند فقـط در ايـن روايـت، آنچـه را كـه       روايت كرده مانند آن را صابونضرة، از مردي از اصحاب پيامبر

اين اسناد صحيح اسـت، چـون حمـاد    . برادر سعدبن اطول از خود به جا گذاشته بود، نام برده نشده است
 .بن سلمه قبل از اختالط در روايت، از سعيد جريري، اين حديث را روايت كرد

 .نگاه كنيد 7047: به روايت طوالني سمره در صحيح بخاري به شماره -2
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اين حيـات از ديگـران متمـايز و     هاما حياتي كه مختص به شهيد است و شهيد به وسيل
  : شود، آن است كه در اين آيات آمده است جدا مي
� Ÿω uρ ¨ t|¡ øt rB t Ï% ©!$# (#θ è=ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# $ O?≡uθ øΒr& 4 ö≅ t/ í !$ uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθ è% y—ö� ãƒ  �     

  )169/ آل عمران (
انـد و نـزد    انـد مـرده مپنـدار، بلكـه آنهـا زنـده       و كساني را كه در راه خدا كشته شـده «

  .»خورند پروردگارشان روزي مي
� ŸŸω uρ (#θ ä9θ à)s?  yϑÏ9 ã≅ tFø) ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# 7N≡uθ øΒr& 4 ö≅ t/ Ö !$ u‹ôm r& Å3≈s9 uρ āω šχρã� ãè ô± n@  �   

  )154/ بقره (  
  .»كنيد اند ولي شما درك نمي و به كشتگان راه خدا مرده نگوييد، بلكه زنده«

هـاي پرنـدگان    پس حيات شهيد، اين است كه خداوند متعال ارواح شهدا را در شـكم 
رسـول  : است كه او گويـد  سن عباسسبزرنگ قرار داده، همچنان كه در روايت عبداهللا ب

اهللا أرواحهم فی أجواف طيـر   ملّا أصيب إخوانکم ـ يعنی يوم أحد ـ جعل  «: فرمود صخدا
: »...فی ظلّ العرش 1خضر ترد أار اجلنة، وتأکل من مثارها، وتأوی إلی قناديل من ذهب مذلّلة

هـاي پرنـدگان    ر شـكم وقتي برادرانتان در روز احد شهيد شدند، خداوند ارواح آنـان را د «
هـاي   كننـد و از ميـوه   هاي بهشت رفـت و آمـد مـي    سبزرنگ قرار داد كه در كنار رودخانه

انـد، پنـاه    عـرش آويـزان شـده    ههـاي طـال كـه در سـاي     خورند و به سـوي چـراغ   بهشت مي
  .»برند مي

                                                
هاي  چه بسيار خوشه«: »كم من عذق مذلل ألبي الدحداح«: در حديث آمده است. يعني آويزان شده -1

. انـد  هـايش آويـزان شـده    يعنـي خوشـه  » ذلّل الكرم«. »خرماي آويزان شده از آنِ ابودحداح وجود دارد
در . باشـد  هاي انگور مـي  خوشهتذليل، به معناي يكسان كردن و آويزان كردن : گويد ابوحنيفه دينوري مي

 . آمده است »علقت«، »المستدرك«و » سنن ابوداود«
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و مسلم معناي اين حـديث را در روايـت   1.اند امام احمد و ابوداود آن را روايت كرده
  .مسعود روايت كرده استابن 

هاي خود را به خاطر خدا بخشيدند تا دشمنان خدا آنها را از بـين   چون آنان وقتي بدن
هـاي بهتـري از آن را در عـالم بـرزخ عـوض آنهـا        هـا، بـدن   ببرند، خداوند به جاي آن بدن

                                                
من يبلغ إخواننا عنّـا  : فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا... «: دنباله حديث اين است -1

: م عـنكم، قـال  أنـا أبلغهـ  : الجهاد، والينكلوا عندالحرب، فقال اهللا سبحانه إنّنا أحياء نرزق لئال يزهدوا في
ــأنزل اهللا Ÿω � :ف uρ ¨ t |¡ øtrB t Ï% ©!$# (#θ è=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅t/ í!$ uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ tβθè% y— ö� ãƒ  � ) ــران / آل عم

چـه كسـي بـه    : گوينـد  شان را يافتند، مي هاي پاكيزه پس وقتي خوراك و نوشيدني و صحبت... «): 169
ايم و از رزق و روزي برخورداريم تا از جهاد دور نشوند و هنگـام   رساند كه ما زنده مي مان برادران ديني
: راوي گويـد . رسـانم  من از طرف شما به آنـان مـي  : پس خداوند سبحان فرمود. نشيني نكنند جنگ عقب

Ÿω �: آنگاه خداوند اين آيه را نـازل فرمـود   uρ ¨ t|¡ øtrB t Ï% ©!$# (#θè=ÏF è% ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# $ O?≡ uθ øΒr& ...  � )  آل عمـران /
  . »...شوند، مرده مپنداريد  و كساني كه در راه خدا كشته مي«): 169

؛ و طبـري  155: به شـماره » الزهد«؛ هناد در 295-5/294؛ ابن ابي شيبه، 1/266احمد در مسند خود، 
، از ابـن عبـاس آن را   از طريق محمدبن اسحاق، از اسماعيل بن اميه، از ابـوزبير مكـي   8205: به شماره

، »الشـريعه «؛ آجـري در  297و  2/88، »المستدرك«؛ حاكم در 2520:ابوداود به شماره. اند روايت كرده
از طريـق ابـن    145: بـه شـماره  . »اثبات عـذاب القبـر  «و در  3/304، »الدالئل«؛ و بيهقي در 392ص 

. انـد  ا ميان ابوزبير و ابن عباس افزودهر» سعيد بن جبير«اند و در اسناد حديث،  اسحاق آن را روايت كرده
 291-2/290ابن كثيـر در تفسـير خـود،    . حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد كرده است

همچنين سـفيان ثـوري،   . تر است اين روايت، ثابت: پس از ذكر اين سند كه اين زيادت در آن است، گفت
، »الـدر المنثـور  «سـيوطي در  . س آن را روايـت كـرده اسـت   از سالم افطس، از سعيدبن جبير، از ابن عبا

  .آن را آورده و نسبت آن را به عبد بن حميد و ابن منذر بدان افزوده است 2/95
؛ طبري بـه  2/206؛ دارمي، 2801: ؛ ابن ماجه به شماره3014؛ ترمذي به شماره 1887: مسلم به شماره

: ؛ حميـدي بـه شـماره   9554: بـه شـماره  » لمصنفا«؛ عبدالرزاق در 8208و  8207، 8206: هاي شماره
؛ هنـاد بـه شـماره    2559: ؛ سعيدبن منصور در سنن خود، بـه شـماره  309-5/308؛ ابن ابي شيبه، 120
» الـدالئل «و در  9/163، »السـنن «؛ و بيهقـي در  9024: بـه شـماره  » الكبيـر  المعجم«؛ طبراني در 154

ـ  از طريق روايت ابن مسـعود آن را آورده  3/303 آن را آورده و  2/96، »الـدرالمنثور «سـيوطي در  . دان
 .نسبت آن را به فريابي و عبدبن حميد و ابن منذر و ابن ابي حاتم بدان افزوده است
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هـا   آن بـدن  هها باشند و برخوردار بودن آنها به واسـط  دهد كه تا روز قيامت در آن بدن مي
  .باشد ها مي تر از برخوردار بودن روح مجرد و تنها از آن بدن كامل

به همين خاطر روح مؤمن در صورت پرنده يـا هماننـد پرنـده اسـت و روح شـهيد در      
آمده اسـت كـه كعـب بـن     » الموطأ«در . در لفظ دو حديث تأمل كن. باشد شكم پرنده مي

مة املؤمن طائر يعلق فـی شـجر   إنّ نس«: فرمـود  صكرد كه رسول خدا مالك روايت مي
اي اسـت كـه بـه     همانا روح انسان مؤمن پرنده«: 1»اجلنة، حتی يرجعه اهللا إلی جسده يوم يبعثه

ــدش      ــه جس ــتاخيز آن را ب ــد در روز رس ــه خداون ــا اينك ــت ت ــزان اس ــت آوي ــت بهش درخ
  .»گرداند برمي

ارت شـامل شـهيد و غيرشـهيد اسـت، پـس شـهيد بـه ايـن عبـ          »نسمة املؤمن«: عبارت
روح شهيد در شكم «: »هی فی جوف طير خضر«: فرمود صتخصيص داده شده كه پيامبر

معلوم است كه وقتي روح شهيد در شكم پرنده است، پرنـده بـودن   . »سبزرنگ است هپرند
پس با ايـن اعتبـار روح شـهيد در عمـوم حـديث ديگـر داخـل        . كند روح بر آن صدق مي

ديگر مردگاني اسـت كـه در    هتر از بهر برزخ، كاملها در  آنان از نعمت هپس بهر. شود مي
ميرنـد هرچنـد كسـي كـه در جنـگ زخمـي        هاي خود مي اند و در خانه جنگ زخمي شده

چـون او   2.واالتـري دارد  هميـرد، از بسـياري از مردگـان درجـ     خود مـي  هشود و در خان مي
برخـوردار   هـا  ترنـد، از آن نعمـت   هاي اختصاصـي دارد كـه كسـاني كـه از او پـايين      نعمت
  .نيستند

ــان كــه در     ــامبران را بخــورد، همچن ــر زمــين حــرام كــرده كــه جســم پي ــد ب و خداون
اما راجع به شهدا بايد گفت كه پس از مـدتي از دفـن آنـان، از    . روايت شده است3»السنن«

                                                
 .تخريج آن از پيش گذشت -1

 .آمده است» من كثير«با ساقط شدن  136اثر ابن قيم، ص » الروح«عين متن در كتاب  -2

: هـاي  ؛ ابن ماجه به شـماره 92و  3/91؛ نسائي، 1047: اود به شماره؛ ابود4/8احمد در مسند خود،  -3
اند و اسـناد آن، صـحيح اسـت، و ابـن      از طريق روايت اوس بن اوس آن را روايت كرده 1636و  1085

آن را صـحيح   2/287، »المسـتدرك «و حـاكم در   550: ، ابن حبان بـه شـماره  1733: خزيمه به شماره
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پـس  1.برخي از آنان مشاهده شده كه جسدشان همچنان بـاقي مانـده و تغييـر نكـرده اسـت     
ان همچنان در قبر تا روز رستاخيز بـاقي بمانـد و احتمـال هـم دارد     احتمال دارد كه جسدش

تر و شهيد، برتـر   گويي هرچه شهادت، كامل. كه در طوالني مدت، جسدشان پوسيده شود
  .تر باشد باشد، بقاي جسدش طوالني

***  
ونؤمن بالبعث وجزاء األعمال يوم القيامة والعرض واحلساب، وقراءة الکتـاب،  «: قوله
  .»والعقاب، والصراط وامليزان والثواب،

به زنده شدن و جـزاي اعمـال در روز قيامـت و حضـور در ميـدان محشـر و       «: ترجمه
  .»اعمال و پاداش و عقاب و پل صراط و ترازو ايمان داريم هاعمال و خواندن نام همحاسب
  
  
  

                                                                                                                     
اند و نووي در  منذري و حافظ ابن حجر آن را حسن دانسته. ا تأييد كرده استاند و ذهبي هم آن ر دانسته

: اين حديث شاهدي از روايت ابودرداء در نزد ابن ماجه بـه شـماره  . آن را صحيح دانسته است» األذكار«
 .و شاهد ديگري از روايت ابوامامه نزد بيهقي دارد 1637

از » الدفن في قبر واحد مـن ضـرورة  «، باب »الجهاد يف«در مبحث  2/470، »الموطأ«امام مالك در  -1
طريق عبدالرحمن بن ابي صعصعه روايت كرده كه به عبدالرحمن بن ابـي صعصـعه رسـيده كـه عمـروبن      
جموح و عبداهللا بن عمرو دو نفر انصاري بودند كه سيل، قبر هر دو را شـكافته بـود و قبرشـان در پـايين     

قبر آنـان خـوب كنـده شـد تـا      . اين دو از شهيدان جنگ احد بودند .سيل بود و هر دو در يك قبر بودند
يكـي از آن  . اند اينكه جايشان تغيير داده شود اما ديدند كه جسدشان تغيير نكرده گويي ديروز فوت كرده

. دو زخمي شده بود و دستش را روي زخمش قرار داده بود، او دفن شد در حالي كه بر همين حالت بـود 
اين حادثـه  . ار گذاشته شد و سپس راست كرده شد اما به حالت اولي خود بازگشتدستش از زخمش كن

انـد   راويان اين روايـت، ثقـه  . در زماني بود كه فاصله ميان جنگ احد و اين اتفاق، چهل و شش سال بود
از طريـق وليـدبن مسـلم، از اوزاعـي، از      563-3/562، »الطبقات«ابن سعد در . اما روايتي مرسل است

و حـافظ ابـن حجـر عسـقالني در كتـاب      . تر از روايت امام مالـك دارد  از جابر روايتي طوالني زهري،
 .1351: ، به شماره»صحيح بخاري«: اسناد آن را صحيح دانسته است و نگا 3/173، »الفتح«
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  ايمان به زنده شدن پس از مرگ و پاداش و جزاي اعمال

مري است كه قـرآن و سـنت و عقـل و فطـرت سـليم بـر آن       ايمان به معاد ا :شرح عبارت
خداوند سبحان در كتابش بدان خبر داد و دليل بر آن را اقامه نمـوده و در  . كنند داللت مي

  .منكران معاد را رد نموده و بدان پاسخ گفته است هاغلب سوره قرآن، عقيد
د، چـون اقـرار بـه    انـ  اين بدان خاطر است كه همه پيامبران بر ايمـان بـه آخـرت متفـق    

هـا بـه پروردگـار     همـه انسـان  . پروردگار، در ميان بني آدم عام است و اين امر فطري است
كنند مگر كسي كه عناد و سر دشمني داشته باشد مانند فرعون، برخالف ايمان بـه   اقرار مي

خـاتم پيـامبران اسـت و او     صروز رستاخيز، چون منكران آن زيادند و از آنجا كه محمد
، از ايـن رو جزئيـات آخـرت را بـه طـور كامـل تبيـين و        1ننده و آخر پيامبران استحشرك

بـه همـين   . هاي پيـامبران نيسـت   اي كه اين تبيين در هيچ يك از كتاب روشن نمود به گونه
هيچ پيـامبري   صاند كه جز محمد زدگان و مانند آنها گمان كرده خاطر گروهي از فلسفه

ت، و اين را به عنوان حجت و برهـاني بـراي خـود قـرار     به معاد جسماني تصريح نكرده اس
  .مردم است هپردازي و خطاب به عام اند كه معاد جسماني از باب خيال داده

قرآن معاد روح را هنگام مرگ بيان داشته و معـاد جسـم را هنگـام قيامـت كبـري در      
نماينـد و   اين جماعت قيامت كبري و معاد جسـم را انكـار مـي   . چندين جا بيان داشته است

پردازي به معاد جسـماني   از طريق خيال صهيچ كس جز محمد: گويند برخي از آنان مي

                                                
و  359: بـه شـماره  » الشـمائل «؛ و ترمـذي در  2354: ؛ مسـلم بـه شـماره   4896: بخاري به شماره -1
شنيدم  صاز رسول خدا: اند كه او گفت از طريق روايت جبيربن مطعم آورده 2542: شماره به» الجامع«

أنا محمد، وأنا احمد، وأنا الماحي الذي يمحواهللا بـي الكفـر، وأنـا الحاشـر     : إن لي أسماء«: فرمود كه مي
احي كسي كـه  من محمد، احمد، م: هايي دارم همانا من نام«: »الذي يحشر الناس علي قدمي، وأنا العاقب

كند، هستم و من حاشـر هسـتم كسـي كـه مـردم بـه خـاطر         خداوند به وسيله من كفر را محو و نابود مي
در » المقفي«اسم . »)آيد كسي كه پس از من پيامبري نمي(شوند، و من عاقب هستم  شفاعت من حشر مي

ابـن  . ان آمـده اسـت  از طريق روايت حذيفه بن يم 360: به شماره» في الشمائل«سنن ترمذي در مبحث 
معنايش اين اسـت كـه   . مقفي و عاقب يكي هستند: شمر گويد. مقفي، يعني پيرو پيامبران: گويد اعرابي مي

 .آخر پيامبران است و پيامبري پس از او نيست صپيامبر
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اين كذب محض است، چون قيامت كبري نزد پيـامبران از آدم گرفتـه تـا    . خبر نداده است
  .شناخته شده بود ÷نوح و تا ابراهيم و موسي و عيسي

  :فرمايد سماني خبر داد، ميخداوند از موقعي كه آدم پايين آورده شد، به معاد ج
� tΑ$s% (#θ äÜ Î7÷δ$# ö/ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷èt7Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# @�s) tG ó¡ ãΒ ìì≈tFtΒuρ 4’n<Î) &Ïm ∩⊄⊆∪ 

tΑ$s% $pκ� Ïù tβöθ u‹øtrB $yγ‹Ïù uρ tβθ è?θßϑs? $ pκ÷] ÏΒuρ tβθã_ t� øƒéB  �   ) 25-24/ اعراف(  
. پـايين رويـد  ) از ايـن جايگـاه واال  : (گفـت ) سخداوند خطاب به آدم و حوا و ابلـي («

از (در زمـين تـا روزگـاري اسـتقرار خواهيـد داشـت و       . برخي دشمن برخي خواهيـد بـود  
) كنيـد و  توليـد نسـل مـي   (در زمـين  : گفت) خداوند. (مند خواهيد شد بهره) هاي آن نعمت

م رسـتاخير زنـده   هنگا(و از آن ) شويد و دفن مي(ميريد  بريد و در آن مي زندگي به سر مي
  .»:آييد و ابليس لعين هم گفت بيرون مي) گرديد و مي

� tΑ$ s% Éb>u‘ þ’ ÎΤö� ÏàΡ r' sù 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ ∩∠∪ tΑ$ s% y7‾Ρ Î*sù zÏΒ t Ì� sàΖßϑø9 $# ∩∇⊃∪ 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ 

ÏMø% uθ ø9 $# ÏΘθ è=÷è yϑø9   )81-79/ ص (   �  #$
تا روزي مرا مهلت بـده و مميـران كـه     پس) حال كه چنين است! (پروردگارا: گفت«

ــده مــي  ــاره زن ــد  مردمــان دوب تــو از مهلــت : فرمــود). شــود و رســتاخيز شــروع مــي(گردن
كـه پايـان عمـر جهـان و     (تا روز زمان معين . »)ماني و تا پايان جهان زنده مي(شدگاني  داده

  .»)سرآغاز قيامت است
  :گفت ÷اما نوح

� ª! $# uρ /ä3tFu; /Ρ r& zÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# $ Y?$ t7tΡ ∩⊇∠∪ §ΝèO ö/ä. ß‰ŠÏè ãƒ $ pκ� Ïù öΝà6 ã_ Ì� øƒä† uρ %[`# t� ÷z Î)  �   
  )18-17/ نوح (  

سـپس شـما را بـه همـان     . خدا است كه شما را از زمين به گونه شگفتي آفريده است«
از زمـين بيـرون   ) گردانـد و  زنـده مـي  (شـگفتي   هگرداند، و بعد شـما را بـه گونـ    زمين برمي

  .»آورد مي
  :فتگ ÷ابراهيم
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� ü“Ï% ©!$# uρ ßì yϑ ôÛr& βr& t� Ï� øó tƒ ’ Í<  ÉL t↔ÿ‹ÏÜ yz uΘ öθ tƒ É Ïe$!$#   �   ) 82/ شعراء(  
گنـاهم را  ) كـه قيامـت برپـا اسـت    (و آن كسي است كه اميدوارم در روز جزا و سزا «

  .»بيامرزد
  :تا آخر داستان، در جاي ديگري گفت

� $ oΨ −/ u‘ ö� Ï� øî $# ’Í< £“t$ Î!≡uθ Ï9 uρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9 uρ tΠöθ tƒ ãΠθ à) tƒ Ü>$ |¡ Ås ø9   )41/ ابراهيم (   �   #$
مرا و پـدر و مـادر مـرا و مؤمنـان را بيـامرز و ببخشـاي در آن روزي كـه        ! پروردگارا«

  .»)شود گردد و به دنبال آن پاداش و پادافره داده مي و حسابرسي مي(شود  حساب برپا مي
  :در جاي ديگري گفت

�  ‘ ÏΡ Í‘r& y#ø‹Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑø9   )41/ ابراهيم (   �   #$
  .»كني به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مي! پرودگارا«

  :، خداوند متعال به او گفت÷اما موسي
� ¨βÎ) sπtã$¡¡9$# îπuŠÏ?#u ßŠ%x.r& $pκ�Ï�÷zé& 3“t“ôfçGÏ9 ‘≅ä. ¤§ø�tΡ $yϑÎ/ 4tëó¡n@ ∩⊇∈∪ Ÿξsù y7‾Ρ£‰ÝÁtƒ $pκ÷]tã 

tΒ āω ßÏΒ÷σãƒ $pκÍ5 yìt7̈?$#uρ çµ1uθyδ 3“yŠ÷�tIsù  �   ) 16-15/ طه(  
پنهـان  ) از بنـدگان (آن را ) موعـد (خـواهم   من مي. رستاخيز به طور قطع خواهد آمد«

باش دائم بوده، و در ضمن به سـبب مخفـي بـودن قيامـت      مردمان در حالت آماده(دارم تا 
كوشش خود جزا و سزا هر كسي به تناسب تالش و ) آزادي عمل داشته باشند، و سرانجام

آن بـاز دارد كسـي   ) ايمان به قيامت و آمادگي بـراي (نبايد تو را از ) اي موسي. (داده شود
  .»نمايد، كه هالك خواهي شد كه بدان باور نداشته و از هوا و هوس خويش پيروي مي

خداوند متعـال  . بلكه حتي مؤمن آل فرعون به معاد علم داشت و به موسي ايمان آورد
  :فرمايد ل از او ميبه نق

� ÏΘ öθ s)≈tƒuρ þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& ö/ä3ø‹n=tæ tΠöθ tƒ ÏŠ$ uΖ−F9 $# ∩⊂⊄∪ tΠöθ tƒ tβθ —9 uθ è? t Ì� Î/ ô‰ ãΒ $ tΒ Νä3 s9 z ÏiΒ «! $# ô ÏΒ 

5Ο Ï¹%tæ 3 tΒuρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑ sù …çµ s9 ô ÏΒ 7Š$ yδ  �   ) 33-32/ غافر(  
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آن روزي كه پشت . ترسم مي) تكه قيامت اس(بر شما از روز صدا زدن ! اي قوم من«
آخـر  . نداريـد ) براي حفـظ خـود از عـذاب   (گريزيد، اما هيچ پناهي جز خدا  كنيد و مي مي

هيچ راهنما و راهبري نخواهد . گمراه سازد) از راستاي بهشت منحرف و(خدا كسي را كه 
  .»داشت

  :فرمايد تا آنجا كه مي
� ÉΘ öθ s)≈tƒ $ yϑ ‾Ρ Î) Íν É‹≈yδ äο 4θ u‹ys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Óì≈tFtΒ ¨βÎ)uρ nο t� ÅzFψ$# }‘ Ïδ â‘# yŠ Í‘# t� s) ø9   )22/ كهف( � #$
) انـدكي و خوشـي گـذرائي    هو توشـ (اين حيات دنيوي كاالي نـاچيزي  ! اي قوم من«

  .»است، و آخرت سراي ماندگاري و استقرار است
  : فرمايد تا آنجا كه مي

�  (# þθ è=Åz÷Šr& tΑ# u šχöθ tã ö� Ïù £‰ x© r& É># x‹ yè ø9   )46/ غافر (   �  #$
  .»خاندان فرعون را به شديدترين عذاب دچار سازيد«

  :و موسي گفت
�  ó=çG ò2 $# uρ $ uΖs9 ’ Îû ÍνÉ‹≈yδ $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ|¡ ym ’ Îû uρ Íοt� Åz Fψ$# $ ‾Ρ Î) !$ tΡô‰ èδ y7ø‹s9 Î)  �   

  )156/اعراف(
كـه سـروري و توفيـق    (نيكـي مقـرر دار   ) زنـدگي (و براي ما در ايـن دنيـا و آن دنيـا    «

چـرا كـه   ) اعت در اين سراي، و سعادت ناشي از رضايت و عنايت تو در آن سراي استط
  .»ايم به سوي تو بازگشت كرده) ايم و توبه نموده(ما 

  :خداوند در داستان بقره خبر داده است
�  $uΖù=à) sù çνθç/Î� ôÑ$# $ pκÅÕ ÷è t7Î/ 4 y7Ï9≡x‹ x. Ç‘ ósãƒ ª! $# 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝà6ƒÌ� ãƒuρ  Ïµ ÏG≈tƒ# u öΝä3 ª=yè s9 

tβθ è=É)÷è s?  �   ) 73/ بقره(  
و ايـن كـار را كرديـد و    (بزنيـد  ) كشـته (را بـه آن  ) قرباني(اي از آن  پاره: پس گفتيم«

كنـد و داليـل    چنين زنده مي) در روز قيامت(خداوند مردگان را ). خدا كشته را زنده كرد
  .»)اسرار شريعت راحقيقت و (نماياند تا اينكه دريابيد  خود را به شما مي) قدرت(
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دهنـدگان و   خداوند در آياتي از قرآن كريم خبر داده كه پيامبران را بـه عنـوان مـژده   
انذاركنندگان فرستاده و راجع به اهل جهنم خبر داده كـه وقتـي نگهبانـان جهـنم بـه آنـان       

  :گويند مي
�  öΝs9 r& öΝä3Ï? ù' tƒ ×≅ß™â‘ ö/ä3ΖÏiΒ tβθè=÷G tƒ öΝä3ø‹n=tæ ÏM≈tƒ# u öΝä3În/ u‘ öΝä3tΡρ â‘É‹Ζãƒuρ u !$ s)Ï9 öΝä3 ÏΒöθ tƒ 

# x‹≈yδ 4 (#θä9$s% 4’n? t/ ôÅ3≈s9 uρ ôM¤) ym èπ yϑÎ=x. É># x‹ yè ø9 $# ’n?tã tÍ� Ï�≈s3ø9   )71/ زمر (  �  #$
اند تا آيات پروردگارتان را براي شما  آيا پيغمبراني از جنس خودتان به ميانتان نيامده«

پيغمبـران برانگيختـه شـدند و    (روزي بترسانند؟ آري،  بخوانند و شما را از رويارويي چنين
وليكن فرمان عـذاب  ) مان دادند اوامر و نواهي خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بيم

و مـا راه كفـر در پـيش گـرفتيم و بايـد هـم تـاوان آن را        (بر كافران ثابـت و قطعـي اسـت    
  .»)بپردازيم و چنين سرنوشت شومي داشته باشيم

شوند به اينكـه پيـامبران، آنـان     رافي بود از اصناف كافراني كه داخل جهنم مياين اعت
هـا را از عقوبـات و    پس تمـامي پيـامبران، انسـان   . اند را از رويارويي با چنين روزي ترسانده

اند همان كاري كه خاتم پيامبران انجـام   هاي گناهكاران در دنيا و آخرت ترسانده مجازات
هاي قرآن كه وعده و وعيد در آنها ذكر شده، راجـع بـه دنيـا و     رهپس اكثر سو. داده است

  .اند آخرت و آنها ذكر شده
  :فرمايد و پيامبرش را امر كرده كه براي امر معاد به خداوند سوگند ياد كند مي

�  tΑ$s%uρ t Ï% ©!$# (#ρã� x� x. Ÿω $ oΨ� Ï?ù' s? èπ tã$¡¡9 $# ( ö≅ è% 4’ n?t/ ’În1 u‘uρ öΝà6̈Ζt� Ï? ù' tG s9 ÉΟÎ=≈tã É=ø‹tó ø9 $# ( Ÿω 
Ü>â“÷è tƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$s)÷WÏΒ ;ο §‘sŒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Iωuρ ã� tóô¹ r&  ÏΒ š�Ï9≡sŒ Iω uρ ç�t9 ò2 r& 

āωÎ) ’Îû 5=≈tG Å2 &Î7•Β  �  ) 3/ سبأ(  
مـا برپـا   ) حسـاب و كتـاب و سـزا و جـزاي    (قيامـت هرگـز بـراي    : گوينـد  كافران مي«

) جهان هنهان در گستر(به پروردگارم سوگند، آن كسي كه داناي راز  چرا،: بگو. شود نمي
  .»)نمايد و خدا به اعمال شما رسيدگي مي(آيد  است، قيامت به سراغ شما مي

  :فرمايد در جاي ديگري مي
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� š� tΡθ ä↔Î6.⊥ tFó¡tƒuρ <,ym r& uθ èδ ( ö≅ è% “Î) þ’ În1 u‘uρ …çµ ‾Ρ Î) A,ys s9 ( !$ tΒuρ Ο çFΡ r& š Ì“Éf ÷è ßϑÎ/  �     
  )53/ يونس (

رســتاخيز و عـذابي كــه  (كــه آيـا آن  : پرسـند  از تـو مــي ) كـافران بــر سـبيل اســتهزاء  («
توانيـد   آري، به خدا سوگند قطعاً راست اسـت، و شـما نمـي   : راست است؟ بگو) گويي مي

  .»درمانده و ناتوان سازيد) از آن جلوگيري كنيد و با فرار و سرپيچي از آن، خدا را(
  :فرمايد باز مي

� zΝtãy— t Ï%©!$# (# ÿρ ã� x� x. β r& ©9 (#θèVyèö7ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n?t/ ’În1 u‘uρ £ èVyèö6çG s9 §ΝèO ¨βàσ ¬7t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λäù=ÏΗxå 4 
y7Ï9≡sŒuρ ’ n?tã «! $# ×��Å¡ o„  �   ) 7/ تغابن(  
چنين نيست كه : بگو! پندارند كه هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديد كافران مي«

، به پرورگارم سوگند، زنده و برانگيخته خواهيد شـد، و سـپس از آن چيزهـايي    پنداريد مي
  .»ايد باخبرتان خواهند كرد، و اين كار براي خدا ساده و آسان است كرده كه مي

  :فرمايد و راجع به نزديك بودن قيامت خبر داده مي
� ÏMt/ u�tIø% $# èπ tã$¡¡9 $# ¨,t±Σ$# uρ ã� yϑ s)ø9   )1/ قمر (   � #$
  .»نزديك شده، و ماه به دو نيم گرديدقيامت «
� z>u�tIø% $# Ä¨$̈Ψ=Ï9 öΝßγç/$ |¡Ïm öΝèδ uρ ’Îû 7's# ø� xî tβθ àÊ Ì� ÷è•Β �   ) 1/ انبياء(  
بديشان نزديك است در حـالي  ) چون قريش بسيار هكفرپيش(مردمان  همحاسب) زمان(«

  .»شندبا مي) از ايمان بدان(گرداندن  و روي) از هول و هراس آن(كه آنان غافل 
� tΑ r' y™ 7≅Í←!$ y™ 5># x‹ yè Î/ 8ì Ï%#uρ ∩⊇∪ t Ì�Ï�≈x6ù=Ïj9 }§ øŠs9 …çµ s9 Óì Ïù# yŠ �   ) 2-1/ معارج(  
ايـن  . (پيونـدد  درخواست عذابي كرد كه بـه وقـوع مـي   ) از روي تمسخر(خواستاري «
  .»...گردد  گريبانگير كافران مي) عذاب

  :فرمايد تا آنجا كه مي
� öΝåκ̈ΞÎ) …çµ tΡ ÷ρ t� tƒ # Y‰‹Ïè t/ ∩∉∪ çµ1t� tΡ uρ $ Y7ƒÌ� s% �   ) 7-6/ معارج(  
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  .»دانيم دانند، و ما آن را ممكن و نزديك مي آنان آن روز را بعيد و دور مي«
  :فرمايد كنندگان رستاخيز را مذمت كرده مي و تكذيب

� ô‰s% u�Å£yz tÏ%©!$# (#θç/¤‹x. Ï!$s)Î=Î/ «!$# $tΒuρ (#θçΡ%x. tÏ‰tGôγãΒ  �   ) 45/ يونس(  
انـد   به راستي كساني زيانبارند كه رويارويي با خدا را تكذيب كرده) در روز قيامت(«

  .»اند و راهياب نبوده
�  Iω r&  ¨βÎ)  t Ï% ©! $#  šχρ â‘$ yϑ ãƒ  ’ Îû  Ïπ tã$ ¡¡9 $#  ’ Å∀s9  ¤≅≈n=|Ê  >‰‹Ïè t/  � ) 18/ شوري(  
 هسـخركنان دربـار  تم(مسلّماً كساني كه نسبت به قيامت شك و ترديـد دارنـد و   ! هان«

از راسـتاي راه  (پردازنـد، در گمراهـي سـخت ژرف و بسـيار دور      به جدال و ستيز مي) آن
  .»قرار دارند) رستگاري
� È≅ t/ x8 u‘≡̈Š $# öΝßγßϑù=Ïæ ’ Îû Íο t� ÅzFψ$# 4 ö≅ t/ öΝèδ ’ Îû 7e7x© $ pκ÷] ÏiΒ ( ö≅ t/ Νèδ $yγ÷Ψ ÏiΒ tβθ ßϑtã �   

  )66/ نمل (  
و (قيامـت بـه پايـان آمـده و تـه كشـيده اسـت         هدربـار اصالً دانش و آگـاهي ايشـان   «

قيامت دو دل و مترددند، و حتـي نسـبت بـدان     هبلكه دربار). كمترين اطالعي از آن ندارند
  .»كوردل و نابينايند

� (#θ ßϑ|¡ ø% r& uρ «! $$Î/ y‰ôγy_ öΝÎγÏΖ≈yϑ ÷ƒr& � Ÿω ß] yèö7tƒ ª! $# tΒ ßNθßϑ tƒ 4 4’ n?t/ # ´‰ ôãuρ Ïµ ø‹n=tã $ y) ym 

£Å3≈s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ ∩⊂∇∪ t Îit7ãŠ Ï9 ãΝßγs9 “Ï% ©! $# tβθ à�Î=tFøƒs† ÏµŠÏù zΟ n=÷è u‹Ï9 uρ 

šÏ% ©!$# (# ÿρã� x� x. öΝåκ̈Ξr& (#θçΡ%x. tÎ/ É‹≈Ÿ2  �   ) 39-38/ نحل(  
كنند كـه خداونـد هرگـز     مؤكدانه به خدا سوگند ياد مي) كافران عالوه بر شركشان(«

گويند، بلكه خداوند همـه   چنين نيست كه مي(خير، . گرداند ميرد زنده نمي ميكسي را كه 
قطعـي خـدا اسـت، ولـيكن بيشـتر مردمـان        هوعـد ) كنـد، و ايـن   مردگان را دوباره زنده مي

گونـه كـه قـبالً بـه      كه زنده گرداندن بـراي قـدرت خـدا چيـزي نيسـت و همـان      (دانند  نمي
خداونـد  . دمـد  يز دوباره جـان بـه پيكرشـان مـي    ها جان بخشيده است، پس از مرگ ن انسان

آن  هتا اينكه براي ايشـان روشـن گردانـد چيـزي را كـه دربـار      ) گرداند همگان را زنده مي
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اموري است كه پيغمبران  هكه به طور خاص رستاخيز و به طور عام هم(ورزند  اختالف مي
جـع بـه شـرك و رسـتاخيز     در آنچـه را (و اينكه كافران بدانند كه ايشان ) اند با خود آورده

  ..»دروغگويند) گويند مي
� ¨βÎ) sπtã$¡¡9$# ×πuŠÏ?Uψ āω |=÷ƒu‘ $yγŠÏù £Å3≈s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ �  

  )59/ غافر (  
ايمان ) به آن(آيد و در آن هيچ شكي نيست، ولي اكثر مردمان  همانا قيامت حتماً مي«

  .»آورند نمي
� öΝèδç�à³øtwΥuρ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# 4’n?tã öΝÎγÏδθã_ãρ $\Šôϑãã $Vϑõ3ç/uρ $tϑß¹uρ ( öΝßγ1uρù'̈Β æΛ©yγy_ ( $yϑ‾=à2 

ôMt7yz óΟßγ≈tΡ÷ŠÎ— #Z��Ïèy™ ∩∠∪ y7Ï9≡sŒ Νèδäτ!#t“y_ öΝßγ‾Ρr'Î/ (#ρã�x�x. $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ (#þθä9$s%uρ #sŒÏr& $̈Ζä. $Vϑ≈sàÏã 

$¹G≈sùâ‘uρ $‾ΡÏr& tβθèOθãèö7yϑs9 $Z)ù=yz #́‰ƒÏ‰ỳ ∩∇∪ öΝs9uρr& (#÷ρt�tƒ ¨βr& ©!$# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ 

î‘ÏŠ$s% #’n?tã βr& t,è=øƒs† óΟßγn=÷VÏΒ Ÿ≅yèy_uρ óΟßγs9 Wξy_r& āω |=÷ƒu‘ ÏµŠÏù ’n1r'sù tβθßϑÎ=≈©à9$# āωÎ) #Y‘θà�ä.  �   
  )99-97/ اسراء (  

از (كـور و الل و كـر   ) كشـانده و (ي رخسـاره  و ما در روز رستاخيز ايشـان را بـر رو  «
اي كـه بـر اثـر     بـه گونـه  . داريـم  و به صحراي محشر گسـيل مـي  (گردانيم  جمع مي) گورها

هايشـان قـادر بـه تكلـم      شنود و زبـان  هايشان نمي بيند و گوش پريشاني حال چشمانشان نمي
بب سـوختن  بـه سـ  (آتـش   ههـر زمـان كـه زبانـ    . جايگاهشان دوزخ خواهد بـود ). باشد نمي

 هبـر زبانـ  ) بـا تجديـد گوشـت و استخوانشـان    (فـروكش كنـد،   ) گوشت و استخوان ايشـان 
كيفرشـان بـدان خـاطر اسـت كـه      ) عـذاب مضـاعف و جاويـدان   (ايـن  . افزاييم آتششان مي

آيـا زمـاني كـه مـا     : گوينـد  نماينـد و مـي   مـا را انكـار مـي   ) جهـاني  هقرآنـي و ادلـ  (هاي  آيه
اي  آفرينش تازه) دوباره زنده گرديم و(شود كه  م، مگر ميهايي شديم و فرسودي استخوان

هـا و زمـين را    آسـمان ) بدون نمونه و مـدل قبلـي  (نگرند كه خدايي كه  آيا نمي! پيدا كنيم؟
و بـه  (همچون ايشـان را بيافرينـد   ) بار ديگر(آفريده است، توانا است بر اينكه پس از مردن 

ولي براي آنان سرآمدي تعيين نموده اسـت  ) تواند زندگي دوباره عودت دهد؟ بلي كه مي
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بـا فرارسـيدن آن زمـان كـه قيامـت نـام دارد همگـان را زنـده         (كه گماني در آن نيسـت و  
اما سـتمگران جـز   ) اين سرآمد قطعي است. دارد گرداند و به صحراي محشر گسيل مي مي

  .»باشند كفر و انكار را پذيرا نمي
� (# þθä9$s% uρ # sŒ Ïr& $ ¨Ζä. $ Vϑ≈sà Ïã $¹G≈sùâ‘uρ $ ‾ΡÏ r& tβθ èOθ ãè ö7yϑ s9 $Z)ù=yz # Y‰ƒÏ‰ ỳ ∩⊆∪ ö≅è% (#θçΡθ ä. 

¸ο u‘$ yf Ïm ÷ρr& # ´‰ƒÏ‰ tn ∩∈⊃∪ ÷ρr& $ Z) ù=yz $ £ϑÏiΒ ç�ã9ò6 tƒ †Îû ö/ä. Í‘ρ ß‰ ß¹ 4 tβθ ä9θ à) uŠ|¡ sù  tΒ $ tΡß‰‹Ïè ãƒ ( 
È≅ è% “Ï% ©!$# öΝä. t�sÜ sù tΑ ¨ρ r& ;ο §�tΒ 4 tβθàÒ Éó ÷Ζã� |¡sù y7ø‹s9 Î) öΝåκy�ρ â â‘ šχθ ä9θà) tƒuρ 4 tL tΒ uθ èδ ( ö≅è% # |¤ tã 

βr& šχθ ä3tƒ $Y6ƒÌ� s% ∩∈⊇∪ tΠöθtƒ öΝä.θãã ô‰ tƒ šχθ ç7‹Éf tG ó¡tFsù  Íν Ï‰ ôϑ pt¿2 tβθ ‘ΖÝà s? uρ βÎ) óΟ çFø[Î6©9 āωÎ) 

Wξ‹Î=s% �   ) 52-49/ اسراء(  
) پوسـيده (آيا هنگامي كه ما اسـتخواني  : گويند مي) اينان و منكرانِ ديگر رستاخيز(و «

اي خـواهيم   شديم، مگـر ديگـر بـاره آفـرينش تـازه     ) و از هم پاشيده(هايي خشكيده  كهو ت
كـه بـه هـيچ وجـه     (شما سنگ باشيد : بگو!). اي پيدا خواهيم كرد؟ و زندگي دوباره(يافت 

يـا اينكـه   ). تـر اسـت   كه از سـنگ محكـم  (و يا آهن باشيد ) قابليت پذيرش حيات را ندارد
و از قابليـت  (تـر  اسـت    سـخت ) از اينها هم(كه در نظرتان چيز ديگري باشيد ) جز آن دو(

توانـد بـه پيكرتـان جـان بدمـد و بـه زنـدگي مجـدد بـاز           پذيرش حيات دورتر، باز خدا مي
آن خـدايي  : گردانـد؟ بگـو   چه كسي ما را باز مي: خواهند گفت) زده آنان شگفت. گرداند

تكـان  ) بـه عنـوان اسـتهزاء   ( پـس از آن، سـر را بـه سـويت    . كه نخستين بار شـما را آفريـد  
ايـن  . (شايد كه نزديك باشـد : خواهد بود؟ بگو) معاد(چه زماني اين : گويند دهند و مي مي

بــراي (روزي خواهــد بــود كــه خــدا شــما را از گورهايتــان  ) بازگشــت بــه حيــات مجــدد
گوييـد   با حمد و سپاس پاسخ مـي ) فرمان او را(خواند و شما  فرا مي) آيي در محشر گردهم

  .»ايد جز مدت اندكي ماندگار نبوده) در دنيا(بريد كه  و گمان مي
پس نگاه كن به پاسخ هر سؤالي كه بـه طـور تفصـيل و جداگانـه بـه آنـان داده شـده        

  :آنان ابتدا گفتند. است
� (# þθ ä9$ s% uρ # sŒ Ï r& $ ¨Ζä. $ Vϑ≈sà Ïã $ ¹G≈sù â‘uρ $ ‾Ρ Ï r& tβθ èOθ ãè ö7yϑ s9 $ Z) ù=yz # Y‰ƒÏ‰ ỳ  �  ) 49/ اسراء(  



  897         هشرح عقيده طحاوي
  

شـديم،  ) و از هم پاشيده(هايي خشكيده  و تكه) پوسيده(آيا هنگامي كه ما استخواني «
  .»!)اي پيدا خواهيم كرد؟ و زندگي دوباره(اي خواهيم يافت  مگر ديگر باره آفرينش تازه

پنداريـد كـه شـما آفريننـده و      اگـر شـما مـي   : در پاسخ به اين سؤال به آنان گفتـه شـد  
كـرد   اي كاش آفرينشي داشتيد كه مرگ آن را فاني و نابود نمي پروردگاري نداريد، پس
تر  داشت مانند سنگ و آهن و آنچه در نظرتان از اينها هم سخت و در آن هيچ تأثيري نمي

ما آفرينش با اين خصوصيت داشتيم كه قابليت بقاء را ندارد، پـس چـه   : اگر بگوييد. است
ميان بازگشـت دادن شـما بـه آفرينشـي تـازه       شما و هچيزي ميان آفريننده و به وجودآورند

  !حايل شده است؟
اگر شما از سنگ يـا آهـن   : اين حجت، تقرير و بيان ديگري دارد و آن، اين است كه

تواند شما را نابود كنـد و وجـود شـما را     بوديد، باز خدا مي تر از آن دو مي يا چيزي سخت
توانـد در ايـن    دهد و چه كسـي مـي   دگرگون سازد و آن را از حالتي به حالت ديگر انتقال

شان، تصرف كند و آنها را نـابود و فـاني سـازد و آنهـا را دگرگـون       اجسام با وجود سختي
سازد؟ سـپس خداونـد خبـر داده كـه آنـان سـؤالي        سازد؟ پس چه چيزي خدا را ناتوان مي

  :گويند پرسند و مي ديگر را مي
� tΒ $ tΡ ß‰‹Ïè ãƒ �   ) 51/ اسراء(  

در ! گردانـد؟  هاي ما پوسـيده و نـابود شـد، چـه كسـي مـا را بـاز مـي         ميعني وقتي جس
  :فرمايد شان مي جواب اين سؤال

� È≅è% “Ï% ©!$# öΝä. t� sÜ sù tΑ ¨ρ r& ;ο §� tΒ �   ) 51/ اسراء(  
  .»آن خدايي كه نخستين بار شما را آفريد: بگو«

بـا   وقتي حجت آنان را گرفت و آنان محكوم شدند، به سؤال ديگري منتقـل شـدند و  
  :كردند، و آن هم اين بود اي بدان استدالل و استناد مي هاي بريده بريده علت
� 4 tL tΒ uθ èδ �   ) 51/ اسراء(  
  .»چه وقت خواهد بود؟«
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 �عسی أن يکونَ قريبا�: دهد ها جواب مي و خداوند به آن

  .»شايد كه نزديك باشد«
  :فرمايد از همين جاست كه خداوند متعال مي

� z>u�ŸÑuρ $oΨs9 WξsWtΒ zÅ¤tΡuρ …çµs)ù=yz ( tΑ$s% tΒ Ä÷∏ãƒ zΝ≈sàÏèø9$# }‘Éδuρ ÒΟŠÏΒu‘  � ) 78/ يس(  
چـه  : گويد كند و مي فراموش مي) از خاك(زند و آفرينش خود را  براي ما مثالي مي«

  .تا آخر سوره. »!اند زنده گرداند؟ هايي كه پوسيده و فرسوده تواند اين استخوان كسي مي
ترين و تواناترين آنان بر بيـان بخواهنـد، بهتـر و     ترين بشر و ناطق ن و فصيحاگر داناتري

نيكوتر از اين حجت يا مانند آن را در قالـب الفـاظي مشـابه ايـن الفـاظ از لحـاظ ايجـاز و        
تواند ايـن كـار را بكنـد،     گويي و آوردن ادله و براهين و صحت برهان بياورد، نمي خالصه

را با آوردن سؤالي كه يك ملحد مطرح ساخته و مقتضي چون خداوند سبحان اين حجت 
z  � :از ايــن رو در عبــارت. يــك جــواب اســت، آغــاز نمــوده اســت  Å¤ tΡ uρ  …çµ s) ù=yz  � 

  )78/يس(
جواب را كامالً داده و حجت و برهان را اقامه نموده و شبهه را از بين برده است اگـر  

پـس  . نمـود  شـتر تقريـر و تبيـين نمـي    كـرد و آن را بي  خداوند در حجت و برهان تأكيد نمي
  :فرمايد مي

� ö≅è% $ pκ� Í‹ós ãƒ ü“Ï% ©!$# !$ yδr' t±Σr& tΑ ¨ρ r& ;ο§� tΒ  �   ) 79/ يس(  
از نيستي بـه هسـتي آورده   (گرداند كه آنها را نخستين بار  كسي آنها را زنده مي: بگو«

  .»آفريده است) است و آنها را بدون الگو و مدل
شان و براي هستي ديگر به هسـتي اول   ه ابتداي آفرينشپس خداوند براي بازگشت، ب

داند كه هر كس بر آنهـا   استدالل كرده است، چون هر عاقلي به طور ضروري و بديهي مي
توانا باشد، بر اينها هم توانا است، و اينكه اگر او از آفرينشِ بـار دوم نـاتوان بـود، قطعـاً بـه      

و از آنجـايي كـه آفـرينش مسـتلزم قـدرت و      . دبو طريق اولي از آفرينش بار اول ناتوان مي
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اش و علم او به تفاصيل و جزئيـات آفـرينش خـويش اسـت، از      توانايي آفريننده بر آفريده
  :اين رو به دنبال آن فرمود

� uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ @, ù=yz íΟŠÎ=tæ  �   ) 79/ يس(  
  .»آفريدگان است ههم) احوال و اوضاع و چگونگي و ويژگي(و او بس آگاه  از «

پس خدا به تفاصيل و جزئيات و مواد و اوضاع و احوال و ويژگي و صورت آفرينش 
. نخست آگاه و داناست، سپس براي آفرينش دوم هم، به همين صـورت آگـاه و داناسـت   

پس وقتي خداوند علم تام و قـدرت و توانـايي كامـل بـراي ايـن كـار دارد، چگونـه بـر او         
  اند، زنده گرداند؟ سيده و فرسودههايي را كه پو دشوار است كه استخوان

سپس اين موضوع را با حجتي آشكار و قوي و برهاني واضـح و روشـن تأكيـد كـرد     
ها وقتي پوسيده و  استخوان: گويد جواب سؤال ملحدي ديگر است كه مي هكه در بر دارند

شود و حيـات چيـزي اسـت كـه حتمـاً بايـد        فرسوده شدند، طبيعت آنها سرد و خشك مي
زنـده   هاي كـه بـر قضـي    اده و ويژگي و اوضاع آن، گرم و مرطوب باشد بـه گونـه  طبيعت م

  : فرمايد پس دليل و جواب با هم در آن آمده است، از اين رو مي. شدن داللت كند
� “Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ /ä3s9 zÏiΒ Ì�yf¤±9$# Î�|Ø÷zF{$# #Y‘$tΡ !#sŒÎ*sù ΟçFΡr& çµ÷ΖÏiΒ tβρß‰Ï%θè? � ) 80/ يس(  
از درخت سبز، براي شـما آتـش بيافريـده اسـت، و شـما بـا آن، آتـش         آن كسي كه«

  .»كنيد روشن مي
پس خداوند سبحان به خارج ساختن اين عنصر كه در نهايت گرمي و خشـكي اسـت   

پس كسي كه چيـزي را از ضـد   . از درخت سبزِ سرشار از رطوبت و سردي خبر داده است
هـا فرمـانبردار او هسـتند و از او نافرمـاني      آورد و مواد و عناصـر آفريـده   آن چيز بيرون مي

گردانـد؛ امـري    هاي پوسيده و فرسوده را زنده مي كنند، همان كسي است كه استخوان نمي
  .كرد كه ملحد آن را انكار و رد مي

تـر و   سپس اين موضوع را با دليل گرفتن از چيز بزرگتر و سخت تر بر چيـز كوچـك  
داند كه كسي كـه بـر چيـز بـزرگ و عظـيم       لي ميتر تأكيد كرده است، چون هر عاق آسان
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توانـد قنطـاري را    پـس كسـي كـه مـي    . تر از آن، خيلي تواناتر است تواناست، بر چيز پايين
  :فرمايد از اين رو مي. تواند يك اوقيه را حمل كند حمل كند، به طريق اولي بهتر مي

� }§øŠs9 uρ r& “Ï% ©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ A‘Ï‰≈s) Î/ #’n? tã βr& t, è=øƒ s† Ο ßγn=÷WÏΒ 4 4’ n?t/ uθèδuρ 

ß,≈‾=y‚ ø9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9   )81/ يس (   � #$
هاي خاك شـده   انسان(ها و زمين را آفريده است، قدرت ندارد  آيا كسي كه آسمان«

  .»خودشان بيافريند؟ هبه گون) را دوباره
ي و عظمـت و  هـا و زمـين را بـا آن بزرگـ     پس خداوند خبر داده كه كسي كه آسـمان 

شان و خلقت عجيبشان، به وجـود آورده   شأن عظيمشان و با آن بزرگي جسم و گستردگي
اند، زنـده گردانـد    هايي را كه پوسيده و فرسوده شده تواند استخوان است به طريق اولي مي

  :فرمايد شان باز گرداند؛ همچنان كه در جاي ديگري مي و آنها را به حالت نخستين
� ß, ù=y⇐ s9 ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ç�t9 ò2 r& ôÏΒ È, ù=yz Ä¨$ ¨Ψ9$# £Å3≈s9 uρ u�sYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿω 

tβθ ßϑn=ôè tƒ �   ) 57/ غافر(  
بسـي دشـوارتر اسـت از    ) از عـدم در آغـاز خلقـت   (ها و زمـين   قطعاً آفرينش آسمان«

و لـيكن بيشـتر   ) در پايان اين جهـان بـراي شـروع زنـدگي در آن جهـان     (آفرينش مردمان 
  .»دانند نمي) كه كفار و مشركانند چنين چيزي را درست(ردمان م

  :فرمايد در جاي ديگري مي
� óΟ s9uρr& (# ÷ρ t� tƒ ¨βr& ©! $# “Ï% ©!$# t, n=y{ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ öΝs9 uρ z ÷ë tƒ £ÎγÉ) ù=sƒ¿2 A‘Ï‰≈s)Î/ #’n?tã 

βr& }‘ Å↵øt ä† 4’ tAöθ yϑ ø9$# 1
  )33/ احقاف (   �

                                                
§{ &  �: هاي خطي، آيه چنين آمـده اسـت   در اصل نسخه -1 øŠs9 uρ “ Ï% ©!$# t, n=y{ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ  A‘ Ï‰≈ s)Î/ 

#’n?tã βr& }‘ Å↵ øtä† 4’ tAöθ yϑø9 و آيـه موجـود در سـوره    » يـس «كه اين آيه، تلفيقي از آيه موجـود در سـوره   . � #$
است، ما هم آيه موجود در سوره احقاف را آورديم، چون آيه موجود در سـوره يـس، شـارح    » احقاف«

 .كمي پيش آن را ذكر كرد
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ها و زمين را آفريده است و در آفرينش آنها خسته و  ايي كه آسماندانند خد آيا نمي«
  .»!تواند  مردگان را زنده كند؟ درمانده نشده است، مي

سپس خداوند متعال آن را تأكيد كرده و با بياني ديگر تبيين نموده اسـت، و آن، ايـن   
سـختي و رنـج    ابزار و آالت و با هاست كه كار خدا همانند كار ديگران نيست كه به وسيل

تواند كاري انجـام دهـد، بلكـه بايـد بـه ناچـار        دهد و مستقالً نمي و مشقت كاري انجام مي
اي همراهش باشد، بلكه خداوند در آفـرينش خـود هرگـاه آفـرينش و      كننده وسيله و ياري

: كند و كافي است كه به موجـود بگويـد   اش كفايت مي ايجاد آن را اراده كند، خود اراده
اش  شود؛ پس ناگهـان آن چيـز بـدان صـورتي كـه خـدا خواسـته و اراده        وراً ميكه ف» شو«

  1.آيد نموده، به وجود مي
سپس خداوند، اين حجت را با خبـر دادن اينكـه مالكيـت و حاكميـت همـه چيـز در       

  :كند اش در آن تصرف مي دست اوست، خاتمه داده است؛ پس خداوند با فعل و گفته
� Ïµ ø‹s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö� è?  �   ) 83/ يس(  
  .»)گردد و به حساب و كتابتان رسيدگي مي(شويد  و شما به سوي او برگردانده مي«

  :فرمايد خداوند هم از اين قبيل است آنجا كه مي هاين فرمود
� Ü=|¡ øts† r& ß≈|¡Ρ M}$# βr& x8 u�øIãƒ “́‰ ß™ ∩⊂∉∪ óΟ s9 r& à7tƒ Zπ x�ôÜ çΡ ÏiΒ %c Í_̈Β 4o_ ôϑãƒ 2 ∩⊂∠∪  §ΝèO 

tβ%x. Zπ s) n=tæ t, n=y⇐ sù 3“§θ |¡ sù ∩⊂∇∪ Ÿ≅ yè pgm� çµ÷ΖÏΒ È ÷y_÷ρ ¨“9 $# t� x.©%!$# # s\Ρ W{$# uρ ∩⊂∪ }§øŠs9 r& y7Ï9≡sŒ A‘Ï‰≈s) Î/ 

#’ n?tã βr& }‘Å↵ øt ä† 4’ tA öθpR ùQ$#  �  ) 40-36/ قيامت(  

                                                
 .378-7/374و  35-1/30، »رء تعارض العقل و النقلد«؛ و 261-17/241، »الفتاوي«: نگا -1

آمده، كه اين قرائت ابـن كثيـر و نـافع و حمـزه و كسـائي و ابـوبكربن        »تمني«) ب(در نسخه خطي  -2
بـه  » يمنـي «ابن عامر و حفص از عاصم و يعقـوب،  . باشد مي »نطفة«عاصم با توجه به مؤنث بودن كلمه 

اند و از ابوعمرو هـر دو قرائـت نقـل شـده      برگردانده »مني«به لفظ اند كه آن را  صورت ياء قرائت نموده
 .737، ص »حجة القراءات«؛ و 2/351، »الكشف«؛ 426-8/425، »زادالمسير«: است؛ نگا
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و قـوانين و  (پندارد كه او بيهـوده بـه حـال خـود رهـا شـود        مي) منكر معاد(آيا انسان «
  .»!و حساب و كتاب و سزا و جزاي دنيوي و اخروي نداشته باشد؟مقررات الهي، 
شود؟ سپس به صـورت   ريخته مي) به رحم مادر(ناچيزي از مني نيست كه  هآيا او نطف

اي بخشـيده اسـت، و بعـد     اي درآمده است، و خداوند او را آفرينش تازه خون لخته و دلمه
دو صـنف نـر و مـاده را    ) انسـان (و از ايـن  اندام او را نظم و نظام و سر و سامان داده است؟ 

پـس  . »توانـد مردگـان را زنـده گردانـد؟     آيـا چنـين خـدايي نمـي    . ساخته و پرداخته اسـت 
شـود و ايـن چنـين     خداوند سبحان حجت آورده كه انسان بيهوده به حـال خـود رهـا نمـي    

انـا  نيست كه قوانين و مقـررات الهـي و امـر و نهـي و پـاداش و عقـاب نداشـته باشـد و هم        
  :فرمايد حكمت و قدرت خدا به شدت از اين چيز ابا دارد، همچنان كه مي

�  óΟ çFö7Å¡ ys sù r&  $ yϑ‾Ρ r&  öΝä3≈oΨ ø) n=yz  $ ZWt7tã  öΝä3‾Ρ r& uρ $ uΖøŠs9 Î)   Ÿω  tβθ ãè y_ ö� è?  �  )115/مؤمنون(  
اي در آفـرينش   حكمت و فلسفه(ايم و  ايد كه ما شما را بيهوده آفريده آيا گمان برده«

بـراي  (بـه سـوي مـا    ) ايد كـه  ايد؟ و چنين انگاشته شما نيست، اين است كه به فساد پرداخته
  .تا آخر سوره. »شويد برگردانده نمي) حساب و كتاب

چون كسي كه انسان را از نطفه به خون لخته و پس از آن به پاره گوشتي در آورده و 
ــواس و      ــود آورده و ح ــه وج ــايي را در او ب ــنوايي و بين ــپس ش ــتعدادها و  س ــا و اس نيروه

ها را در او تركيب كرده و آفرينش خـود   ها و ماهيچه ها و منافع و اعصاب و رگ استخوان
تـرين و   اي كـه كامـل   را در نهايت اسـتحكام محكـم نمـوده و او را بـه ايـن شـكل و قيافـه       

آن  هنيكوترين شـكل اسـت در آورده، چگونـه از بازگردانـدن و بـه وجـود آوردن دوبـار       
كند كه او بيهـوده   است؟ يا چگونه حكمت و عنايت و توجه خدا به انسان اقتضا مي ناتوان

به حال خود رها شود؟ اين امر در شـأن حكمـت خـدا نيسـت و قـدرت خـدا از آن عـاجز        
  . نيست

پـذير   نگاه كن به اين استدالل عجيب بـا سـخن مختصـر كـه مختصـرتر از آن امكـان      
آشكارتر از آن قابل تصور نيست و به اين مأخـذ و  نيست و به اين بيان روشن و آشكار كه 

  .گنجد ترين از آن در وهم و گمان نمي مستند نزديك كه نزديك
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  :در قرآن مانند اين  استدالل خيلي زياد وجود دارد؛ مانند آيات زير
� $ yγ•ƒr' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# βÎ) óΟ çFΖä. ’ Îû 5=÷ƒu‘ zÏiΒ Ï] ÷è t7ø9 $# $ ‾Ρ Î*sù /ä3≈oΨ ø) n=yz ÏiΒ 5># t� è? §ΝèO ÏΒ  طفةن  �   

  )5/ حج (  
ترديـد داريـد،   ) ايشـان  همردگـان و زنـدگاني دوبـار   (رسـتاخيز   هاگر دربار! اي مردم«

ما شـما را از  ) اي از قدرت الهي پي ببريد و به خود آييد بدين نكته توجه كنيد تا به گوشه(
  .»آوريم به نطفه در مي) اين خاك پيش پا افتاده را(آفرينيم، سپس  خاك مي

  :فرمايد تا آنجا كه مي
� āχr& uρ ©! $# ß] yè ö7tƒ tΒ ’ Îû Í‘θ ç7à) ø9   )7/ حج (  � #$
  .»گرداند اند دوباره زنده مي و خداوند تمام كساني را كه در گورها آرميده«

  :فرمايد همچنين خداوند متعال مي
� ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ø) n=yz z≈|¡ΣM}$# ÏΒ 7's#≈n=ß™  ÏiΒ &ÏÛ �   ) 12/ مؤمنون(  
  .»ايم اي از گل آفريده ما انسان را عصاره«

  :فرمايد تا آنجا كه مي
�  ¢Ο èO  ö/ä3‾Ρ Î)  tΠ öθ tƒ  Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $#  šχθ èWyè ö7è?  �   ) 16/ مؤمنون(  
شـما در روز قيامـت دوبـاره زنـده     ) حيات مردمـان  هبه دنبال سپري شدن دور(سپس «

  .»)شود و به حساب عمرتان رسيدگي مي(خواهيد گرديد 
و داستان ياران غار را ذكر كرده و اينكه چگونه خداوند به مدت سيصدسال شمسـي،  
برابر با سيصد و نه سال قمري آنـان را بـه صـورت مردگـان بـاقي گـذارده اسـت و در آن        

  :فرمايد مي

� y7Ï9≡x‹ Ÿ2 uρ $ tΡ ÷�sYôãr& öΝÍκö� n=tã (# þθ ßϑ n=÷è u‹Ï9 āχ r& y‰ ôãuρ «! $# A, ym ¨β r& uρ sπ tã$ ¡¡9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ !$ yγŠÏù �     
  )21/ كهف (

كه آنان را به خواب طوالني فرو برديم، و از آن خواب عميق بيدارشـان  (گونه  همان«
رسـتاخيز   هبدانگاه كه ميان خود دربار(هم متوجه حالشان كرديم ) نموديم، مردمان شهر را
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حق اسـت، و  ) رستاخيز و زندگي دوباره هدربار(خدا  هتا بدانند كه وعد) كشمكش داشتند
  .»...رسد  يا اينكه بدون شك قيامت فرا مي

معاد، اقوال ضد و  هكساني كه معتقدند اجسام، تركيبي از جوهرهاي مفرد است دربار
اي معتقدنـد   عـده : اينـان دو قـول دارنـد   . اند نقيض و متفاوتي دارند و سردرگم و سرگردان

ز آنان بر اين باورند كه اجـزاء  گردند و برخي ا شوند و سپس باز مي كه جوهرها معدوم مي
گـردد كـه    اين ايـراد و اشـكال بـر آنـان وارد مـي     . گردد شود و سپس جمع مي پراكنده مي

خـورد، در ايـن صـورت     خورد و انساني ديگر آن حيوان را مي انساني كه حيواني او را مي
  .گردد اگر آن اجزاء از اين يكي باز گردد، از آن يكي باز نمي

شود كه انسان هميشه در حال تحليـل رفـتن اجـزاي     شان چنين رد ميهمچنين اين نظر
گـردد؟ آيـا همـان جسـمي اسـت كـه هنگـام         بدنش است، پس چه چيزي است كه باز مي

آيد كه جسم انسان بر شـكل ضـعيفي بـاز     مرگ بوده است؟ اگر چنين گفته شود، الزم مي
غير از آن گفته شـود،   و اگر. اند گردد، و اين خالف چيزي است كه نصوص ديني آورده

از ايـن رو  ! هاي بدن از برخي ديگر در اولويت قرار ندارند در اين صورت برخي از قسمت
رود و  كنند كه در انسان، اجزاي اصلي وجود دارد كه به تحليل نمي برخي از آنان ادعا مي

 در آن اجزاي اصلي چيزي از آن حيواني كه انسان دومـي آن را خـورده، وجـود نـدارد و    
. مانـد  رود و در آن چيزي باقي نمي اش به تحليل مي دانند كه بدن خود انسان همه عقالء مي

زدگان راجع به انكار معـاد جسـماني    فلسفه هاند، شبه پس در آنچه راجع به معاد ذكر كرده
  .كند را تقويت مي

دارند، اين است كـه   قولي كه سلف صالح و جمهور عقالء در اين خصوص اظهار مي
شـوند سـپس    شوند و در نهايـت خـاك مـي    م از يك حالت به حالتي ديگر تبديل مياجسا

آورد همچنان كه در آفرينش نخسـت، چنـين بـود؛     خداوند آن را باري ديگر به وجود مي
چون او ابتدا نطفه بود سپس خون بسته شد، پـس از آن يـك قطعـه گوشـت جويـده شـده       

خداونـد، او را بـه صـورت پيكـري      سـپس . گرديد، سپس به استخوان و گوشت تبديل شد
بازگرداندن هم به همين صورت است كه خداوند پـس از  . راست و متعادل به وجود آورد
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اعضـاي بـدن انسـان جـز اسـتخوان دم پوسـيده شـدند، اعضـاي بـدن او را بـاز            هآنكه همـ 
شود براساس حديثي اسـت   اينكه گفته شد فقط استخوان دم انسان پوسيده نمي. گرداند مي
کلّ ابن آدم يبلـی إالّ  «: ثابت شده كه آن حضرت فرمودند صاز پيامبر» الصحيح«در  كه

شود جز اسـتخوان   هر بني آدمي پوسيده مي«: 1»عجب الذّنب، منه خلق ابن آدم وفيه يرکّب
  .»شود آدم از آن آفريده شده و در آن تركيب مي دم، كه بني

کمنی الرجال، ينبتون فی القبور  إنّ األرض متطر مطراً«: در حديث ديگري آمـده اسـت  
شـود، كـه    همانا زمين به طرز شگفتي همانند منـي مـردان باريـده مـي    «: 2»کما ينبت النبات

  .»شوند شود همچنان كه گياهان روييده مي در قبرها روييده مي) ها جسم انسان(
پس هر دو آفرينش، دو نوع زير يك جنس هستند كه از يك جهت مثل هم و با هـم  

بازگردانـده شـدن جسـم    . ق هستند و از جهتي ديگر با هم فـرق دارنـد و متنـوع هسـتند    متف

                                                
؛ احمـد در مسـند خـود،    )142) (2955: (؛ مسلم بـه شـماره  4935و  4814: هاي بخاري به شماره -1
؛ و 1/239، »الموطـأ «؛ مالك در 4743: وداود به شماره؛ اب112-4/111؛ نسائي، 499و  428، 2/322

در همين باب احمد در مسند خـود،  . اند از طريق روايت ابوهريره آن را آورده 4226: ابن ماجه به شماره
با فتح عين و سكون جيم، اسـتخوان نـازكي در   » عجب«. حديثي را از ابوسعيد روايت كرده است 3/28

گفتـه شـد   : آمده است 1382: ، و ابويعلي به شماره4/609يد نزد حاكم در حديث أبوسع. اصل كمر است
حـاكم آن  . »همانند يك دانه جو اسـت «: »مثل حبة خردل«: عجب الذّنب چيست؟ فرمود! اي رسول خدا

 .را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد كرده است

از طريـق ابـونعيم، از سـفيان، از    در حـديثي طـوالني    9761: ، به شماره»المعجم الكبير«طبراني در  -2
نزد عبـداهللا، از دجـال   : در اين روايت ابوزعراء گويد. سلمه بن كهيل از ابوزعراء آن را روايت كرده است

سپس خداوند آب را از زير عرش : و در آن آمده  است... روايت طوالني را ذكر كرد : نام بردند، او گفت
هـا از آن آب روييـده    فرستد، آنگاه جسم و گوشت انسان ود، ميش كه همانند مني مردان بيرون ريخته مي

وجـود   600-4/598، »المسـتدرك «ايـن حـديث در   . روياند طور كه زمين از نمناكي مي شوند همان مي
اند فقط در سندش، انقطاع وجود دارد، چون ابوزعراء ـ كه نـامش يحيـي بـن وليـد       دارد، و راويانش ثقه

آن را  330-329-10، »المجمع«هيثمي در . حديث را روايت نكرده است است ـ از هيچ يك از صحابه 
. طبراني آن را روايت كرده است، و اين حديث، موقوف و مخالف حـديث صـحيح اسـت   : آورده و گويد

 .بدانجا مراجعه شود. سپس دليل مخالفت را بيان كرده است
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انسان دقيقاً عين جسم اولي است هرچند ميان لوازم بازگرداندن و لوازم آفـرينش نخسـت،   
ماند و ساير اعضـاي جسـم انسـان بـه      پس استخوان دم است كه باقي مي. فرقي وجود دارد

اي كه به آن تبديل شده، باز گردانـده   و بعداً از همان ماده شود رود و پوسيده مي تحليل مي
معلوم است كه هر كس شخصي را در حال خردسالي ببيند، سـپس او را در حـال   . شود مي

داند كه اين پير همان شخص خردسال چندين سال پيش اسـت بـا وجـودي     پيري ببيند، مي
سـاير  . يزهـاي ديگـر اسـت   كه بدنش هميشه در حال به تحليل رفـتن و تبـديل شـدن بـه چ    

حيوانات و گياهان هم، چنين هستند؛ پس هر كسي درختي را ببينـد كـه كوچـك اسـت و     
و از طرف . اين همان درخت قبلي است: گويد سپس آن را ببيند كه بزرگ شده است، مي

. ديگر صفت و خصوصيت آفرينش دوم همانند صفت و خصوصيت ايـن آفـرينش نيسـت   
اش در آفـرينش دوم   هاي كنـوني، همـه   اين صفات و خصوصيت همانا: شود حتي گفته مي
شوند، چون آنان به شـكل   كنند به ويژه اهل بهشت وقتي كه داخل بهشت مي تغيير پيدا مي

و 1»صحيحين«گردند، همچنان كه در  آدمي كه قدش شصت ذراع است، داخل بهشت مي
ر آن وقـت، هفـت   هاي حديثي آمده است و روايت شده كـه پهنـاي آدمـي د    ديگر كتاب

باشـد و آن آفـرينش بـاقي و مانـدگار اسـت و در معـرض آفـات و نـابودي قـرار           ذراع مي
  .گيرد شود و در معرض آفات قرار مي گيرد اما اين آفرينش، فاسد و فاني مي نمي

، در اين خصوص »)ايمان داريم(به جزاي اعمال «: »وجزاء األعمال«: طحاوي ي گفته
  : فرمايد خداوند متعال مي

� 7Î=≈tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!$# �   ) 4/ فاتحه(  
  .»صاحب روز جزا«
� 7‹Í≥tΒöθtƒ ãΝÍκ�Ïjùuθãƒ ª!$# ãΝßγoΨƒÏŠ ¨,ysø9$# tβθßϑn=÷ètƒuρ ¨βr& ©!$# uθèδ ‘,ysø9$# ßÎ7ßϑø9$#  �  ) 25/ نور(  
فهمند كـه خداونـد    دهد، و مي آن روز خدا جزاي واقعي آنها را بي كم و كاست مي«

  .»است حق آشكار

                                                
 .2841: ، شماره»مصحيح مسل«؛ و 6227و  3326: هاي ، شماره»صحيح بخاري«: نگا -1
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دهـي جـزا داده    يعنـي جـزا مـي    »تدين تدان«: شود گفته مي. به معناي جزا است» دين«
  :فرمايد همچنين خداوند متعال در جاهاي ديگري مي. شوي مي

� L !# t“ y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ � ) 24/ واقعه (، )14/ احقاف (، )17/ سجده(  
  .»ادندد پاداشي است به خاطر آنچه انجام مي] اين[«
� [ !# t“ y_ $ »%$ sù Íρ �   ) 26/ نبأ(  
  .»پاداشي است موافق كردار«
� tΒ u !%ỳ Ïπ uΖ|¡ ptø:$$ Î/ …ã&s# sù ç�ô³ tã $yγÏ9$ sWøΒr& (  tΒuρ u !%ỳ Ïπy∞ÍhŠ¡¡9 $$Î/ Ÿξsù #“t“øg ä† āω Î) $yγn=÷WÏΒ 

öΝèδuρ Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ �   ) 160/ انعام(  
پاداش دارد، و هر كس كـار بـدي بيـاورد،     هر كس كار نيكي بياورد، ده چندان آن«

  .»رود شود، و بر آن ستم نمي جز مانند آن مجازات نمي
� tΒ u !%ỳ Ïπ oΨ|¡ ys ø9 $$Î/ …ã&s# sù ×�ö� yz $pκ÷] ÏiΒ Νèδuρ ÏiΒ 8í t“ sù >‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ãΖÏΒ# u ∩∇∪  tΒuρ u !%ỳ 

Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $$ Î/ ôM¬7ä3 sù öΝßγèδθ ã_ ãρ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ö≅ yδ šχ ÷ρt“ øg éB āω Î) $tΒ óΟçFΖä. tβθè=yϑ÷è s? � )90-89/ نمل(  
نيكي آورد، پاداشـي بهتـر از آن خواهـد داشـت، و آنهـا آن روز از      ] عمل[هر كس «

هايشـان در آتـش    صـورت ] بـا [بـدي آورد  ] عمـل [و هـر كـس   . اند هراسي بزرگ در امان
  .»شويد؟ مي كرديد سزا داده آيا جز آنچه مي] شود گفته مي. [شوند دوزخ واژگون مي

� tΒ u !%ỳ Ïπ oΨ |¡ ys ø9 $$ Î/ …ã&s# sù ×�ö� yz $ pκ÷] ÏiΒ ( tΒ uρ u !$ y_ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $$ Î/ Ÿξ sù “t“øg ä† š Ï% ©!$# (#θ è=ÏΗxå 

ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# āωÎ) $ tΒ (#θ çΡ%x. šχθ è=yϑ÷è tƒ  �   ) 84/ قصص(  
هـا كـه   هر كه نيكي بياورد، براي او بهتر از آن خواهد بود، و هـر كـه بـدي آورد، آن   «

  .»اند كيفر نبينند بدي كردند، جز برابر آنچه كرده
 سكنـد، در روايـت ابـوذر غفـاري     در آنچه از پروردگارش روايت مـي  صو پيامبر

يا عبادی، إنما هی أعمالکم أحصيها لکم، مثّ أوفيکم إياها، فمن وجـد خيـراً،   «: فرمايـد  مـي 
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همانـا  ايـن كردارتـان    ! اي بندگانم«: 1»فليحمداهللا، و من وجد غير ذلک، فاليلومن إالّ نفسه
شمارم، پس هر كـه خبـري را ديـد، خـداي را شـكر گويـد و هـر         است كه من آن را برمي

  .»كس غير از آن را ديد، تنها خودش را سرزنش نمايد
  .شود به زودي، در  اين خصوص بيشتر توضيح داده مي

***  
  .»لعقابوالعرض واحلساب، وقراءة الکتاب، والثواب وا«: قوله

عمـل و جـزا و سـزا ايمـان      هاعمال و خوانـدن نامـ   هوبه عرضه شدن و محاسب«: ترجمه
  .»داريم

  عرضه شدن و محاسبه اعمال
  :فرمايد خداوند متعال مي

� 7‹Í≥ tΒöθuŠsù ÏMyè s% uρ èπ yèÏ%#uθ ø9 $# ∩⊇∈∪ ÏM¤) t±Ρ $#uρ â !$yϑ ¡¡9 $# }‘ ÏSsù 7‹ Í×tΒöθ tƒ ×π uŠÏδ#uρ ∩⊇∉∪ à7n=yϑø9 $# uρ 

#’ n?tã $ yγÍ←!%ỳ ö‘r& 4 ã≅Ïϑ øts† uρ z̧ ó� tã y7În/ u‘ öΝßγs% öθ sù 7‹Í×tΒöθ tƒ ×π uŠÏΖ≈oÿsS ∩⊇∠∪ 7‹ Í×tΒöθ tƒ tβθ àÊt� ÷èè? Ÿω 4’s∀øƒrB 

óΟ ä3ΖÏΒ ×π uŠÏù%s{  �   ) 18-15/ حاقه(  
و آسمان از هم بشكافد، پـس در آن  . دهد رخ مي] عظيم[ هآن روز است كه آن واقع«

اند، و عـرش پروردگـارت را   ] آسمان[هاي  ان كنارهو فرشتگ. روز سست و متالشي گردد
] كار[شويد و هيچ  در آن روز عرضه مي. كنند بر فرازشان حمل مي] فرشته[آن روز هشت 

  .تا آخر سوره. »ماند اي از شما پنهان نمي پوشيده
� $ yγ•ƒr' ‾≈tƒ ß≈|¡Ρ M}$# y7̈Ρ Î) îy ÏŠ%x. 4’n< Î) y7În/ u‘ %[n ô‰ x. ÏµŠÉ)≈n=ßϑsù ∩∉∪ $̈Βr' sù ô tΒ š† ÎAρ é& …çµ t7≈tG Ï. 

 Ïµ ÏΨŠÏϑu‹Î/ ∩∠∪ t∃öθ |¡sù Ü=y™$ ptä† $ \/$ |¡Ïm # Z��Å¡ o„ ∩∇∪ Ü=Î=s)Ζtƒ uρ #’n< Î)  Ï&Î# ÷δr& #Y‘ρç� ô£ tΒ ∩∪ $ ¨Βr&uρ ôtΒ 

u’ ÎAρé& …çµ t7≈tG Ï. u !# u‘uρ  ÍνÌ�ôγsß ∩⊇⊃∪ t∃ öθ |¡ sù (#θ ãã ô‰tƒ # Y‘θ ç6èO ∩⊇⊇∪ 4’ n?óÁ tƒuρ # ��� Ïèy™ ∩⊇⊄∪ …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. þ’ Îû 

                                                
آن را روايت كرده است، كـه  » تحريم الظلم«، باب »البر و الصله في«در مبحث  2577مسلم به شماره  -1
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 Ï&Î# ÷δr& #�‘ρç� ô£tΒ ∩⊇⊂∪ …çµ ‾Ρ Î) £sß βr&  ©9 u‘θ çts† ∩⊇⊆∪ #’n?t/ ¨βÎ) …çµ −/ u‘ tβ%x. Ïµ Î/ # Z��ÅÁt/ � ) انشقاق /
6-15(  

روي، پـس بـه    مسلماً تو با تالش و رنجي فراوان به سوي پروردگارت مـي ! اي انسان«
، پـس زودا كـه بـا    اش به دست راستش داده شـود  لقايش خواهي رسيد، پس آنكه كارنامه

اش  حسابي آسان محاسبه شود، و خوشحال نزد كسان خويش باز گردد و اما آنكه كارنامه
و در آتـش  ! از پشت سرش به او داده شود، پس زودا كه فريادش بلند شود كه واي بر مـن 

پنداشت كه هرگز  او مي. شادمان بود] از گناه[ميان كسان خويش ] در دنيا[كه وي . درآيد
  .»آري، به راستي پروردگارش به او بينا بود. تي نخواهد داشتبازگش
� ρ رضوا4 ع’ n?tã y7În/ u‘ $ y� |¹ ô‰ s) ©9 $ tΡθ ßϑçF÷∞Å_ $ yϑx. ö/ä3≈oΨ ø) n=yz tΑ ¨ρr& ¥ο §� tΒ � ) 48/ كهف(  
] و بـه آنهـا گفتـه شـود    [پروردگارت عرضه شـوند  ] پيشگاه[و همه در يك صف به «

  .»گونه كه اول بار شما را آفريديم انايد هم آمده] تنها[اكنون نزد ما 
� yìÅÊ ãρuρ Ü=≈ tGÅ3 ø9 $# “u�tIsù t ÏΒÌ� ôfßϑø9 $# tÉ)Ï� ô± ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθ ä9θà) tƒuρ $ oΨtG n=÷ƒ uθ≈tƒ ÉΑ$tΒ #x‹≈yδ 

É=≈tG Å6ø9 $# Ÿω â‘ÏŠ$ tóãƒ Zο u�� Éó|¹ Ÿω uρ ¸ο u�� Î7x. Hω Î) $yγ8 |Á ômr& 4 (#ρ ß‰ ỳ uρ uρ $ tΒ (#θè=Ïϑtã # Z�ÅÑ%tn 3 Ÿωuρ 

ÞΟ Î=ôà tƒ y7•/ u‘ # Y‰tnr& �   ) 49/ كهف(  
ها را در ميـان گذارنـد، آنگـاه مجرمـان را از آنچـه در آن اسـت، هراسـان         و كارنامه«

كوچك و بزرگـي را  ] كار[اي است كه هيچ  اين چه كارنامه! اي واي بر ما: بيني، و گويند
يابنـد، و   ا آماده مـي هاي خويش ر و آنان كرده! وانگذاشته مگر اينكه آن را برشمرده است

  .»كند پروردگار تو به كسي ظلم نمي

� tΠöθ tƒ ãΑ£‰ t7è? ÞÚö‘F{ $# u�ö� xî ÇÚö‘F{ $# ßN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uρ ( (#ρã—t� t/ uρ ¬! Ï‰ Ïn≡uθø9 $# Í‘$ £γs) ø9 $# �   
  )48/ ابراهيم (  

و . مبـدل شـود  ] هـاي ديگـر   بـه آسـمان  [هـا   روزي كه زمين به زمين ديگـر و آسـمان  «
  .تا آخر سوره. »قهار ظاهر شوند هر خداي يگاندر براب] مردم[
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� ßì‹Ïù u‘ ÏM≈y_ u‘¤$! $# ρèŒ Ä ö̧� yè ø9 $# ’ Å+ù=ãƒ yyρ ”�9 $# ôÏΒ  Íν Ì� øΒr& 4’ n? tã tΒ â !$ t±o„ ôÏΒ  ÍνÏŠ$t7Ïã 

u‘É‹Ψ ã‹Ï9 tΠöθ tƒ É−Ÿξ−G9 $# ∩⊇∈∪ tΠöθ tƒ Νèδ tβρ ã—Ì�≈ t/ ( Ÿω 4’s∀ øƒs† ’ n? tã «!$# öΝåκ÷] ÏΒ Ö óx« 4 ÇyϑÏj9 à7ù=ßϑ ø9 $# tΠöθu‹ø9 $# 

( ¬! Ï‰Ïn≡uθ ø9 $# Í‘$ £γs) ø9 $# ∩⊇∉∪ tΠöθ u‹ø9 $# 3“t“øg éB ‘≅ä. ¤§ø� tΡ $yϑÎ/ ôMt6 |¡ Ÿ2 4 Ÿω zΝù=àß tΠöθ u‹ø9 $# 4 āχÎ) ©!$# 

ßìƒÎ�|� É>$ |¡ Ïtø:$# �   ) 17-15/ غافر(  
القـدس را از امـر    روح. هاي رفيع و صـاحب عـرش اسـت    داراي منزلت] خدايي كه[«

از روز ] مـردم را [فرسـتد، تـا    مـي ] بـا وحـي  [از بندگانش كـه بخواهـد    خويش بر هر كس
آن روز كه مردم حاضر و نمايان شـوند، چيـزي از آنهـا بـر خـدا      . بترساند] با خدا[مالقات 

امـروز هـر   . امروز فرمانروايي ازآنِ كيست؟ از آنِ خداوند يكتاي قهار است. پوشيده نماند
امروز هيچ سـتمي نيسـت؛ و خـدا در    . شود زات ميآنچه انجام داده مجا] موجب[كسي به 

  .»حسابرسي سريع است

� (#θ à) ¨? $#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ö�è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §ΝèO 4† ‾û uθ è? ‘≅ ä. <§ ø� tΡ $̈Β 

ôM t6 |¡ Ÿ2 öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΚ n=ôà ãƒ �   ) 281/ بقره(  
هـر كـس   شويد، سپس بـه   و از روزي بترسيد كه در آن به سوي خدا بازگردانده مي«

  .»رود شود و بر آنان ستم نمي آنچه كرده است داده مي] پاداش[
ليس أحد «: فرمودنـد  صدر صحيح خود از عايشه روايت كرده كه پيامبر :بخاري

هيچ كـس نيسـت كـه در روز قيامـت مـورد محاسـبه قـرار        «: »يحاسب يوم القيامة إالّ هلک
مگر خداونـد متعـال   ! رسول خدااي : ، گفتم»شود گيرد مگر اينكه هالك و بدبخت مي مي

  : نفرموده است
� $̈Βr'sù ôtΒ š†ÎAρé& …çµt7≈tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹Î/ ∩∠∪ t∃öθ|¡sù Ü=y™$ptä† $\/$|¡Ïm #Z��Å¡o„ �  ) ــقاق -7/ انشـ

8(  
اش به دست راسـتش داده شـود، پـس زودا كـه بـا حسـابي آسـان         پس آنكه كارنامه«

  .»محاسبه شود



  911         هشرح عقيده طحاوي
  

لعرض، وليس أحد يناقش احلاسب يوم القيامـه إالّ  إمنا ذلک ا«: فرمـود  صرسول خـدا 
گيرد مگـر   همانا آن فقط عرضه شدن است، و هيچ كسي مورد محاسبه قرار نمي«: 1»عذّب

دهـد،   يعني وقتي خداوند بندگانش را مورد حسابرسي قرار مي. »شود اينكه عذاب داده مي
خداونـد متعـال از گناهـان در    كنـد، امـا    دهد و او به آنان ظلـم نمـي   قطعاً آنان را عذاب مي

  .بعداً در اين باره توضيح بيشتري داده خواهد شد. بخشايد گذرد و مي مي
إنّ النـاس  «: روايت است كه آن حضرت فرمودنـد  صاز پيامبر» روايت صحيح«در 

يصعقون يوم القيامه، فأکون أول من يفيق فإذا موسی آخذٌ بقائمة العرش، فال أدری أفاق قبلی، 
شوند و من نخستين  همانا مردمان در روز قيامت بيهوش مي«: 2»بصعقة يوم الطّور؟أم جوزی 

بينم كه سـتون عـرش را بـه     آيد، آن وقت ناگهان موسي را مي كسي هستم كه به هوش مي
دانم آيا او پيش از من به هوش آمده يا اينكـه بـا بيهـوش شـدن در      نمي. دست گرفته است

  .»)ر روز قيامت بيهوش نشده استو ديگر د(كوه طور، مجازات شده 
آيـد و زمـين بـا     اين بيهوشي در روز قيامت است، موقعي كه خداوند براي داوري مي

  .شوند مخلوقات بيهوش مي هشود، پس آن موقع هم نور او نوراني مي
إنّ النـاس  «: كنيـد  در اين حديث چه كار مي صپيامبر هبا اين فرمود: اگر گفته شود
: 3»، فأکون أول من تنشق عنه األرض، فأجد موسی باطشاً بقائمة العـرش يصعقون يوم القيامة

                                                
: ؛ ابـوداود بـه شـماره   2876: ؛ مسلم به شـماره 6537و  6536، 4939، 103: هاي بخاري به شماره -1

از طريـق روايـت    127و  108، 91، 6/47سـند خـود،   ؛ و احمـد در م 3334: ؛ ترمذي به شماره3093
  .اند آن را آورده كعايشه

 .تخريج آن از پيش گذشت -2

از  2374: ؛ و مسلم به شـماره 7427و  6917، 6916، 4638، 3298، 2412: هاي بخاري به شماره -3
ال تخيروا بين «: لفظ بخاري اين است. اند طريق روايت ابوسعيد خدري به طور مرفوع آن را روايت كرده

األنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه األرض، فإذا أنا بموسـي آخـذ بقائمـة    
ميان پيامبران ترجيح و برتري «: »من قوائم العرش، فال أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته األولي

ولين كسي هسـتم كـه زمـين از او جـدا     شوند و من ا قائل نشويد، چون مردمان در روز قيامت بيهوش مي
هـاي عـرش را بـه دسـت گرفتـه اسـت،        بينم كه كنار موسي هستم كه ستوني از ستون شود، آنگاه مي مي
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شوند و مـن نخسـتين كسـي هسـتم كـه از او جـدا        همانا مردمان در روز قيامت بيهوش مي«
  .»بينم كه محكم ستون عرش را به دست گرفته است شود، آنگاه موسي را مي مي

چنـين وارد شـده اسـت و    بدون شك اين لفظ حديث، ايـن  : شود در جواب گفته مي
گيرد، ولي در حقيقت آنجا دو حديث وجود دارد كـه راوي بـه    اشكال از همان نشأت مي

اشتباه دو لفظ را با هم تركيب و تعديل نموده است، در نتيجه ايـن دو حـديث، ايـن چنـين     
دوم با و  »إنّ الناس يصعقون يوم القيامة فأکون أول من يفيق« :شان، با اين لفظ يكي: اند آمده

پس راوي ايـن حـديث را در حـديث    1.»أنا أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة«: اين لفظ

                                                                                                                     
اند يا اينكه با همان بيهوشي نخسـتش محاسـبه و مجـازات     دانم آيا او از كساني بوده كه بيهوش شده نمي

آن را با اين لفـظ روايـت    3/33مد در مسند خود، اح. »)و ديگر در روز قيامت بيهوش نشده است(شده 
و مـن اولـين كسـي    « :»...وأنا أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة، فأفيق، فأجد موسـي  «: كرده است

و مسـلم بـه   . »...بيـنم   آيد، آنگـاه موسـي را مـي    شود و سپس به هوش مي هستم كه زمين از او جدا مي
التفضـلوا بـين أنبيـاء اهللا، فإنـه     «: ه، آن را با اين لفظ آورده استاز طريق روايت ابوهرير 2373: شماره

ثم ينفخ فيـه أخـري، فـأكون    : األرض إالّ ماشاءاهللا، قال السماوات ومن في من فيالصور، فيصعق  ينفخ في
السالم آخذ بالعرش، فال أدري أحوسب بصعقته يـوم   أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسي عليه

شود و هر كـه در   ميان پيامبران خدا برتري قائل نشويد، زيرا در شيپور دميده مي« :»بعث قبلي الطور، أو
 صپيـامبر ). بيهوش نشـوند (شوند مگر كساني كه خدا بخواهد  ها و زمين است همگي بيهوش مي آسمان
يـا در   شـود،  شود و من نخستين كسي هستم كه برانگيخته مي سپس باري ديگر در شيپور دميده مي: گويد

بينم كه عرش را به دسـت   را مي ÷شوند، پس آنگاه موسي ميان نخستين كساني هستم كه برانگيخته مي
اش در كوه طور محاسبه شـده، يـا پـيش از مـن برانگيختـه شـده        دانم آيا او با بيهوشي نمي. گرفته است

 .»است

 .6/445، »الباري فتح«: و نگا. در صفحه پيش گذشت -1
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و 1انـد، ابوالحجـاج مـزّي    از جمله كساني كه اين را گوشزد كـرده . ديگر قاطي كرده است
  .باشند مي 3:و استاد ما، شيخ عمادالدين ابن كثير2الدين بن قيم پس از او، شمس

فال أدری أفاق قبلی أم کـان  «: گويند ان دچار اشتباه شده و ميهمچنين برخي از راوي
دانم آيا او پيش از من به هوش آمـده از كسـاني اسـت كـه      نمي«: »ممن استثنی اُهللا عز وجلّ؟

و روايتـي كـه حفـظ شـده و     » ؟)شـوند  و آنـان بيهـوش نمـي   (خداوند آنان را اسـتثنا كـرده   
و آن، معناي صـحيح دارد،  4روايت اول است هاي صحيح بر آن اتفاق دارند، همان روايت

چون بيهوشي در روز قيامت به خاطر آشكار شدن خداونـد بـراي بنـدگانش موقـع آمـدن      
اگر همراه مردمـان ديگـر بيهـوش     ÷پس موسي. باشد اعمال مي هجهت داوري و محاسب

نشود، پس به بيهوشي روزي كه پروردگـارش بـراي كـوه آشـكار شـد و آن را تكـه تكـه        
مجازات شده است و بيهوشي اين تجلي به جاي بيهوشي مخلوقات بـه خـاطر تجلـي     كرد،

به اين معناي بزرگ دقت كن و در آن اهمـال  . شود پروردگار در روز قيامت قرار داده مي
  5.انگاري مكن و سهل

انـد كـه او گفـت از     از حسـن روايـت كـرده   6امام احمد و ترمذي و ابوبكربن ابي دنيا
يعرض الناس يـوم القيامـه   «: فرمود صرسول خدا: گفت يدم كه ميابوموسي اشعري شن

                                                
شـرح حـال كـاملي دارد؛    » تهذيب الكمال«او در مقدمه كتابش، . باشد هجري مي 742متوفاي سال  -1

شرح حالي كه مانند آن در تاريخ و زندگينامه افراد تأليف نشده است و اين شرح حال با قلـم محقـق آن   
 .باشد كتاب دكتر بشار عواد، نشر مؤسسة الرساله مي

 .53-52، صص »الروح«در كتاب  -2

 .571در صفحه  2: حاشيه شماره: و نگا 281-1/280، »ايةالنه«در كتاب  -3

 .باشد ، مي»يا با بيهوشي روز طور مجازات شده است«: »أو جوزي بصعقة الطور«و آن  -4

باشد و حافظ ابن حجر عسقالني در  مي 53، ص »الروح«اين سؤال و جواب از آنِ ابن قيم در كتاب  -5
 .ي نقل كرده استآن را از و 6/445، »الباري فتح«كتاب 

او تربيـت شـده بغـداد و    . باشد او عبداهللا بن محمد بن عبيدبن سفيان قريشي و برده آزاد شده آنان مي -6
شـرح  . هجري وفات يافت 281وي به سال . انساني ثقه و صاحب تأليفات زيادي در زمينه اخالق است

 .آمده است 192: ، شماره13، ج »سير أعالم النبالء«حالش در كتاب 
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ثالث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتی کتابـه بيمينـه،   
مردمـان در روز  «: 1»وحوسب حساباً يسيراً، دخل اجلّنة، ومن أوتی کتابه بشماله، دخل النار

گيرد و در  ن، جدال و عذر آوردن صورت ميآ هدر دو دفع: شوند قيامت سه بار عرضه مي
اش بـه دسـت    پـس هـر كسـي كارنامـه    . شـوند  هاي اعمال پخش مي آن، كارنامه هيك دفع

اش بـه   گردد و هـر كـس كارنامـه    راست گرفت و حسابرسي آساني شد، داخل بهشت مي
  .»شود دست چپ گرفت، داخل آتش جهنم مي

  :و شعري را در اين زمينه سروده استروايت كرده كه ا2ابن ابي دنيا از ابن مبارك
  3فيها السرائر واألخبار تطّلع  األيدی منشرة وطارت الصحف فی

شوند، در آن رازها و اخباري وجود دارند كه از آنهـا   ها در دستان پخش مي كارنامه«
  .»شود اطالع حاصل مي

  عما قليلٍ والتدری مبا تقع      فکيف سهوک واألنباء واقعةٌ
روز در غفلت هستي در حـالي كـه كمتـرين اخبـاري در آن روز، بـرمال       پس از اين«

  .»گيري داني در كجا قرار مي شود، و تو نمي مي
  4أم اجلحيم، فال تبقی وال تدع       أفی اجلنان وفوز ال انقطاع له

شود يا در دوزخ كه كسي  گاه تمام نمي آيا در بهشت و رستگاري هميشگي كه هيچ«
  .»كند د و كسي را رها نميگذار را باقي نمي

                                                
آن را روايـت   4/414؛ و احمد در مسند خـود،  4277: ؛ ابن ماجه به شماره2427: ترمذي به شماره -1

 .اين حديث، صحيح نيست چون حسن از ابوموسي حديث را نشنيده است: ترمذي گويد. اند كرده

 .ساقط شده است) ب(از نسخه خطي » از ابن مبارك«عبارت  -2

از همـه  (گـر   و خداونـد چيـره  «: »والجبار مّطلـع «آمده است  8/413 ،»سير أعالم النبالء«در كتاب  -3
 .»اطالع دارد) چيز

  :چنين است» سير أعالم النبالء«روايت اين بيت شعر در كتاب  -4
  أو الجحيم فال تبقي وال تدع  اما نعيم وعيش ال انقضاء له  

گذارد و كسي  كسي را باقي نميها و خوشي و زندگاني است كه پاياني ندارد، يا جهنم است كه  يا نعمت«
 .»كند را رها نمي
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  إذا رجوا خمرجاً من غمها قمعوا       وی بساکنها طوراً وترفعهم
هرگاه آنان اميد راه فراري از عذاب آن داشته . برد جهنم ساكنانش را پايين و باال مي«

  .»شوند باشند، منع و سركوب مي
  جزعفيها وال رقّة تغنی وال          طال البکاء فلم يرحم تضرعهم

شـان در جهـنم رحـم     شـود و بـه گريـه و زاري    گريه و زاري جهنميـان طـوالني مـي   «
  .»شود و نرمي در آنجا نيست كه به آنان سودي برساند نمي

  قد سال قوم ا الرجعی فما رجعوا  لينفع العلم قبل املوت عامله
انـد تـا    دهبايد علم پيش از مرگ، به عالم آن نفع برساند، جهنميان از جهنم سرازير ش«

  .»توانند برگردند برگردند، اما نمي
پـل صـراط، پلـي بـر     . »و به پل صراط ايمان داريم«، يعني »والصراط«: طحاوي ي گفته

اعمال جدا  هرسيدن به پل صراط زماني است كه مردمان از مكان محاسب. روي جهنم است
د؛ همچنـان كـه   شـون  تـر از پـل صـراط اسـت منتهـي مـي       اي كه پايين شوند و به تاريكي مي

روزي كـه زمـين و آسـمان بـه زمـين و      : سـؤال شـد   صاز رسـول خـدا  : گويـد  كعايشه
: 1»هم فی الظلمـة دون اجلسـر  «: شوند، مردمان كجايند؟ فرمـود  آسماني ديگر مبدل مي

در ايـن مكـان، منافقـان از مؤمنـان جـدا      . »هسـتند ) صـراط (تر از پل  آنان در تاريكي پايين«
گيرنـد و ميـان آنـان ديـواري      مانند و مؤمنان از منافقان پيشي مـي  ميشوند و از آنان جا  مي

  .كند شود كه منافقان را از رسيدن به مؤمنان منع مي حايل مي
 صپيـامبر : ، از عبـداهللا روايـت كـرده كـه گفـت     2بيهقي با سـند خـويش از مسـروق   

امـت جمـع   خداونـد، مردمـان را در روز قي  «: »...يجمع اهللا النـاس يـوم القيامـه   «: فرمود

                                                
 .آن را روايت كرده است 315: قسمتي از حديثي طوالني است كه مسلم به شماره -1

او امام و پيشوا، مسروق بن اجدع بن مالك بن اميه بن عبداهللا، ابوعايشه همـداني كـوفي، از بزرگـان     -2
او از اصـحاب  . و پشت سر ابوبكر نماز خوانده استاسالم آورد  صدر زمان حيات پيامبر. تابعين است

 63به سال . اند باشد و از كساني است كه همراه سعد در جنگ قادسيه حضور داشته بزرگ ابن مسعود مي
 .آمده است 17شماره  4، ج »السير«شرح حالش در كتاب . هجري دار فاني را وداع گفت
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فمنـهم مـن   : فيعطون نورهم علی قدر أعماهلم، قال«: فرمايـد  تا آنجا كه مي» ...گرداند  مي
ومنهم من يعطی نور، مثل ، 1يعطی نوره مثل اجلبل بين يديه، ومنهم من يعطی نوره فوق ذلک

من يعطی نوره علی ] ذلک[النخلة بيمينه، ومنهم من يعطی دون ذلک بيمينه، حتی يکون آخر 
م قدمه، وإذا طفیء قام، قالإةً، إذا أضاء قدةً ويطفأ مرفيمـرون علـی   : ام قدمه، يضیء مر

امضوا علی قدر نورکم، فمنهم من : الصراط، والصراط کحد السيف، دحض مزلة، فيقال هلم
   کالطّرف، ومنهم مـن يمـر يح، ومنهم من يمرکالر کانقضاض الکوکب، ومنهم من يمر يمر

ل ويرمل رمالً، فيمرون علی قدر أعماهلم، حتی يمر الّذی نوره علی إام قدمه، جتر کشدالرح
، وتعلق رجلٌ، وتصيب جوانبه النار، قال وفيخلصون، فإذا خلصوا 2يد، وتعلق يد، وجتر رجلٌ

ان بـه  نورشـ «: 3»احلمدهللا الّذی جنّانا منک بعد أن أراناک، لقد أعطانا اهللا ما مل يعط أحداً: قالوا
برخي از آنان، ماننـد كـوه در   : فرمايد مي صپيامبر. شود كردارشان به آنان داده مي هانداز

                                                
آمـده  ) تـر از آن  كوچـك ( »أصغر من ذلك«اثر هيثمي، » المجمع«اثر طبراني و » المعجم الكبير«در  -1
 .تاس

كشـد   يك دست را مي«: »يجر يداً ويعلق يداً، ويجر رجالً ويعلق رجالً«: آمده است» المستدرك«در  -2
» المعجـم الكبيـر  «و در . »كنـد  كشد و يك پا را آويزان مي كند، و يك پا را مي و يك دست را آويزان مي

افتـد و يـك    يك دست فـرو مـي  «: »تخر يد وتعلق يد، وتخر رجلٌ وتعلق رجـلٌ « :اثر طبراني آمده است
 .»شود افتد و يك پا آويزان مي شود، و يك پا فرو مي دست آويزان مي

اين حـديث در  . از طريق بيهقي از شيخ او، حاكم آورده است 85-2/84، »النهاية«ابن كثير آن را در  -3
السالم بن حرب، از يزيد بـن عبـدالرحمن ابـي خالـد داالنـي      از طريق عبد 377-2/376، »المستدرك«

منهال بن عمرو، از ابوعبيـده، از مسـروق، از عبـداهللا    : در اين روايت زيدبن عبدالرحمن گويد. وجود دارد
، »المسـتدرك «همچنـين حـاكم در   . اين سند قابل حسـن دانسـتن اسـت   . آن را براي ما نقل نموده است

از طريق يزيدبن عبدالرحمن ابوخالد بـا   9763: ، به شماره»المعجم الكبير« ، و طبراني در592و  4/590
زيدبن ابي انيسه ـ كه ثقه است ـ نيز بـه    . اند اسناد پيشين، از ابن مسعود به طور مرفوع آن را روايت كرده

پـس ايـن حـديث، صـحيح اسـت و هيثمـي در       . طور مرفوع در نزد طبراني از وي تبعيت نمـوده اسـت  
. طبرانـي از چنـدين طريـق آن را روايـت كـرده اسـت      : آن را آورده و گويد 343-10/340، »المجمع«

و . اند و ابوخالد داالني هم ثقه اسـت  راويان يكي از دو طريق فوق، به جز ابوخالد داالني، راويان صحيح
 .282-4/280، »الدرالمنثور«: نگا
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اي از آنـان هسـتند كـه بيشـتر از آن، نـور بـه        شود و عـده  پيش رويشان نور به آنان داده مي
اي  درخـت خرمـا از سـمت راستشـان و عـده      هبعضي از ايشان، به انداز. شود ايشان داده مي

شود تا اينكـه در نهايـت كسـاني هسـتند      آن از سمت راستشان به آنان نور داده ميكمتر از 
شـود و   شـود كـه گـاهي روشـن مـي      انگشت ابهام پايشان به آنان نور داده مـي  هكه به انداز

و هرگـاه خـاموش   ) رونـد  و جلو مـي (دارند  هرگاه روشن شود، قدم بر مي. گاهي خاموش
كننـد و   عبـور مـي  ) صـراط (پس آنان بر روي پـل  : دفرماي آن حضرت مي. ايستند شود، مي

نورتـان از   هبـه انـداز  : شود به آنان گفته مي. تيز شمشير و خيلي نازك است هصراط مانند لب
برخي از آنـان هماننـد فـرو افتـادن ناگهـاني سـتاره از روي آن عبـور        . روي پل عبور كنيد

مـدت   هاي به انداز هم زدن و عدهيك چشم به  هاي مثل باد و بعضي به انداز كنند و عده مي
 هخالصـه هـر يـك بـه انـداز     . كننـد  زمان بستن بار و بنه سفر از روي پل صـراط عبـور مـي   

كند، تا جايي كه كسي كه نـورش بـر روي انگشـت ابهـام پـايش       كردارش از آن عبور مي
شود و يك دسـتش آويـزان اسـت، يـك      كند كه يك دست او كشيده مي است، عبور مي

 صپيـامبر . رسـد  شود و يك پايش آويزان است و آتش به پهلوانش مي ده ميپاي او كشي
وقتـي  . يابنـد  كننـد و نجـات مـي    عبور مـي ) صراط(مؤمنان از روي پل  هپس هم: فرمايد مي

سپاس براي خدايي كه ما را از تو نجات داد پس از آنكه تـو  : گويند نجات پيدا كردند، مي
  .ما عطا نموده كه به كسي عطا ننموده استبه راستي خداوند چيزي به . را ديديم

(βÎ �: معناي ورود در آيه uρ óΟ ä3ΖÏiΒ āω Î) $ yδßŠÍ‘# uρ.�  

β �مفسران راجع بـه منظـور از ورود در آيـه     Î)uρ óΟ ä3ΖÏiΒ āω Î) $ yδ ßŠÍ‘# uρ �1    اخـتالف نظـر
تر اين است كه ورود بـه معنـاي عبـور از روي پـل      دارند كه آن چيست؟ قول اظهر و قوي

  :فرمايد باشد؛ خداوند متعال مي مي صراط
� §ΝèO  Édf uΖçΡ t Ï% ©!$# (#θ s) ¨? $# â‘x‹ tΡ ¨ρ šÏϑÎ=≈©à9 $# $ pκ� Ïù $ wŠÏWÅ_ �   ) 72/ مريم(  

                                                
 .»شويد و همه شما بدون استثنا وارد آن مي«. 71: مريم -1
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دهيم و ظالمان را به زانو در آمـده در   سپس كساني را كه تقوا پيشه كردند نجات مي«
  .»سازيم آن رها مي
والذی نفسی بيده اليلج النار أحـد  « :آمده كه آن حضـرت فرمودنـد  » الصحيح«و در 

سوگند به كسي كه جانم در دست اوست هيچ يك از كساني كه زير «: »بايع حتت الشجرة
! اي رسـول خـدا  : حفصه گويد، گفـتم . »شود درخت بيعت كردند، داخل آتش جهنم نمي

  :فرمايد مگر خداوند نمي
 � βÎ)uρ óΟ ä3ΖÏiΒ āω Î) $ yδßŠÍ‘# uρ.�   ) 71/ مريم (  
  .»شويد شما بدون استثنا وارد آن مي هو هم«

  : ألم تسمعيه قال: فرمود صپيامبر

� §ΝèO  Édf uΖçΡ t Ï% ©!$# (#θ s) ¨? $# â‘x‹ tΡ ¨ρ šÏϑ Î=≈©à9 $# $ pκ� Ïù $ wŠÏWÅ_ �1   ) 72/ مريم(  

                                                
ابوزبير به من خبر : از طريق ابن جريج آن را روايت كرده كه ابن جريج گويد 2496: مسلم به شماره -1

شـنيد كـه نـزد     صام مبشر به من خبر داد كه او از پيامبر: گفت داد كه او از جابر بن عبداهللا شنيد كه مي
ان «: »ن الـذين بـايعوا تحتهـا   اليدخل الّنار ـ إن شاء اهللا ـ من أصحاب الّشجرة أحد مـ   «: گفت حفصه مي

شاءاهللا هيچ يك از اصحاب درخت، از كسـاني كـه زيـر آن درخـت بيعـت كردنـد، داخـل آتـش دوزخ         

 βÎ)uρ �: فرمايد مگر خداوند نمي: چرا اي رسول خدا، و آن را قبول نكرد و گفت: حفصه گفت. »گردد نمي

óΟä3ΖÏiΒ āω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ .� ) فرمود صآنگاه پيامبر. »شويد ن استثنا وارد آن ميو همه شما بدو«): 71/ مريم :

Ν§ �: خداوند عز وجل فرموده اسـت « èO  Édf uΖçΡ t Ï% ©!$# (#θ s)̈?$# â‘ x‹tΡ̈ρ šÏϑÎ=≈ ©à9 $# $ pκ�Ïù $ wŠÏW Å_ � )  72/ مـريم :(
  .»سازيم دهيم و ظالمان را به زانو درآمده در آن رها مي پس كساني را كه تقوا پيشه كردند نجات مي«

از دو طريق از اعمش، از ابوسفيان، از جابر، از ام مبشر، از حفصـه   362و  6/285احمد در مسند خود، 
إني ألرجو أن اليدخل النـار ـ إن شـاءاهللا ـ     «: فرمود صرسول خدا: آن را روايت كرده كه حفصه گفت

در جنگ بـدر و صـلح    من اميدوارم ـ إن شاء اهللا ـ هيچ يك از كساني كه  «: »أحد شهد بدراً و الحديبيـه 

 βÎ)uρ óΟä3ΖÏiΒ �: فرمايـد  مگر خداوند نمي: حفصه گفت. »اند، داخل آتش دوزخ نشوند حديبيه حضور داشته

āω Î) $ yδ ßŠÍ‘# uρ.� ) فرمـود  ص؟ رسـول خـدا  »شـويد  و همه شما بدون اسـتثنا وارد آن مـي  «): 71/ مريم :
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  :اي كه خداوند فرموده است مگر نشنيده
� §ΝèO  Édf uΖçΡ t Ï% ©!$# (#θ s) ¨? $# â‘x‹ tΡ ¨ρ šÏϑÎ=≈©à9 $# $ pκ� Ïù $ wŠÏWÅ_ �   ) 72/ مريم(  
دهيم و ظالمان را به زانو در آمـده در   سپس كساني را كه تقوا پيشه كردند نجات مي«

  .»سازيم آن رها مي
اشاره به اين مطلب نموده كه وارد شدن بر آتش جهنم مستلزم داخل شدن  صپيامبر

نيسـت بلكـه مسـتلزم     به آن نيست، و همانا نجات از شر و بدي مستلزم حصول شـر و بـدي  
پس كسي كه دشـمنش خواسـته او را نـابود كنـد و دشـمن      . باشد منعقد شدن سبب آن مي

به همين خاطر . خداوند او را از دشمنانش نجات داد: شود نتواند اين كار را بكند، گفته مي
  :فرمايد خداوند متعال مي

� $ £ϑs9 uρ u !%ỳ $ tΡ â÷ö∆ r& $ oΨ øŠ‾g wΥ # YŠθ èδ �   ) 58/ هود(  
  .»وقتي فرمان ما آمد، هود را نجات داديم«
� $ £ϑs9 uρ u !$ y_ $ tΡ ã� øΒr& $ uΖøŠ‾g wΥ $ Y6ø‹yè ä© �   ) 94/ هود(  
  .»وقتي فرمان ما آمد، شعيب را نجات داديم«

و عذاب به اين پيامبران نرسيد ولي به ديگران رسيد، و اگر خداونـد اسـباب نجـات را    
  1.رسيد ن رسيد، به آنان هم ميكرد، عذابي كه به ديگرا شامل حالشان نمي

حال و اوضاع واردشدگان بر آتش دوزخ نيـز چنـين اسـت، كـه بـاالي آتـش دوزخ       
دهــد و  كننــد، ســپس خداونــد، پرهيزگــاران را نجــات مــي  عبــور مــي) صــراط(روي پــل 

در حديث مذكور كه جـابر آن   صپيامبر. كند ستمكاران را به زانو درآمد در آن رها مي
  .باشد مي) صراط(يان داشته كه ورود، همان عبور از روي پل را روايت كرده، ب

                                                                                                                     

§§ � : فرمايد خداوند مي §§Ν èO  Édf uΖçΡ t Ï% ©!$# (#θ s)̈? $# â‘ x‹tΡ ¨ρ šÏϑÎ=≈ ©à9 $# $ pκ�Ïù $ wŠÏW Å_ � ) سپس كسـاني  «): 72/ مريم

 .»دهيم را كه تقوا پيشه كردند، نجات مي

 .51-7/49، »درء تعارض العقل و النقل«: نگا -1
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: فرمودنـد  صپيـامبر : روايت كرده كـه او گفـت   ساز ابوهريره1حافظ ابونصر وائلي
الصراط طرفة عـين حتـی    علّم الناس سنتی وإن کرهوا ذلک، و إن أحببت أن التوقف علی«

ت مرا به مردمان ياد بده هرچنـد آن را  سن«: »تدخل اجلنة، فال حتدثن فی دين اهللا حدثاً برأيک
و اگر دوست داري كه يك چشم به هم زدن هم روي پـل صـراط توقـف    . ناخوش دارند

اي را  نكني تا اينكه زود داخل بهشت شوي، پس در دين خدا، با رأي و نظر خود امر تـازه 
  2.قرطبي آن را آورده است. »ايجاد مكن

روايت كرده كـه آن   صاز رسول خدا4بن منيهاز يعلي ا3ابوبكر احمدبن سلمان نجاد
در «: 1»جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورک هلبی: تقول النار للمؤمن يوم القيامة«: حضرت فرمودند

                                                
 444در مكـه بـه سـال    . باشـد  او حافظ عبيداهللا بن سعيد بن حاتم، وائلي بكري، ابونصر سجزي مـي  -1

او صـاحب  : شـرح حـال او را آورده و گويـد    3/1118، »تذكرة الحفاظ«در ذهبي . هجري وفات يافت
دهنده امامـت و پيشـوايي    است كه اين كتابي پرمعنا است و نشان» اإلبانّه الكبري في مسألة القرآن«كتاب 

 .باشد اين مرد و بصيرت و آگاهي او از راويان و طرق روايت مي

از طريق علي بـن حسـين ابوعبيـد، از    » اإلبانة«قل از به ن 337-336اين حديث در تذكره او، صص  -2
زكريا بن يحيي، از ابوسكن، از عبداله بن صالح يماني، از ابوهمام قريشي، از سليمان بن مغيـره، از قـيس   

ابوهمام ـ كه نامش محمدبن مجيـب اسـت ـ يحيـي بـن       . بن مسلم، از طاووس، از ابوهريره موجود است
  .ابوهمام، جاعل حديث است: گويد دروغگو است، و ابوحاتم مي او: گويد اش مي معين درباره

از طريق علي بن حسين بـا ايـن اسـناد، آن را روايـت كـرده       4/380، »تاريخ بغداد«خطيب بغدادي در 
از طريقي ديگر آن را روايت كـرده، و در سـند آن، محمـدبن عبـدالرحيم بـن      » الحلية«ابونعيم در . است

از ايــن رو ايــن حــديث، صــحيح نيســت و ابــن جــوزي در . خته اســتشــبيب وجــود دارد كــه ناشــنا
 .آن را آورده است» الموضوعات«

ايـن ابـوبكر همـان    . تغيير يافته است» ابوبكربن احمد بن سليمان نجاد«هاي خطي به  در اصل نسخه -3
. باشد ميهجري  348امام و حافظ و فقيه و بزرگ دانشمندان بغداد، ابوبكر احمدبن سلمان، متوفاي سال 

 .آمده است 285: شماره 15، ج »السير«شرح حالش در كتاب 

منيه، با ضمه مـيم و سـكون نـون، مـادر يعلـي      . تغيير يافته است» منبه«هاي خطي به  در اصل نسخه -4
نـام پـدرش، أميـه    . دارقطني به اين جزم و يقين نمـوده اسـت  . گويند مادر پدرش است است و بعضي مي

يعلي در روز فـتح مكـه اسـالم آورد و در جنـگ     . به پدرش منسوب شده است» بالتهذي«در . باشد مي
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مـرا   هبه راستي نور تـو شـعل  ! عبور كن اي مؤمن: گويد روز قيامت جهنم به انسان مؤمن مي
  .»خاموش كرده است

  ايمان به ترازو و حقيقت آن
  :فرمايد ، يعني و به ترازو ايمان داريم، خداوند متعال مي»وامليزان«: گفته طحاوي

 ôÏiΒ ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن کان مثقال حبة �

@Α yŠö� yz $ oΨ ÷� s? r& $ pκÍ5 3 4’ s∀ x. uρ $ oΨ Î/ šÎ7Å¡≈ym �   ) 47/ انبياء(  
بينـد،   پس هيچ كس اندك ستمي نمي نهيم، و ترازوهاي عدل را در روز رستاخيز مي«
آوريـم، و كـافي اسـت كـه مـا       خردلـي هـم باشـد آن را مـي     ههـم وزن دانـ  ] عملي[و اگر 

  .»حسابرس باشيم
  :فرمايد در جاي ديگري مي

� yϑsù ôMn=à)rO …çµãΖƒÎ—≡uθtΒ y7Í×‾≈s9'ρé'sù ãΝèδ šχθßsÎ=ø�ßϑø9$# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅tΒuρ ôM¤�yz …çµãΖƒÎ—≡uθtΒ 

š�Í×‾≈s9'ρé'sù tÏ%©!$# (#ÿρç�Å£yz öΝßγ|¡à�Ρr& ’Îû zΝ̈Ψyγy_ tβρà$Î#≈yz  �   
  )103-102/ مؤمنون (  

                                                                                                                     
هايي از  هاي رده او را بر حلوان و سپس بر بخش ابوبكر در جنگ. حنين و طائف و  تبوك حضور داشت

او . سپس عثمان او را بر صنعاء يمن بـه كـار گماشـت   . سپس ابوبكر او را عزل نمود. يمن به كار گماشت
او در : شـود  گفته مـي . همراه عايشه حضور داشت، سپس از اصحاب و ياران علي گشت در جنگ جمل

 .3/630، »اإلصابة«؛ و 5/523، »اسدالغابة«: جنگ صفين كشته شد؛ نگا

، ج »المعجم الكبيـر «؛ و طبراني در 234، ص »تذكره خود«؛ قرطبي در 9/329، »الحلية«ابونعيم در  -1
آن را روايـت  ... شيربن طلحة، از خالدبن دريـك، از يعلـي ابـن منيـة     از دو طريق از ب 668: شماره 22

بشيربن طلحة ضعيف است، و خالدبن دريك از يعلي ابن منية حديث نشنيده اسـت، سـپس ايـن    . اند كرده
آن را از طبراني روايت كرده و اين روايـت را بـه    10/360، »المجمع«هيثمي در . باشد روايت منقطع مي

با وجودي كه راوي باالي آن، ـ كـه بشـيربن    . بن منصور بن عمار ضعيف دانسته استخاطر وجود سليم 
، نام يعلي »المجمع«و در . هيثمي انقطاع حديث را گوشزد ننموده است. باشد طلحة است ـ نيز ضعيف مي 

 .ابن منية بن يعلي بن منبه تغيير يافته است
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و هركه ميزان اعمالش . پس هر كه ميزان اعمالش سنگين باشد، آنها حقاً رستگارانند«
  .»مانند اند و هميشه در جهنم مي اند كه به خويشتن زيان زده سبك باشد، آنان كساني

اعمال تمـام شـد، پـس از     هدارند كه هرگاه محاسب لماء اظهار ميع«: 1گويد قرطبي مي
آيد، چون وزن براي جزا و سزاست از اين رو بايـد پـس از    آن نوبت وزن كردن اعمال مي

باشـد وزن بـراي    اعمال براي برآورد كـردن اعمـال مـي    هاعمال باشد، چون محاسب همحاسب
قرطبـي  . جزا و سزا به تناسب اعمال باشـد باشد تا  هاي اعمال مي ظاهر كردن مقدار و اندازه

   هو آي: افزايد مي
� ßì ŸÒ tΡ uρ t Î—≡uθ yϑ ø9 $# xÝó¡É) ø9 $# ÏΘ öθ u‹Ï9 Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9   )47/ انبياء (   � #$

احتمال دارد كه آنجا ترازوهاي متعددي وجود داشته باشـد كـه اعمـال در آنهـا وزن     
و كردار وزن شده باشد و به اعتبار ، اعمال »موازين«شوند، و احتمال هم دارد كه منظور از 

  .»تنوع اعمال وزن شده، به صورت جمع آمده است
محسـوس و   هقولي كه سنت بر آن داللت دارد، اين است كه تـرازوي اعمـال دو كفـ   

امام احمد از طريق روايت ابوعبـدالرحمن حبلـي روايـت كـرده كـه او      . قابل مشاهده دارد
إنّ اهللا «: فرمودنـد  صرسـول خـدا  : گفـت  مـي شـنيدم كـه    ساز عبداهللا بـن عمـرو  : گفت

سيخلّص رجالً من أمتی علی رؤوس اخلالئق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجال، کلٌّ 
ال، يا رب، : أتنکر من هذا شيئاً؟ أظلمک کتبتی احلافظون؟ قال: سجلٍّ مد البصر، مث يقول له

بلی، إنّ لک عنـدنا  : ال، يا رب، فيقول :ألک عذر أو حسنةٌ؟ فيبهت الرجل، فيقول: فيقول
أشهد أن ال إله إالّ اهللا، وأنّ حممـداً  : حسنةً واحدةً، ال ظلم عليک اليوم، فتخرج له بطاقةٌ فيها

إنک : فيقول! يا رب، ماهذه البطاقةٌ مع هذه السجالّت؟: أحضروه، فيقول: اهللا، فيقول رسول
فطاشت السجالّت، وثقلت : والبطاقةُ فی کفّة، قالفتوضع السجالّت فی کفّة، : التظلم، قال

همانـا خداونـد در روز قيامـت مـردي از     «: 2»اهللا الرمحن الرحيم البطاقة، و ال يثقل شیٌء بسم

                                                
 .309، ص »التذكرة«در  -1

آن را روايـت   4300: ؛ و ابن ماجه به شـماره 2639؛ ترمذي به شماره 2/213احمد در مسند خود،  -2
و  1/6، »المسـتدرك «و حـاكم در   2524: سند اين روايت، صحيح است و ابن حبان به شـماره . اند كرده
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امت مرا بر فراز همه مخلوقـات نجـات خواهـد داد و نـود و نـه كتـاب بـزرگ بـر روي او         
: گويـد  سـپس بـه او مـي   . ي وسعت داردبرد بيناي هشود، كه هر دفتر ثبتي به انداز گشوده مي

كني؟ آيا نويسـندگان   اين كتاب بزرگ را انكار مي) اين موارد ثبت شده در(آيا چيزي از 
آيـا  : فرمايـد  خداونـد مـي  ! نه، اي پروردگـار مـن  : گويد اند؟ مي نگهبان من به تو ظلم كرده

! اي پروردگار مـن نه، : گويد شود و مي زده مي اي داري؟ پس اين مرد حيرت عذر يا نيكي
كارتي براي وي . امروز بر تو ستمي نيست. چرا، تو نزد ما يك نيكي داري: فرمايد خدا مي

أشهد أن ال إله إالّ اهللا، وأنّ حممداً رسول : شود كه در آن نوشته شـده اسـت   بيرون آورده مي
راه ايـن  ايـن كـارت همـ   ! پروردگـارا : گويـد  آن مرد مـي . او را احضار كنيد: فرمايد ، مياهللا

 صپيـامبر . شـود  همانـا بـه تـو ظلمـي نمـي     : گويـد  هـاي بـزرگ چيسـت؟ خـدا مـي      كتاب
. شـود  ديگـر قـرار داده مـي    ههاي بزرگ در يك كفه و آن كارت در كف كتاب: فرمايد مي

شـود،   شوند و كارت سنگين مي هاي بزرگ سبك مي آنگاه كتاب: فرمايد آن حضرت مي
و همچنين ترمذي و ابـن ماجـه و   . »شود سنگين نمي مهربان هو چيزي از نام خداوند بخشند

ترمذي اين عبارت را به روايتش . اند آن را روايت كرده1ابن ابي دنيا، از طريق روايت ليث

                                                                                                                     
روايـت  . اند و ذهبي هم آن را تأييد كرده، و ترمذي آن را حسن دانسـته اسـت   آن را صحيح دانسته 529

باشـد، كـه روايـت حـاكم و      مي» شود و همراه نام خدا چيزي سنگين نمي«: »اهللا شيء وال يثقل مع اسم«
  . باشد ترمذي مي

. شـود  زده و متحير ساكت مـي  ، يعني با حالت دهشت»فيبهت الرجل«. سجل، به معناي كتاب بزرگ است
ود اگـر عـين   شـ  شود، در آن ثابت مي كارتي كوچك است كه مقدار آنچه كه در آن قرار داده مي» بطاقه«

 .چيزي باشد، وزن يا تعداد آن، و اگر كاال باشد، ارزش آن در آن قرار دارد

االسالم، دانشمند سرزمين مصر، ليث بـن سـعد بـن عبـدالرحمن، ابوالحـارث       او امام و حافظ و شيخ -1
و  او علـم . باشـد  اصليتش از فارس اهل اصفهان مـي . فهمي، برده آزاد شده خالدبن ثابت بن ظاعن، است

شـرح  . هجـري وفـات يافـت    175وي به سال . داد دانش زيادي داشت و در زمان خود، مستقالً فتوا مي
 .آمده است 12: شماره 8، ج »سير أعالم النبالء«حالش در كتاب 
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در . »شود و همراه نام خدا، چيزي سنگين نمي«: 1»اسم اهللا شیء  وال يثقل مع«: افزوده است
روز «: 2»امة، فيؤتی بالرجل فيوضع فی کفّةتوضع املوازين يوم القي«: سياقي ديگر آمـده اسـت  
  .»شود اي گذاشته مي شود و در كفه شود، آنگاه انسان آورده مي قيامت ترازوها نهاده مي

كـار همـراه    هبزرگـي نهفتـه اسـت، و آن، ايـن اسـت كـه كننـد        هدر اين سـياق، فايـد  
  .شود وزن مي3عملش

. كنـد  رده آن را تأييد مـي روايتش ك صحديثي كه بخاري از ابوهريره از رسول خدا
إنه ليأتی الرجل العظيم السمين يوم القيامـة، ال  «: فرمودنـد  صدر اين روايت، رسول خـدا 

  : »اقرؤوا إن شئتم: يزن عنداهللا جناح بعوضة، وقال
� Ÿξ sù ãΛÉ) çΡ öΝçλm; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# $ ZΡ ø—uρ �4   ) 105/ كهف(  
  .»كنيم نميو روز قيامت براي آنها ميزاني برپا «

أنه کان يجتنی سواکاً من األراک وکان «: امام احمد از ابن مسعود روايت كـرده اسـت  
مـم  «: صاهللا دقيق الساقين، فجعلت الريح تکفؤه، فضحک القـوم منـه، فقـال رسـول    

امليـزان   والذی نفسی بيده، هلما أثقل فی«: يا نبی اهللا، من دقّة ساقيه، فقال: قالوا» تضحکون؟
چيد، و ساق پاهايش كوچك بود، آنگاه باد  او سواكي را از درخت اراك مي«: 5»من أحد

                                                
آمده و آنچه در باال ذكـر شـده براسـاس سـنن      »و ال يثقل شيء اسم اهللا«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

 .باشد ترمذي مي

اين روايت، صـحيح نيسـت،   . با اين لفظ آن را روايت كرده است 222-2/221د در مسند خود، احم -2
 .اش بد است چون در سند آن ابن لهيعه وجود دارد كه حافظه

 .613ص : و نگا. تغيير يافته است» علمش«هاي خطي به  در اصل نسخه -3

ــه شــماره -4 ــه شــماره47029: بخــاري ب ــ 2785: ؛ و مســلم ب ــد ت كــردهآن را رواي ســيوطي در . ان
. آن را آورده و نسبت آن را به ابن منذر و ابن ابي حاتم بدان افـزوده اسـت   254-4/253، »الدرالمنثور«

» المعجـم األوسـط  «آن را به طبرانـي در   10/201، »النكت الظراف«حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب 
 .نسبت داده است

؛ و ابن سـعد در  2678؛ بزار به شماره 8452: به شماره؛ طبراني 421-1/420احمد در مسند خود،  -5
از چندين طريق از حمـادبن سـلمه، از عاصـم، از زِر، از عبـداهللا بـن مسـعود آن را        3/155، »الطبقات«
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» خنديـد؟  بـه چـه مـي   «: فرمـود  صداد، جماعت به او خنديدند، رسول خدا او را تكان مي
سـوگند بـه كسـي كـه جـانم در      «: فرمـود . اي رسول خدا، به باريكي ساق پاهـايش : گفتند

  .»تر است ه احد سنگيندست اوست، ساق پاهايش در ترازو، از كو
صـحيح  «انـد، همچنـان كـه در     همچنين احاديثي راجع به وزن خود اعمـال وارد شـده  

الطّهور شـطر  «: فرمـود  صرسول خـدا : از ابومالك اشعري روايت شده كه گفت» مسلم
ميـزان را پـر   » الحمـدهللا «پـاكيزگي جـزو ايمـان اسـت، و     «: 1»اإليمان، واحلمدهللا متأل امليزان

  .»كند مي
کلمتان خفيفتان علـی اللسـان،   «: آمده است صپيامبر ه، اين فرمود»صحيحين«ر د

دو كلمه بـر  : 2»سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم: حبيبتان إلی الرمحن، ثقيلتان فی امليزان

                                                                                                                     
ابـن ابـي   . باشد اين سند به خاطر وجود عاصم ـ كه همان ابن ابي نجود است ـ حسن مي  . اند روايت كرده

آن را روايت كرده ... از طريق ابواسامه حمادبن اسامه، از زائده، از عاصم  12/113، »المصنف«شيبه در 
از طريق سهل بن حماد، از شعبه، از معاويه بن قـره، از پـدرش از    3/317، »المستدرك«است، حاكم در 

، بـه شـماره   »مسند بـزار «اين حديث در . ابن مسعود آن را صحيح دانسته و ذهبي آن را تأييد كرده است
آن را از  9/289، »المجمـع «هيثمـي در  . از اين طريق موجود است 59: ، شماره19و طبراني ج  ،2677

؛ و 3/155، »الطبقـات «ابن سعد در . اند راويان هر دو، راويان صحيح: بزار و طبراني آورده است و گويد
از : ام موسـي گفـت  اند كه  ابن ابي شيبه از طريق محمدبن فضيل، از مغيره، از ام موسي آن را روايت كرده

به ابن مسعود دستور داد كه باالي درختي رود و چيزي از آن درخت  صپيامبر: گفت علي شنيدم كه مي
: فرمـود  صپيـامبر . به كوچكي ساق دو پايش نگاه كردند و به آن خنديدند صياران پيامبر. را بياورد

قطعاً پاي عبـداهللا در  ! خنديد چرا مي«: »الميزان أثقل من احد لرجل عبداهللا يوم القيامة في! ما تضحكون«
 .»تر از كوه احد است روز قيامت، سنگين

؛ احمد در مسند خود، 1/167؛ دارمي در سنن خود، 3512: ؛ ترمذي به شماره223: مسلم به شماره -1
: ؛ و ابن ماجـه بـه شـماره   8-5/5؛ نسائي، 3424و  3423: هاي ؛ طبراني به شماره334و  343، 5/342

 .اند ا روايت كردهآن ر 270

؛ 3463: ؛ ترمـذي بـه شـماره   2694: ؛ مسلم به شماره7563و  6687، 6406: هاي بخاري به شماره -2
از چندين طريق از محمدبن فضيل، از عماره  2/232؛ و احمد در مسند خود، 3806: ابن ماجه به شماره

ث غريب است همچنان كه ترمذي گفتـه  اين حدي. اند بن قعقاع، از ابوزرعه، از ابوهريره آن را روايت كرده
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ايـن  [داشتني و در ترازو سـنگين هسـتند،    زبان، سبك و آسان و نزد خداي رحمان، دوست
  .»اهللا العظيم اهللا وحبمده، سبحان سبحان ]:دو كلمه عبارتند از

روايت كرده كـه آن حضـرت    صاز پيامبر سحافظ ابوبكر بيهقي از انس بن مالك
يؤتی بابن آدم يوم القيامة، فيوقف بين کفّتی امليزان، ويؤکلّ به ملک، فـإن ثقـل   «: فرمودنـد 

ها أبـداً، وإن خـف   سعد فالن سعادةً اليشقی بعد: ميزانه، نادی امللک بصوت يسمع اخلالئق
در روز «: 1»شقی فالنٌ شقاوةً اليسعد بعدها أبـداً : ميزانه، نادی امللک بصوت يسمع اخلالئق

اي بـر او   شـود و فرشـته   ترازو ايسـتاده مـي   هشود و در بين دو كف قيامت بني آدم آورده مي
را  اگر ترازويش سنگين باشد، آن فرشته بـا صـدايي كـه تمـام مخلوقـات     . شود گماشته مي

فالني خوشبخت شد، خوشبختي كه پس از آن هرگز بـدبخت  : دهد شنواند، ندا سر مي مي
و اگــر تــرازويش ســبك باشــد، آن فرشــته بــا صــدايي كــه تمــام مخلوقــات را . شــود نمــي

فالني بدبخت شد؛ بـدبختي كـه پـس از آن هرگـز خوشـبخت      : دهد شنواند، ندا سر مي مي
  .»شود نمي

اعمـال، اعـراض   : گويـد  شود كـه مـي   هيچ اعتنايي نمي جو پس به سخن ملحد و ستيزه
چــون !! هسـتند و قابليـت وزن شـدن را ندارنــد و تنهـا اجسـام قابليــت وزن شـدن را دارنـد       

كنـد و همچنـان كـه امـام      طور كه گفته شد، خداوند، اعراض را به اجسام تبديل مـي  همان
بـاملوت کبشـاً   يـؤتی  «: فرمودنـد  صروايت كرده كه رسول خدا ساحمد از ابوهريره

                                                                                                                     
همچنين شيخش و شـيخ شـيخش و دو   . است، چون محمدبن فضيل تنها خودش آن را روايت كرده است

از لطايف شيخ حافظان، محمدبن اسماعيل ايـن اسـت كـه او    . اند رفيقش تنها خودشان آن را روايت كرده
» األعمـال بالنيـة  «ايـن حـديث غريـب،     را با حديثي غريب شروع كرده، كـه » الجامع الصحيح«كتابش، 

 .باشد و آن را با حديثي غريب پايان داده است مي) كارها به نيت بستگي دارند(

داود بن محبر تنها خودش آن را روايت كـرده  . آن را روايت كرده است 6/174، »الحلية«ابونعيم در  -1
هايي وجـود   باشد و در آن روايت وي صاحب تأليفاتي در زمينه فضيلت عقل مي. او، متروك است. است

 .اند شان يا اكثرشان، حفظ نشده دارد كه همه
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يا أهل النـار،  : يا أهل اجلنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: فيوقف بين اجلنة والنار، فيقال1أغرب
مـرگ را در  «: 2»خلود الموت :فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح، ويقال

اه شـود، آنگـ   شود و ميان بهشت و جهنم ايسـتانده مـي   شكل قوچي خاكي رنگ آورده مي
كننـد، و گفتـه    كشـند و نگـاه مـي    آنان گردنشان را بـاال مـي  ! اي اهل بهشت: شود گفته مي

كننـد   كنند و فكر مـي  كشند و نگاه مي آنان نيز گردنشان را باال مي! اي اهل جهنم: شود مي
شـود و   آنگاه اين قوچ خاكي رنـگ ذبـح مـي   . آمده است] از جهنم[كه گشايش و رهايي 

  .»براي هميشه بمانيد و ديگر مرگي در ميان نيست] در جاي خودهمگي : [شود گفته مي
هـاي   كار و كارنامه هپس وزن اعمال و كنند3.بخاري آن را به معنا روايت كرده است

و خداونـد متعـال بـه كيفيـاتي كـه در      . اعمال ثابت شد، و ثابت شد كه ترازو دو كفه دارد
  .تر است وراي آن است، آگاه

                                                
آمـده كـه بـه    » اغثـر «، »المسند«در . اش غلبه دارد اش بر سياهي كبش أغبر، قوچي است كه سفيدي -1

آمده كه بـه معنـاي خاكسـتري    » كبش أملح«و در صحيح بخاري و صحيح مسلم، . رنگ است معناي تيره
 .باشد رنگ مي

گونـه كـه در    آن» الكبري«؛ و نسائي در 2/329؛ دارمي در سنن خود، 2/423احمد در مسند خود،  -2
 .اند و سند آن، صحيح است آمده، آن را روايت كرده 9/347، »تحفة األشراف«

از طريـق روايـت    3156: ؛ و ترمـذي بـه شـماره   2849: ؛ مسلم به شـماره 4730: بخاري به شماره -3
يـؤتي بـالموت   « :فرمـود  صرسول خدا: اند كه ابوسعيد خدري گفت را روايت كرده ابوسعيد خدري آن

نعم، : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: كهيئة كبش أملح، فينادي مناد
؟ هـل تعرفـون هـذا   : هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي، يا أهـل النـار، فيشـرئبون وينظـرون، فيقـول     

يا أهل الجنة، خلود، فالموت، ويا أهـل النـار،   : نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: فيقولون
اي اهل : دهد شود و منادي ندا سر مي رنگ آورده مي  موت در شكل قوچي خاكستري«: »خلود، فالموت

شناسـيد؟ آنـان    آيا اين را مـي : دگوي منادي مي. كنند كشند و نگاه مي هايشان را باال مي آنان گردن! بهشت
! اي اهـل جهـنم  : دهد سپس منادي ندا سر مي. اند شان آن را ديده آري، اين مرگ است، و همه: گويند مي

شناسـيد؟ در جـواب    آيا ايـن را مـي  : گويد ميمنادي . كنند كشند و نگاه مي هايشان را باال مي آنان گردن
. شـود  آنگاه آن قوچ خاكستري رنگ ذبـح مـي  . اند را ديدهشان آن  آري، اين مرگ است، و همه: گويد مي

براي هميشه در بهشت بمانيد و ديگـر مرگـي نيسـت، و اي اهـل     ! اي اهل بهشت: گويد سپس منادي مي
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بـه مـا خبـر     صگونه كـه پيـامبر راسـتگوي    ما واجب است، آنپس ايمان به غيب بر 
زيانمند و اهل خسران كسي اسـت كـه گذاشـتن ترازوهـاي     . داده، بدون هيچ كم و زيادي
گونه كه شارح خبر داده به خاطر پنهان بـودن حكمـت آن بـر     عدالت را در روز قيامت آن

فروش كسي به ترازو نياز نـدارد،  دار و باقال جز دوكان: اش كند و با اين گفته وي، انكار مي
ايـن اسـت كـه از كسـاني      هسازد، و چقـدر شايسـت   در نصوص ديني عيب و نقص وارد مي

و اگـر در وزن اعمـال جـز    . شـود  باشد كه خداوند در روز قيامت برايشان، وزني قائل نمـي 
ظهور عدل خدا براي تمامي بندگانش، حكمتي نبود، كسي نبود كـه عـذر از جانـب خـدا     

رسانان و ترسانندگان فرستاده، در نزد وي دوست داشتني  ه خاطر آن، پيامبران را مژدهكه ب
هاي ديگري هست كه ما از آنها اطالعـي   پس چگونه است كه در وراي آن حكمت. باشد

  :فرشتگان بينديش آنگاه كه خداوند به آنان گفت ي گفتهدر اين . نداريم
� ’ÎoΤÎ) ×≅ Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# Zπ x�‹Î=yz ( (#þθ ä9$s% ã≅ yè øgrBr& $ pκ� Ïù  tΒ ß‰ Å¡ ø� ãƒ $pκ� Ïù à7Ï� ó¡ o„uρ u !$tΒÏe$! $# 

ßøtwΥuρ ßxÎm7|¡ çΡ x8Ï‰ ôϑpt¿2 â¨ Ïd‰ s) çΡuρ y7s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝn=ôãr& $tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? �   ) 30/ بقره(  
دهـي كـه    آيا در آن مخلوقي قرار مي: گفتند. من در زمين جانشيني خواهم گماشت«

كنـيم؟   سـتاييم و تقديسـت مـي    ها بريزد، حال آنكه ما تو را به پاكي مـي  اهي كند و خونتب
  .»دانيد دانم كه شما نمي من آن مي: فرمود

  :فرمايد در جاي ديگري خداوند متعال مي
� !$ tΒuρ Ο çF� Ï?ρé& z ÏiΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# āωÎ) WξŠÎ=s%  �   ) 85/ اسراء(  
  .»داي و شما از علم جز اندكي داده نشده«

                                                                                                                     
            :ايـن آيـه را خوانـد    صسـپس پيـامبر  . »براي هميشه در جهنم بمانيـد و ديگـر مرگـي نيسـت    ! جهنم

� óΟèδ ö‘ É‹Ρr&uρ tΠöθ tƒ Íοu� ô£ptø:$# øŒ Î) z ÅÓ è% ã� øΒ F{ $# öΝ èδ uρ ’Îû 7's# ø�xî ...� ) و آنها را از روز حسرت آنگـاه  «): 39/ مريم

öΝ  �و اينان در غفلت اهـل دنيـا هسـتند    » ...كه كار از كار بگذرد، بترسان در حالي كه آنها غافلند  èδ uρ Ÿω 
tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ � ) آورند و آنان ايمان نمي«): 39/ مريم«. 
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آورده شد كه حوض قبل از ميزان، و  :، كالم قرطبي1هنگام سخن از حوض كوثر
الصراط  أن املؤمنين إذا عربوا«: آمده اسـت » صحيحين«باشد؛ در  پل صراط پس از ميزان مي

وقفوا علی قنطرة بين اجلنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذّبوا ونقّوا، أذن هلم فـی  
همانا مؤمنان هرگاه از پل صراط عبور كردند، بر گذرگاهي ميان بهشت و «: 2»دخول اجلنة

پس وقتي تهذيب و . گيرند شوند و برخي از آنان از برخي قصاص مي جهنم نگاه داشته مي
ايـن   3»ةالتذكر«قرطبي در كتاب :. شود دخول به بهشت به آنان داده مي هپاك شدند، اجاز

ن به طور ويژه قرار داده است، و هـيچ كـس از روي   گذرگاه را پل صراط دوم براي مؤمنا
  .افتد اين پل صراط دومي داخل جهنم نمي

واجلنة و النار خملوقتان، التفنيان أبداً والتبيدان، فإنّ اهللا تعالی خلق اجلنة والنار قبل «: قوله
ر عدالً منه، وکلٌّ اخللق، وخلق هلما أهالً، فمن شاء منهم إلی اجلنة فضالً منه، ومن شاء إلی النا
  .»يعمل ملا قد فرغ له، وصائر إلی ما خلق له، واخلير والشر مقدران علی العباد

شـوند، چـون خداونـد     اند و هرگز فاني و نـابود نمـي   بهشت و جهنم، مخلوق«: ترجمه
متعال بهشت و جهنم را پيش از آفرينش جهان هستي، آفريـده و اهـل و سـاكناني را بـراي     

پس خدا هر كس را از آنان كه بخواهد به بهشـت ببـرد، ايـن از روي    . ده استآن دو آفري

                                                
 .281ص  -1

از طريـق روايـت    74و  63، 3/13؛ و احمد در مسند خـود،  6535و  2440: هاي بخاري به شماره -2
: فرمـود  صرسـول خـدا  : در اين روايت ابوسعيد خـدري گويـد  . اند ابوسعيد خدري آن را روايت كرده

 يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون علي قنطرة بين الجنة والنار، فيقـتص لبعضـهم مـن بعـض مظـالم     «
الدنيا حتي إذا هذّبوا ونّقوا، أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيـده، ألحـدهم    كانت بينهم في

كننـد و بـر روي    مؤمنـان از جهـنم نجـات پيـدا مـي     «: »الجنة منه بمنزله كان في الدنيا أهدي بمنزله في
هـايي كـه    برخي ديگر، از ظلمآنگاه برخي از آنان از . شوند گذرگاهي ميان بهشت و جهنم نگاه داشته مي

تا جايي كه هرگاه پاك و تهذيب شدند، اجازه دخول بـه بهشـت   . گيرند در دنيا ميانشان بوده، قصاص مي
سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، هر يك از آنان منزل خويش در بهشت را . شود به آنان داده مي

 .بيشتر از منزل خويش در دنيا بلد است

 .339 التذكرة، ص -3
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لطف و فضل اوست و هركه را بخواهد بـه جهـنم ببـرد، از روي عـدل اوسـت و هـر يـك        
رود كه برايش آفريده شـده   كنند كه برايش مقرر شده و به سوي مقصدي مي كاري را مي

  .»اند ا ست، و خير و شر براي بندگان مقرر شده

باشـند و هرگـز فـاني و نـابود      اند و اكنون موجـود مـي   بهشت و جهنم، مخلوق
  شوند نمي

، اهـل سـنت   »انـد  بهشـت و دوزخ، مخلـوق  «: گويـد  اينكه طحاوي مي: شرح عبارت
اهـل سـنت همچنـان بـر     . باشند اند و اكنون موجود مي معتقدند كه بهشت و جهنم، مخلوق

: ريه سـر برآوردنـد و آن را انكـار نمودنـد و گفتنـد     ، تا اينكه متعزله و قد1اين عقيده بودند
آنچه آنان را بر اين عقيـده وادار  . آورد بلكه خداوند در روز قيامت، آن دو را به وجود مي

كرد، اصل فاسدشان است كه با آن اصل، شريعتي را وضع كردند كه كار خداوند نيسـت،  
هـا در   و خداونـد را بـا انسـان   !! بكنـد و اينكه خدا بايد اين كار را بكنـد و نبايـد آن كـار را    

افعالشان مقايسه كردند، پس آنان در افعال خدا، مشبهه هستند، كه خدا را به بندگان تشـبيه  
گرايي هم در آنان به وجـود آمـد، پـس در كنـار مشـبهه بـودن، معطّلـه         كنند، و جهميه مي

كه مخـالف ايـن   پس برخي از نصوصي . شدند، كه برخي از صفات خدا را تعطيل نمودند
اند، رد نمودنـد و نصـوص    شريعت باطل است و آن را براي پروردگار جهانيان وضع كرده

انـد، گمـراه و    را از جاهاي خود تغيير دادند و كساني را كه با شريعتشان مخالفـت ورزيـده  
  .اند مبتدع خوانده

 از جمله نصوص قرآن كه بر مخلوق بودن بهشت و جهنم داللـت دارنـد، آيـات زيـر    
  :باشد مي

  :فرمايد بهشت مي هدربار
� ôN£‰ Ïã é& tÉ) −G ßϑù=Ï9  �   ) 133/ آل عمران(  
  .»براي پرهيزكاران آماده شده است«

                                                
 .19-11، صفحات »األرواح حادي«: نگا -1
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� ôN £‰ Ïã é& š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖtΒ# u «! $$ Î/  Ï&Î# ß™â‘uρ  �   ) 21/ حديد(  
  .»اند، آماده شده است براي كساني كه به خدا و پيامبران او ايمان آورده«

  :فرمايد جهنم مي هدربار
� ôN£‰ Ïã é& t Ì�Ï�≈s3ù=Ï9  �   ) 131/ آل عمران(  
  .»براي كافران آماده شده است«
� ¨β Î) zΟ ¨Ψ yγy_ ôMtΡ%x. # YŠ$ |¹ ó÷É∆ ∩⊄⊇∪ tÉó≈©Ü=Ïj9 $ \/$ t↔tΒ  �   ) 22-21/ نبأ(  
  .»گاهي شود، براي سركشان محل بازگشت است ترديد دوزخ كمين بي«

  :فرمايد خداوند متعال مي

� ô‰ s) s9 uρ çν# u u‘ »'s!÷“ tΡ 3“t� ÷zé& ∩⊇⊂∪ y‰ΖÏã Íο u‘ô‰ Å™ 4‘ yγtFΖçR ùQ$# ∩⊇⊆∪ $ yδ y‰Ψ Ïã èπ ¨Ζy_ #“uρ ù' pR ùQ$#  �    

  )15-13/ نجم (
المنتهي، در ةدر كنار سدر. را ديده است) جبرئيل(و همانا در يك نزول ديگر هم او «

  .»آنجا كه جنه المأوي است
ار آن، جنه المأوي را ديده است؛ همچنان كه در سدرة المنتهي، و در كن صو پيامبر

در داسـتان معـراج آمـده اسـت كـه در آخـر داسـتان         ساز طريق روايت انس» صحيحين«
مثّ : مث انطلق بی جربئيل حتی أتی سدرة املنتهی، فغشيها ألوانٌ ال أدری ماهی، قال«: خوانيم مي

سپس جبرئيل مرا برد تا اينكـه بـه   «: 1»سکدخلت اجلّنة، فإذا فيها جنابذُ اللؤلؤ، وإذا تراا امل
دانـم چـي بودنـد، آن را پوشـاند،      هـايي كـه نمـي    المنتهي آمد، آنگاه بـا رنـگ   ةكنار سدر

  .»باشد هاي لؤلؤ در آن است و خاك آن، عنبر مي ناگهان ديدم كه قبه
إنّ «: فرمودنـد  صآمده كه رسول خدا ساز روايت عبداهللا بن عمر» صحيحين«و در 

إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی، إن کان من أهل اجلنة، فمن أهل اجلّنـة،  أحدکم 

                                                
 .تخريج آن گذشت -1
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: 2»هذا مقعدک حتی يبعثک اهللا يوم القيامـة : 1وإن کان من أهل النار، فمن أهل النار، يقال
شود؛ اگر از  هرگاه يكي از شما فوت كند، جايگاهش در صبح و شب به او نشان داده مي«

جايگاهش در بهشت، و اگر از اهل جهنم باشد، جايگاهش در جهنم بـه   اهل بهشت باشد،
ايـن جايگـاه توسـت تـا زمـاني كـه خداونـد در روز        : شود شود و گفته مي او نشان داده مي

  .»قيامت تو را بر انگيزد
أن : ينادی مناد من السـماء «: گذشت كه در آن آمده اسـت  سروايت براءبن عازب

فيأتيه من روحهـا وطيبـها   : نة، وافتحوا له باباً إلی اجلّنة، قالصدق عبدی، فافرشوه من اجل
ام راسـت گفـت، پـس از بهشـت بسـتر او را       بنـده : دهد منادي از آسمان ندا سر مي«: 3»...

پـس از نسـيم و   : فرمايـد  مـي  صپيامبر. آماده كنيد و دري به سوي بهشت برايش باز كنيد
  .»...آيد  بوي خوش بهشت به روي او مي

  .حديث انس كه به معناي حديث براء است، قبالً آورده شدو 
 صخورشيد در زمـان حيـات پيـامبر   : آمده كه گويد كاز عايشه» صحيح مسلم«در 

رأيت «: فرمـود  صرسول خدا: عايشه حديث را ذكر كرد و در آن آمده است. گرفته شد
. 4حين رأيتمونی أقـدم  فی مقامی هذا کل شیء وعدمت به، حتی لقد رأيتنی آخذ قطفاً من اجلنة

رتم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتمونی تأخدر اين مقامم هر چيـزي كـه   «: 5»ولقد رأيت جهن
                                                

 .آمده است» يقال له«، )ب(در نسخه خطي  -1

؛ مسـلم  1379: آن را روايت كرده است و از طريق او، بخاري به شماره 1/239، »الموطأ«مالك در  -2
ـ  4/107؛ و سـنايي،  2/113؛ احمد در مسند خـود،  2866: به شماره همچنـين  . انـد  ت كـرده آن را رواي

: ؛ ترمـذي بـه شـماره   123و  51و  2/16؛ احمد در مسند خـود،  6515و  3240: هاي بخاري به شماره
 .از چندين طريق از نافع از ابن عمر آن را روايت كرده است 107-4/106؛ و نسائي، 1072

 .تخريج آن قبال گذشت -3

. ايـم  گذاري كـرده  كسره دال مشدد آن را حركت ما آن را با ضمه همزه و فتحه قاف و: گويد نووي مي -4
 .گذاري كرد قاضي عياض نيز، آن را چنين حركت. خودم يا پايم را به جلو بردم: معنايش اين است

؛ و نسـائي،  1212: ؛ بخاري به شـماره )3)(901: (قسمتي از حديثي طوالني است كه مسلم به شماره -5
 .اند آن را روايت كرده 3/130-132
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ام وقتـي كـه مـرا     گلي از بهشت را گرفته حتي ديدم كه دسته.به شما وعده داده شده، ديدم 
مـرا   كننـد آنگـاه كـه    آيم و جهنم را ديدم كه همـديگر را خـرد مـي    ديديد كه به پيش مي

  .»ديديد كه كمي دنبال آمدم
ـ كه لفظ از آن بخاري است ـ از عبداهللا بن عباس روايت شـده كـه او    » صحيحين«در 

او حـديث را آورد و در آن آمـده   . خورشـيد گرفتـه شـد    صدر زمان رسول خدا: گفت
اي رسول خدا، تو را ديديم كه در جايـت چيـزي را بـه دسـت گرفتـي،      : پس گفتند: است

أصـبته،   عنقوداً، ولو1إنی رأيت اجلنة فتناولت«: ديديم كه تأخير كردي؟ فرمود سپس تو را

النار، فلم أر منظراً کاليوم قطّ أفظع، ورأيت أکثـر أهلـها    2ألکلتم منه مابقيت الدنيا، ورأيت
ي از آن به دست گرفتم و اگر آن را در اختيـار   همانا من بهشت را ديدم و خوشه«: »النساء

خورديد، و جهنم را ديدم، كـه هرگـز    شما تا زماني كه دنيا باقي است از آن مي گرفتم، مي
ام، و ديـدم كـه اكثـر اهـل جهـنم را زنـان تشـكيل         تري مانند امـروز را نديـده   زشت همنظر

. »كننـد  ناسپاسـي مـي  «: »يکفـرن «: به خاطر چي، اي رسول خدا؟ فرمود: گفتند. »دهند مي
يکفرن العشير، ويکفرن اإلحسان، لـو  «: كننـد؟ فرمـود   يآيا خداي را ناسپاسي م: گفته شد

اقـوام  «: 3»!!ما رأيت خيراً قـطّ : أحسنت إلی إحداهن الدهر کلّه، مث رأت منک شيئاً، قالت
تمـام روزگـار    هاگر به انداز. كنند كنند، و نيكي كردن را ناسپاسي مي همسر را ناسپاسي مي

هرگـز از تـو خيـري را    : گويـد  يـد، مـي  به يكي از آنـان نيكـي كنـي، سـپس بـدي از تـو د      
  .»ام نديده

وايم الذی نفسی بيده، لو رأيتم «: از طريق روايت انس آمـده اسـت  » صحيح مسلم«در 
سوگند به كسي كه جانم در دسـت اوسـت، اگـر    «: »ما رأيت، لضحکتم قليالً وبکيتم کثيراً

. »كرديـد  گريـه مـي   خنديـد و زيـاد   ديـد، قطعـاً كـم مـي     ام شما مي هر آنچه را كه من ديده

                                                
 .باشد مي» صحيحين«هاي خطي، آمده، و آنچه كه در باال ذكر شده براساس  صل نسخهدر ا -1

 .آمده است» و أريت«، )ب(در نسخه خطي  -2

 .اند آن را روايت كرده 907: ؛ و مسلم به شماره1052: بخاري به شماره -3
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بهشـت و جهـنم   «: 1»رأيت اجلنة والنار«: چه چيزي را ديدي؟ فرمود! اي رسول خدا: گفتند
  .»را ديدم

رسـول  : از طريق روايت كعب بن مالك آمـده كـه او گويـد   » السنن«و » الموطأ«و در 
ده يوم اهللا إلی جس2إنما نسمة املؤمن طير يعلق فی شجراجلنة، حتی يرجعها«: فرمـود  صخـدا 

اي است كه بـه درخـت بهشـت آويـزان اسـت تـا اينكـه         همانا روح مؤمن پرنده«: 3»القيامة
  .»گرداند خداوند در روز قيامت، آن را به جسدش برمي

  .اند اين روايات در داخل شدن روح به بهشت قبل از روز قيامت، صريح
آمـده كـه    ساز طريـق روايـت ابـوهريره   » المسـند «و » السـنن «و » صحيح مسلم«و در 

: اهللا اجلنة والنار، أرسل جربئيل إلی اجلنة، فقـال  ملّا خلق«: فرمودنـد  صرسول خـدا 
اذهب، فانظر إليها، وإلی ما أعددت ألهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلی ما أعد اهللا 

وعزتک، اليسمع ا أحد إالّ دخلها، فأمر باجلنة، فحفّت : ألهلها فيها، فرجع، فقال
فنظر إليها، مثّ : ارجع، فانظر إليها وإلی ما أعددت ألهلها فيها، قال: ره، فقالباملکا

: مث أرسله إلی النار، قال: وعزتک، لقد خشيت أن اليدخلها أحد، قال: رجع، فقال

                                                
يـا أيهـا   « :ين استلفظ كامل حديث، ا. اند آن را روايت كرده 3/83؛ و نسائي، 426: مسلم به شماره -1

الناس إني إمامكم، فال تسبقوني بالركوع وال بالسجود و ال بالقيام، وال باالنصراف، فإني أراكـم أمـامي   
: ، قـالوا »والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليالً، ولبكيتم كثيـراً «: ثم قال» ومن خلفي

من امام پيشـنماز شـما هسـتم، پـس بـا      ! اي مردم«: »رأيت الجنة والنار«: وما رأيت يا رسول اهللا؟ قال
» بيـنم  ركوع و سجود و قيام و انصراف از من جلو نيفتيد، چون من شما را از جلو و از پشـت خـود مـي   

ديديـد، هـر    سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، اگر آنچه را كه من ديدم، شـما مـي  «: سپس فرمود
بهشـت  «: چه چيزي را ديدي؟ فرمود! اي رسول خدا: ، گفتند»ديدكر خنديديد و زياد گريه مي آينه كم مي

 .»و جهنم را ديدم

و  ،»يبعثـه «و در سنن نسـائي، عبـارت   . آمده است »حتي يرجعه«، عبارت »المسند«و » الموطأ«در  -2
 .آمده است »حتي يرجع إلي جسده«در سنن ابن ماجه، 

 .تخريج آن از پيش گذشت -3
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فنظر إليها، فإذا هی يرکـب  : اذهب فانظر إليها، وإلی ما أعددت ألهلها فيها، قال
عزتک، اليدخلها أحد مسع ا، فأمر ـا، فحفّـت   و: بعضها بعضاً، مثّ رجع فقال

اذهب، فانظر إلی ما أعددت ألهلها فيها، فذهب فنظر إليهـا،  : بالشهوات، مث قال
وقتـي  «: 1»وعزتک، لقد خشيت أن الينجو منها أحـد إالّ دخلـها  : فرجع، فقال

رو و بـه  بـ : خداوند بهشت و جهنم را آفريد، جبرئيل را بـه سـوي بهشـت فرسـتاد و فرمـود     
پس جبرئيل رفت . ام نگاه كن هايي كه در بهشت براي بهشتيان آماده كرده بهشت و نعمت

آنگـاه  . هايي كه خدا در آن براي بهشتيان آماده كرده بود، نگـاه كـرد   و به بهشت و نعمت
شنود مگر اينكـه داخـل    ها را نمي به عزت تو قسم، هيچ كسي آن نعمت: بازگشت و گفت

هـا احاطـه    ها و سـختي  خداوند به بهشت دستور داد و بهشت با ناخوشيسپس . شود آن مي
هايي كه در بهشـت بـراي بهشـتيان     برگرد و به بهشت و نعمت: آنگاه به جبرئيل گفت. شد

جبرئيـل بـه بهشـت نگـاه كـرد سـپس بازگشـت و        : فرمـود  صپيامبر. ام بنگر آماده كرده
: فرمايـد  آن حضـرت مـي  . شـود به عزت تو قسم، ترسيدم كه احدي داخل بهشـت ن : گفت

بـرو و بـه جهـنم و عـذاب و     : سپس خداوند، جبرئيل را بـه سـوي جهـنم فرسـتاد و فرمـود     
سـپس جبرئيـل   : فرمود صپيامبر. ام، نگاه كن هايي كه براي جهنميان آماده كرده شكنجه

سـپس  . انـد  هاي جهنم روي هـم انباشـته شـده    به جهنم نگاه كرد، ديد كه عذاب و شكنجه
هـا را بشـنود،    به عزت تو سوگند، هيچ كسي كه ايـن عـذاب و شـكنجه   : و گفتبازگشت 

سـپس  . پس خداوند جهنم را امر كرد و جهنم با شهوات احاطه شـد . شود داخل جهنم نمي
پـس  . ام، نگـاه كـن   برو و به آنچه كه براي اهل جهنم در آن آماده كرده: به جبرئيل گفت

                                                
؛ و احمـد در مسـند خـود،    4-7/3؛ نسـائي،  2563: ؛ ترمـذي بـه شـماره   4744: ابوداود به شـماره  -1
مسلم اين حديث را طوالني روايـت  . اند، و سند آن، حسن است آن را روايت كرده 373و  354، 2/332

اين حديث از طريـق روايـت انـس     2822نكرده آن گونه كه شارح گفته است، بلكه نزد مسلم به شماره 
هـا و   بهشـت بـا ناخوشـي   «: »حّفت الجنة بالمكاره، وحّفت النار بالشـهوات «: استتنها با اين لفظ آمده 

؛ و احمـد در  2/339همچنين دارمـي در سـنن خـود،    . »ها احاطه شده است ها، و جهنم با شهوت سختي
 .اند از طريق روايت انس آن را به طور مختصر روايت كرده 284و  254، 3/153مسند خود، 
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به عزت تو قسم، ترسـيدم كـه احـدي    : و گفتجبرئيل رفت و به آن نگاه كرد و بازگشت 
  .نظاير آن در سنت، فراوان است. »از آن نجات پيدا نكند مگر اينكه داخل آن شود

همانـا بهشـتي كـه بـدان وعـده داده شـده،       : گوينـد  كساني كه مي ي گفتهاما بر اساس 
به وجود همان بهشتي است كه آدم در آن بود و بعداً از آن اخراج شد، بايد گفت كه قول 

  .اين بهشت اكنون ظاهر و آشكار است و در اين زمينه اختالف نظر وجود دارد
اگـر  : اند، ايـن اسـت   بهشت و جهنم هنوز آفريده نشده: گويند كساني كه مي1اما شبهه

بهشت و جهنم اكنون آفريده شده بود، به طور ضروري و بديهي واجـب بـود كـه در روز    
كسـاني كـه در آن هسـتند، هـالك شـوند و بميرنـد؛ زيـرا        قيامت فاني و نابود شود و تمام 

  : فرمايد خداوند متعال مي
� ‘≅ ä. > ó x« î7Ï9$ yδ āω Î) …çµ yγô_ uρ �   ) 88/ قصص(  
  .»شود همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي«
� ‘≅ ä. <§ø� tΡ èπ s) Í←!# sŒ ÏN öθ pR ùQ$# �   ) 185/ آل عمران(  
  .»چشد هر نفسي طعم مرگ را مي«

 صرسـول خـدا  : روايت كرده كـه او گفـت   سز طريق روايت ابن مسعودترمذي ا
يا حممد، أقریء أمتک منی السـالم،  : لقيت إبراهيم ليلة أسری بی، فقال«: فرمـود 

وأخربهم أنّ اجلّنة طيبة التربه، عذبة املاء، وأا قيعان، وأنّ غراسـها سـبحان اهللا،   
اي : در شـب معـراج ابـراهيم را ديـدم، گفـت     «: 2»واحلمدهللا وال إله إالّ اهللا، واهللا أکـرب 

                                                
 .37-34ح، صفحات األروا حادي«: نگا -1

از طريق روايت عبدالرحمن بن اسحاق، از قاسـم بـن عبـدالرحمن، از ابـن      3458: ترمذي به شماره -2
مسعود به طور مرفوع آن را روايت كرده، و آن را حسن دانسته اسـت بـا وجـودي كـه عبـدالرحمن بـن       

ن روايت توسـط شـيخ   و حسن دانستن اي. نظر دارند اسحاق كسي است كه همگي بر ضعيف بودنش اتفاق
به خاطر دو شاهدي براي آن از طريق روايـت   105: ، شماره»األحاديث الصحيحة«ناصرالدين در كتاب 

ابوايوب، و روايت ابن عمر، موجه نيست، چون اين دو روايت در عين ضعيف بودنشان، صالحيت ايـن را  
ا روايت ابن مسعود اختالف دارنـد،  ندارند كه شاهدي براي آن باشند، چون اين دو روايت از لحاظ معنا ب
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از طرف من به امتت سالم برسان و به آنـان خبـر ده كـه بهشـت، خـاكش پـاك و       ! محمد
سـبحان  «آبش شيرين و گواراست و اينكه بهشت، دشت هموار است و همانا نهـال آن،  

حـديث حسـن    اين: ترمذي گويد. باشد مي» اهللا، و احلمدهللا و ال إله إالّ اهللا، و اهللا أکرب
  . غريب است

روايت كرده كـه آن   صهمچنين ترمذي از طريق روايت ابوزبير، از جابر، از پيامبر
هر كس «: 1»اجلنة سبحان اهللا وحبمده، غرست له خنلةٌ فی: من قال«: حضرت فرمودند

ترمـذي  . »شـود  سبحان اهللا و بحمده بگويد، درخت خرمايي در بهشت بـرايش كاشـته مـي   
  .ث حسن صحيح استاين حدي: گويد

بود، دشت همـوار نبـود و    اگر بهشت، مخلوق و موجود مي: گويند معتزله و قدريه مي
  .اين كاشتن معنايي نداشت

خداونـد متعـال از زبـان زن فرعـون نيـز چنـين اسـت كـه          هفرمود: گويند همچنين مي
  :گفت
� Éb>u‘ È ø⌠ $# ’ Í< x8y‰Ψ Ïã $ \F÷� t/ ’ Îû Ïπ ¨Ψ yf ø9   )11/ تحريم (   �.#$
  .»اي برايم بساز نزد خودت در بهشت، خانه! خدايا«

بهشـت  : گوييـد  تـان كـه مـي    اگر منظور از اين گفتـه : شود در جواب به اينان گفته مي
اكنون معدوم است، اين باشد كه اين امر همانند دميـدن در شـيپور و برخاسـتن مردمـان از     

 همـذكور و ادلـ   هادلـ اسـاس اسـت و    قبرهايشان معدوم است، اين سخن كـامالً باطـل و بـي   
كند، و اگر منظورتان اين باشد كـه هنـوز آفـرينش     اند، آن را رد مي ديگري كه ذكر نشده

                                                                                                                     
باشـد ولـي در روايـت ابـن      مي» ال حول و ال قوة إالّ باهللا«چون در اين دو روايت آمده كه نهال بهشت، 

، »المسـند «: باشد؛ نگـا  مي» سبحان اهللا والحمدهللا، وال إال االّ اهللا واهللا اكبـر «مسعود آمده كه نهال بهشت، 
 .10/98، »الزوائد مجمع«؛ 5/418

اند فقط در آن تدليس  راويان آن، ثقه. آن را روايت كرده است 3461و  3460: هاي ترمذي به شماره -1
اين حديث حسن صحيح غريب است، كه ايـن حـديث را   : با وجود آن، ترمذي گفته است. ابوزبير هست

 .جز از طريق روايت ابوزبير از جابر سراغ نداريم
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تمامي آنچه كه خداوند براي اهل بهشت در آن آماده كرده، كامل نشده اسـت و خداونـد   
آورد و هرگاه مؤمنان داخل آن شدند، خداونـد بـه    پيوسته چيزهايي را در آن به وجود مي

آورد، اين سخن حقّي است كه  م دخولشان به بهشت چيزهاي ديگري را به وجود ميهنگا
  .كند شما تنها بر اين مقدار داللت مي هپذير نيست و ادل رد آن امكان

  :هاما راجع به استدالل شما به آي
� ‘≅ ä. > ó x« î7Ï9$ yδ āω Î) …çµ yγô_ uρ �   ) 88/ قصص(  
  .»ودش همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي«

معناي اين آيه به شما داده شـده   هجهت اثبات نظر خود بايد گفت كه سوء فهم دربار
است و استدالل شما به اين آيه براي اثبات معدوم بودن بهشت و جهـنم، هماننـد اسـتدالل    

پـس توفيـق   . باشـد  برادرانتان به اين آيه براي فنا و خرابي و مرگ اهل بهشت و جهـنم مـي  
اسـالم داده   هما و برادرانتان داده نشده است، و اين توفيـق تنهـا بـه ائمـ    فهم معناي آيه به ش

فوق اين است هر چيـزي   هاز جمله سخنان ائمه اسالم اين است كه منظور از آي. شده است
شود اما بهشت و  كه خداوند، فنا و هالك و نابودي را بر آن مقرر نموده، آن چيز نابود مي

عـرش هـم بـه همـين     . اند نـه بـراي فنـا و نـابودي     ريده شدهجهنم براي بقاء و ماندگاري آف
. باشـد  صورت است كه براي بقا آفريده شده نه براي فنا، چـون عـرش، سـقف بهشـت مـي     

عـده ديگـري   . شـود جـز ملـك خـدا     منظور اين است همه چيـز نـابود مـي   : اند بعضي گفته
آنچـه كـه ذات    رود جـز  فوق اين است كـه همـه چيـز از بـين مـي      همنظور از آي: گويند مي

  : همانا خداوند متعال اين آيه را نازل كرد: گويند بعضي مي. مبارك خدا آن را اراده كند
� ‘≅ ä. ôtΒ $ pκö� n=tæ 5β$ sù �   ) 26/ رحمن(  
  .»شود هر موجودي كه بر روي زمين است، فاني و نابود مي«

تند، از ايـن رو  اهل زمين نابود شدند و فرشتگان اميد بقاء را داش: پس فرشتگان گفتند
  :ميرند و فرمود خداوند متعال راجع به اهل آسمان و زمين خبر داده كه آنان همگي مي

� ‘≅ ä. > ó x« î7Ï9$ yδ āω Î) …çµ yγô_ uρ �   ) 88/ قصص(  
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  .»شود همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي«
آنگـاه فرشـتگان يقـين حاصـل كردنـد كـه       . ميـرد  اي اسـت كـه نمـي    چون خدا زنـده 

فوق و نصـوص محكمـي كـه     ههمانا علماء اين را به خاطر توفيق و جمع ميان آي. رندمي مي
اند كـه إن شـاء اهللا بـه زودي ذكـر آن بـه ميـان        بر بقاي بهشت و جهنم داللت دارند، گفته

  .آيد مي
، اين قـول جمهـور   »شوند بهشت و جهنم هرگز فاني و نابود نمي«: اينكه طحاوي گفته
  .ائمه گذشته و حال است

اين دو . و حال قائل به بقاي بهشت و فناي جهنم هستند1گروهي از دانشمندان گذشته
  .ها ذكر شده است هاي تفسير و ديگر كتاب قول در بسياري از كتاب

قائـل بـه فـاني    ) كننـدگان صـفات خـدا    تعطيل(جهم بن صفوان، امام و پيشواي معطله 
و نه از صحابه و پيروان صـحابه بـه    او نه از پيشينيان صالح است. بودن بهشت و جهنم است

اهـل سـنت، نظـر وي را مـورد      همسلمانان و نه از اهل سنت است، و عام هاحسان و نه از ائم
اند و بر سر او و پيـروانش از سراسـر نقـاط     انكار قرار داده و به خاطر آن، او را تكفير كرده

. فاسدش اظهـار داشـته اسـت   جهم بن صفوان اين عقيده را بنا به اصل . اند زمين داد كشيده
! حوادث و مخلوقاتي كه نامتناهي هستند، وجودشان ممتنـع اسـت  : اصل فاسد او، اين است

اين اصل، اصل معتمـد اهـل كـالم مـذموم اسـت، اصـلي كـه بـراي حـدوث اجسـام بـدان            
جهـم بـر ايـن    . انـد  اند و آن را اساس و معتمدشان در حدوث عالم قرار داده استدالل كرده

كه حوادثي كه مبدأ و آغازي ندارند و در گذشـته ممتنـع اسـت، در آينـده هـم       باور است
                                                

شود ـ اگر صـحت داشـته باشـد ـ قـول       خي سلف صالح روايت ميقائل شدن به فناي جهنم كه از بر -1
اي كه بر بقـاي جهـنم تـا ابـد و بقـاي       ضعيف و مرجوح و مخالف ادله قطعي از قرآن و سنت است؛ ادله

كـذلك يـريهم اهللا أعمـالهم حسـرات علـيهم ومـاهم       «: جهنميان در آن داللت دارند؛ مانند ايـن آيـات  
  .»يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن«و » بخارجين من النار

و مانند آنچه راجع به احاديث شفاعت به صحت و ثبوت رسيده، و اينكه هيچ كس در آتش جهـنم بـاقي   
اما موحداني كه خـدا آنـان را   . ماند مگر كساني كه قرآن آنان را حبس كرده باشد، و آنان هم كفارند نمي

 .آيند ترين مهربانان از آتش جهنم بيرون مي تماً با رحمت مهربانداخل جهنم كرده است، ح
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طـور كـه از    ممتنع است، پس از نظر او دوام فعل بر پروردگار در آينده، ممتنع است، همان
هـا   ابوهذيل عالّف، شيخ و بزرگ معتزلي. نظر او دوام آن فعل در گذشته ممتنع بوده است

  .اين امر مقتضي فنا و نابودي حركات است: گويد ليكن مي با او در اين اصل موافق است،
و او قائل به فناي حركات اهل بهشت و جهنم است تا اينكه به وضعيت سكون دائم و 

قبالً به اختالف علما راجـع بـه   ! هميشگي در آيند و هيچ يك از آنان قادر به حركت نباشد
دوام فاعل بـودن پروردگـار    هضيتسلسل حوادث در گذشته و آينده اشاره شد، و آن هم ق

كنـد،   آنچه است كـه اراده مـي   هپس او همواره و هميشه پروردگار و توانا و كنند. باشد مي
و محال است كه فعلي ذاتاً بر او محال باشد، سـپس  . چون او پيوسته زنده و دانا و تواناست

فعل اولي حد . آن فعل دگرگون شود و ذاتاً ممكن شود بدون آنكه چيزي تازه ايجاد شود
. محدودي ندارد تا اينكه آن فعل موقع آن حد، ممكن شود و فعل قبل، بر خدا ممتنع باشـد 

  .اساس است پس تصور اين قول، به طور قطع فاسد و بي
شود، امـري اسـت كـه بـه طـور       اما ابدي بودن بهشت و اينكه بهشت فاني و نابود نمي

خبــر داده اســت؛ خداونــد متعــال بــدان  صكــه پيــامبر1ضــروري و بــديهي معلــوم اســت
  :فرمايد مي

� $ ¨Βr& uρ t Ï% ©!$# (#ρß‰ Ïè ß™ ’Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏMtΒ# yŠ ßN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{ $# uρ āω Î) $ tΒ 

u !$ x© y7•/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρä‹ øg xΧ �   ) 108/ هود(  
برجاسـت جاودانـه در بهشـت    ها و زمين پا و اما كساني كه نيكبخت شدند، تا آسمان«

  .»خواهند بود، مگر آنكه پروردگارت بخواهد، كه اين عطايي قطع ناشدني است
  :خدا منافات ندارد هو اين آيه با اين فرمود

� āω Î) $ tΒ u !$ x© y7•/ u‘ �   ) 107/ هود(  
  .»مگر آنكه پروردگارت بخواهد«

                                                
 .244-242، صفحات »حادي األرواح«: نگا -1
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مگـر مـدت   «معنـايش،  : دگوين سلف راجع به اين استثنا اختالف نظر دارند؛ بعضي مي
انـد و   و اين براي كساني از مؤمنان است كه داخل جهنم شده. باشد مي» ماندنشان در جهنم

  .شان نيست شوند، و براي همه سپس از آن بيرون آورده مي
مگـر مـدت ايستادنشـان در    «ديگـري بـر ايـن باورنـد كـه معنـاي اسـتثناي فـوق،          هعد

مگـر مـدت ايستادنشـان در قبرهـا و صـحراي      : گوينـد  بعضي مي. باشد مي» صحراي محشر
  .محشر

اين استثنايي است كـه خداونـد آن را اسـتثنا نمـوده و آن را انجـام      : گويند اي مي عده
زنـم مگـر اينكـه غيـر از آن را      به خـدا قسـم، تـو را مـي    : گويي طور كه مي دهد؛ همان نمي
  .كني بيني، بلكه به زدن او جزم مي بينم، و تو آن را نمي مي

اين قول براساس قـول  . است» واو«فوق به معناي  هدر آي» إالّ«برخي ديگر معتقدند كه 
قرار داده كه در » لكن«را به معناي » إال«سيبويه، . برخي از نحودانان است كه ضعيف است

همانـا  : ابـن جريـر ايـن را تـرجيح داده و گويـد     . شود اين صورت استثنا، استثناي منقطع مي
¹  � هآي هاو استثنا را به وسيل. كند ف وعده نميخداوند متعال خال !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρä‹ øg xΧ � ) هود

أسـکنتک  « :نمونه آن، ايـن اسـت كـه بگـويي    : گويند اينان مي1.وصل كرده است) 108/ 
كـنم غيـر از آنچـه     ام سـاكن مـي   به مدت يك سال تو را در خانه«: »داری حوالً إالّ ماشئت

يا به اين معناست كه به مدت يـك سـال تـو را در    . است» سوي«ي ، كه إالّ به معنا»بخواهم
  .كنم ولي غير از مدت اضافي كه بخواهم ام ساكن مي خانه

بعضي بر اين باورند كه استثنا براي اعالم كـردن بـه آنـان اسـت كـه ايشـان بـا وجـود         
زم و و ايـن بـا عـ   . شوند جاودانه ماندنشان در مشيت خدا هستند و از مشيت خدا خارج نمي

مانند منافاتي ندارد، همچنـان كـه در ايـن     جزم خداوند به اينكه آنان جاودانه در بهشت مي
  : آيات است

� È⌡ s9 uρ $ oΨ ø⁄Ï© ¨ tyδõ‹ uΖs9 ü“Ï% ©!$$ Î/ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7ø‹s9 Î) §ΝèO Ÿω ß‰ Åg rB y7s9  Ïµ Î/ $ uΖøŠn=tã ¸ξ‹Å2uρ �    

                                                
 .15/488، »البيان جامع«: نگا -1
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  )86/ اسراء (
آن  هبـرديم، آنگـاه دربـار    ايـم مـي   به تو وحي كردهخواستيم، قطعاً آنچه را  و اگر مي«

  .»يافتي براي خويش در برابر ما مدافعي نمي
� βÎ*sù Î*t± o„ ª! $# óΟ ÏFøƒs† 4’n? tã y7Î7ù=s% �   ) 24/ شوري(  
  .»نهد پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر مي«
� ≅è% öθ©9 u!$x© ª!$# $tΒ …çµè?öθn=s? öΝà6ø‹n=tæ Iωuρ Νä31u‘÷Šr& ÏµÎ/  �   ) 16/ يونس(  
شـما را بـدان آگـاه    ] خدا هـم [خواندم و  خواست آن را بر شما نمي اگر خدا مي: بگو«

  .»كرد نمي
سازد كه  خداوند در اين آيات، بندگانش را مطلع مي. هاي اين امر، فراوان است نمونه

شـود و هرچـه    كارها تحت مشيت و خواست خداوند است، هرچه خـدا بخواهـد مـي    ههم
  .شود نمينخواهد 

است؛ يعني مگر كسي از ميـان نيكبختـان    »من«به معناي  »ما« هكلم: گويند بعضي مي
اي هم، اقوال ديگـري را   عده. كه خداوند بخواهد به سبب گناهانش او را داخل جهنم كند

از تشابه است، 2به هر حال و براساس هر تقدير، اين استثنا1.اند در اين خصوص اظهار داشته

¹  � هو آي !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρä‹ øg xΧ � ) همچنين است آيات زير. محكم است) 108/ هود:  

� ¨βÎ) # x‹≈yδ $ oΨ è%ø—Ì� s9 $ tΒ …çµ s9 ÏΒ >Š$ x� ‾Ρ �   ) 54/ ص(  
  .»همانا اين رزق ماست كه تمامي ندارد«

                                                
: دنباله عبارت فوق ايـن اسـت  . باشد مي 222، ص »حادي األرواح«اين از سخنان ابن قيم در كتاب  -1
خداونـد سـبحان راجـع بـه     : توان ميان آنها چنـين جمـع كـرد    نزديك به هم هستند و مي» و اين اقوال«

جاودانه ماندن آنان در بهشت در هر وقت خبر داده مگر وقتي كه آنان در بهشـت نباشـند و ايـن شـامل     
وقت بودنشان در دنيا و برزخ و در صحراي محشر و بر روي پل صراط، و بودن برخي از آنان به مـدتي  

 .»...شود  در جهنم، مي

 .پس اين آيه: آمده است 244، ص »حادي األرواح«كتاب  در -2
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� $ yγè=à2 é& ÒΟ Í←!# yŠ $ yγ�=Ïß uρ �   ) 35/ رعد(  
  .»اش دائمي است ها و سايه ميوه«
� $ tΒ uρ Νèδ $ pκ÷] ÏiΒ tÅ_ t� ÷‚ ßϑ Î/ �   ) 48/ حجر(  
  .»شوند و هرگز از آنجا بيرون رانده نمي«

خداوند جاودانه ماندن اهل بهشت با عبارت ابدي بودن در چندين جا از قرآن تأكيـد  
  نموده و خبر داده كه آنان، 

� Ÿω šχθ è%ρ ä‹ tƒ $ yγŠÏù šVöθ yϑø9 $# āω Î) sπ s? öθ yϑø9 $# 4’ n<ρW{   )56/ دخان (   � #$
  .»]اند كه چشيده[آنجا مرگ را نخواهند چشيد، جز همان مرگ نخستين را  در«

  :هاين استثنا، منقطع است، و اگر آن را به استثناي موجود در آي
� āω Î) $ tΒ u !$ x© y7•/ u‘ �   ) 107/ هود(  

و استثناي وقتي كه آنان . شود اضافه كني، منظور از دو آيه برايت روشن مي

ت جاودانه ماندن، همانند استثناي مرگ نخستين از در بهشت نيستند، از مد

  .باشد شان مي اين مرگ پيش از حيات ابدي. باشد كل مرگ مي

من «: صپيـامبر  هسنت براي ابدي بودن و دوام بهشت، زيادند؛ مانند اين فرمود هادل
هـر كـس داخـل بهشـت گـردد، از      «: 1»يدخل اجلنة ينعم واليبأس، ويخلد واليمـوت 

                                                
مـن يـدخل   «: از طريق روايت ابوهريره آن را با اين لفظ روايت كـرده اسـت   2836: مسلم به شماره -1

هـاي آن   هر كسـي داخـل بهشـت گـردد، از نعمـت     «: »الجنة ينعم واليبأس، التبلي ثيابه، واليفني شبابه
شود  هايش كهنه و فرسوده نمي ماند، و لباس بهره نمي هاي بهشتي بي نعمت گاه از گردد و هيچ برخوردار مي

 416، 407، 2/370؛ و احمد در مسند خود، 2/332دارمي در سنن خود، . »رود اش از بين نمي و جواني
من دخل الجنة ينعم واليبأس، التبلي ثيابـه، وال يفنـي شـبابه،    «: اند آن را با اين لفظ روايت كرده 462و 
هر كس داخل بهشت گـردد، از  «: »الجنة ما العين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر علي قلب بشر ه فيول

هـايش كهنـه و    گـردد، لبـاس   بهـره نمـي   هاي بهشتي بي گاه از نعمت گردد و هيچ مند مي هاي آن بهره نعمت
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ماند، و در  بهره نمي هاي بهشتي بي گردد و هيچ وقت از نعمت رخوردار ميهاي آن ب نعمت
: ينادی مناد«: فرماينـد  در جاي ديگري آن حضـرت مـي  . »ميرد ماند و نمي آن جاودان مي

يا أهل اجلنة إنّ لکم أن تصحوا فال تسقموا أبداً، وأن تشبوا، فال رموا أبـداً، وأن  
همانـا ايـن امـر بـراي     ! اي اهـل بهشـت  : دهـد  منادي ندا سـر مـي  «: 1»حتيوا، فال متوتوا أبداً

شماست كه هميشه سالم و سر حال بمانيد و هرگز بيمار نشـويد، و هميشـه جـوان بمانيـد و     
 .»هرگز پير نشويد، و هميشه زنده بمانيد و هرگز نميريد

يا أهـل  «: شـود  شود و گفته مي قبالً گفته شد كه مرگ ميان بهشت و جهنم ذبح مي
]! در بهشـت [اي اهل بهشـت  «: 2»جلنة، خلود فال موت، ويا أهل النار، خلود فالموتا

جاودان بمانيـد و  ] در جهنم! [جاودان بمانيد و ديگر مرگي در ميان نيست، و اي اهل جهنم
  .ديگر مرگي در ميان نيست

  اقوال و آراي دانشمندان اسالمي در خصوص ابدي بودن جهنم
  :بودن جهنم و دوام آن، هشت قول دارند دانشمندان راجع به ابدي

ـ  ايـن قـول خـوارج و    . آيـد  هر كس داخل جهنم گردد، تا ابد از آن بيرون نمي اول 
  .باشد معتزله مي

ـ  شود  بينند، سپس طبيعت و سرشت آنان عوض مي اهل جهنم در آن عذاب مي دوم 
نند، چـون جهـنم   بي ماند كه از جهنم لذت مي و به صورت طبيعت و سرشتي آتشي باقي مي

                                                                                                                     
چشـمي آن را   هـايي دارد كـه هـيچ    رود، و او در بهشت نعمت اش از بين نمي شود، و جواني فرسوده نمي

 .»نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ بشري خطور نكرده است

؛ 95و  3/38و  2/319؛ احمـد در مسـند خـود،    3246؛ ترمذي بـه شـماره   2837: مسلم به شماره -1
؛ و بغـوي در  2/334آمده؛ دارمي در سـنن خـود،    3/329، »التحفة«گونه كه در  آن» الكبري«نسائي در 

 .اند آن را روايت كرده 4383: ، به شماره»نةشرح الس«

 .تخريج آن قبال گذشت -2
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هـا، ابـن عربـي طـائي      ايـن قـول پيشـواي اتحـادي    . با طبع و سرشـت آنـان، سـازگار اسـت    
  1!!باشد مي

ـ  بيننـد، سـپس از آن بيـرون     اهل جهنم تا وقت محدودي در جهنم عـذاب مـي   سوم 
يهوديـان ايـن قـول را بـراي     . گيرنـد  شـوند، و جماعـت ديگـري جايشـان را مـي      آورده مي

انـد؛   آنان در اين زمينه به زبان پيامبر و خداوند متعـال دروغ بسـته  . ندا نقل كرده صپيامبر
  :فرمايد چون خداوند عزّ وجلّ مي

� (#θä9$s% uρ  s9 $uΖ¡¡ yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$−ƒr& ZοyŠρß‰ ÷è ¨Β 4 ö≅ è% öΝè?õ‹ sƒªB r& y‰ΖÏã «!$# # Y‰ôγtã n=sù y#Î=øƒä† 

ª! $# ÿ…çν y‰ ôγtã ( ÷Πr& tβθ ä9θà)s? ’ n? tã «! $# $tΒ Ÿω šχθ ßϑn=÷è s? ∩∇⊃∪ 4’ n? t/ tΒ |=|¡x. Zπ y∞ÍhŠy™ ôMsÜ≈ym r& uρ 

 Ïµ Î/ …çµ çGt↔ ÿ‹ÏÜ yz š� Í×‾≈s9 'ρ é' sù Ü=≈ysô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ yγŠÏù tβρà$ Î#≈yz  �   ) 81-80/ بقره(  
مگـر پيمـاني از خـدا    : بگـو . رسـد  هرگز آتش جز چنـد روزي، بـه مـا نمـي    : و گفتند«
دانيـد؟   بنديد كـه نمـي   وعده خويش نكند؟ يا بر خدا سخناني مي ايد كه خدا خالف گرفته

آري، هــر كــس كــار بــدي كنــد و گنــاه سراســر وجــودش را فــرا گيــرد، چنــين كســاني   
  .»اند و هم ايشان در آن ماندگارند دوزخي

ـ  مانـد در   آيند و جهنم بر حـال خـود بـاقي مـي     اهل جهنم از جهنم بيرون مي چهارم 
  .تحالي كه كسي در آن نيس

ـ  شود، چون حـادث اسـت، و هرچـه حـدوث آن      خود جهنم، فاني و نابود مي پنجم 
از نظـر  . باشـد  اين قول جهـم و پيـروانش مـي   . اش محال است ثابت گردد، بقا و ماندگاري

  .جهم در اين زمينه ميان بهشت و جهنم فرقي نيست همچنان كه قبالً گفته شد
ـ  بـه جمـاد و موجـوداتي خشـك و      شود و آنـان  حركات اهل جهنم، فاني مي ششم 

ايـن قـول ابوهـذيل عـالّف اسـت      . كننـد  شـوند كـه احسـاس درد نمـي     جان تبـديل مـي   بي
  .طور كه گذشت همان

                                                
 .، با تحقيق و تعليق ابوعالء عفيفي94-93، صص »الفصوص«: نگا -1



  هشرح عقيده طحاوي  946
 

ـ  آورد؛ همچنـان كـه در سـنت     خداوند هر كه را بخواهد از جهـنم بيـرون مـي    هفتم 
ني و گذارد و سـپس آن را فـا   سپس جهنم را تا هر وقت بخواهد، باقي مي. وارد شده است

سازد، چون خداوند مدتي را براي جهنم قـرار داده و بـاالخره ايـن مـدت بـه سـر        نابود مي
  .آيد مي

ـ  آورد؛ همچنـان كـه در    خداوند متعال هر كه را بخواهد از جهـنم بيـرون مـي    هشتم 
گـاه فناپـذير    گـذارد؛ بقـايي كـه هـيچ     سنت وارد شده است، و كـافران را در آن بـاقي مـي   

  .اظهار داشته است :حاوينيست، همچنان كه ط
  .به غير از دو قول اخير، بطالن اقوال ديگر واضح و آشكار است

  1.شود اين دو قول اهل سنت است كه به دليل آنها نگاه مي
  :از اين دو قول اخير، اين آيات است2قول اول هاز جمله ادل

� tΑ$ s% â‘$ ¨Ψ9 $# öΝä31uθ ÷WtΒ t Ï$ Î#≈yz !$ yγŠÏù āω Î) $ tΒ u !$ x© ª! $# 3 ¨β Î) y7−/ u‘ íΟ‹Å3 ym ÒΟŠ Î=tæ �  

  )128/ انعام (  
جايگاه شما آتش است؛ در آن ماندگار خواهيـد بـود، مگـر آنكـه     : فرمايد مي] خدا[«

  .»آري، پروردگار تو حكيم داناست. خدا بخواهد

                                                
گفته شد كه قول مبني بر فنـا و نـابودي جهـنم، قـولي ضـعيف و       1: ، شماره621در پاورقي صفحه  -1

صحيح در اين زمينه، اين است كه بهشت و جهنم قول . باشد مرجوح است، چون مخالف قرآن و سنت مي
اي در ايـن موضـوع دارد كـه آن را     بن عبدالكافي سـبكي رسـاله   شوند، امام حافظ علي فاني و نابود نمي

نام نهاده كه در موضـوع خـود، كتـابي پـرارزش و گرانبهاسـت، بـدان جـا        » االعتبار ببقاء الجنة و النار«
رفـع  «هجـري، در رسـاله خـود،     1182اميرصنعاني متوفاي سـال  شيخ محمدبن اسماعيل . مراجعه شود

به قائالن به فناي جهنم با اسـلوبي علمـي و اسـتوار پاسـخ داده     » األستار إلبطال أدلة القائلين بفناء النار
 .است

 .357-1/354، »مختصر الصواعق المرسلة«؛ و 254-249، صفحات »حادي األرواح«: نگا -2



  947         هشرح عقيده طحاوي
  

� $ ¨Βr'sù tÏ% ©!$# (#θà) x© ’ Å∀sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝçλm; $ pκ� Ïù ×�� Ïù y— î,‹Îγx© uρ ∩⊇⊃∉∪ šÏ$ Î#≈yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏMtΒ# yŠ 

ÝV≡uθ≈uΚ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{ $# uρ āωÎ) $ tΒ u !$ x© y7•/ u‘ 4 ¨βÎ) y7−/ u‘ ×Α$̈è sù $yϑ Ïj9 ß‰ƒÌ� ãƒ �   )107-106/ هود(  
هـا و   تـا آسـمان  . بخت شدند، برايشان در آتش ضجه و نالـه اسـت   اما كساني كه تيره«

ترديـد   و بخواهد، كه بـي زمين برپاست در آن ماندگار خواهند بود، مگر آنكه پروردگار ت
  .»خداي تو هرچه را خواهد، كننده است

اين قول ـ يعني قول مبني بر فناي جهنم و ماندگار بودن بهشت ـ از عمر و ابن مسـعود    
  1.و ابوهريره و ابوسعيد و ديگران نقل شده است

                                                
: د از طريق سليمان بن حرب آن را روايت كرده كه سليمان بـن حـرب گويـد   اثر عمر كه عبدبن حمي -1

ايـن سـند بـه    : ... عمربن خطاب گفـت : حمادبن سلمه، از ثابت از حسن براي ما نقل كرد كه حسن گفت
خاطر انقطاعي كه دارد، ضعيف است، چون حسن از عمر حديث نشنيده است، و روايات مرسل حسـن از  

ابن سيرين ـ براساس آنچه  . كرد اساس است؛ چون او از هر كسي روايت نقل مي ينظر محدثين، واهي و ب
: گويـد  از او نقل كرده و او از حال ابوالعاليه و حسن آگاهي داشت ـ مـي   1/171دارقطني در سنن خود، 

  .كردند خيال از هر كسي روايت را نقل مي به روايات مرسلِ حسن و ابوالعاليه عمل نكنيد، چون آنان بي
ماننـد ايـن گفتـه از    . »رسـد كـه احـدي در آن نيسـت     زماني بر جهنم فرا مي«: اثر ابن مسعود اين است

بر اين دو اثر حاشيه نوشته سپس به دنبال  4/398ابوهريره نقل شده است، كه امام بغوي در تفسير خود، 
احـدي از اهـل    معناي روايت فوق از نظر اهل سنت ـ اگر به صحت برسد ـ اين اسـت كـه    : آن مي گويد

  .ماند، ولي جاهاي كافران تا ابد پر است ايمان در جهنم باقي نمي
اما اثر ابـوهريره  . اثر ابن مسعود را با سندي قابل اعتماد روايت كرده است 5/484طبري در تفسير خود، 

ر از طريق روايت اسحاق بن راهويه، آورده اسـت، كـه د   252، ص »حادي األرواح«را ابن قيم در كتاب 
عبيداهللا بن معاذ براي ما نقل كرد و گفت كه پدرم براي ما نقل كـرد و  : اين روايت اسحاق بن راهويه گويد

چـه شـده كـه    : شعبه از يحيي بن ايوب، از ابوزرعه از ابوهريره براي ما نقل كرد كه ابوهريره گفـت : گفت

$ �: را خواندماند و اين آيه  رسد كه احدي در آن نمي روزي بر جهنم فرا مي: نگويم ¨Β r' sù t Ï% ©!$# (#θà)x© ’Å∀sù 

Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ�Ïù ×��Ïù y— î,‹ Îγx©uρ .� ) ه و    اما كساني كه تيره«): 106/ هودبخت شدند، برايشان در آتـش ضـج
منظورش از اينكه احـدي در  : گفتند اصحاب ما مي: گويد عبيداهللا ـ كه شيخ اسحاق است ـ مي . »ناله است

بينـي ايـن روايـت بـر مـدعا       طور كه مي سندش، صحيح است اما همان. ماند، موحدان است آن باقي نمي
  .كند داللت نمي
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: روايـت كـرده كـه او گفـت     سعبدبن حميد در تفسير مشهورش با سند خود از عمر
ماندنـد، حتمـاً وقتـي بـراي آنـان       در جهـنم مـي  1هـاي عـالج   ريگ هجهنم به اندازاگر اهل «

  : هاو اين قول را در تفسير آي. »بود كه در آن وقت بيرون آيند مي
� t ÏVÎ7≈©9 !$ pκ� Ïù $ \/$ s) ôm r& �   ) 23/ نبأ(  
  .، ذكر كرده است»روزگاراني دراز در آن بمانند«

                                                                                                                     
از طريق عبدالرزاق، از ابن تيمي، از پـدرش، از ابونضـره،    18/482اثر ابوسعيد را طبري در تفسير خود، 

āω �: راجـع بـه آيـه    صاز جابر، از ابوسعيد خدري، يا از مردي از ياران رسول خدا Î) $ tΒ u!$ x© y7•/u‘ 4 ¨βÎ) 

y7−/ u‘ ×Α$ ¨èsù $ yϑÏj9 ß‰ƒÌ� ãƒ.� ) ترديـد خـداي تـو هرچـه      مگر آنكه پروردكار تو بخواهد كه بي«): 107/ هود
آن، سـزاي اوسـت، اگـر خـدا     : گفت از ابومجلز شنيدم كه مي: ، روايت كرده كه گويد»خواهد، كننده است

ـ . گذرد بخواهد از عذابش در مي ابـن  . شـود  اگر اسنادش صحيح باشد ـ بر موحدان حمـل مـي    اين قول 

āω �: جرير پس از آنكه گفته كساني را نقل كرده كه راجع به تأويل معناي اسـتثنا در آيـه   Î) $ tΒ u!$ x© y7•/u‘ � 

āω �معناي آيه : گويند منظور اهل توحيد است و مي: گويند مي): 107/ هود ( Î) $ tΒ u!$ x© y7•/u‘ �    ايـن اسـت
مگر آنكه پروردگارت بخواهد از آنان در گذرد و آنـان را داخـل جهـنم نگردانـد و اسـتثنا را چنـين        كه

$ �: اند كه استثنا مربوط به آيه توجيه كرده ¨Β r' sù t Ï% ©!$# (#θ à)x© ’Å∀sù Í‘$ ¨Ζ9 āā �و ) 106/ هود ( �   #$ āāω Î) $ tΒ u!$ x© y«! $# 

ـ  .باشد نه مربوط به جاودانه بودن مي �  ر پـس از نقـل ايـن گفتـه، روايـت ابوسـعيد را در ايـن        ابن جري
  .خصوص آورده است

از طريق بندار، از ابـوداود، از شـعبه، از ابـوبلج، از عمـرو بـن       2/103يعقوب بن سفيان در تاريخ خود، 
شـود و در   آيد كه درهاي آن بسته مي زماني بر جهنم مي: ميمون، از عبداهللا بن عمرو روايت كرده كه گويد

راجع : علي بن سلمه، از ثابت براي ما نقل كرد و گفت: ابوداود گفت: سپس يعقوب گويد. ي نيستآن كس
ابوبلج ـ كه نامش يحيي بن سـليم يـا ابـن ابـي سـليم       . به اين روايت از حسن شنيدم، او آن را انكار كرد

اثـر او را مـورد    ايـن  4/385، »الميزان«امام ذهبي در كتاب .  اش اختالف نظر وجود دارد است ـ درباره 
پس با توجه به آنچه ذكر كرديم روشن شد كه قول مبني بر فنا و نـابودي جهـنم از هـيچ    . انكار قرار داد

يك از صحابه ثابت نشده است، و اقوال و عباراتي كه از آنان به صحت رسيده، بر مدعا كه قول به فنـا و  
  .كند نابودي جهنم است، داللت نمي

 سيد. عربستان اسم بيابان وسيع در -1
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م خــدا و بهشــت، موجــب رحمــت جهــنم، موجــب غضــب و خشــ: گوينــد اينــان مــي
ملّا قضی اهللا اخللق، کتب کتاباً، فهو عنده فوق «: فرموده اسـت  صو پيامبر. خداست
اي  وقتي خداوند، آفرينش را به اتمام رساند، نوشـته «: 1»إنّ رمحتی سبقت غضبی: العرش

همانـا  ]: مـذكور ايـن اسـت    هنوشـت [را نوشت، اين نوشته نزد خداونـد بـاالي عـرش اسـت     
همانـا  ( :»تغلب غضبی«: در روايتي آمده اسـت . »من بر خشم من پيشي گرفته است رحمت

آن  سبخاري در صحيح خود از طريق روايت ابوهريره. »بر غضبم غلبه دارد) رحمت من
  .را روايت كرده است

  :دهد كه آن خداوند سبحان از عذاب خبر مي: گويند اينان مي
� z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã �    ) 15 /انعام(  
  »عذاب روزي بزرگ«

� 5ΟŠÏ9 r& z�    ) 26/ هود(  
  »دردناك«

BΘ �و  öθ tƒ AΟŠ É) tã �    ) 55/ حج(  
  »روز نازا«

هاي يـك روز اسـت، و خداونـد     ها حتي در يك جا نگفته كه نعمت و راجع به نعمت
  : متعال فرموده است

� tΑ$ s% þ’ Î1# x‹ tã Ü=ŠÏ¹ é&  Ïµ Î/ ôtΒ â !$ x© r& (  ÉL yϑôm u‘uρ ôMyè Å™uρ ¨≅ ä. & ó x« � ) 156/ اعراف(  
رسانم، و رحمتم همه چيز را فرا گرفتـه   عذاب خويش را به هر كه خواهم مي: گفت«
  .»است

  : فرمايد خداوند سبحان به نقل از فرشتگان مي
� $ uΖ−/ u‘ |M÷è Å™uρ ¨≅ à2 & ó x« Zπ yϑôm §‘ $ Vϑù=Ïãuρ �    ) 7/ غافر(  

                                                
  .تخريج آن قبال گذشت. متفق عليه -1
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  .»ز شده استرحمت و دانش تو شامل همه چي! پروردگارا«
پس اگـر اهـل جهـنم    . پس به ناچار بايد رحمت خدا شامل اين عذاب شوندگان شود

ماندند و اين عذاب پاياني نداشته باشد، رحمت خدا شـامل   در عذاب براي هميشه باقي مي
ثابت شده كه روز قيامت، پنجـاه هـزار سـال تخمـين زده     » الصحيح«و در . آنان نشده است

دگان در جهنم راجع به مـدت ماندنشـان در عـذاب و شـكنجه بـه      شون و عذاب1.شده است
الحاكمين و رحمت ارحـم   نسبت جرايم و گناهانشان با هم فرق دارند و در حكمت احكم

هايي را بيافريند و آنـان را تـا ابـد و بـراي هميشـه عـذاب دهـد و         الراحمين نيست كه انسان
هايي را آفريده و تا  ينكه خداوند انساناما ا. مدت عذابشان نهايت و سرانجامي نداشته باشد

ها  احسان و دادن نعمت. سازد، از مقتضاي حكمت است ابد آنان را از نعمت برخوردار مي
  .ذاتاً مراد است و انتقام و عذاب، ذاتاً مراد نيست بلكه امري عارضي است

و  نصوصي كه راجع به جاودانه ماندن در جهنم و ابدي بـودن عـذاب  : گويند آنان مي
اش  شكنجه براي جهنميان و بيرون نيامدن از آنجا و اينكه عذاب جهنم پايـدار اسـت، همـه   

و اين  اقتضاي جاودانه ماندن در جهـنم مـادام   . حق و مسلم است، و در آن اختالفي نيست
و در حال بقـاي جهـنم فقـط اهـل توحيـد از آنجـا بيـرون        . كه جهنم، ماندگار است، دارد

ميان كسي كه از زندان بيرون مي آيـد در حـالي كـه هنـوز مـدت      پس فرق است . آيند مي
  . شود اش با انقضاي آن، باطل مي اش مانده، و ميان كسي كه زنداني زنداني

  :قائلين به بقاي جهنم و فاني نبودن آن، آيات زير است هاز جمله ادل
� óΟ ßγs9 uρ Ò># x‹ tã ×ΛÉ) •Β �    ) 37/ مائده(  

                                                
؛ 2440: ؛ طيالسـي بـه شـماره   1658: ؛ ابوداود بـه شـماره  14-5/12؛ نسائي، 987: مسلم به شماره -1

از طريـق روايـت ابـوهريره آن را     1562: ؛ و بغوي به شماره490و  383، 2/262احمد در مسند خود، 
در همين باب احمد در مسند خـود،  . آن را صحيح دانسته است 2253: اند، و ابن خزيمه، به شماره آورده

روايتي را از طريـق ابـن عمـرو     4/572، »المستدرك«روايتي را از طريق ابن عمر، و حاكم در  2/112
آن را ذكر كرده و نسبت آن را به طبراني و ابوشـيخ و   6/324، »الدرالمنثور«سيوطي در . اند روايت كرده

  .بدان افزوده است» البعث«قي در ابن مردويه و بيه
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  .»ستو برايشان عذابي پايدار ا«
� Ÿω ç�©Ix� ãƒ óΟ ßγ÷Ζtã öΝèδuρ ÏµŠ Ïù tβθ Ý¡ Î=ö7ãΒ �    ) 75/ زخرف(  
  .»شود و ايشان در آنجا نااميدند از آنها كاسته نمي] عذاب[«
� n=sù öΝä. y‰ƒÌ“ ‾Ρ āωÎ) $ ¹/# x‹ tã �    ) 30/ بنأ(  
  .»هرگز جز عذابتان نيفزاييم«
� t Ï$ Î#≈yz !$ pκ� Ïù # Y‰ t/ r& �    ) 8/ بينه(  
  .»مانند ر آن ميتا ابد د«
� $ tΒ uρ Νèδ $ pκ÷] ÏiΒ tÅ_ t� ÷‚ ßϑ Î/ �    ) 48/ حجر(  
  .»شود هرگز از آنجا بيرون رانده نمي«
� $ tΒ uρ Νèδ tÅ_ Ì�≈y‚ Î/ z ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9   )167/ بقره (    � #$
  .»و آنها از آتش بيرون شدني نيستند«
� Ÿω uρ tβθ è=äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 ®L ym ykÎ=tƒ ã≅ yϑpg ø: $# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$ u‹Ïƒø:$# �    ) 40/ اعراف(  
  .»در سوراخ سوزن درآيد1و به بهشت داخل نشوند مگر آنكه شتر«

� Ÿω 4 |Óø) ãƒ öΝÎγøŠn=tæ (#θ è?θ ßϑuŠ sù Ÿω uρ ß#¤� sƒä† Ο ßγ÷Ψ tã ôÏiΒ $ yγÎ/# x‹ tã �  ) 36/ فاطر(  
  .»نه بر آنها حكم شود تا بميرند، و نه عذاب آن از ايشان كاسته شود«
� χ Î) $ yγt/# x‹ tã tβ%x. $ �Β# t� xî �    ) 65/ فرقان(  
  .»همانا عذابش سخت و دائمي است«

سنت مشهور بر اين داللت نموده كه هـر كـس ال إلـه إال اهللا بگويـد از جهـنم بيـرون       
آيد، و احاديث شفاعت در خصوص بيرون آمدن موحدانِ گناهكـار از جهـنم، صـريح     مي

                                                
را به  "جمل"عده اي از مفسرين و نويسندگان از جمله سيد قطب در كتاب التصوير الفني في القرآن  -1

  سيد. ريسمان ضخيم ترجمه نموده اند
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آمدنـد، بـه    ران نيز از جهـنم بيـرون مـي   اين حكم مختص به آنان است؛ پس اگر كاف. است
. شـد  بودند و بيرون آمدن از جهنم مختص بـه اهـل ايمـان نمـي     موحدانِ گناهكار مي همنزل

الزم به ذكر است كه بقاي بهشت و جهنم امري ذاتـي نيسـت بلكـه بـه خـاطر ابقـاي آنهـا        
  .مانند توسط خداوند، باقي مي

؛ خداونـد  »م، اهلـي را آفريـده اسـت   و خداوند براي بهشت و جهن«: گويد طحاوي مي
  :فرمايد متعال مي
� ô‰ s) s9 uρ $ tΡ ù& u‘sŒ zΟ ¨Ψ yγyf Ï9 # Z�� ÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Çd Åg ø:$# Ä§Ρ M}$# uρ �  ) 65/ فرقان(  
  .»ايم همانا بسياري از جنيان و آدميان را براي دوزخ آفريده«

كـودكي از   هبـراي تشـيع جنـاز    صرسـول خـدا  : روايت است، گويـد  كاز عايشه
او گنجشـكي از  ! خوشـا بـه حـال ايـن كـودك     ! اي رسـول خـدا  : دعوت شد، گفتم انصار

أو غير «: فرمـود  صپيـامبر . هاي بهشت است و عمل بدي را انجام نداده است گنجشك
ذلک يا عائشة، إنّ اهللا خلق للجنة أهالً، وخلقهم هلا وهم فی أصـالب آبـائهم،   

! آيا غير از آن است اي عايشـه «: »موخلق للنار أهالً، خلقهم هلا وهم فی أصالب آبائه
همانا خداوند كساني را براي بهشت آفريده و آنان را زماني كه در پشت پدرانشان بودنـد،  
براي بهشت آفريـده اسـت و كسـاني را بـراي جهـنم آفريـده و آنـان را زمـاني كـه پشـت           

ايــت مســلم و ابــوداود و نســائي آن را رو. »پدرانشــان بودنــد، بــراي جهــنم آفريــده اســت 
  1.اند كرده

  :فرمايد خداوند متعال مي

                                                
؛ احمـد در  82؛ ابن ماجه به شـماره  4/57؛ نسائي، 4713؛ ابوداود به شماره 2662: مسلم به شماره -1

أخبـار  «؛ و ابـونعيم در  138؛ ابن حبان به شـماره  1574: ؛ طيالسي به شماره208و  41و  6 مسند خود،
 .اند آن را روايت كرده 2/53، »أصبهان
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� $ ‾ΡÎ) $oΨ ø) n=yz z≈|¡ΣM}$#  ÏΒ >π x� ôÜœΡ 8l$ t± øΒr& Ïµ‹Î=tG ö6‾Ρ çµ≈oΨ ù=yè yf sù $ Jè‹Ïϑy™ # ���ÅÁ t/ ∩⊄∪ $‾Ρ Î) 

çµ≈uΖ÷ƒy‰ yδ Ÿ≅‹Î6¡¡9 $# $̈ΒÎ) # [�Ï.$x© $ ¨ΒÎ)uρ # �‘θ à� x. ∩⊂∪ !$‾Ρ Î) $ tΡô‰ tF ôãr& šÌ� Ï�≈s3 ù=Ï9 6ξÅ¡≈n=y™ Wξ≈n=øîr& uρ 

# ���Ïèy™uρ �    ) 3-2/ انسان(  
اي آميخته آفريديم، كه او را بيازمـاييم، پـس وي را شـنوا و     همانا ما انسان را از نطفه«

و يـا كفـران   ] پـذيرد  مـي [ما راه را بـه او نشـان داديـم، يـا سپاسـگزار اسـت       . بينا گردانيديم
  . »]كند مي[

  :در اين آيه است تر از آن هدايت مذكور مراد، هدايت عامه است و عام
� ü“Ï% ©!$# 4‘ sÜ ôãr& ¨≅ä. > ó x« …çµ s)ù=yz §ΝèO 3“y‰ yδ �1    ) 50/ طه(  
  .»كسي كه آفرينش هر چيزي را به ا و عطا كرده سپس هدايتش نموده است«

 هنوعي كه در طبيعت خـود مسـخر اسـت و نـوعي بـه وسـيل      : موجودات دو نوع است
كنـد،   كه طبيعت و سرشـت خـود اقتضـا مـي     نوع اول به آنچه. كند خود، حركت مي هاراد

هدايت يافته و نوع دوم هدايتي ارادي و اختياري تابع شعور و علمش به آنچه بـرايش نفـع   
  .دارد و آنچه برايش مضر است، دارد

  :شود سپس نوع دوم، خودش به سه نوع تقسيم مي
ـ  بـد از آن   هخيـر را دارد و اراد  هخواهـد و فقـط اراد   نوعي كه جز خيـر را نمـي   اول 

  .آيد، مانند فرشتگان برنمي
                                                

  : هدايت دو نوع است -1
ايـن نـوع   . هاسـت  هدايتي كه راهنمايي و دعوت و تعليم و ارشاد است كه براي تمامي انسـان ـ   نوع اول

.  »ولكل قوم هـاد «: فرمايد خداوند متعال مي. ان و پيروانشان بر آن قادرندهدايت، هدايتي است كه پيامبر
هدايتي كه به معناي توفيـق   -نوع دوم. »وإنك لتهدي إلي صراط مستقيم« : فرمايد در جاي ديگري مي

خداوند متعـال  . اين نوع هدايت مخصوص خداوند است. و تثبيت و ياري دادن در راه خير و نجات است
 صپس هدايتي كه خدا براي پيـامبر . »وإنك التهدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشـاء «:فرمايد مي

اثبات نموده، هدايت نشان دادن خير و حق و راهنمايي به سوي آن است و هدايتي كه از او نفـي نمـوده،   
 .»راغبمفردات ال«؛ و 1/160، »الجامع ألحكام القرآن«: نگا. هدايت به معناي توفيق و ياري دادن است
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ـ  خيـر از آن   هشـر را دارد و اراد  هخواهـد و تنهـا اراد   نوعي كه فقـط شـر را مـي    دوم 
  .آيد، مانند شياطين برنمي

ـ  اين نوع اخير هم سه دسـته  . آيد، مانند انسان نوعي كه هر دو اراده از آن برمي سوم 
هـواي نفسـاني و شـهوات و آرزوهـاي     اي كـه ايمـان و معرفـت و عقلـش بـر       دسته: هستند

اي عكـس آن اسـت و بـه     دسـته . شـود  اش غالب است، پس به فرشتگان ملحق مـي  حيواني
اش بر عقلش غالـب اسـت، پـس     ديگري هم شهوات حيواني هدست. شود شياطين ملحق مي

  .شود به حيوانات ملحق مي

  آيد هيچ موجودي جز به وسيله ايجاد به وجود نمي
وجـود عينـي و   : خداوند سبحان دو تا وجود را به وجود آورده اسـت : همنظور اين است ك

ايجـاد خداونـد بـه وجـود      هطور كه هـيچ موجـودي جـز بـه وسـيل      پس همان. وجود علمي
اينهـا داليـل بـر كمـال قـدرت و       ههم. تعليم خدا نيست هآيد، پس هدايتي جز به وسيل نمي

  .باشد ثبوت وحدانيت و تحقق ربوبيت خداوند سبحان مي
پس هر كس از مخلوقـاتش را كـه بخواهـد بـه بهشـت      «: طحاوي ي گفتهراجع به اين 

ببرد، از روي لطف و فضل خداست و هر كس از آنان را كـه بخواهـد بـه جهـنم ببـرد، از      
تـا آخـر كالمـش بايـد گفـت كـه از جملـه چيزهـايي كـه بايـد           » روي عدل خداوند است

كند مگر زمـاني كـه سـبب     داش را منع نميخداوند متعال ثواب و پا: دانست، اين است كه
  : پاداش را كه عمل صالح است، منع كند، چون

� tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† $ YΗø>àß Ÿωuρ $ VϑôÒ yδ �1     

  )112/ طه (
و هر كسي كارهـاي شايسـته بـه جـا آورد در حـالي كـه مـؤمن باشـد، نـه از سـتمي           «

  . »و نه از پايمال شدن هراسد مي

                                                
 .»از حق من كاستي«يعني : »هضمت لك من حقي«: گويد عرب مي. هضم، به معناي نقص است -1
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دهد مگر پس از حصول سبب عقاب،  همچنين خداوند كسي را مورد عقاب قرار نمي
  :فرمايد چون خداوند متعال مي

� !$ tΒ uρ Νà6t7≈|¹r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β $ yϑÎ6sù ôMt6|¡ x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θ à� ÷è tƒ uρ  tã 9�� ÏWx.  � )30/شوري(  
از بسـياري  ] خـدا [اورد خـود شماسـت و   و هر مصيبتي به شـما برسـد بـه سـبب دسـت     «

  .»گذرد در مي] گناهان[
تواند مـانع چيـزي    كننده است، هيچ چيز و هيچ كس نمي خداوند سبحان دهنده و منع

تواند چيزي را بدهـد كـه خداونـد منـع      شود كه خداوند داده، و هيچ چيز و هيچ كس نمي
بـر انسـان منـت نهـاد، اصـالً       ولي هرگاه خداوند به وسيله ايمان و عمل صـالح . كرده است

كند كـه هـيچ چشـمي آن را     كند، بلكه پاداش و قربتي به او عطا مي موجب آن را منع نمي
و اگـر ايـن را   . نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ بشري خطور نكرده اسـت 

  .باشد منع كند به خاطر منتفي بودن سبب آن، كه عمل صالح است، مي
كنـد و هـر كـه را خواهـد گمـراه       هر كـه را خواهـد هـدايت مـي     بدون شك خداوند

پـس منـع هـدايت از جانـب     . سازد، اما همه اينها از روي حكمت و عدل خداوند اسـت  مي
  .خدا به خاطر اسبابي كه همان اعمال صالح است، از روي حكمت و عدل خداست

ان و عمـل  وقتي منع هدايت از جانب خدا و عقوبت و مجازات او به خـاطر عـدم ايمـ   
صالح است و اين ايمان و عمل صالح از همـان ابتـدا بـه انسـان بـه خـاطر حكمـت و عـدل         
خداوند به انسان داده نشده است، پس در هر دو حال شكر و سپاس براي خداونـد اسـت و   

هر عطايي از جانب خدا، فضـل و لطـف اسـت و    . خداوند در هر حالي، ستايش شده است
ل است، چـون خداونـد متعـال حكـيم اسـت و چيزهـا را در       هر عقوبتي از جانب خدا، عد

  :فرمايد دهد همچنان كه مي جاي مناسب خود قرار مي
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� # sŒÎ) uρ öΝßγø?u !%ỳ ×π tƒ# u (#θ ä9$ s% s9 zÏΒ÷σ œΡ 4 ®L ym 4’ tA ÷σ çΡ Ÿ≅ ÷VÏΒ !$ tΒ u’ ÎAρé& ã≅ ß™â‘ «! $# ¢ ª! $# ãΝn=ôãr& 

ß] ø‹ym ã≅ yè øg s† …çµ tG s9$ y™Í‘ 3 �1    ) 124/ انعام(  
آوريم، مگر آنكه نظيـر آنچـه بـه     هرگز ايمان نمي: و چون آيتي سويشان آيد گويند«

  .»داند رسالتش را كجا قرار دهد خدا بهتر مي. رسوالن خدا داده شده به ما نيز داده شود
  :فرمايد در جاي ديگر مي

� š� Ï9≡x‹ Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tGsù Νåκ|Õ ÷è t/ <Ù ÷è t7Î/ (# þθ ä9θ à) u‹Ïj9 Ï Iω àσ ‾≈yδr& �∅ tΒ ª! $# Ο ÎγøŠn=tæ .ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷� t/ 3 
}§øŠs9 r& ª! $# zΝn=÷æ r' Î/ t Ì�Å6≈¤±9 $$ Î/ �    ) 53/ انعام(  
آيـا  : بگوينـد ] مؤمنـان  هدربـار [گونه آنها را به يكديگر آزموديم، تا سـرانجام   و بدين«

  .»شناسد اينانند كه خدا از ميان ما موهبتشان داده است؟ آيا خداوند شاكران را بهتر نمي
  .شود إن شاءاهللا اين موضوع بعداً بيشتر توضيح داده مي. و امثال آنها

***  
واالستطاعة الّتی يجب ا الفعل، من حنو التوفيق الّذی اليوصف املخلوق به «: قوله

مع الفعل، وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمکين وسالمة اآلالت، فهی ] تکون[
  :طاب، وهو کما قال تعالیقبل الفعل، وا يتعلّق اخل

� Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø� tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ãρ �    ) 286/ بقره(  
تـوفيقي اسـت    هيابـد، از جملـ   اي كه فعل با آن تحقق مي استطاعت و توانايي«: ترجمه

كه براي مخلوق مقدور نيست و مخلوق بدان متصف نمي شود و اين استطاعت همراه فعل 
ز جهت صحت و توان و سالمت ابزار و آالت، قبل از فعل است و اما استطاعت ا. باشد مي

  :فرمايد گونه است كه خداوند متعال مي اين همان. گيرد خطاب بدان تعلق مي

                                                
قـراء غيـر از ابـن كثيـر و      5كه اين قرائت . با جمع آمده است» رساالته«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

، »حجة القـراءات «: اند؛ نگا با مفرد قرائت نموده» رسالته«اين دو، آيه فوق را به صورت . باشد حفص مي
 .3/118، »زاد المسير«؛ 450-1/449، »الكشف«؛ 270ص 
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� Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø� tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ãρ �    ) 286/ بقره(  
  .»سازد توانش مكلف نمي هخداوند هيچ كسي را جز به انداز«

  فعل است و هم پيش از فعلاستطاعت هم همراه 

. استطاعت و طاقت و قدرت و وسـع، الفـاظي نزديـك بـه هـم هسـتند       :شرح عبارت
ذكر كرده ـ قول اكثـر اهـل سـنت      :ـ همچنان كه طحاوي  1تقسيم استطاعت به دو قسم

قدرت و توانايي فقـط قبـل   : گويند قدريه و معتزله مي. است، كه قولي ميانه و متعادل است
در مقابل آنـان گروهـي از اهـل سـنت قـرار دارنـد كـه معتقدنـد قـدرت و          از فعل است و 

  .توانايي فقط همراه فعل است
بنده توانايي و قدرتي كه منـاط امـر   : قولي كه اكثر اهل سنت بدان معتقدند، اين است

اين قـدرت و توانـايي گـاهي قبـل از فعـل      . كند، دارد و نهي است و امر و نهي بدان رو مي
يابد، حتمـاً   و توانايي و قدرتي كه فعل با آن تحقق مي. ست همراه فعل باشداست و الزم ني

  .چون جايز نيست فعل با قدرتي معدوم، به وجود آيد. بايد همراه فعل باشد
اما توانايي و قدرتي كه از جهت صحت و وسع و توان و سالمت ابزار و آالت است، 

  : ين آيه آمده استاين قدرت و توانايي در ا. باشد پيش از افعال مي
� ¬! uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm2 ÏMø� t7ø9 $# ÇtΒ tí$ sÜ tG ó™$# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™  �  ) 97/ آل عمران(  
و حق خدا بر مردم است كه قصد زيارت اين خانه كنند، كسي كه بتوانـد بـه آن راه   «

  .»يابد

                                                
، »درء تعارض العقل و النقـل «؛ و 480-479و  376-371و  131-8/129، »مجموع الفتاوي«: نگا -1
1/60-63. 

اين قرائت ابوعمرو و اكثر قاريان است، . آمده است» حاء«با فتحه » حج«هاي خطي،  در اصل نسخه -2
» حـج «اين دو لغت هستند كـه  . اند قرائت كرده» حاء«با كسره » حج«سائي و حفص از عاصم حمزه و ك
: نگـا . لغـت اهـل نجـد اسـت    » حـاء «با كسره » حج«اسد است و  لغت اهل حجاز و بني» حاء«با فتحه 

 .»زادالمسير«، 170، ص »حجة القراءات«
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تـوان  پـس اگـر كسـي    . پس خداوند حج را بر فرد مستطيع و توانا واجب كرده اسـت 
داشت جز كسي كه حج كرده، در آن صورت حـج فقـط بـر كسـي كـه حـج كـرده،         نمي

و ايـن بـرخالف   ! گرفـت  بود و كسي به خاطر ترك حج مورد عقاب قـرار نمـي   واجب مي
  .چيزي است كه در دين اسالم به طور ضروري و بديهي معلوم شده است

  :همچنين است اين آيه
� (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λä÷è sÜ tFó™$# �   ) 16/ تغابن(  
  .»توانيد، از خداوند بترسيد تا آنجا كه مي«

پـس  . خداوند در اين آيه، تقوا را به تناسب استطاعت و توان انسان واجب كرده است
داشـت، خداونـد تقـوا را     اگر كسي كه تقواي خدا را نكرده، استطاعت و توان تقوا را نمـي 

ه، و كسي را كه تقوا نكـرده مـورد عقـاب    كرد مگر بر كسي كه تقوا پيشه كرد واجب نمي
  .فساد و بطالن اين امر، معلوم و آشكار است!  داد قرار نمي

  :همچنين است اين آيه
� yϑsù óΟ ©9 ôì ÏÜ tG ó¡ o„ ãΠ$ yè ôÛÎ*sù tÏnG Å™ $ YΖŠ Å3ó¡ ÏΒ �   ) 4/ مجادله(  
  .»و هر كس نتواند، شصت مستمند را اطعام كند«

  .سايل استمراد از آن، استطاعت اسباب و و
كنـد، آنجـا كـه     اي كه خداوند سبحان از زبان منافقان نقـل مـي   همچنين است اين آيه

  :فرمايد مي
    )43/ التوبه(  � لَو استطعنا خلرجنا معکم �

اگر آنان استطاعتي را كه حقيقت قدرت . آنان را كذب خوانده است ي گفتهخداوند 
شـان از خـود، دروغگـو نبودنـد و چـون       كردند به خاطر نفي و توانايي فعل است، اراده مي

دهد كه منظور آنان از عدم استطاعت، بيماري  خداوند آنان را تكذيب كرده، اين نشان مي
يا كمبود مال است همچنان كه خداوند متعال اين امر را با اين آيه تبيين نموده است، آنجـا  

  :فرمايد كه مي
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� }§øŠ ©9 ’ n?tã Ï !$ x� yè ‘Ò9 $# Ÿω uρ ’ n?tã 4 yÌ ö� yϑø9   )91/ توبه (   � #$
  .»اعتراضي نيست... بر ضعيفان و بيماران و «

  :فرمايد تا آنجا كه مي
� $yϑ‾ΡÎ) ã≅ŠÎ6¡¡9$# ’n?tã šÏ%©!$# š�tΡθçΡÉ‹ø↔tFó¡o„ öΝèδuρ â!$u‹ÏΖøîr& �   ) 93/ توبه(  

در جهـاد شـركت   [خواهنـد   ايراد فقط بر كساني است كه توانگرند و از تو اجازه مي«
  .»]دنكنن

  :خداوند متعال هم، به همين صورت است هاين فرمود
�  tΒuρ  öΝ©9  ôì ÏÜ tG ó¡o„  öΝä3ΖÏΒ  »ω öθ sÛ  βr&  yxÅ6Ζtƒ  ÏM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9 $#  ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#  �   

  )25/ نساء (  
  .»و هر كه از شما توان مالي ندارد كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند«

هاي ايـن نـوع    از ديگر نمونه. اسباب و وسايل استكه منظور از استطاعت، استطاعت 
صلّ قائماً، «: به عمران بن حصين است صپيامبر ي گفتهاستطاعت كه پيش از فعل است، 

ايسـتاده نمـاز بخـوان، اگـر ايسـتاده      «: 1»فإن مل تستطع فقاعداً، فإن مل تستطع فعلـی جنـبٍ  
  .»هلو نماز بخواننتوانستي، نشسته نماز بخوان و اگر نشسته نتوانستي، بر پ

  :اما دليل ثبوت استطاعتي كه حقيقت قدرت است، اين است
� $ tΒ (#θ çΡ%x. tβθ ãè‹ÏÜ tG ó¡o„ yì ôϑ¡¡9 $# $ tΒuρ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρç� ÅÇ ö7ãƒ �   ) 20/ هود(  
  .»ديدند نداشتند و نمي] آيات حق را[توان شنيدن «

ل ثابـت  كه منظور نفي قدرت است نـه نفـي اسـباب و وسـايل، چـون اسـباب و وسـاي       
: »وال يطيقون إالّ ما کلّفهـم «: طحاوي ي گفتهبه اميد خدا بعداً اين مطلب در ضمن . بودند

                                                
: ؛ ابـوداود بـه شـماره   1117: شماره بخاري به. آمده است» فعلي الجنب«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

؛ ابن جـارود بـه   4/426؛ احمد در مسند خود، 1223: ؛ ابن ماجه به شماره372: ؛ ترمذي به شماره952
؛ ابن خزيمه به 6/24؛ خطيب بغدادي در تاريخش، 983: ؛ بغوي به شماره1/380؛ دارقطني، 231شماره 
 .اند آن را روايت كرده 979: شماره
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بيشـتر  » و توان انجام فعلي را ندارند مگر آنچه كه خداونـد آنـان را تكليـف نمـوده اسـت     «
  :آيات زير نيز، چنين هستند. شود توضيح داده مي

  : رفيقِ موسي ي گفته
y7̈Ρ أمل أقل لک � Î) s9 yì‹ÏÜ tG ó¡n@ z Éë tΒ # Z� ö9   )67/ كهف (   � ¹|
  .»تواني همراه من شكيبايي كني؟ آيا براي تو نگفتم كه تو هرگز نمي«

منظور از آن، حقيقت قدرت و توان صبر و شكيبايي است نه قدرت اسباب و وسـايل  
بيني كه رفيـق موسـي    مگر نمي. صبر، چون اسباب و وسايل صبر براي موسي وجود داشت

خاطر آن، موسي را مورد عتاب و سرزنش قرار داد؟ در حالي كـه كسـي كـه اسـباب و     به 
گيرد، و تنها كسي كه كـاري   وسايل كاري را نداشته باشد مورد عتاب و سرزنش قرار نمي

را انجام نداده در حالي كه توان انجام كار را داشته و قدرت فعل را به سبب مشغول شـدن  
: انـد  كساني كه گفته. گيرد ه، مورد عتاب و سرزنش قرار ميبه ضد آن فعل، ضايع گردانيد

قدرت و توانايي بـراي دو چيـز ضـد    : گويند باشد، مي قدرت و توانايي فقط هنگام فعل مي
هم و متناقض، صالحيت ندارد، چون قدرت همراه فعل فقط صالحيت آن فعل را دارد، و 

  .يابد نمي اين قدرت مستلزم و مالزم آن فعل است و بدون آن تحقق
باشد، كه ايـن قـول فاسدشـان، چنـين      اند، براساس قول فاسدشان مي آنچه قدريه گفته

. دهـد  خداوند به مؤمن و كافر، و نيكوكار و بدكار به طور يكسان قدرت و توان مـي : است
خداوند مؤمن فرمانبردار را به يـاري كـردن مخـتص گردانيـده كـه او بـه       : گويند اينان نمي

ي كردن، ايمان را به دست آورده است، بلكه  معتقدند كه اين يكي خودش اين يار هوسيل
طاعت را ترجيح داده و آن يكي خودش معصـيت را تـرجيح داده اسـت؛ درسـت هماننـد      
پدري كه به هر يك از پسرانش شمشيري داده است، كه اين يكي با آن در راه خدا جهـاد  

  .كند كند و آن يكي با آن شمشير راهزني مي مي
كننـدگان قـدر خداونـد هسـتند،      ين قول بنا به اتفاق اهل سنت و جماعت كـه اثبـات  ا

 هاساس است، چون آنان اتفاق نظر دارند بر اينكه خداوند نعمتي ديني را بـه بنـد   باطل و بي
مطيع و فرمانبردارش داده و آن را مخـتص وي گردانيـده و ايـن نعمـت را بـه كـافر نـداده        
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ردارش را بر طاعت و عبادت، ياري كـرده ولـي كـافر را بـدان     فرمانب هاست، و خداوند بند
  :فرمايد ياري نكرده است؛ همچنان كه خداوند متعال مي

� £ Å3≈s9 uρ ©! $# |=¬7ym ãΝä3ø‹s9 Î) z≈yϑƒM}$# …çµ uΖ−ƒy—uρ ’ Îû ö/ä3Î/θè=è% oν §�x. uρ ãΝä3 ø‹s9 Î) t�ø� ä3 ø9$# s−θ Ý¡ à� ø9$# uρ 

tβ$ uŠóÁÏè ø9$# uρ 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ šχρ ß‰ Ï©≡§�9$# �  ) 7/ حجرات(  
هـاي شـما آراسـت و انكـار و      ليكن خدا ايمان را محبوب شـما كـرد و آن را در دل  «

حقــاً  ] كــه ايــن ويژگــي دارنــد   [آنهــا . نافرمــاني و عصــيان را منفــور شــما گردانيــد    
  .»اند يافتگان هدايت

 هو همـ هـا، عـام اسـت     اين محبـوب كـردن و آراسـتن ايمـان در دل    : گويند قدريه مي
هاي حق است، اما آيه  گيرد، اين به معناي بيان و اظهار دالئل و نشانه مخلوقات را در بر مي

  :فرمايد كند كه اين امر خاص مؤمن باشد، به همين خاطر خداوند مي اقتضا مي
� 7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ šχρß‰ Ï©≡§�9   )7/ حجرات (   � #$
  .»اند يافتگان هدايت] كه اين ويژگي دارند[آنان «

  :فرمايد كفار هدايت يافته نيستند؛ خداوند متعال مي
� yϑ sù ÏŠÌ� ãƒ ª!$# βr& …çµ tƒÏ‰ ôγtƒ ÷yu� ô³o„ …çν u‘ô‰ |¹ ÉΟ≈n=ó™M∼ Ï9 ( tΒuρ ÷ŠÌ�ãƒ β r& …ã&©# ÅÒ ãƒ ö≅yè øgs† 

…çν u‘ô‰ |¹ $̧) Íh‹|Ê %[ t̀� ym $ yϑ‾Ρr' Ÿ2 ß‰ ¨è¢Átƒ ’Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# 4 š� Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ yèøg s† ª! $# }§ô_ Íh�9$# ’ n?tã 

šÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ � ) 125/ انعام(  
اش را براي اسالم بگشايد؛ و هـر كـه را    پس هركه را خدا بخواهد هدايت كند، سينه«

تـر گردانـد؛ چنـان كـه گـويي در       اش را تنـگ و تنـگ   بخواهد در گمراهي وا نهـد، سـينه  
  .»نهد پليدي مي آورند گونه خداوند بر كساني كه ايمان نمي بدين. رود آسمان باال مي

دارد خداوند سبحان اين يكـي را گمـراه    امثال اين آيه در قرآن زياد است كه بيان مي
  :فرمايد كرده و آن يكي را هدايت نموده است؛ خداوند متعال مي

� tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθßγsù Ï‰tGôγßϑø9$# ( ∅tΒuρ ö≅Î=ôÒãƒ n=sù y‰ÅgrB …çµs9 $|‹Ï9uρ #Y‰Ï©ó÷‘∆ �   ) 17/ كهف(  
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هر كه را خدا هدايت كند، او هدايت يافته است و هر كه را گمراه كند هرگـز بـراي   «
  .»او سرپرستي راهنما نخواهي يافت

  1.إن شاءاهللا اين موضوع بعداً بيشتر توضيح داده خواهد شد
تـرجيح داده  «: شـود؛ اگـر گفتـه    بدون مرجح تـرجيح داده مـي  : همچنين اين گفته كه

بر فعل داشته باشد، آن همان سبب مرجح است، و اگر معناي زايدي ، معناي زايد »شود مي
. نداشته باشد، وضعيت فاعل پـيش از وجـود فعـل هماننـد وضـعيت آن هنگـام فعـل اسـت        

شـود، و ايـن سرسـختي و     سپس فعل تنها در يكي از دو حالـت بـدون مـرجح حاصـل مـي     
ها اين است كه  قدري ي هگفتپس وقتي اصل و اساس . باشد جويي در مقابل عقل مي ستيزه

طاعات و عبادات، هـر دو از نظـر يـاري كـردن و قـدرت دادن       هكنند انجام دهنده و ترك
يكسان و برابرند، بنا به اصلشان ممتنع و محال است كه همراه فعل قـدرت و تـوان مخـتص    

فعل ايـن قـدرت و    هكنند آن فعل باشد؛ زيرا قدرت و توانايي كه مختص فعل است، ترك
باشد، و قـدرت و تـوان    فعل مي هدهند را ندارد بلكه اين قدرت و توان تنها براي انجامتوان 

ها وقتي ديدند كـه قـدرت بايـد بـه ناچـار       قدري. باشد هم فقط از جانب خداوند متعال مي
قدرت همراه فعل نيست؛ زيرا قدرت همان است كه انجام : پيش از انجام فعل باشد، گفتند

باشد، و در هنگام وجود فعل، ترك فعل محـال و ممتنـع    آن مي هلفعل و ترك فعل به وسي
باشد، و اين بـه طـور    قدرت و توان فقط پيش از انجام فعل مي: است؛ به همين خاطر گفتند

قطع باطل است؛ چون وجود يك چيز همراه با عـدم برخـي از شـرايطش، ممتنـع و محـال      
آن متوقف است هنگـام وجـود فعـل،    است بلكه حتماً بايد تمامي امور وجودي كه فعل بر 

حتمـاً بايـد   : شان حق و درسـت اسـت و آن، ايـن اسـت كـه      پس نقيض گفته. موجود باشد
  .همراه فعل، قدرت و توان جهت انجام آن باشد

گويند، قدرت فقـط   گروهي مي: اند كنندگان در اينجا به دو گروه تقسيم شده اما ثابت
اند كه قدرت يك نوع اسـت و بـراي دو    كرده چون برخي از آنان گمان. همراه فعل است

اند كه قدرت، امري  ديگري از آنان گمان كرده هچيز ضد هم مناسب و صالح نيست و عد
                                                

 .31-1/26، »تعارض العقل و النقلدرء «: نگا -1
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ماند؛ از اين رو وجود قـدرت پـيش از فعـل، محـال      عارضي است و در دو زمان، باقي نمي
  .است

 هكننـد  نوعي تصـحيح : درست آن است كه قدرت دو نوع است همچنان كه ذكر شد
اين همان قدرتي اسـت كـه امـر و    . فعل است كه فعل و ترك فعل با اين نوع، ممكن است

اين نوع از قدرت هـم بـراي شـخص مطيـع و فرمـانبردار حاصـل       . گيرد نهي بدان تعلق مي
باشـد و   اين نوع از قدرت، پيش از فعل مـي . شود و هم براي شخص گناهكار و نافرمان مي

ماند كه قائالن بـه بقـاي اعـراض     د حاال يا ذاتاً تا زمان فعل باقي ميمان تا زمان فعل باقي مي
كسـاني كـه    ي گفتـه تجديـد شـدن امثـال آن، براسـاس      هچنين باوري دارند، و يا بـه وسـيل  

اين نوع از قـدرت گـاهي بـراي دو چيـز     . ماند معتقدند، امور عارضي در دو زمان باقي نمي
د مشـروط بـه ايـن نـوع از قـدرت و تـوان       ضد هم مناسب و صالح است، و دسـتور خداونـ  

ضـد ايـن   . كنـد  است؛ پس خداوند كساني را كه اين قدرت و توان را ندارند، مكلف نمـي 
  .نوع از قدرت، عجز و ناتواني است همچنان كه گفته شد

اي  بر عالوه، استطاعت و توانايي شرط شده در شريعت، اخـص اسـتطاعت و توانـايي   
ممتنع و محال است، چون استطاعت شـرعي گـاهي بـه     است كه فعل در صورت عدم آن،

اي است كه فعل در صورت عدم آن، قابل تصور است هر چند فرد از انجام آن فعل،  گونه
سازد و سـير و آسـاني را    چون شارع آن فعل را بر بندگانش آسان و ميسر مي. ناتوان نيست

هـيچ حـرج و سـختي و     خواهـد و خداونـد   خواهد و سختي را برايشـان نمـي   براي آنان مي
و بيمار گاهي با وجود زيـاد شـدن بيمـاري و    . فشاري را در دين بر بندگان قرار نداده است

اش، توانايي انجام آن فعل را دارد، اما با ايـن وجـود ايـن فـرد از نظـر ديـن،        تأخير بهبودي
 ناتوان است هر چند در حقيقت توانـايي آن را دارد، چـون در صـورت انجـام دادن فعـل،     

پس شارع در استطاعت شرعي تنها به ذات امكان فعـل نگـاه   . شود ضرر برايش حاصل مي
پـذير   راجح، امكان هپس هرگاه فعل با وجود مفسد. كند كند بلكه به لوازم آن نگاه مي نمي

باشد، اين استطاعت، استطاعتي شرعي نيست همانند كسي كه توانايي حـج را دارد  امـا در   
يا مانند شـخص بيمـاري كـه ايسـتاده     . شود متوجه بدن يا مالش ميعين حال ضرر و زياني 
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يـا ماننـد فـردي كـه     . شـود  اش زيـاد مـي   تواند نماز بخواند اما در ايـن صـورت بيمـاري    مي
تواند دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد اما در اين صـورت از معيشـت و ماننـد آن بريـده      مي
راجح، چنـين افـرادي را    هاطر وجود مفسدشود كه شارع در اين موارد و امثال آن به خ مي

پس وقتي شارع در امكان فعل، عدم مفسـده و ضـرر راجـح    . ناتوان به حساب آورده است
  !نمايد؟ را معتبر دانسته پس چگونه فردي را در صورت عجز و ناتواني، مكلف مي

 اما اين استطاعت ـ با وجود بقاي آن تا زمان فعل ـ براي وجـود و تحقـق فعـل، كـافي      
بلكه بايد بـه  . فعل بود هدهند فعل همچون انجام هكنند بود، ترك نيست؛ چون اگر كافي مي

فعـل را   هدهنـد  ناچار همراه اين اسـتطاعت، امـر كمكـي ديگـري ايجـاد شـود، مـثالً انجـام        
 هكنـد مگـر در صـورت قـدرت و اراد     آن قرار داد، چون فعل تحقق پيـدا نمـي   هكنند اراده

عي در استطاعت همراه اراده، داخل است برخالف امر شرط شـده  جازم و قط هفاعل و اراد
در تكليف، چون اراده در آن به شرط گرفته نشده است؛ چون خداوند متعال كسي را كـه  

كـاري از آن   هكند، امـا كسـي را كـه در صـورت اراد     كاري ندارد به آن كار امر مي هاراد
ها به همديگر نيز چنين است، چون  انسان امر و دستور. كند ناتوان باشد، به آن كار امر نمي

كند، اما به كاري كه بـرده از   خواهد امر مي خود را به كاري كه برده آن را نمي هانسان برد
جـازم و قـدرت و توانـايي كامـل بـا هـم جمـع         ههرگـاه اراد . كند آن ناتوان است، امر نمي

چيـزي كـه در حـد تـوان     تكليـف بـه   ( »تکليف ما اليطاق«. آيد شوند، وجود فعل الزم مي
قـدرت فقـط همـراه فعـل     : گويـد  شود، چـون كسـي كـه مـي     بر همين مطلب بنا مي) نيست

، و  هر كافر و فاسقي به كاري كه در حد تـوانش نيسـت، مكلـف شـده    : گويد باشد، مي مي
  : كاري كه در حد توان نيست، به دو چيز تفسير شده است

اين نوع، . ن، در حد توان نيستكاري كه به خاطر عجز و ناتواني از انجام آ )1
  .خداوند احدي را به آن مكلف نكرده است

اين نـوع، تكليـف در   . كاري كه به خاطر مشغول شدن به ضد آن، در حد توان نيست
هـا بـه يكـديگر نيـز چنـين اسـت؛        طور كه در امر و دستور انسان آن روي داده است، همان

نابينـايش را بـه    هپـس صـاحب بـرده، بـرد    . گذارنـد  ها ميان اين دو امر فرق مـي  چون انسان
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كنـد كـه    كند، اما او را كه تشنه است، امر مـي  هاي كتاب امر نمي گذاري كردن نوشته نقطه
  1.فرق ميان اين دو امر به طور بديهي و ضروري معلوم است. بنشيند

***  
  .»اهللا وکسب من العباد وافعال العباد خلق«: قوله

  .»باشد دا و كسب بندگان ميافعال بندگان، خلق خ«: ترجمه

  :افعال بندگان، خلق خداوند است و بندگان فاعل آن هستند

  2.علما راجع به افعال اختياري بندگان اختالف نظر دارند :شرح عبارت
اسـت ـ معتقدنـد كـه تـدبير در افعـال       3جبريه ـ كه رئيسشان جهم بن صـفوان ترمـذي   

اين افعال همانند حركـات شخصـي كـه     هماش از آن خداوند متعال است و ه ها، همه انسان
باشـد، و   شان ناچاري و جبري مي تپند و حركات درختان، همه هايي كه مي لرزد و رگ مي

  .ها، از روي مجاز است آن به انسان هاضاف
 هدر مقابل اينان معتزله قرار دارند كـه بـر ايـن باورنـد، تمـامي افعـال اختيـاري از همـ        

اينـان  . خود آنان است و هيچ ربطي به خلق خداوند نـدارد  هموجودات زنده، خلق و آفريد
ميان خود اختالف نظر دارند در اينكه آيا خداوند متعـال قـادر بـه افعـال بنـدگان اسـت يـا        

  !خير؟
آن، مطيع و فرمانبردار يـا   هها به وسيل افعال بندگان است كه انسان: گويند اهل حق مي

چـون  . باشـد  خداوند متعـال مـي   همخلوق و آفريدشوند و اين افعال،  گناهكار و نافرمان مي
  .اي نيست خداوند بلندمرتبه در آفرينش مخلوقات تنها و يگانه است و جز او آفريننده

انـد و بـه طـور كلـي و از اسـاس       پس جبريه در اثبات قدر راه افراط و غلـو را پيمـوده  
هـا راه   خدا به انسان كنندگان صفات طور كه تشبيه اند، همان كسب و فعل بنده را نفي كرده

                                                
 .474-468و  302-8/290، »الفتاوي مجموع«: نگا -1

 .54-49، صفحات »شفاء العليل«: نگا -2

 .به سمرقندي نيز منسوب است -3
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قدريـه هـم، قـدر و    . اند و صفات خالق را به مخلـوق تشـبيه نمودنـد    افراط و غلو را پيموده
افعــال خــود  هتقــدير را نفــي كــرده و بنــدگان را همــراه خداونــد متعــال، خــالق و آفريننــد

هـت  انـد، از آن ج  تر از مجوس به همين خاطر اينان مجوس اين امت و البته پست. اند دانسته
  .اند شماري را اثبات نموده هاي بي كه مجوس قائل به وجود دو تا خالق بودند و اينان خالق

انـد، بـه اذن و    هـا در آن اخـتالف نمـوده    خداوند مؤمنانٍ اهل سنت را در آنچه انسـان 
خود به راه راست و حق هدايت كرده است، خـدا هـر كـه را خواهـد بـه راه راسـت        هاراد

نمايد،  خود ارائه مي هدليل صحيحي كه انسان جبري براي اثبات عقيدهر . نمايد هدايت مي
كند كه خداوند خالق همه چيز است و او بر هر چيـزي تواناسـت،    بر اين مطلب داللت مي

هاي خداوند هسـتند، و خـدا هـر چـه خواهـد،       و افعال بندگان از جمله مخلوقات و آفريده
كند و بر اينكه انسان در حقيقت فاعـل و   ميو داللت ن. شود شود و هرچه نخواهد، نمي مي

اش همانند حركت شـخص لـرزان و وزش    كننده و مختار نيست، و حركات اختياري اراده
  .بادها و حركات درختان، جبري و ناچاري است

آورد، بـر ايـن امـر     خويش مي هو هر دليل صحيحي كه انسان قدري براي اثبات عقيد
قـي فعـل خـويش اسـت و انسـان در حقيقـت، مختـار و        كند كه انسان فاعل حقي داللت مي

حقيقـي   هدهد كه اضافه و نسبت فعل به انسـان، اضـاف   كننده آن فعل است، و نشان مي اراده
كند بر اينكه افعـال انسـان بـراي خداونـد متعـال مقـدر نيسـت و بـدون          است و داللت نمي

  .اند مشيت و قدرت خدا، اين افعال واقع شده
دو گروه به حق گروه ديگر ضـميمه كنـي، آن وقـت بـر چيـزي      وقتي حق هر يك از 

هاي آسماني بـر آن داللـت دارنـد و آن، ايـن اسـت       كند كه قرآن و ساير كتاب داللت مي
قدرت و مشيت خداوند، عام است و تمامي آنچه كه در هستي اسـت اعـم از اعيـان و    : كه

شـان هسـتند و آنـان، بـه سـبب      گيرد، و اينكه بندگان فاعـل حقيقـي افعال   افعال را در بر مي
  .باشند افعالشان مستوجب مدح و نكوهش مي

حـق متعـارض نيسـت و حـق      هاألمـر، واقعيـت دارد، و چـون ادلـ     اين مطلب در نفـس 
در ايـن مختصـر   ) جبريـه و قدريـه  (هـر دو گـروه    هذكـر ادلـ  . كنـد  همديگر را تصديق مي
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اي كه هر  اما من برخي از ادله آيد ديگري برمي هاز دليل هر گروه، بطالن عقيد. گنجد نمي
كنم سپس بيـان   اند در اينجا ذكر مي خود بدان استدالل نموده هدو گروه جهت اثبات عقيد

خـويش بـدان اسـتدالل     هباطلشـان كـه جهـت اثبـات عقيـد      هدارم كه اين ادله بـر عقيـد   مي
  .اند، داللت ندارد نموده

  :نرد بر عقيده جبريه و معتزله در مسأله افعال بندگا
  :اند، اين آيه است اي كه جبريه جهت اثبات نظر خود بدان استدالل نموده از جمله ادله

� $ tΒ uρ |Mø‹tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹tΒu‘ �∅ Å3≈s9 uρ ©! $# 4’ tΓu‘ �   ) 17/ انفال(  
انداختي اين تو نبودي كه انـداختي بلكـه خـدا بـود كـه      ] ها يا تيرها را ريگ[و وقتي «

  .»انداخت
نفـي كـرده و آن را بـراي     صانداختن ريگ يا تيـر را از پيـامبر   در اين آيه خداوند،

دهـد كـه بنـده هـيچ كـاري از دسـتش بـر         خودش اثبات نموده است؛ پس ايـن نشـان مـي   
جـزا بـر اعمـال مترتـب نيسـت، چـون       : گويند اينان مي. كند آيد و چيزي را كسب نمي نمي

وال أنا، إالّ «: أنت يـا رسـول اهللا؟ قـال    وال: ، قالوا»لن يدخل أحد اجلنة بعمله«: فرمودند صپيامبر
صـحابه  » رود هيچ كس بـا عمـل خـود بـه بهشـت نمـي      «: 1»أن يتغمدنی اهللا برمحة منه وفضل

                                                
. از طريق روايت ابـوهريره آن را بـا همـين لفـظ روايـت كـرده اسـت        2/256احمد در مسند خود،  -1

؛ 4201؛ ابـن ماجـه بـه شـماره     2816: ؛ مسلم به شماره6363و  5673: هاي همچنين بخاري به شماره
ــود،   ــند خ ــد در مس ، 482، 473، 466، 452، 451، 390، 386، 344، 326، 265، 256، 2/235احم

ــاري در 524و  519، 514، 509، 495، 488 ــرد«؛ بخ ــماره »األدب المف ــه ش ــه  461: ، ب ــوي ب ؛ و بغ
  .اند وهريره روايت كردهآن را از اب 4194و  4193، 4192: هاي شماره

؛ 6/125؛ احمد در مسـند خـود،   2818: ؛ مسلم به شماره6467و  6464: هاي همچنين بخاري به شماره
آمـده اسـت، از طريـق روايـت عايشـه آن را       12/369، »التحفة«آن گونه كه در » الكبري«و نسائي در 

؛ و دارمـي در سـنن خـود،    362و  3/337؛ احمـد در مسـند خـود،    2817: مسلم بـه شـماره  . اند آورده
از طريق روايت ابوسعيد خدري آن را  3/52، »المسند«از طريق روايت جابر و احمد در  2/305-306

 .اند آورده
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و من هم بـا  «: روي اي رسول خدا، فرمود عرض كنند، و تو هم با عمل خود به بهشت نمي
ويش روم مگـر اينكـه خداونـد مـرا مشـمول رحمـت و لطـف خـ         عمل خود به بهشت نمي

  .»نمايد
  :اند، اين آيه است از جمله داليلي كه قدريه جهت اثبات نظر خود بدان استناد نموده

� x8 u‘$ t7tFsù ª! $# ß|¡ ôm r& tÉ) Î=≈sƒ ø:$# �   ) 14/ مؤمنون(  
  .»پس پرخير است خدايي كه بهترين آفرينندگان است«

سـت؛ همچنـان كـه    و جزا به عنوان عوض و پاداش بر اعمال مترتب ا: گويند اينان مي
  :فرمايد خداوند متعال مي

� L !# t“ y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ �   
  )24/ واقعه (و ) 14/ احقاف ) (17/ فصلت (  

  .»كردند پاداشي است به خاطر آنچه مي] اينها[«
� y7ù=Ï? uρ èπ ¨Ψ pg ø:$# û ÉL ©9 $# $ yδθ ßϑçG øOÍ‘ρ é& $ yϑ Î/ óΟ çFΖä. šχθ è=yϑ÷è s? �   ) 72/ زخرف(  
  .»ايد كرديد وارث آن شده آنچه مي] پاداش[ين همان بهشتي است كه به و ا«

  .و آيات ديگري از اين قبيل
  :اما راجع به آيه

� $ tΒ uρ |Mø‹tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹tΒu‘ �∅ Å3≈s9 uρ ©! $# 4’ tΓu‘ � 1  ) 17/ انفال(  

                                                
اين آيه دربـاره پرتـاب يـك مشـت ريـگ      : گويد مي 3/426، »مدارج المسالكين«ابن قيم در كتاب  -1

ها به چهره تمام مشـركان اصـابت    ريگ كه اين. در جنگ بدر به سوي مشركان نازل شد صرسول خدا
ابتداي پرتاب كه انـداختن اسـت، و   . رسد نمود، و معلوم است كه آن پرتاب از جانب بشر تا اين حد نمي

پس خداونـد انـداختني كـه    . پايان پرتاب كه رسيدن به چهره مشركان است، از طرف خداوند متعال است
نفـي   صيدن به هدف كه پايان پرتاب است، از پيامبرنسبت داده و رس صابتداي پرتاب است به پيامبر

öΝ �: فرمايـد  نمونه اين مطلب، فرموده خداوند در همين آيه اسـت، آنجـا كـه مـي    . كرده است n=sù öΝ èδθ è=çF ø)s? 

�∅Å3≈s9 uρ ©! $# óΟßγn=tG s% � ) اين شما نبوديد كه آنها را كشتيد بلكـه خداونـد آنهـا را كشـت    «): 17/ انفال« .
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اند، بايد گفت كه اين آيه دليلي عليه آنان اسـت، چـون    كه جبريه بدان استدالل كرده
. اثبـات كـرده اسـت    »إذ رميت«اوند متعال پرتاب ريگ يا تير را براي پيامبرش با گفته خد

پس معلوم شد كه آنچه اثبات شده غير از چيزي است كه نفـي شـده اسـت، و ايـن، بـدان      
خاطر است كه پرتاب، ابتدا و پاياني دارد؛ ابتداي آن، انداختن است و پايان آن، اصابت به 

از اين رو معناي آيه فـوق ايـن   . شود ناميده مي) پرتاب(» رمي«دو، هدف، و هر يك از اين 
وقتي تير را انداختي اين تو نبودي كه تير را به هدف اصابت نمودي بلكـه خـدا بـود    : است

وقتـي  «: شود ها مطرود مي شان با ذكر اين مثال كه آن را به هدف اصابت نمود و گرنه گفته
وقتي روزه گرفتـي،  «، »خواندي بلكه خدا نماز خواند نماز خواندي، اين تو نبودي كه نماز

كه فساد و بطالن اين، واضح و ... و » اين تو نبودي كه روزه گرفتي بلكه خدا روزه گرفت
  .آشكار است

اما راجع به مترتب بودن جزاء بر اعمال، جبريه و قدريه در آن راه خطا و گمراهـي را  
. ده درسـت در ايـن زمينـه هـدايت نمـوده اسـت      اند و خداوند، اهل سنت را به عقيـ  پيموده

كه در اثبـات  » باء«كه در نفي است با حرف » باء«چون حرف . ستايش و منت براي اوست
 :فرماينـد  اسـت كـه مـي    صدر نفي مانند اين فرمايش پيـامبر » باء«حرف . است، فرق دارد

در اينجـا   .»شـود  هيچ كس به عمل خويش وارد بهشـت نمـي  «: »لن يدخل أحد اجلنة بعمله«
براي عوض است، يعني عمل براي دخول انسان به بهشت همانند ثمن و عوض باشـد؛  » باء«

كار بـه خـاطر عمـل خـويش، اسـتحقاق رفـتن بـه         هاند كه كنند گونه كه معتزله پنداشته آن
                                                                                                                     

$: اله آن فرمودسپس در دنب tΒ uρ� |Mø‹ tΒ u‘ øŒ Î) |Mø‹ tΒ u‘ �∅Å3≈ s9 uρ ©! $# 4’tΓ u‘ �  ) هـا را   وقتـي ريـگ  «): 17/ انفال
پس خداوند سبحان تنها خودش بـود كـه   . »انداختي، اين تو نبودي كه انداختي بلكه خدا بود كه انداخت

هـا را بـه چشمانشـان     يـگ مشركان را كشت و شما نبوديد كه آنان را كشتيد همچنان كه فقط خداونـد ر 
اما علت اشاره به آيه فوق ايـن اسـت كـه خداونـد سـبحان،      . نبود صانداخت و اين امر از طرف پيامبر

اسبابي ظاهري را جهت دفع مشركان، قرار داده و دفع و هالك نمودن آنان را بـه وسـيله اسـبابي بـاطني     
پس كميـت و قتـل و پيـروزي، بـه خـدا       .دار شده است غير از اسبابي كه براي مردمان ظاهر است، عهده

، »الطبـري «: نگـا . كننـدگان اسـت   دهد و خداونـد، بهتـرين يـاري    شود و به وسيله او روي مي اضافه مي
13/441-445. 
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قضيه چنين نيست، بلكـه رفـتن انسـان    . بهشت را دارد و اين حق اوست كه بر خداوند دارد
  :كه در آيه» باء«و حرف . لطف و رحمت و فضل خداوند است به بهشت، از روي

� L !# t“ y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ �    ) 17/ فصلت(  
و خداوند متعـال اسـت   . شان يعني به سبب عمل. باشد سبب مي» باء«و امثال آن است، 

 اينهـا تنهـا بـه فضـل و لطـف و رحمـت  او بـر        هباشـد و همـ   كه خالق اسباب و مسببات مي
  1.گردد مي

  شود فقط مخلوقات داخل مي» كل«در عموم 

x8 �: راجع به آيه u‘$ t7tFsù ª! $# ß|¡ ôm r& tÉ) Î=≈sƒ ø:$# �   ) 14/ مؤمنون(  

¡|ß �انــد، بايــد گفــت كــه معنــاي  كــه معتزلــه بــدان اســتدالل كــرده ôm r& tÉ) Î=≈sƒ ø:$# � ،
ي به معناي تقـدير اسـت   گاه» خلق«كلمه . بهترين تصويركنندگان و تقديركنندگان است«

  : فرمايد كه در اين آيه، همين معنا اراده شده است، چون خداوند متعال مي
� ! $# ß, Î=≈yz Èe≅ ä. & ó x« �   ) 62/ زمر (و ) 16/ رعد(  

پـس افعـال بنـدگان در    . هر چيزي است كه آفريده شده اسـت  هيعني خداوند آفرينند
به داخل كـردن كـالم خداونـد متعـال در      معتزله راجع ي گفته. شود داخل مي» كل«عموم 
اساس است؛ كالمي كه يكي از صـفات خداسـت و محـال     چه قدر فاسد و بي» كل«عموم 

خـارج  » كـل «است كه مخلوق باشد، و اينان افعال بندگان را كه مخلـوق اسـت، از عمـوم    
ذات ! شـود؟  جز آنچه كه مخلوق است، داخـل مـي  » كل«راستي مگر در عموم !! اند ساخته

» كـل «شـود و سـاير مخلوقـات در عمـوم      مقدس خدا و صفاتش در اين عموم داخل نمـي 
  : فرمايد همچنين خداوند متعال مي. شوند داخل مي
� ª! $# uρ ö/ä3s) n=s{ $ tΒuρ tβθ è=yϑ÷è s? �   ) 96/ صافات(  

                                                
 61، ص »حـادي األرواح «اإلسالم ابن تيميـه؛ و   اثر شيخ 152-146، صفحات »الرسائل جامع«: نگا -1

 .اثر ابن قيم
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  .»كنيد آفريده است و حال كه خداوند شما و آنچه را كه مي«
شـما و  «است آيه به ايـن معناسـت كـه    » اي مصدريم«در اينجا » ما«گوييم، چون  نمي

پرسـتش   ÷كنـد؛ زيـرا ابـراهيم    را آفريده است، چون سياق آيه آن را قبول نمـي » عملتان
هـا را انكـار نكـرد، و     مشركان را انكار كرد و خود فعل تراشيدن بت ههاي تراشيده شد بت

هـا فقـط بـه     و اين بـت خداست  هدهد كه آنچه تراشيده شده، مخلوق و آفريد آيه نشان مي
پس آنچه كه آثار فعـل آنـان اسـت، مخلـوق خداونـد      . سبب فعل آنان تراشيده شده است

هاي تراشيده شده مخلوق  ها مخلوق خدا نبود، بت و اگر عمل تراشيدن بت. باشد متعال مي
پيشـواي متـأخرين معتزلـه    1ابوالحسين بصـري . او نبود بلكه تنها چوب يا سنگ بود و الغير

آورد، بـديهي و ضـروري    علم به اينكه انسان، فعل خود را به وجود مـي : داشته است اظهار
است، و امام رازي اظهار داشته كه نياز فعلِ به وجود آمده و ممكن به مرجحي كـه وجـود   
فعل در صـورت وجـود مـرجح، واجـب و در صـورت عـدم آن، ممتنـع اسـت، ضـروري          

انـد، راسـت    ضـروري و بـديهي اظهـار داشـته    هر دو در آنچه كـه راجـع بـه علـم     . باشد مي
سپس ادعاي هر يك از اينها كه ايـن علـم، ضـروري و بـديهي اسـت و ادعـاي       . گويند مي

ديگري را مبني بر ضروري بودن آن علم، مسّلم نيست بلكه هـر دو در ادعايشـان مبنـي بـر     
گـر را  ضروري بودن علم، راستگو هستند، و اشتباه هر يك در اين است كه حقّ طـرف دي 

فعل خود است و ميان اينكه ايـن   هانكار كرده است، چون ميان اينكه انسان به وجودآورند
گونـه   به وجود آوردن، وجود آن با مشيت و خواست خداونـد متعـال واجـب اسـت، هـيچ     

  : اند منافاتي وجود ندارد؛ همچنان كه خداوند متعال فرموده
� <§ ø� tΡ uρ $ tΒuρ $ yγ1§θ y™ ∩∠∪ $ yγyϑoλù;r' sù $ yδu‘θ èg é� $ yγ1uθ ø)s? uρ �   ) 8-7/ شمس(  

                                                
ها و صاحب تأليفات كالمـي   ابوالحسين بصري، بزرگ معتزلي. 244-16/236 ،»الفتاوي مموع«: نگا -1

وي انساني فصيح و بليغ بود و عبارت شيرين و جذابي داشـت  . بن طيب است نام او، محمدبن علي. است
در » المعتمـد «كتاب . وي آگاهي و معلومات زيادي داشت. و از هوش و زكاوت سرشاري برخوردار بود

، 17، ج »السـير «شرح حالش در كتـاب  . هجري وفات يافت 436وي به سال . ر اوستاصول فقه از آثا
 .آمده است 393: شماره
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و سوگند به نفس آدمي و  آن كه او را سامان داد پس فجور و تقوي را به وي الهـام  «
  .»كرد

$ � هدر آي yγyϑ oλù;r' sù $ yδ u‘θ èg é� $ yγ1uθ ø) s? uρ � با عبارت ،� $ yγyϑoλù; r' sù   �   اثبات قدر، و با اضـافه
ت فعل انسان هست تا انسان بداند كه او فاجر و متقي شدن فجور و تقوا به نفس آدمي، اثبا

  :خداوند پس از آن هو در فرمود. است
� ô‰ s% yxn=øùr&  tΒ $ yγ8 ©. y— ∩∪ ô‰ s% uρ z>%s{ tΒ $ yγ9¢™yŠ �   ) 10-9/ شمس(  
گمـان آن كـه خـود را بيـالود،      شك هر كه خود را تزكيه كرد، رستگار شد و بـي  بي«

  .»محروم گشت
  .هاي اين مطلب زيادند نمونه. اثبات شده استنيز فعل انسان 

فرقـه و بلكـه پـاره      ديگري از شبهات اين جماعت كه امت اسالمي را فرقه هاينجا شبه
  : آن شبهه، اين است. اند، وجود دارد پاره نموده

گوييـد خداونـد مكلفـان را بـه خـاطر       آيد كه شما مي چگونه اين حكم راست در مي
اين چه عدالتي اسـت  1در حالي كه خدا خالق اين گناهان است؟دهد  گناهانشان عذاب مي

كه خداوند، گناهكاران را عذاب دهد در حالي كه خدا خـالق و فاعـل گناهانشـان اسـت؟     
هاست و هر يك به تناسب علـم و معرفـت خـويش     اين سؤال همواره در جهان بر سر زبان

انـد و دچـار تفرقـه و     هـي رفتـه  از اينجاست كه هر يك از علما به را. بدان پاسخ داده است
اي  انـد؛ عـده   قدرت خدا خـارج سـاخته   هگروهي، افعال بندگان را از داير. اند اختالف شده

انـد؛ گروهـي كسـبي را بـراي انسـان       سـؤال را بسـته   هو تعليل را انكار كرده و درواز2حكم
اي بـه   ؛ عـده اند اند كه معقول نيست و پاداش و عقاب را بر آن كسب قرار داده اثبات نموده

خاطر آن، قائل به وقوع يـك مقـدور ميـان دو قـادر و وقـوع يـك مفعـول ميـان دو فاعـل          
ها را به خاطر كاري كـه   اند؛ و گروه ديگري قائل به جبر هستند و اينكه خداوند انسان شده

                                                
 .337-14/331، »الفتاوي مجموع«و  330-1/325، »مختصر الصواعق المرسلة«: نگا -1

 .آمده و هر دو به يك معني است» الحكمة«، »مختصر الصواعق«در كتاب  -2
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در حقيقت اين سؤال بوده كه ايـن تفرقـه و اخـتالف را    . دهد بر آن قادر نيستند، عذاب مي
  .آورده استبه وجود 

عقوبت و مجازاتي كه به بنده بر اثـر گناهـان   : پاسخ درست به سؤال مذكور اين است
رسد هر چند اين گناهان، مخلوق خـدا هسـتند، عقوبـت گناهـان قبلـي اسـت،        وجودي مي

در . آورد و عقاب سزاي هر بـدي، بـدي پـس از آن اسـت     چون گناه، گناه را به وجود مي
  .آورند ي هستند كه يكديگر را به وجود ميحقيقت گناهان همچون امراض

گناه اول كه گناهان بعـدي را بـه وجـود آورده، سـزاي     : اين نكته مانده كه گفته شود
اين گناه عقوبت و سزاي انجام نـدادن كـاري اسـت كـه     : شود چيست؟ در جواب گفته مي

هـا را   نانسان براي آن آفريده شده و بر آن سرشته شده است، چـون خداونـد سـبحان انسـا    
شريك آفريده و آنها را براساس محبت و الوهيـت خـدا و    براي پرستش خداوند يكتا و بي

  :فرمايد توبه و بازگشت به سوي او سرشته است؛ همچنان كه مي
� óΟ Ï%r' sù y7yγô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Z�‹ÏΖym 4 |N t�ôÜ Ïù «! $#  ÉL ©9 $# t�sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ �   ) 30/ روم(  
فطرتي كه خـدا مـردم را بـر    ] با همان[انه، به سوي اين آيين روي آور، گراي پس حق«

  .»آن سرشته است
پس از آنجا كه انسان كاري را كه بـه خـاطر آن آفريـده شـده و بـر آن سرشـته شـده        
است كه آن هم محبت و پرستش خدا و توبه و بازگشت به سوي اوست، انجـام نـداده، از   

، و ايـن عقـاب هـم بـدين صـورت اسـت كـه شـيطان         اين رو به خاطر آن عقاب داده شده
شرك و گناهان را براي انسان آراسته  است، چون گناه با قلب خالي و پذيراي خير و شـرّ  

شد، ديگر شـر از آن بـر    بود كه مانع ضدش مي برخورد كرده است و اگر در قلب خير مي
  :فرمايد آمد، همچنان كه خداوند بلندمرتبه مي نمي

� y7Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃ Î�óÇ uΖÏ9 çµ ÷Ζtã u þθ �¡9 $# u !$ t± ós x� ø9 $# uρ 4 …çµ ‾Ρ Î) ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6Ïã šÅÁ n=ø⇐ ßϑø9 $# �   
  )24/ يوسف (  

  .»كاري را از او بازگردانيم، و او از بندگان خالص شده ما بود تا بدي و زشت«
  :و ابليس گفت
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� y7Ï?̈“ÏèÎ6sù öΝßγ̈ΖtƒÈθøî_{ tÏèuΗødr& ∩∇⊄∪ āωÎ) x8yŠ$t7Ïã ãΝßγ÷ΨÏΒ šÅÁn=ø⇐ßϑø9$#  �     
  )83-82/ ص ( 

مگر آن بندگان . شان را گمراه خواهم كرد ترديد همه پس به عزت تو سوگند كه بي«
  .»تو از ميان آنها هخالص شد

  :فرمايد خداوند عز وجل در جاي ديگري مي
� #x‹≈yδ îÞ≡u� ÅÀ ¥’ n?tã íΟŠÉ)tG ó¡ãΒ ∩⊆⊇∪ ¨βÎ) “ÏŠ$ t6Ïã }§øŠs9 y7s9 öΝÍκö� n=tã í≈sÜ ù=ß™ āωÎ) ÇtΒ 

y7yè t7̈? $# zÏΒ t Íρ$ tó ø9   )42-41/ حجر (   �   #$
  .»اين سنت و راه راستي است بر عهده من، كه تو را بر بندگان من تسلطي نيست«

اخالص به معناي خالص شـدن و پـاك بـودن قلـب از روي آوردن و اراده و محبـت      
امـا  . توانـد بـر آن تسـلط يابـد     وقتي قلب براي خدا خالص شد، ديگر شيطان نمي. غير خدا

وقتي از ياد و محبت خدا فارغ شد، آن وقت شيطان به تناسب فارغ بودن قلـب از خـدا بـر    
يابد، در نتيجه در اين حـال بـه خـاطر عـدم ايـن اخـالص، آن را گناهكـار و         آن تسلط مي

  .گرداند و اين عدل محض است بدكار مي
ايـن سـؤال   : شـود  در جواب گفته ميچه كسي آن عدم را آفريده است؟ : اگر بگويي

باطلي است، چون عدم نياز به تعلق تكوين و ايجاد بـه آن نيسـت، چـون عـدم فعـل امـري       
وجودي نيست تا به فاعل نسبت داده شود بلكه عدم، شر محض است و شر هم به خداونـد  

ک لبي«: فرمايـد  در حديث استفتاح مي صطور كه پيامبر شود، همان متعال نسبت داده نمي
اش بـه   گوش بـه فرمـانيم، و خيـر همـه    «: 1»وسعديک، واخلير کلّه بيديک، والشر ليس إليک

  .»شود دست توست و شرّ به تو نسبت داده نمي
ــامبر   ــه پي ــد ب  صهمچنــين اســت در حــديث شــفاعت در روز قيامــت وقتــي خداون

لبيک وسعديک، واخلير فـی يـديک،   «: فرمايد آن حضرت مي! اي محمد: فرمايد مي

                                                
 .ذكر آن رفت 162ت كه در صفحه قسمتي از حديثي صحيح اس -1
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گوش به فرمانم، خيـر در دسـت توسـت و شـر بـه تـو نسـبت داده        «: 1»ر ليس إليکوالش
  .»شود نمي

خداوند متعال خبر داده كه مسلط كـردن شـيطان تنهـا بـر كسـاني اسـت كـه او را بـه         
وقتي آنان غير خـدا را بـه   . شوند گيرند و كساني كه براي خدا، شريك قائل مي دوستي مي

ا شريك او قرار دادند، به سـبب ايـن كارشـان بـا مسـلط      دوستي گرفتند و همراه او كسي ر
در حقيقـت ايـن بـه دوسـتي گـرفتن شـيطان و       . شـوند  كردن شيطان بر آنان، مجـازات مـي  

باشـد   شريك قائل شدن براي خداوند، عقوبت و مجازات خالي بودن قلب از اخالص مـي 
است و الهـام فجـور و   و الهام نيكي و تقوا بر قلب از جانب خدا، ثمره و نتيجه اين اخالص 

  .باشد بدي بر قلب از جانب خدا، ثمره و نتيجه خالي بودن قلب از اخالص مي
شـود   اگر اين ترك نمودن، امري وجودي باشد، سؤال دوباره تكرار مـي : اگر بگويي

  شود؟ و اگر امري عدمي باشد، پس آن وقت چگونه به خاطر عدم محض مجازات مي

                                                
از طريق محمدبن جعفر روايت كـرده كـه محمـدبن     3462: قسمتي از حديثي است كه بزار به شماره -1

مردم در يـك منطقـه   : شعبه از ابواسحاق، از صله، از حذيفه براي ما نقل كرد كه حذيفه گفت: جعفر گويد
 صگويد، محمـد  ـ اولين كسي كه سخن مي: تكنم گف ـ گمان مي. گويد شوند و كسي سخن نمي جمع مي

و هدايت يافته . شود گوش به فرمانم، خير به دست توست و شر به تو نسبت داده نمي: فرمايد است كه مي
اي و بنده تو در حضور توست و به تو نيازمند است و به سوي تو بـاز   كسي است كه تو او را هدايت كرده

تـو اي  . پرخيـز و پاينـده و واال هسـتي   . ي جز به سـوي تـو نيسـت   و هيچ پناهگاه و راه نجات. گردد مي

# �: فرمايـد  اين همان فرموده خداوند اسـت كـه مـي   . پروردگار خانه كعبه، پاك و منزهي |¤ tã βr& y7sW yèö7 tƒ 

y7•/ u‘ $ YΒ$ s)tΒ # YŠθ ßϑøt¤Χ  � ) باشد كه پروردگارت تو را به مقامي ستوده برساند«): 79/ اسراء« .  
بزار از حذيفه به طور موقوف آن را روايت كرده، و راويان : گويد مي 10/377، »الزوائد مجمع«هيثمي در 

به طور مرفوع از حذيفه آن را روايت كـرده  » المعجم األوسط«همچنين طبراني در . اند آن، راويان صحيح
در اينكـه  . انـد  ثقه سليم وجود دارد كه مدّلس است و بقيه روايانش، در سند اين روايت، ليث بن ابي. است

او ليث بن ابي سليم را به تدليس موصوف كرده بايد دست نگه داشت، چون ما هيچ يك از ائمه جـرح و  
همچنـين  . اش بـد بـود   تعديل را سراغ نداريم كه او را به چنين وصفي، توصيف كرده باشد، او تنها حافظه

 .روايت كرده است آن را از طريق ليث بن ابي سليم 4/573، »المستدرك«حاكم در 



  هشرح عقيده طحاوي  976
 

اينجا، خودداري وضع نفس از آنچه كـه نفـس آن    ترك در: شود در جواب گفته مي
: خواهد و دوست دارد، نيست چون اگر به اين معنا باشـد، ممكـن اسـت گفتـه شـود      را مي

ترك، يك امر وجودي است، بلكه ترك در اينجا، امري عدمي و خـالي بـودن از اسـباب    
ترين چيـز  خير است، و اين عدم، محض خالي بودن نفس از آنچه كه مفيدترين و سودمند

هـا و گناهـان    و عقوبت به خاطر امـر عـدمي، بـا انجـام دادن بـدي     . باشد براي آن است، مي
 هحجـت بـر او بـه وسـيل     ههـايي كـه پـس از اقامـ     عقوبـات و مجـازات   هباشد نه به وسـيل  مي

  :پس در اين صورت خداوند دو عقوبت براي انسان دارد. رسد پيامبران، به او مي
اين عقوبت عـدم اخـالص و عـدم روي    . دهد خطاكار قرار مياو را گناهكار و  ـاول 

اي است كه ممكن اسـت   اين عقوبت به گونه. آوردن و بازگشت او به سوي خداوند است
. اش سازگار است، درد و زيان آن را احساس نكند انسان به دليل آنكه با شهوت و خواسته

  .باشد ها مي در حقيقت اين عقوبت، از بزرگترين عقوبت
خداونـد متعـال در   . هـا  هاي دردناك پس از انجام دادن گناهان و بـدي  ـ عقوبتم دو

  :فرمايد آيه زير اين دو عقوبت را با هم آورده است، آنجا كه مي
� $ £ϑ n=sù (#θ Ý¡ nΣ $ tΒ (#ρ ã�Åe2 èŒ Ïµ Î/ $ oΨ ós tFsù óΟ ÎγøŠn=tæ z>≡uθ ö/ r& Èe≅à2 > ó_x«  �      ) 44/ انعام(  
كه به آنها داده شده بود فراموش كردند، درهاي همه چيـز  پس چون هشدارهايي را «

  .»بر آنان گشوديم] براي امتحان[را 
  :فرمايد سپس در ادامه مي. اين عقوبت اول است

� # ¨L ym # sŒÎ) (#θ ãm Ì� sù !$ yϑ Î/ (# þθ è?ρé& Νßγ≈tΡ õ‹ s{ r& Zπ tG øó t/ �   ) 144/ انعام(  
  .»ايشان را گرفتيم و چون بدانچه داده شده بودند سرمست شدند، ناگاه«

  .باشد اين هم عقوبت دوم مي
آيا برايشان ممكن اسـت كـه اخـالص و بازگشـت و روي آوردن بـه      : اگر گفته شود

هايشان آفريـده شـود    سوي خدا و محبت تنها او را داشته باشند بدون آنكه اين امور در دل
ان  كننـدگان بـه سـوي او و دوسـت     و خدا آنان را مخلصان براي او و بازگشـت  داران و محبـ

فقط او قرار دهد؟ يا اينكه خداوند اين صفات را در دلهايشان قرار داده و بدان القـا نمـوده   



  977         هشرح عقيده طحاوي
  

نه، بلكه اين امـر منـت و فضـل خداسـت، و از بزرگتـرين      : شود است؟ در جواب گفته مي
توانـد   اش به دست خداست و كسي نمـي  خيرهايي است كه به دست خداست، و خير همه

بـه دسـت آورد مگـر آنچـه كـه خداونـد بـه او عطـا كـرده اسـت، و كسـي             چيزي از خير
  .تواند از شر خود را حفظ كند، مگر آنكه خداوند او را از شر محفوظ نگاه دارد نمي

هايشان آفريده نشده و آنان براي ايـن صـفات    وقتي اين صفات در دل: اگر گفته شود
شـود، و   هي ندارند، سؤال از نو تكـرار مـي  اند و آنان مستقالً براي آن صفات را توفيق نيافته

عدل همانـا  : آيد كه منع آنها از اين صفات، ظلم است و آن وقت اين گفته بر شما الزم مي
كنـد   باشـد، و او از آنچـه مـي    اي كه بخواهـد مـي   تصرف مالك در ملك خود به هر شيوه

  .شوند دهند، بازخواست مي شود ولي ديگران از آنچه انجام مي بازخواست نمي
هـا از ايـن صـفات، ظـالم      خداوند سبحان با منع كردن انسـان : شود در جواب گفته مي

كننده تنها زماني ظالم است كه ديگـري را از حقـي كـه بـر گـردنش دارد،       باشد و منع نمي
منع كند، و اين كار چيزي است كه پروردگار بر خودش حرام نموده است، و خـالف آن  

اما وقتي چيزي را كـه حـق كسـي نيسـت از او منـع كنـد        .را بر خودش واجب كرده است
بلكه اين چيز محض فضل و لطف و منت خدا بر اوسـت، در ايـن صـورت او بـا منـع آن،      

شود، چون منع حق ظلم است و منع فضل و منت و نيكي عدل است، و  ظالم محسوب نمي
كـه عطـا    كند، عادل است همان طـور كـه در چيـزي    خداوند سبحان در چيزي كه منع مي

  .كننده است كننده و منت كند، نيكي مي
وقتي عطا و توفيق، احسان و رحمت است، پس چـرا خداونـد عطـا و    : اگر گفته شود

  فضل را بر عدل غالب ننموده است همان طور كه رحمت خدا بر غضب او غالب است؟
ت و مقصود در اينجا، بيان اين عقوبت مترتب بر اين منع اسـ : شود در جواب گفته مي

  .مستلزم عقوبت، ظلم نيست بلكه عدل محض است
. و اين سؤال راجع به حكمتي است كه مقدم بودن عدل بر فضل در برخـي جاهاسـت  

و اينكه چرا خداوند در فضل و لطـف خـود ميـان بنـدگان مسـاوات و برابـري قـرار نـداده         
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ن يكـي  چرا خداوند بر اين شخص فضل نموده و بـر آ : اين سؤال اين است هاست؟ خالص
  :فرمايد فضل ننموده است؟ خداوند در اين آيه، پاسخ اين سؤال را داده است، آنجا كه مي

� y7Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# Ïµ‹Ï? ÷σ ãƒ tΒ â !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ρèŒ È≅ ôÒ x� ø9 $# ÉΟ‹Ïà yè ø9   )21/ حديد (       � #$
هـد و خداونـد صـاحب فضـل      خواهـد مـي   اين فضل خداست كه به هر كس كه مي«

  .»استبزرگ 
  :فرمايد در جاي ديگري مي

� āξy∞Ïj9 zΟ n=÷è tƒ ã≅ ÷δr& É=≈tG Å6ø9 $# āωr& tβρ â‘Ï‰ ø)tƒ 4’ n? tã & ó x« ÏiΒ È≅ôÒ sù «!$# � ¨βr& uρ Ÿ≅ ôÒ x�ø9 $# 

Ï‰ u‹Î/ «!$# Ïµ‹Ï?÷σ ãƒ  tΒ â!$ t± o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ x�ø9 $# ËΛÏà yè ø9   )29/ حديد (              � #$
مـؤمنين بـه   [نداننـد كـه   ] اين طور[بود كه اهل كتاب  بدان جهت] رحمت مضاعف[«
ترديـد فضـل و بخشـش بـه دسـت       كـه بـي  ] بداننـد [راهي بـه فضـل خـدا ندارنـد و     ] اسالم

كنـد، و خـدا صـاحب فضـل و بخشـش بـزرگ        خداست، آن را به هر كه خواهد عطا مـي 
  .»است

اجـر و   راجع بـه اختصـاص دادن ايـن امـت بـه دو      صو وقتي يهود و نصارا از پيامبر
هـل  «: دادن دو اجر به مؤمنان از جانب آن حضـرت سـؤال كردنـد، آن حضـرت فرمـود     

آيا چيزي از حقتـان  «: 1»فذلک فضلی أوتيه من أشاء: ال، قال: ظلمتکم من حقکم شيئاً؟ قالوا
پـس ايـن   : خير، آن حضـرت فرمـود  : ام؟ گفتند را از شما دريغ داشته و به شما ظلمي كرده

اطـالع هـر فـردي از افـراد بـر كمـال       . »دهم ر كس كه بخواهم، ميفضل من است كه به ه
حكمت خدا در عطا و منعش، حكمت نيست، بلكه وقتي خداوند چشم بصـيرت انسـان را   

كمي از حكمت خداوند در مخلوقاتش و امر و پاداش و عقـاب او و   هگشود تا اينكه گوش
ديگـر از آن را، ببينـد   اختصاص دادن كسي به فضل و احسان خود و محروم نمودن كسي 

                                                
و  7467، 5021، 3459، 2269، 2268، 557: هـاي  قسمتي از حديثي است كه بخـاري بـه شـماره    -1

» األمثال«؛ رامهرمزي در 129و  121، 111، 2/6، »المسند«؛ احمد در 2871: ؛ ترمذي به شماره7533
 .اند از طريق روايت ابن عمر آن را روايت كرده 1820: ؛ و طيالسي به شماره59ص 
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و در احوال و اوضاع كساني كه اين فضل و لطف شامل حالشان شده يا از آنان منـع شـده،   
  .كند داند، استدالل مي داند بر آنچه كه نمي آنچه مي هبنگرد، آن وقت به وسيل

وقتي دشمنان مشرك خدا از اختصاص اين فضل و لطف خدا به مؤمنان، دچار ابهـام  
  :گفتند و اشكال شدند،

� Ï Iωàσ ‾≈yδ r& �∅ tΒ ª! $# Ο ÎγøŠn=tæ .ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷� t/ �   ) 53/ انعام(  
  .»آيا اينانند كه خدا از ميان ما موهبتشان داده است؟«

  :خداوند متعال در جوابشان فرمود
� }§øŠ s9 r& ª! $# zΝn=÷æ r' Î/ t Ì� Å6≈¤±9 $$ Î/ �   ) 53/ انعام(  
  .»شناسد؟ آيا خداوند شاكران را بهتر نمي«

داند كـدام محـل    بيني كه خداوند سبحان بهتر مي به اين جواب بنگر، در ضمن آن مي
داند كـه كـدام    آن شكر باشد و مي هبراي كاشتن درخت نعمت مناسب است در نتيجه ثمر

اگر خداوند درخت نعمت را در جايي كه براي كاشـتن  . محل براي اين كار مناسب نيست
داد در نتيجه كاشتن درخت نعمـت در   خت ثمره نميكاشت، اين در آن مناسب نيست، مي

آن مكان، بيهـوده بـود و در شـأن حكمـت خـدا نيسـت؛ همچنـان كـه خداونـد بلندمرتبـه           
  :فرمايد مي

� ª! $# ãΝn=ôã r& ß]ø‹ym ã≅ yè øg s† …çµ tG s9$ y™Í‘ �   ) 124/ انعام(  
  .»داند رسالتش را كجا قرار دهد خدا بهتر مي«

  است اما اين فعل، مخلوق خداستانسان فاعل حقيقي فعل خود 
وقتي به محال بودن ايجاد و خلق فعل از جانب انسان حكـم كرديـد، پـس    : اگر گفته شود

بنده فاعل حقيقي فعل خود : شود در اين صورت بنده اصالً فعلي ندارد؟ در پاسخ گفته مي
  : فرمايد است و او قدرت حقيقي را بر فعل خود دارد؛ خداوند متعال مي

� $ tΒuρ (#θ è=yè ø� s? ôÏΒ 9�ö� yz çµ ôϑn=÷è tƒ ª!   )197/ بقره (   � #$
  .»داند ها كنيد، خدا آن را مي و هرچه از نيكي«
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� Ÿξ sù ó§Í≥ tFö; s? $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. šχθ è=yè ø� tƒ �   ) 36/ هود(  
  .»كنند غمگين مباش پس از آنچه مي«

  .و آياتي از اين قبيل
  :ت كه افعال انسان دو نوع استوقتي فاعل بودن انسان ثابت شد، پس بايد گف

انسان با آن همـراه اسـت، پـس ايـن نـوع       هـ نوعي كه قدرت و اختيار و اراد اول نوع
و ايـن خداونـد متعـال    . باشد، مانند حركات اختياري انسان صفت و فعل و كسب انسان مي

كـار   است كه انسان را فاعل و مختار قرار داده و اوست كه بر اين كار تواناسـت و در ايـن  
ند، چون جبر فقـط   ا به همين خاطر سلف صالح جبر را انكار نموده. شريك است يكتا و بي

پـدر  : گوينـد  مـي . باشـد  زند و جبر فقط همـراه اكـراه و اجبـار مـي     از موجود ناتوان سر مي
خردسال را دارد ولـي او واليـت اجبـار     هواليت اجبار براي به نكاح در آوردن دختر باكر

  1.تواند او را بزور شوهر دهد در آوردن بيوه زن بالغ را ندارد، يعني نمي براي به ازدواج

  كند خداوند انسان را مجبور به انجام كاري نمي
كند، چون خداونـد سـبحان    خداوند متعال به اين اعتبار انسان را بر انجام كاري مجبور نمي

امـا غيـر خـدا ايـن طـور      خالق اراده و مراد است و قادر است كه انسان را مختار قرار دهـد  
نيامـده اسـت،   » جبـر «آمـده و  » جبـل «به همـين خـاطر در الفـاظ و عبـارات شـارع،      . نيست

» احللم واألناة: إنّ فيک خلّتين يحبهما اهللا« :به أشج عبدالقيس گفت صهمچنان كه پيامبر
: فقال» مابل خلقين جبلت عليه«: أخلُقين ختلّقت ما؟ أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: فقال

همانا در تو دو تـا خصـلت هسـت    «: 2]ورسوله[احلمدهللا الذی جبلنی علی خلقين يحبهما اهللا 

                                                
 .نگاه كنيد 489-6/487، »المغني«به تفصيل اين مسأله در كتاب  -1

از طريـق   5313: به شـماره » المعجم الكبير«؛ و طبراني در 5225: حديثي است كه ابوداود به شماره -2
بخـاري در  . انـد  آن را به طـور كامـل روايـت كـرده    ... ام ابان دختر وازع بن زارع، از پدربزرگش زارع 

راويان ايـن  . قسمتي از آن را روايت كرده است 3/447، »التاريخ«و در  975: به شماره» لمفرداألدب ا«
زارع هم، همـان  . اند، چون در مورد ام أبان جرح و تعديلي صورت نگرفته است روايت، به جز ام أبان ثقه
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: او گفـت . بردباري و وقار]: اين دو تا خصلت عبارتند از. [كه خداوند آنها را دوست دارد
يـا اينكـه بـر آن    ] كم در من ايجـاد شـده   و كم[ام  آيا خودم به اين دو خصلت، متخلق شده

سـپاس بـراي   : آنگاه اشـج گفـت  . »اي بر آن سرشته شده«: فرمود صام؟ پيامبر ته شدهسرش
خداونـد  . »آن را دوسـت دارنـد   صخدايي كه مرا به دو خصلتي سرشته كه خدا و پيـامبر 

دهـد و فـرق ميـان عقـاب و      اش عـذاب مـي   اش را فقط به خاطر افعـال اختيـاري   متعال بنده
هـا و خردهـا اسـتقرار يافتـه      غيراختيـاري در فطـرت  مجازات به خاطر فعل اختياري و فعـل  

  .است

                                                                                                                     
شج به عنوان شود و همراه ا هاي بصره محسوب مي ابن عامر عبدي از طايفه عبدالقيس است و جزو عرب

  .آمدند صهيأتي پيش پيامبر
از طريق قيس بن حفص آن را روايـت كـرده كـه قـيس بـن       587: به شماره» األدب المفرد«بخاري در 

هودبن عبداهللا بن سعد برايم نقل كرد كـه او  : طالب بن حجير عبدي براي ما نقل كرد و گفت: حفص گويد
سند اين روايـت بـا توجـه بـه     . تا آخر روايت... آمد  اشبح: از پدربزرگش مزيده عبدي شنيد كه او گفت

بـه   20اثر طبرانـي، ج  » المعجم الكبير«؛ و 2/319اين روايت در مسند ابويعلي، . شواهدش، حسن است
؛ و ابـويعلي  4/206، »المسـند «احمد هم در . 9/388، »الزوائد مجمع«: و نگا. موجود است 812شماره 

ذكـر كـرده، از دو طريـق از يـونس بـن عبيـد، از        1/117، »د الغابـة أسـ «براساس آنچه كه ابن اثير در 
: به من گفـت  صرسول خدا: اند كه او گفت عبدالرحمن بن ابي بكرة، از اشبح بن عبدالقيس روايت كرده

آن را از احمد روايت كرده و گفتـه كـه راويـان آن، راويـان      388-9/387، »الزوائد مجمع«هيثمي در ... 
  .بكره كه اشج را نديده است بن ابياند به جز ا صحيح

إنّ فيك خصلتين يحبهمـا  «: به اشبح بن عبدالقيس گفت صدر روايت طوالني ابن عباس آمده كه پيامبر
ايـن دو خصـلت   [همانا در تو دو تا خصلت هست كه خداوند آنهـا را دوسـت دارد   «: »الحلم واألناة: اهللا

، بخـاري در ادب  2011: ، ترمذي به شماره25و  17: هاي مسلم به شماره. »بردباري و وقار]: عبارتند از
؛ و خطيـب بغـدادي   2/11، طبراني در الصغير 152: ، ابن منده در اإليمان به شماره586: المفرد به شماره
 3/23، »المسند«؛ و احمد در 18همچنين مسلم به شماره . اند آن را روايت كرده 5/279در تاريخ خود، 

مسـلم و ديگـران   : گويد اينكه ناصرالدين آلباني مي. اند خدري آن را روايت كرده از طريق روايت ابوسيد
 .بيني اند، اشتباهي از طرف اوست همچنان كه مي اين روايت را از ابن عباس آوره
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خلق يك فعل همراه عقوبت و مجازات به خاطر آن فعل ظلـم اسـت،   : اگر گفته شود
خلـق خـوردن سـم و سـپس     : اين به مانند آن است كه گفته شـود : شود در جواب گفته مي

رگ اسـت،  طور كه اين سم سـبب مـ   پس همان!! آن سم ظلم است هحصول مرگ به وسيل
  .كدام، ظلمي نيست آن فعل نيز سبب عقوبت و مجازات است و در هيچ

خالصه؛ فعل انسان، فعل حقيقي اوست ولي اين فعل، مخلوق و مفعول خداوند متعال  
. است و خود فعل خداوند نيست؛ چون ميان فعل و مفعول، و خلق و مخلـوق فـرق هسـت   

وأفعـال العبـاد   «: گويـد  رده، آنجا كه مـي اش به همين نكته اشاره ك با اين گفته :طحاوي
او فعـل و  . »افعال بندگان، خلـق خـدا و كسـب بنـدگان اسـت     «: »اهللا وكسب من العباد خلق

  .كسب را براي بندگان اثبات نموده و خلق را به خداوند متعال نسبت داده است
گـردد، همچنـان كـه خداونـد      كسب، فعلي است كه نفع و زيان آن بـه فـاعلش برمـي   

  : فرمايد ال ميمتع
� $ yγs9 $ tΒ ôMt6|¡ x. $ pκö� n=tãuρ $ tΒ ôMt6|¡ tFø.   )286/ بقره (   � #$
  .»هر چه نيكي كرده به سود او هر چه بدي كرده وبال اوست«

الحول «: وهو تفسير. ومل يکلفهم اهللا تعالی إالّ ما يطيقون، واليطيقون إالّ ماکلفّهم«: قوله
، وال حرکة ألحد عن معصية اهللا، إالّ 1إلحد، وال حتول ألحد الحيلة: ، نقول»وال قوة إالّ باهللا

مبعونة اهللا، وال قوة ألحد علی إقامة طاعة اهللا والثبات عليها إالّ بتوفيق اهللا تعالی، وکلُّ شـیء  
غلبت مشيئته املشيئات کلّها، وغلب قضاؤه احليل . جيری مبشيئة اهللا تعالی وعلمه وقضائه وقدره

  : ا يشاء، وهو غير ظامل أبداًکلّها، يفعل م
� Ÿω ã≅ t↔ó¡ ç„ $ ¬Ηxå ã≅ yè ø� tƒ öΝèδ uρ šχθ è=t↔ ó¡ç„ �   ) 23/ انبياء(  
خداوند متعال، بندگان را به كاري تكليف نكرده مگر آن كه در حد توان آنان باشد «

و بندگان هم توان كاري را ندارند مگر كاري كـه خداونـد، آنـان را بـدان مكلـف نمـوده       
در تفسـير ايـن عبـارت    . باشـد  مـي » ال حول وال قوة إالّ بـاهللا «: ي گفتـه تفسير  و اين. است

                                                
 .ساقط شده است) ب(از نسخه خطي  »وال تحول ألحد«: جمله -1
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هيچ كس چاره و تغيير و تالش براي دوري از گناه ندارد مگر به ياري خـدا، و  : گوييم مي
هيچ كس توان و نيرو جهت برپاي داشتن طاعـت خـدا و پايـداري بـر آن نـدارد مگـر بـه        

مشيت و اراده و علم و قضا و قـدر خداونـد بلندمرتبـه     و هر چيزي به. توفيق خداوند متعال
ها غلبه يافتـه، و قضـا و تقـدير     مشيت و خواست خداوند بر تمامي مشيت. در حركت است

كنـد و او   خداوند هـر چـه بخواهـد مـي    . ها و راهكارها غلبه يافته است خدا بر تمامي چاره
  :كند گاه به كسي ظلم نمي هيچ

� Ÿω ã≅ t↔ó¡ ç„ $ ¬Ηxå ã≅ yè ø� tƒ öΝèδ uρ šχθ è=t↔ ó¡ç„ �   ) 23/ انبياء(  
  .»شوند شود، ولي آنها بازخواست مي كند بازخواست نمي از آنچه مي] خدا[«

  تكليف به اندازة توانايي است

خداوند متعال، بندگان را به كاري تكليف نكرده مگر «: راجع به گفته :شرح عبارت
  : فرمايد ، خداوند متعال مي»آنكه در حد توان آنان باشد

� Ÿω ß#Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø� tΡ āω Î) $ yγyè ó™ãρ �   ) 286/ بقره(  
  .»كند توانش تكليف نمي هخدا هيچ كس را جز به انداز«

  :فرمايد در جاي ديگري مي
� Ÿω ß#Ïk=s3çΡ $ ²¡ ø� tΡ āω Î) $ yγyè ó™ãρ �   ) 62/ مؤمنون (و ) 42/ اعراف ) (152/ انعام(  

  .»كنيم ش تكليف نميتون هما هيچ كس را جز به انداز«
از ابوالحسن اشعري روايت است كه تكليف به كاري كـه كـه در حـد تـوان نيسـت،      

اند كه آيا تكليـف بـه كـاري كـه در حـد       سپس اصحاب او ترديد نموده1.عقالً جايز است
توان نيست، در شرع آمده يا خير؟ كساني كه قائـل بـه آمـدن تكليـف مااليطـاق در شـرع        

اند، چون خداوند متعال خبـر   ابولهب به ايمان، استدالل و استناد نموده هستند، به امر كردن
ور انداختـه خواهـد شـد، پـس او      آورد و اينكه او به آتش شعله داده كه ابولهب ايمان نمي

                                                
 .326-3/318، »الفتاوي مجموع«؛ و 65-1/60، »درء تعارض العقل و النقل«: نگا -1
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و ايـن تكليـف بـه جمـع     . آورد امر شده به اينكه ايمان بياورد به چيزي كه بدان ايمان نمـي 
  .ل استميان دو ضد است، و اين هم محا

تكليفي به چيـزي كـه در حـد    (گوييم كه تكليف مااليطاق  در پاسخ به سؤال فوق مي
در شرع نيامده است و راجع به مثالي كه در باال ذكر شـد بايـد گفـت كـه مـا      ) توان نيست

كنيم كـه ابولهـب امـر شـده بـه اينكـه ايمـان بيـاورد بـه چيـزي كـه بـدان ايمـان               قبول نمي
وانايي كه ابولهب به كمك آن بر ايمان قادر است، حاصل بـود،  و استطاعت و ت. آورد نمي

پس در واقع ابولهب به چيـزي تكليـف   . پس او از به دست آوردن ايمان ناتوان نبوده است
نشده مگر آنكه توانايي آن را داشته است همان طور كه در تفسير استطاعت گفته شد و از 

  : خداوند متعال به فرشتگان هاين فرمود
� ’ÎΤθ ä↔ Î6/Ρ r& Ï !$ yϑó™r' Î/ Ï Iωàσ ‾≈yδ �   ) 31/ بقره(  
  .»هاي اينان خبر دهيد مرا از نام«

خداونـد بـه تصـويركنندگان     ي گفتـه با وجودي كه آنان نسبت به آن علم نداشتند، و 
و امثـال آن،  » ايد، زنده كنيـد  آنچه را كه درست كرده«: 1»أحيوا ما خلقتم«: در روز قيامت

آيد، چون ايـن امـر تكليـف درخواسـت      ر حد توان نيست، الزم نميتكليف به آنچه كه د
شـود، نيسـت بلكـه ايـن      بيند و تـارك آن، عقـاب داده مـي    كاري كه فاعل آن، پاداش مي

  .خطاب تعجيز است
                                                

 صاز طريق روايت ابن عمـر آن را آورده كـه رسـول خـدا     7558و  5951: هاي بخاري به شماره -1
همانا كساني كـه  «: »أحيوا ما خلقتم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم«: فرمود

آنچـه را كـه درسـت    : شـود  آنان گفتـه مـي  بينند و به  سازند در روز قيامت عذاب مي اين تصويرها را مي
، »التحفـة «آن گونه كه در » الكبري«، و در 8/215؛ نسائي، 2108: مسلم به شماره. »ايد، زنده كنيد كرده

در همـين بـاب   . انـد  آن را روايـت كـرده   141و  55، 20/26، 2/4، »المسـند «آمده؛ و احمد در  6/66
؛ )96)(2107: (؛ مسلم بـه شـماره  7557و  5961، 5957، 5181، 3224، 2105: هاي بخاري به شماره

؛ ابن 246و  223، 141، 139، 126، 101، 80، 6/70، »المسند«؛ احمد در 2/967، »الموطأ«مالك در 
 كروايتـي را از عايشـه   216-8/215؛ و نسـائي،  1425؛ طيالسـي بـه شـماره    2151: ماجه به شماره

  .اند آورده
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  : همچنين از دعاي مؤمنان در آيه
� $ uΖ−/ u‘ Ÿωuρ $ oΨ ù=Ïdϑys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9  Ïµ Î/ �   ) 286/ بقره(  
  .»و آنچه كه تاب آن را نداريم بر دوش ما مگذار! اباراله«

آيد، چون بر دوش گذاشتن چيـزي   تكليف به كاري كه در حد توان نيست الزم نمي
كه در حد توان نيست، تكليـف نيسـت بلكـه جـايز اسـت خداونـد كـوهي را بـر دوش او         

يعنـي  : فوق گويـد  هابن انباري در تفسير آي. بگذارد كه او تاب آن را ندارد در نتيجه بميرد
چيزي كه اداي آن بر ما سنگين است، بر دوش ما مگذار هر چند ما توانايي تحمـل كـاري   

خداونـد قـوم عـرب را بـه تناسـب      : او گويـد . ايم، را با مشـقت داريـم   كه بدان مجبور شده
كنند، مورد خطاب قرار داده است، چون كسي از آنان به كسي كه از  چيزي كه درك مي

توانست بـه او نگـاه    توانم به تو نگاه كنم در حالي كه مي نمي: گفت شد، مي ياو عصباني م
كند، اما اين كار برايش دشوار و سخت بـود و حكمـت نيسـت كـه خداونـد، انسـان را بـه        

بينـد و اگـر از آن    اي كه اگر آن كار بكند، پاداش مي حمل يك كوه تكليف كند به گونه
كه خداوند سبحان از طرف خـودش خبـر داده كـه     شود؛ همچنان امتناع كند، مجازات مي

  .كند توانش تكليف نمي هاو كسي را جز به انداز
تكليف چيزي كه از نظر عرف و عادت محـال اسـت، جـايز    : گويند برخي از علما مي

باشد، چون ايـن چيـز، وجـود آن     باشد اما تكليف چيزي كه ذاتاً محال است، جايز نمي مي
امر كردن به آن معقول نيست، برخالف آن يكي، كه وجـود آن  شود، در نتيجه  تصور نمي
  .شود، در نتيجه امر كردن به آن معقول است تصور مي

بعضي ديگر بر اين باورند كاري كه به خاطر عجز و ناتواني از انجام آن در حد تـوان  
نيست، تكليف آن جايز نيست ولي كاري كه به خـاطر مشـغول بـودن بـه ضـد آن در حـد       

اين عده در معنا موافق سلف صالح و ائمه هسـتند، امـا   . ست، تكليف آن جايز استتوان ني
كند، به خاطر مشغول بودن به ضد آن در  اينكه آنان معتقدند كه كاري كه انسان ترك مي

حد توانش نيست، اين بدعتي در شرع و لغت است، چون مضمون آن اين است كه كاري 
  .نش نيستدهد، در حد توا كه انسان انجام نمي
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توانايي ـ كه همـان اسـتطاعت و    : دارند كه اينان پايبند اين باور هستند، چون اظهار مي
هـر كسـي كـه كـاري را انجـام      : اند از اين رو گفته! باشد قدرت است ـ فقط همراه فعل مي 
و اين بـا قـرآن و سـنت و اجمـاع سـلف مخالفـت دارد       . نداده، او توانايي آن كار را ندارد

ه با آنچه كه اكثر عقالء برآننـد مخالفـت دارد، همـان طـور كـه هنگـام ذكـر        طور ك همان
  .استطاعت، بدان اشاره شد

شود مگر همراه فعل، اين نوع توانايي در تكليـف شـرط    اي كه حاصل نمي اما توانايي
 هاينـان بـه ايـن فرمـود    . فعـل وجـود دارد   هنيست با وجودي كه در حقيقت آنجـا تنهـا اراد  

  :اند كرده خداوند استدالل
� $ tΒ (#θ çΡ%x. tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡ o„ yì ôϑ¡¡9   )20/ هود (   � #$
  .»نداشتند] آيات حق را[توان شنيدن «
� y7̈Ρ Î) s9 yì‹ÏÜ tG ó¡ n@ z Éë tΒ # Z� ö9   )75و  72، 67/ كهف (   � ¹|
  .»تواني همراه من شكيبايي كني تو هرگز نمي«

نـد و اينكـه اسـتطاعت فقـط     ا چيزي كه آن را استطاعت نـام نهـاده   هدر اين آيات اراد
همراه فعل است، نيست چون خداوند كافران را به خاطر اينكه توان شـنيدن آيـات حـق را    
نداشتند، نكوهش نموده است و اگر منظورش از اسـتطاعت، اسـتطاعت همـراه فعـل بـود،      

هـا پـيش از شــنيدن آيـات حـق، تــوان شـنيدن آن را نداشـتند، در نتيجــه        انســان هقطعـاً همـ  
معنا بود ولي اين كـافران ـ بـه     دادن كافران به نداشتن توان شنيدن آيات حق، بياختصاص 

خاطر دوست نداشتن حق و سنگين بودن حق بر آنان، يا به خاطر حسادت بر صاحب حق، 
 ÷و يا به خاطر پيروي از هواهاي نفساني ـ توان شـنيدن آيـات حـق را نداشـتند و موسـي      

بدين خاطر نداشت كه به نظر او آن كـاري كـه خضـر    هم توانايي شكيبايي همراه خضر را 
. كرد با ظاهر شرع مخالفت داشت، و موسي به حقيقت آن كار علم و آگـاهي نداشـت   مي

هاسـت كـه هـر كـس ديگـري را دوسـت نداشـته باشـد،          اين زبان قوم عرب و سـاير امـت  
: گوينـد  مـي  تواني به او نيكي كني و هر كسي را كه دوست داشته باشد، تو نمي: گويند مي

تواند او را مجازات كند نه به ايـن خـاطر كـه     او به خاطر شدت محبتي كه برايش دارد نمي
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. شـود  از مجازات نمودن او عاجز و ناتوان باشد؛ اين گفته فقط بـه خـاطر مبالغـه گفتـه مـي     
كه منظور از اين گفته، زدن شـديد  . زنم تا اينكه بميرد قطعاً او را مي: گويي همچنان كه مي

كرد مگر بـه كـاري كـه     و اين چيز عذر نيست، چون اگر خداوند بندگان را امر نمي. است
  :فرمايد شدند؛ خداوند متعال مي ها و زمين تباه مي برايشان آسان باشد، آن وقت آسمان

� Èθs9 uρ yì t7©? $# ‘, ys ø9 $# öΝèδu !# uθ÷δ r& ÏN y‰|¡ x� s9 ÝV≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{ $# uρ tΒuρ �∅ ÎγŠÏù �   
  )71/ منون مؤ(  

هـا و زمـين و هـر كـه در      كرد، قطعـاً آسـمان   هاي آنها پيروي مي و اگر حق از هوس«
  .»شد آنهاست تباه مي

بنـدگان توانـايي   : تا آخر كالمش، يعني »وال يطيقون إالّ ما کلّفهم به«: گفتار طحاوي
اين توانايي  .كاري را ندارند مگر اينكه خداوند آنان را بر آن كار قادر و توانا ساخته است

شود و جزو توانايي از جهـت سـالمتي    همان توانايي است كه جزو توفيق خدا محسوب مي
دليلـي   »ال حول وال قوة إال باهللا«عبـارت  . و وسع و توانايي و سالمت ابزار و وسايل نيسـت 

ولـي در  . بر اثبات قدر است و طحاوي اين عبارت را پس از ذكر آن، تفسـير نمـوده اسـت   
شـود و تنهـا بـه     شكالي وجود دارد، چون تكليف به معناي توانايي اسـتعمال نمـي  سخن او ا

خداونـد، بنـدگان را تكليـف نكـرده     «: شود، و او گفته اسـت  معناي امر و نهي استعمال مي
مگر آنكه در حد توان آنان اسـت، و بنـدگان كـاري در حـد توانشـان نيسـت مگـر اينكـه         

گردد، و اين  ظاهراً اين جمله به يك معنا بر مي. »خداوند، آنان را بدان تكليف كرده است
درست نيست، چون بندگان بيشتر از آنچه كه خداوند، آنان را بدان تكليف كـرده اسـت،   

خواهـد،   در حد توانشان است، اما خداوند سبحان آساني و تخفيف را براي بنـدگانش مـي  
  :فرمايد همچنان كه مي

� ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝà6Î/ t� ó¡ ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ u� ô£ãè ø9   )185/ بقره (   � #$
  .»خواهد خواهد و سختي نمي خدا براي شما آساني مي«

  : فرمايد در جاي ديگري مي
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� ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# βr& y#Ïe� sƒä† öΝä3Ψ tã �   ) 28/ نساء(  
  .»خواهد بر شما آسان گيرد خدا مي«

  :فرمايد همچنين مي
� $ tΒuρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n=tæ ’ Îû È Ïd‰9 $# ôÏΒ 8lt� ym �   ) 78/ حج(  
  .»و بر شما در اين دين هيچ دشواري قرار نداد«

افـزود قطعـاً تـوان آن را داشـتيم،      و اگر خداوند بر آنچه ما را بدان تكليف نموده، مي
ولي خداوند بر ما فضل و منت نهاده و به ما رحم كرده و بر ما آسان گرفته اسـت و بـر مـا    

پس در عبارت طحاوي نوعي اشـكال هسـت،   . 1قرار نداده است در اين دين هيچ دشواري
  .در آن تأمل و دقت كن

  تفاوت ميان قضاي تشريعي و قضاي تكويني
و هر چيزي به مشيت و خواست و علم و قضا و قـدر خـدا در حركـت    «: اين گفته طحاوي

، منظورش از قضاي خدا، قضاي تكويني است نه قضـاي تشـريعي، چـون قضـا، هـم      »است
همچنــين اراده و امــر و اذن و كتــاب و حكــم و تحــريم و . يني اســت و هــم تشــريعيتكــو

  2.كلمات و مانند آنها، هم تكويني هستند و هم تشريعي
  :خداوند متعال است هقضاي تكويني، در اين فرمود

� £ßγ9ŸÒ s) sù yì ö7y™ ;N# uθ≈yϑy™ ’ Îû È ÷tΒöθ tƒ �   ) 12/ فصلت(  

                                                
پس از اين، عبـارتي آمـده كـه نـص آن،     ) ب(پاورقي نسخه خطي  )د(، )ج(، )أ(هاي خطي  در نسخه -1

منظـور  : شود و آن، اين است كـه  اي كه قبالً ذكر شد، آورده مي در پاسخ به اين اشكال گفته«: چنين است
ايي، توانايي است كه جزو توفيق خدا است نه توانايي كه از جهت وسع و سالمتي ابـزار و وسـايل   از توان

و باالي كلمـه  » ال«عالمت ) شود جواب داه مي(» ويجاب«باالي كلمه ) أ(نسخه خطي است ولي فقط در 
و » ال«اين عالمت، نشانه آن است كـه عبـارت ميـان    . قرار داده شده است» إلي«، عالمت )ولي(» لكن«
 .اضافي است و جزو كالم اصلي مؤلف نيست» إلي«

 .283-270، صفحات »شفاء  العليل«: نگا -2
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  .»ن كردپس آنها را در دو روز هفت آسما«
  :خداوند است هو قضاي تشريعي و ديني در اين فرمود

� 4 |Ó s%uρ y7•/ u‘ āωr& (# ÿρ ß‰ ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒÎ) �   ) 23/ اسراء(  
  .»و پروردگار تو مقرر داشته كه جز او را نپرستيد«

چيـزي بـه وجـود    «: تكويني و تشريعي هم، در ضمن توضيح اين گفته طحـاوي  هاراد
  .، ذكر شدند1»خواهد خدا مي آيد مگر آنچه كه نمي

  :امر تكويني، در اين آيه آمده است
� !$ yϑ ‾Ρ Î) ÿ…çν ã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $ º↔ø‹x© βr& tΑθ à) tƒ …çµ s9 ä. ãβθ ä3uŠsù �   ) 82/ يس(  
بـاش پـس   : فرمان او هرگاه چيزي را اراده كنـد، تنهـا ايـن اسـت كـه بـه آن بگويـد       «

  .»شود مي
، امر تكويني در اين آيـه  2ترين گفته است علما كه قويهاي  همچنين در يكي از گفته

  :نيز آمده است
� !# sŒÎ)uρ !$tΡ ÷Šu‘r& βr& y7Î=öκ–Ξ ºπ tƒ ö�s% $ tΡö� tΒr& $ pκ� Ïùu� øIãΒ (#θà) |¡ x�sù $pκ� Ïù ¨, y⇔sù $ pκö� n=tæ ãΑöθ s)ø9 $# $yγ≈tΡ ö� ¨Βy‰ sù 

# Z��ÏΒ ô‰s? �   ) 16/ اسراء(  
و آزاد [داريـم   هاي آن را وا مـي  گذرانو چون بخواهيم شهري را هالك كنيم خوش«

گـردد و آن را   تا در آن فسق و فساد كنند پس عذاب الهي بـر آن محقـق مـي   ] گذاريم مي
  .»كوبيم يكسره در هم مي

  :و امر تشريعي در اين آيات آمده است
� ¨β Î) ©! $# ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç≈|¡ ôm M}$# uρ �   ) 90/ نحل(  
  .»دهد حسان فرمان ميهمانا خداوند به عدل و ا«

                                                
 .مراجعه كنيد 78به صفحه  -1

 .مراجعه كنيد 19-5/18، »زادالمسير«؛ و 15/43، »البيان جامع«به تفسير اين آيه در  -2
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� ¨β Î) ©! $# öΝä. ã� ãΒù' tƒ β r& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈uΖ≈tΒF{ $# #’n< Î) $ yγÎ=÷δ r& �   ) 58/ نساء(  
  .»ها را به صاحبانش پس دهيد دهد كه سپرده همانا خدا به شما فرمان مي«

  :باشد اذن تكويني، در اين آيه مي
�  $ tΒuρ Νèδ t Íh‘!$ ŸÒ Î/  Ïµ Î/ ôÏΒ >‰ ym r& āωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «!   )102/ بقره (   � #$
  .»توانستند به كسي زيان برسانند مگر به اذن خدا و نمي«

  :خداوند است هو اذن تشريعي در اين فرمود
� $ tΒ ΟçF÷è sÜ s%  ÏiΒ >π uΖŠ Ïj9 ÷ρ r& $yδθßϑ çGò2 t� s? ºπyϑ Í←!$ s% #’n? tã $yγÏ9θ ß¹é& ÈβøŒÎ* Î6sù «!$# y“Ì“ ÷‚ ã‹Ï9 uρ 

tÉ) Å¡≈x� ø9   )5/ حشر (   � #$
ا دهـايش ايسـتاده وانهاديـد، همـه بـه اذن خـ       اي را كه قطع كرديد يا بر ريشه ر نخلهه«

  .»...بود
  :كتاب تكويني در اين آيات آمده است

� $ tΒ uρ ã� £ϑyè ãƒ ÏΒ 9� £ϑyè •Β Ÿω uρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿ Íν Ì� ßϑãã āωÎ) ’ Îû A=≈tF Ï. 4 ¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡ o„ �     
  )11/ فاطر (

شود، مگر آنكه در  كند و يا از عمرش كاسته نمي الي عمر طوالني نميس و هيچ كهن«
  .»است] مسطور[كتابي 
� ô‰ s)s9 uρ $ oΨö; tFŸ2 ’ Îû Í‘θ ç/ ¨“9 $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ Ì�ø. Ïe%!$# āχr& uÚ ö‘F{ $# $ yγèOÌ� tƒ y“ÏŠ$ t6 Ïã 

šχθßs Î=≈¢Á9   )105/ انبياء (   � #$
مـن بـه ارث    هنـدگان شايسـت  و همانا در زبور پـس از تـورات نوشـتيم كـه زمـين را ب     «

  .»خواهند برد
  :كتاب تشريي نيز در اين آيات آمده است

� $ oΨ ö; tFx. uρ öΝÍκö� n=tã !$ pκ� Ïù ¨βr& }§ø� ¨Ζ9 $# Ä§ø� ¨Ζ9 $$ Î/ �   ) 45/ مائده(  
  .»...و در تورات به آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان «
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� $ yγ•ƒr' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u |=ÏG ä. ãΝà6 ø‹n=tæ ãΠ$ u‹Å_Á9   )183/ بقره (   �... #$
  .»روزه بر شما مقرر شد! اي اهل ايمان«

  :آمده است ÷حكم تكويني در اين آيه از زبان پسر يعقوب
� ô n=sù yy t�ö/ r& uÚ ö‘F{ $# 4 ®L ym tβsŒù' tƒ þ’ Í< þ’ Î1 r& ÷ρ r& zΝä3øt s† ª! $# ’ Í< ( uθ èδuρ ç� ö� yz t ÏϑÅ3≈ptø:$# �     

  )80/ يوسف (
دارم تا پدرم به من اجازه دهد يا اينكه خداونـد در   گز از اينجا قدم بر نميپس من هر«

  .»حق من حكم كند و او بهترين داوران است
  :همچنين حكم تكويني در اين آيه آمده است

� Ÿ≅≈ s% 1 É b> u‘ / ä3 ÷n $# È d, pt ø: $$ Î/ 3 $ uΖ š/ u‘ uρ ß≈ oΗ ÷q §�9 $# ãβ$ yè tG ó¡ ßϑ ø9 $# 4’ n? tã $ tΒ tβθ à� ÅÁ s? �   
  )112/ءانبيا(

ــه حــق داوري كــن ! اي خــداي مــن: گفــت] پيــامبر[« ، و از ]و ظالمــان را كيفــر ده[ب
  .»شود كنيد، ياري خواسته مي پروردگارمان خداي رحمان، در برابر آنچه توصيف مي

  :و حكم تشريعي هم در اين آيات آمده است
� ôM‾=Ïm é& Νä3 s9 èπ yϑŠÍκu5 ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $# āωÎ) $ tΒ 4‘n=÷Fãƒ öΝä3ø‹n=tæ u�ö� xî ’ Ìj?Ït èΧ Ï‰ øŠ¢Á9$# öΝçFΡ r& uρ îΠã� ãm 3 ¨βÎ) 

©! $# ãΝä3øt s† $ tΒ ß‰ƒÌ�ãƒ �   ) 1/ مائده(  
بر شـما خوانـده   ] حكمش[گوشت چهارپايان براي شما حالل شده است، مگر آنچه «

  .»كند خدا هرچه بخواهد حكم مي. آنكه شكار را در حال احرام جايز شماريد شود، بي مي

                                                
به صورت امر آمده است كه اين براسـاس قرائـت ابـوعمرو و اكثـر     » قل«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

به ! پروردگار مناي : بگو! اي محمد«: كه در اين صورت معناي آيه چنين است. قراء غير از حفص است

≈≅Ÿ �حفص آيه را به صورت . »حق داوري كن s% É b> u‘ / ä3 ÷n كـه در ايـن صـورت،    . قرائت نموده است � #$
بـه حـق   ! اي پروردگـار مـن  «: است كه او گفـت  صاين خبر دادن خداوند عز و جل راجع به پيامبرش

 .471، ص »حجة القراءات: نگا. »داوري كن
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�  Νä3 Ï9≡sŒ ãΝõ3 ãm «! $# ( ãΝä3øt s† öΝä3oΨ ÷� t/ �   ) 10/ ممتحنه(  
  .»كند اين حكم خداست كه ميان شما حكم مي«

  .باشد تحريم تكويني در اين آيات مي
� tΑ$ s% $ yγ‾Ρ Î*sù îπ tΒ §�pt èΧ öΝÍκö� n=tã ¡ zŠÏè t/ ö‘r& Zπ uΖy™ ¡ šχθ ßγ‹ÏKtƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{   )26/ مائده (    � #$
آنهـا در ايـن   . تا چهل سـال بـر آنهـا ممنـوع شـد     ] مقدس[اين سرزمين : فرمود] خدا[«

  .»سرزمين سرگردان خواهند ماند
� îΠ≡t�ym uρ 4’ n? tã >π tƒö� s% !$ yγ≈oΨ õ3 n=÷δ r& öΝßγ‾Ρ r& Ÿω šχθ ãè Å_ ö� tƒ �   ) 95/ انبياء(  
  .»باز نگردند] به سوي حساب[ايم محال است  و مردم شهري كه آن را هالك كرده«

  :ات آمده استو تحريم تشريعي هم در اين آي
� ôMtΒÌh� ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπ tG øŠyϑø9 $# ãΠ¤$!$# uρ �   ) 3/ مائده(  
  .»گوشت مردار و خون بر شما حرام شده است«
� ôMtΒÌh� ãm öΝà6 ø‹n=tã öΝä3çG≈yγ̈Β é& ...�   ) 23/ نساء(  
  .»...مادرانتان بر شما حرام گرديده است ] ازدواج با[«

  :كلمات تكويني در اين آيه آمده است
� ( ôM£ϑs? uρ àMyϑÎ=x. š� În/ u‘ 4 o_ó¡ ßs ø9 $# 4’ n?tã û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó� Î) $ yϑ Î/ (#ρ ç�y9   )137/ اعراف ( � ¹|
  .»اسرائيل، به پاس صبوريشان تحقق يافت و وعده نيك پروردگار تو در حق بني«

أعوذ بكلمـات اهللا  «: آمـده اسـت   صپيامبر ههمچنين كلمات تكويني در اين فرمود
بردم به كلمات كامل خداوند؛ كلماتي كه  پناه مي«: 1»اليجاوزهن بر و ال فاجر التامات التی

  .»كنند هيچ نيكوكار و بدكاري از آن تجاوز نمي

                                                
 صآن را از پيـامبر  سج آن قبالً ذكر شده كه عبدالرحمن بن خنشقسمتي از حديثي است كه تخري -1

اين حديث شاهدي از روايت خالدبن وليد دارد كه طبرانـي در  . اسناد آن، صحيح است. روايت كرده است
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  :و كلمات تشريعي هم در اين آيه آمده است
� ÏŒÎ)uρ #’n? tFö/ $# zΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î) …çµ š/ u‘ ;M≈uΚÎ=s3Î/ £ ßγ£ϑs? r' sù �   ) 124/ بقره(  
  .»ا ابراهيم را با كلماتي بياموزد و او همه را به اتمام رسانيدو هنگامي كه خد«

  خداوند رحمت را بر خويش مقرر نموده است
اي  ، گفتـه »كند كند و او اصالً به كسي ظلم نمي خدا هر چه خواهد مي«: گفته طحاوي

دارد كه خداوند، خودش را از ظلم به بنـدگان   است كه قرآن بر آن داللت دارد و بيان مي
پـس   1.باشـد  اين قول، قولي ميانه ميان دو قول قدريه و جبريـه مـي  . نزه و مبرا نموده استم

آدم، ظلم و قبيح است، از خدا ظلم و قبيح نيست آن گونه كه قدريـه و معتزلـه    آنچه از بني
گوينــد؛ چــون ايــن كــار تشــبيه خــدا بــا مخلوقــاتش و مقايســه خــدا بــا   و ماننــد آنــان مــي

ها بنـدگان نيازمنـد و زيـر سـيطره      نياز و تواناست و انسان وردگار بيو خدا پر. هاست انسان
شـود   ظلم به معناي ممتنعي و غير ممكني نيست كه زير قدرت داخـل نمـي  . خداوند هستند

محـال اسـت كـه    : گويند اينان مي. دارند گونه كه برخي از متكلمان و ديگران اظهار مي آن
  !در امر ممكن و مقدور، ظلم باشد

ر آنچه ممكن باشد، اگر خدا آن را انجام دهد، از طـرف او عـدل اسـت چـون     بلكه ه
باشد ولي خداونـد ايـن    ظلم  از غير خداوند كه به كاري امر شده يا از كاري نهي شده، مي

  :همانا آيات زير بر ضد و نقيض اين قول داللت دارند. چنين نيست
� tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# uθ èδuρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$ sƒs† $ YΗø>àß Ÿωuρ $ VϑôÒ yδ �   

  )112/ طه (  

                                                                                                                     
آن را روايت كرده، و شاهد ديگري از روايت عبداهللا بـن مسـعود دارد    3838: به شماره» المعجم الكبير«

 . آمده است 10/127، »الزوائد مجمع«آن را روايت كرده آن گونه كه در » معجم الصغيرال«كه طبراني در 

مختصر الصواعق «؛ و 142-119، صفحات »الرسائل جامع«؛ 145-18/137، »الفتاوي مجموع«: نگا -1
 .319-1/311، »المرسلة
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و هر كـس كارهـاي شايسـته بـه جـا آورد در حـالي كـه مـؤمن باشـد، نـه از سـتمي            «
  .»هراسد و نه از پايمال شدن مي

� $ tΒ ãΑ £‰ t7ãƒ ãΑ öθ s) ø9 $# £“t$ s! !$ tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈‾=sà Î/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 �   ) 29/ ق(  
  .»يير نيابد و من بر بندگان هيچ ستم نكنمنزد من تغ] وعده عذاب[سخن «
� $ tΒuρ öΝßγ≈oΨ ôϑn=sß Å3≈s9 uρ (#θ çΡ%x. ãΝèδ tÏϑÎ=≈©à9   )76/ زخرف (   � #$
  .»و ما بر آنها ستم نكرديم بلكه خودشان ستمكار بودند«
� (#ρß‰ ỳ uρuρ $ tΒ (#θ è=Ïϑtã # Z� ÅÑ%tn 3 Ÿωuρ ÞΟ Î=ôà tƒ y7•/ u‘ # Y‰ tnr& �   ) 49/ كهف(  
  .»كند يابند، و پروردگار تو به كسي ظلم نمي هاي خويش را آماده مي كردهو آنان «

� tΠöθ u‹ø9 $# 3“t“øg éB ‘≅ ä. ¤§ ø� tΡ $ yϑÎ/ ôMt6 |¡Ÿ2 4 Ÿω zΝù=àß tΠöθ u‹ø9 $# 4 āχ Î) ©! $# ßìƒÎ�|� É>$ |¡ Ïtø:$# �     
  )17/ غافر (

ي امـروز هـيچ سـتم   . شـود  آنچه انجام داده مجـازات مـي  ] موجب[امروز هر كسي به «
  .»نيست؛ و خدا در حسابرسي سريع است

يا عبادی، إنـی  «: كنـد  از پروردگار روايت مـي  صهمچنين در حديثي قدسي پيامبر
همانا من ظلـم  ! اي بندگان من«: 1»حرمت الظّلم علی نفسی، وجعلته بينکم حمرماً، فال تظاملوا

. »ه همديگر ظلم نكنيـد را بر خويشتن حرام نمودم و آن را ميان شما حرام قرار دادم، پس ب
  :اين حديث بر دو چيز داللت دارد

خداوند ظلم را بر خودش حرام نموده و چيـزي كـه ممتنـع اسـت بـه ايـن چيـز         ـ  اول
  .شود موصوف نمي

طور كـه خبـر داده    ـ خداوند خبر داده كه او ظلم را بر خودش حرام نموده همان دوم
استدالل آنان به اينكه ظلـم فقـط از   اين مطلب . كه رحمت را بر خودش مقرر نموده است

زنـد، و خداونـد چنـين نيسـت، را      كسي كه به كاري امر شده يا از كاري نهي شده سر مـي 

                                                
 .تخريج آن از پيش گذشت و اين حديثي صحيح است -1
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خداوند سبحان رحمت را بر خودش مقرر نمـوده  : شود پس به آنان گفته مي. كند باطل مي
ا حرام و ظلم را بر خودش حرام نموده است، و همانا خداوند چيزي را بر خودش واجب ي

  .نموده كه بر آن چيز قادر و تواناست نه چيزي كه بر خداوند ممتنع است
  :به عالوه، آيه

� Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† $ YΗø>àß Ÿω uρ $ Vϑ ôÒ yδ �   ) 112/ طه(  
هـاي   ظلـم آن اسـت كـه گناهـان و بـدي     : اند كه سلف صالح آن را چنين تفسير كرده

هـايش كاسـته شـود؛     نيكـي  ديگري براي كسي قـرار داده شـود و هضـم، آن اسـت كـه از     
  :فرمايد همچنان كه خداوند متعال مي

� Ÿωuρ â‘Ì“ s? ×ο u‘Î—# uρ u‘ø—Íρ 3“t� ÷zé& �   ) 15/ اسراء(  
  .»دارد هيچ باربرداري بار گناه ديگري را بر نمي«

گيـرد،   همچنين انسـان از چيـزي كـه ممتنـع و محـال اسـت و زيـر قـدرت قـرار نمـي          
پس وقتـي  . يابد لكه تنها از چيزي كه ممكن است امنيت ميترسد تا از آن امنيت يابد ب نمي

Ÿξ �خداوند با عبارت  sù ß∃$ sƒ s†  � ) شـود كـه    او را از ظلم ايمن كرده، معلوم مـي ) 112/ طه
  :همچنين آيه. ظلم براي خدا ممكن و مقدور است

� Ÿω (#θ ßϑÅÁ tGøƒ rB £“t$ s! �   ) 28/ ق(  
  .»در پيشگاه من جدال نكنيد«

  :تا آيه
� !$ tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈‾=sà Î/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 �   ) 29/ ق(  
  .»و من بر بندگان هيچ ستم نكنم«

باشد، بلكه  منظور از آن، نفي چيزي كه بر آن قادر نيست و برايش ممكن نيست، نمي
باشد و آن چيـز هـم    منظور تنها نفي چيزي است كه بر آن مقدور است و برايش ممكن مي

پس بنا به گفته اينـان، خداونـد   . هاي خود جزا داده شوند كردهاين است كه آنان به غير از 
اصالً از هيچ كاري منزه و مبرا نيست بلكه هـر كـار ممكنـي، خداونـد از انجـام آن منـزه و       
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مبرا نيست، بلكه فعل خداوند، حسن و نيكوست و فعل بد حقيقتي ندارد بلكه فعل بد براي 
  .حقيقتي ندارد خدا ممتنع و محال است و ممتنع و محال هم،

دهـد كـه خداونـد     قرآن در جاهاي متعددي بر ضد اين قول داللت دارد و نشـان مـي  
. خودش را از كاري كه در شأن او نيست و برايش سزاوار نيست، مبرا و منزه نمـوده اسـت  

پس معلوم شد كه خداوند از كار بـد و كـار عيـب و نكوهيـده، منـزه و پـاك و مبراسـت،        
بد و وصف عيب و نكوهيده، منزه و پاك و مبراست؛ مانند آيـات  طور كه از وصف  همان

  :زير
� óΟ çFö7Å¡ ys sù r& $ yϑ‾Ρ r& öΝä3≈oΨ ø) n=yz $ ZWt7tã öΝä3‾Ρ r& uρ $ uΖøŠs9 Î) Ÿω tβθ ãè y_ ö� è? �       ) 115/ مؤمنون(  
ايـم و شـما بـه نـزد مـا بازگردانـده        ايـد كـه شـما را بيهـوده آفريـده      پس آيـا پنداشـته  «

  .»شويد؟ نمي
در اين آيه، خداوند خودش را از آفرينش بيهوده مخلوقات منـزه و مبـرا نمـوده و     كه

  .و اين خودش فعل است. كسي را كه چنين پنداشته است، سرزنش نموده است
� ã≅ yè ôf uΖsù r& tÏΗÍ> ó¡çR ùQ$# tÏΒ Ì�ôf çRùQ$%x. �   ) 35/ قلم(  
  .»دهيم؟ پس آيا ما مطيعان را چون بدكاران قرار مي«
� ôΘ r& ã≅ yèøgwΥ t Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u (#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# tÏ‰ Å¡ø�ßϑ ø9 $%x. ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ôΘ r& ã≅ yèøgwΥ 

tÉ) −G ßϑø9$# Í‘$ ¤fà� ø9 $%x. �   ) 28/ ص(  
اند، همانند مفسـدان در زمـين    آيا كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده«

  .»دهيم؟ قرار ميكنيم، يا پرهيزكاران را چون فاجران  مي
اند كه خداوند ميـان ايـن    اين آيه انكاري از جانب خداست بر كساني كه جايز دانسته

  .يكي و آن يكي مساوات قرار دهد
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� ÷Πr& |=Å¡ ym t Ï% ©!$# (#θãm u� tIô_ $# ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& óΟ ßγn=yè øg ªΥ t Ï% ©!$%x. (#θãΖtΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ 

ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# [ !# uθ y™ 
1
 ôΜèδ$ u‹øt ¤Χ öΝåκèE$ yϑtΒuρ 4 u !$ y™ $ tΒ šχθßϑ ä3øt s† �     ) 21/ جاثيه(  

انـد كـه آنهـا را ماننـد كسـاني قـرار        هـا شـدند پنداشـته    آيا كساني كه مرتكب زشـتي «
دهيم كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند، حيات و مماتشان يكسـان اسـت؟ بـد     مي

  .»قضاوتي دارند
كنـد،   اني است كه پنداشته كه خداوند اين كار را مياين آيه هم انكار و سرزنش كس

و خبر دادن اين مطلب است كه اين حكمي بد و زشـت اسـت و پروردگـار از آن منـزه و     
  .مبراست

از طريـق روايـت ابـن عبـاس، عبـاده بـن صـامت و        » المستدرك«ابوداود و حاكم در 
هـل  أاهللا لو عذّب  أن«: اند كه آن حضـرت فرمـود   روايت كرده صزيدبن ثابت از پيامبر

: 2»مساواته وأرضه، لعذّم وهو غير ظامل هلم، ولو رمحهم کانت رمحته خيراً هلم مـن أعمـاهلم  
داد و  داد، قطعـاً آنهـا را عـذاب مـي     ها و زمين را عذاب مـي  همانا خداوند اگر اهل آسمان«

                                                
با رفع آمده، كه اين براساس قرائت ابوعمرو، نافع، ابن كثيـر، ابـن   » واءس«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

كساني كه آن را . اند حمزه و كسائي و حفص از عاصم آن را با نصب قرائت نموده. باشد عامر و عاصم مي
 انـد، آن را مفعـول دوم   اند، بنا به مبتدا بودن اين كلمه است و كساني كه آن را منصـوب كـرده   مرفوع كرده

 .7/361، »زادالمسير«؛ و 661، ص »حجة القراءات«: اند؛ نگا يا حال قرار داده» لنجعلهم«

؛ احمـد  77؛ ابن ماجه به شـماره  4699: قسمتي از حديث طوالني و حسن است كه ابوداود به شماره -2
ـ    از طريق روايت ابن ديلمي آن را روايت كـرده  189و  185و  183-5/182، »المسند«در  ن انـد كـه اب

چيزي از قدر در نفس من واقـع شـده، پـس در ايـن     : پيش ابي بن كعب آمدم و به او گفتم: ديلمي گويد
لـو أن اهللا  «: ابي بن كعب گفـت . زمينه حديثي را برايم نقل كن باشد كه خداوند آن را از قلب من دور كند

ـ : او گويد. و بقيه حديث را ذكر كرد »...عذب  دم، او هـم ماننـد آن را از   سپس پيش عبداهللا بن مسعود آم
؛ آجـري در  245: ؛ ابـن ابـي عاصـم بـه شـماره     1817: ابن حبان بـه شـماره  . برايم نقل كرد صپيامبر

بــه » الســنة«؛ و اللكــائي در 4940: ، بــه شــماره»المعجــم الكبيــر«؛ طبرانــي در 187، ص »الشــريعة«
 .اند آن را روايت كرده 1232و  1093: هاي شماره
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ان بهتـر از  اين كار ظلم و ستم به آنان نبود، و اگر به آنان رحم كرده، رحمـت خـدا برايشـ   
  .»باشد اعمالشان مي

خويش بدان اسـتدالل   هاين حديث از جمله داليلي است كه جبريه جهت اثبات عقيد
آنـان سـازگار نيسـت از      هاين حديث با عقيد ،اما قدريه به خاطر اصول فاسدشان. اند كرده

  .اند اين رو يا آن را تكذيب نموده و يا آن را تأويل كرده
؛ كساني كـه آن را تصـديق   1به اين حديث، اهل سنت هستندترين مردمان  خوشبخت

هـاي خـدا بـر     انـد، و قـدر نعمـت    اند و به عظمت و شـكوه خداونـد متعـال پـي بـرده      نموده
هاي خدا بر آنان يا به خاطر ناتواني و يـا   مخلوقاتش و عدم قيام مخلوقاتش به حقوق نعمت

سي كه مقدور است هـر چنـد از   از روي جهل و يا از روي كوتاهي و قصور در شكر و سپا
ها و زمين، اين است كـه از   اند؛ چون حق خداوند بر اهل آسمان برخي جهات باشد، دانسته

گـاه يـاد او    خداوند فرمانبرداري شود و از او نافرماني نشود؛ هميشه از وي ياد شـود و هـيچ  
دوسـتي   فراموش نشود؛ شكرگزاري و سپاسگزاري شود و ناسپاسي نشود؛ و نيروي حب و

اش رو به خـدا باشـد و بـه وي     و روي آوردن، توكل و خشيت، مراقبت و ترس و اميد همه
اي كه قلب مالزم محبت و ياد خـدا و بلكـه فقـط مشـغول آن باشـد و       مربوط شود به گونه

  .زبان محبوس ياد خدا باشد و اعضاي بدن وقف طاعت و عبادت خداوند باشد
ها در بخل  نفس. ورزند ها به آن بخل مي ي نفساينها مقدور است، ول هبدون شك هم

دانـد و اكثـر مطيعـان و     ورزيدن و حرص درجاتي دارند كه فقط خداوند متعال آنها را مـي 
ورزد هر چند از جهـت ديگـري آن را انجـام     فرمانبرداران، نفسشان از جهتي بدان بخل مي

اراده و خواسـت خـدا    پس كجاست كسي كه اراده و خواستي از او سر زند كه با. دهد مي
و آنچه كه خداوند دوست دارد از او سر زند، تضاد نداشته باشد؟ و چـه كسـي اسـت كـه     

ها باشد از او سر نزند؟ پـس   خالف آنچه كه برايش آفريده شده هر چند در زماني از زمان
گذاشـت، آنـان را بـا عـدل      ها و زمـين مـي   اگر خداوند سبحان عدل خود را بر اهل آسمان

  .كرد داد و به آنان هيچ ستمي نمي ذاب ميخويش ع
                                                

 .336-1/331، »صواعق المرسلةمختصر ال«: نگا -1
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اش  نهايت چيزي كه مقدور است، توبه انسان از آن و اعتـرافش بـه قصـور و كوتـاهي    
وگرنـه  . قبول توبه هم محض فضل و لطف و احسـان پروردگـار اسـت   . در اين زمينه است

مقـدر  داد، ظـالم نبـود هرچنـد     اش را به خاطر جرم و جنايتش عذاب مـي  اگر خداوند بنده
ولـي خداونـد بـه مقتضـاي فضـل و رحمـت       . شده كه انسان از گناهانش توبه كـرده اسـت  

خويش بر خود واجب كرده كه كسي را كه توبه كرده، عـذاب ندهـد و او رحمـت را بـر     
پس رحمت و عفو و بخشش پروردگار تمام مخلوقـات را در  . خويشتن فرض نموده است

رسد كه او را از آتش دوزخ نجات دهـد يـا او    بر گرفته، و عمل هيچ كسي به آن حد نمي
تـرين مردمـان بـراي پروردگـارش و برتـرين       را داخل بهشت گرداند، همچنـان كـه مطيـع   

هـا تعظـيم و بزرگداشـت پروردگـارش را      انسـان  همردمان از لحاظ عمل و كسي كه از هم
 أنـت يـا   وال«: ، قـالوا »لن ينجی أحداً منکم عملـه «: فرمايد آورد، مي بيشتر به جاي مي

هـيچ كـس، عملـش او را    «: 1»وال أنا، إالّ أن يتغمدنی اهللا برمحة منه وفضل«: اهللا؟ قال رسول
عملت تو را نجـات  ! و تو هم اي رسول خدا: صحابه عرض كردند. »دهد هرگز نجات نمي

دهد مگـر اينكـه خداونـد     آري، من هم عملم مرا نجات نمي«: فرمود صدهد؟ پيامبر نمي
  .»و لطف خويش را شامل حالم گرداندرحمت و فضل 

ابوبكر صديق از پيامبر دعـايي را درخواسـت كـرد كـه در نمـازش بـا آن دعـا كنـد،         
اللّهم إنی ظلمت نفسی ظلماً کثيراً، وال يغفرالذّنوب إالّ أنت، فاغفر : قل«: فرمـود  صپيامبر

همانـا مـن بـه    ! دگـارا پرور: بگـو «: 2»لی مغفرةً من عندک وارمحنی، إنک أنت الغفور الرحيم
بخشايد، پس از جانب خود، مرا  ام، و جز تو كسي گناهان را نمي خويشتن بسيار ظلم كرده

  .»مهرباني همورد مغفرت و آمرزش قرار داده و به من رحم كن، چرا كه تو بخشايند

                                                
 .تخريج آن گذشت -1

 3521: هـاي  ؛ ترمذي به شماره2705: ؛ مسلم به شماره7388و  6326، 834: هاي بخاري به شماره -2
، »التحفـة «گونـه كـه در    آن» الكبـري «، و در 3/53؛ نسـائي،  7و  ٤/ ١، »المسـند «؛ احمد در 3835و 
؛ و 61و  60: هـاي  ، بـه شـماره  »مسند أبـي بكـر  «مروزي در ؛ 3835: آمده؛ ابن ماجه به شماره 5/297

 .اند آن را روايت كرده 694: بغوي به شماره
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وقتي حال و اوضاع ابـوبكر صـديق، كسـي كـه پـس از پيـامبران و فرسـتادگان خـدا،         
رود؟ بلكـه ابـوبكر بـا     است اين باشد، پس راجع به ديگران چه گمـاني مـي  برترين مردمان 

معرفت پروردگار و معرفت حـق و   هاداي حق اين مقام، صديق شد؛ مقامي كه در بر دارند
اش و معرفـت تقصـير و    عظمت او و آنچه كه سزاوار اوست و معرفت حق خداوند بر بنـده 

پنـدارد كـه مخلـوق از     نابود باد كسي كه ميپس . باشد كوتاهي بنده در اداي اين حق، مي
ايـن نهايـت جهـل و    ! نياز است و مخلوق نيازي به آمرزش نـدارد  آمرزش پروردگارش بي

اگر فهم و دركت به اين . حماقت نسبت به خدا و حق خداست و پس از آن، نهايتي نيست
بيـا و   هاسـت، پـايين   ها و حقـوقي كـه بـر آن نعمـت     رسد، پس به جاي پاي نعمت حد نمي

دانـي كـه خداونـد     شكرگزاري آنها و ناسپاسي آنها را بـا هـم مقايسـه كـن، آن وقـت مـي      
داد و ايـن   داد، قطعـاً آنهـا را عـذاب مـي     هـا و زمـين را عـذاب مـي     سبحان اگر اهل آسمان

  .بود كارشان هيچ ظلم و ستمي به آنها نمي
***  

  .»وفی دعاء األحياء وصدقام منفعة لألموات«: قوله
  .»ها براي مردگان نفع و سود دارد هاي زنده دعا و صدقه«: ترجمه

  ها بهره بردن مردگان از تالش زنده

هـا   اهل سنت اتفاق نظر دارند بر اينكه مردگـان در دو چيـز از تـالش زنـده     :شرح عبارت
  :اين دو چيز عبارتند از 1.برند بهره مي

  .ستـ آنچه كه شخص مرده در زمان حيات خود، سبب آن شده ا اول
البتـه راجـع بـه رسـيدن ثـواب      . دعا و استغفار مؤمنان براي آنان، و صدقه و حج ـ دوم

نقل است كـه او   :نظر وجود دارد؛ از محمدبن حسن حج به مردگان، ميان علما اختالف
رسد و از نظر اكثر علمـاء ثـواب حجـي     معتقد بود كه ثواب نفقه و حج به شخص مرده مي

                                                
. 193-159اثر ابن قيم، صـفحات  » الروح«؛ و 366و  324، 313-24/306، »الفتاوي مجموع«: نگا -1

 .ابن قيم در اين موضوع به تفصيل سخن گفته است



  1001         هشرح عقيده طحاوي
  

و ايـن رأي،  . رسـد  انجـام گرفتـه، بـه شـخص مـرده مـي       كه به جاي شخص مرده اين حـج 
  .صحيح است

راجع به رسيدن ثواب عبـادات بـدني همچـون روزه، نمـاز، قرائـت قـرآن و ذكـر بـه         
نظر وجـود دارد؛ ابوحنيفـه و احمـد و جمهـور سـلف بـر ايـن         مردگان ميان علماء اختالف

مشهور در مذهب شـافعي  رسد، و براساس قول  باورند كه ثواب اين عبادات به مردگان مي
  .رسد و قول مالك ثواب عبادات بدني به مردگان نمي

ها اعـم از   برخي از مبتدعانِ اهل كالم بر اين باورند كه ثواب هيچ يك از اعمال زنده
قـرآن و سـنت،    هشـان بـه وسـيل    ايـن گفتـه  . رسد دعا و غير دعا به مردگان به طور قطع نمي

  :زداليل اينان عبارتند ا. مردود است
� βr& uρ }§øŠ©9 Ç≈|¡ΣM∼ Ï9 āωÎ) $ tΒ 4 të y™ �   ) 39/ نجم(  
  .»و اينكه براي انسان جز آنچه تالش كرده، نيست«
� tΠöθu‹ø9$$sù Ÿω ãΝn=ôàè? Ó§ø�tΡ $\↔ø‹x© Ÿωuρ šχ÷ρt“øgéB āωÎ) $tΒ óΟçFΖà2 tβθè=yϑ÷ès?  �     ) 54/ يس(  
  .»بينيد كرديد پاداش نمي ه ميشود و جز در برابر آنچ پس امروز بر شما ظلمي نمي«
� $ yγs9 $ tΒ ôMt6|¡ x. $ pκö� n=tãuρ $ tΒ ôMt6|¡ tFø.   )286/ بقره (   � #$
  .»هر چه نيكي كرده به سود او و هر چه بدي كرده وبال اوست«

: إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إال مـن ثـالث  «: ثابت شده كه فرمودند صاز پيامبر
ميـرد،   آدم مـي  وقتـي بنـي  «: 1»ه، أو علم ينتفع به من بعـده صدقة جارية، وولد صاحلٍ يدعو ل

فرزند صالحي كـه  ) 2صدقه جاريه، ) 1: شود مگر در سه چيز بريده مي] از اين دنيا[عملش 
در  صپيـامبر . »علمي كه پس از او، از آن سـود بـرده شـود   ) 3كند،  برايش دعاي خير مي

ن حيات خويش سـبب آن بـوده،   اين حديث خبر داده كه شخص مرده از آنچه كه در زما

                                                
؛ احمـد  6/251؛ نسـائي،  2880؛ ابوداود به شماره 1376: اره؛ ترمذي به شم1631: مسلم به شماره -1

از طريـق   370: ؛ و ابن جارود بـه شـماره  38، شماره »األدب المفرد«؛ بخاري در 2/382، »المسند«در 
 .اند روايت ابوهريره آن را روايت كرده
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برد و عملي كه شخص مرده در زمان حيات خويش، سبب آن نبـوده، از او بريـده    بهره مي
  .برد اي نمي شود و از آن بهره مي

كساني كه معتقدند كه عباداتي كه نيابت پذيرند همچـون صـدقه و حـج، ثوابشـان بـه      
نـد نمـاز و روزه و قرائـت قـرآن بـه      پذير نيستند مان رسد و ثواب عباداتي كه نيابت مرده مي

اند كه عباداتي كه در هيچ حالي نيابـت و جانشـيني را    رسد، چنين استدالل كرده مرده نمي
پذيرند مانند اسالم آورن و نماز و روزه و قرائت قرآن، ثواب و پاداش آن به فاعلشـان   نمي

سي به جـاي كسـي   طور كه در زمان حيات ك كند، همان اختصاص دارد و از او تجاوز نمي
تواند به نيابـت از ديگـري ايـن عبـادات را      دهد و كسي نمي ديگر اين عبادات را انجام نمي

روايت كرده كـه آن حضـرت    صنسائي با سند خويش از ابن عباس از پيامبر. انجام دهد
ال يصلّی أحد عن أحد، وال يصوم أحد عن أحد، ولکن يطعم عنه مکان کلّ يـومٍ  «: فرمودنـد 

گيـرد، ولـي كسـي     خواند و روزه نمـي  كسي به جاي كسي ديگر نماز نمي: 1»من حنطة مداً
  .»تواند به جاي كسي ديگر به ازاي هر روز يك مد گندم را به نيازمندان غذا دهد مي

دليل براي بهره بردن شخص مرده از غير آنچه كه خودش در زمان حيـات سـبب آن   
  .باشد يبوده، قرآن و سنت و اجماع و قياس صحيح م

  :فرمايد در قرآن، خداوند متعال مي
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مـا و آن  ! پروردگـارا : گويند آمدند، مي] و بعد از فتح مكه[و كساني كه پس از آنان «
  .»برادران ما را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز

                                                
ابن عبـاس   به طور موقوف بر 3/141، »اآلثار مشكل«؛ و طحاوي در 4/43/1، »الكبري«نسائي در  -1

» الـروح «: نگـا . سند آن صحيح است و مرفوع بودن اين حديث معلوم نشده اسـت . اند آن را روايت كرده
 .239اثر ابن قيم، ص 
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خداوند در اين آيه، آيندگان را به سبب استغفار بـراي مؤمنـان پـيش از خـود سـتوده      
اجماع امـت اسـالم بـر    . برند ها بهره مي زندهدهد كه مردگان از استغفار  اين نشان مي. است

 صدعا كردن براي شخص مرده در نماز جنازه و دعاهاي مشهوري كـه در سـنت پيـامبر   
اند و همچنين دعا براي شخص مرده پس از بـه خـاك سـپردنش،     در نماز جنازه وارد شده

از طريـق   در سنن ابوداود. دهند كه دعا براي شخص مرده نفع و سود دارد همگي نشان مي
شـد، بـر    موقعي كه از دفـن ميـت فـارغ مـي     صآمده كه پيامبر سروايت عثمان بن عفان

: 1»استغفروا ألخيکم واسألوا له التثبيت، فإنه اآلن يسأل«: فرمـود  ايستاد و مي روي قبرش مي
اكنـون از   براي برادرتان آمرزش بخواهيد و استواري و تأييد را برايش بخواهيد، چون هـم «

  .»شود مي او سؤال
همچنين دعا براي مردگان هنگام زيارت قبرهايشان دليلـي بـراي بهـره بـردن شـخص      

از طريـق روايـت بريـده بـن     » صـحيح مسـلم  «هاسـت؛ همچنـان كـه در     مرده از دعاي زنده
داد كـه موقـع    به صحابه ياد مـي  صرسول خدا: حصيب آمده كه بريده بن حصيب گويد

علکيم أهل الديار من املؤمنين واملسلمين، وإنا إن شـاء   السالم«: رفتن به سوي قبرها بگويند
سالم بر شما اي اهل اين سرزمين از مؤمنـان  «: 2»اهللا بکم الحقون، نسأل اهللا لنا ولکم العافية

از خداوند براي مـا و شـما بخشـش را    . پيونديم و ما به خواست خدا به شما مي! و مسلمانان
  .»نماييم مسألت مي

                                                
، 4/56؛ بيهقي در سـنن خـود،   129، ص »زوائدالزهد«؛ عبداهللا بن احمد در 3221: ابوداود به شماره -1

انـد،   آن را روايت كرده 1523: ؛ و بغوي به شماره212و  211: هاي ، به شماره»إثبات عذاب القبر«و در 
و حـافظ ابـن حجـر عسـقالني در أمـالي خـود آن را حسـن        » األذكار«نووي در . و سند آن قوي است

 . آن را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد كرده است 1/370، »المستدرك«اند، و حاكم در  دانسته

 .تخريج آن قبالً آورده شد -2
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: پرسـيد  صروايـت اسـت كـه او از پيـامبر     كاز عايشـه » مسلم صحيح«همچنين در 
: قـولی «: فرمـود  ص؟ پيـامبر 1نمايد، چه بگويد ها طلب آمرزش مي موقعي كه براي مرده

السالم علی أهل الديار من املؤمنين واملسلمين، ويرحم اهللا املستقدمين منا واملستأخرين، وإنا إن 
خداونـد بـه   ! اهل اين سرزمين از مؤمنان و مسـلمانان  سالم بر: بگو«: 2»شاء اهللا بکم الحقون

  .»پيونديم و ما به خواست خدا به شما مي! گذشتگان و آيندگان ما رحم كند
روايت است كـه   ساز عايشه» صحيحين«راجع به رسيدن ثواب صدقه به مردگان، در 

 مادرم خودش پيچ خـورد و ! اي رسول خدا: آمد و گفت صمردي پيش پيامبر: او گفت
آيـا اگـر بـه جـاي مـادرم      . داد زد، صـدقه مـي   مرد و وصيت نكرد، به گمانم اگر حرف مي

  3.»بله«: فرمود صصدقه بدهم، برايش اجري دارد؟ پيامبر
روايت اسـت كـه مـادر سـعدبن عبـاده در       ساز عبداهللا بن عباس» صحيح بخاري«در 

مـادرم  ! ول خـدا اي رس: آمده و گفت صغياب او وفات يافت، سعدبن عباده پيش پيامبر
 صرسـاند؟ پيـامبر   در غياب من وفات يافت، آيا اگر به جايش صدقه بدهم به او نفـع مـي  

اي بـه   گيرم كـه آن بـاغ صـدقه    پس من تو را به گواه مي: سعدبن عباده گفت. »بله«: فرمود
  .اند هاي اين در سنت فراوان نمونه 4.جاي مادرم باشد

                                                
در  974: اين حديث بـه شـماره  . »چه بگويم؟! اي رسول خدا: گفتم«: آمده است» صحيح مسلم«در  -1

 .صحيح مسلم آمده است

 .تخريج آن گذشت -2

؛ 6/250؛ نسـائي،  1254، ص 3، ج 1004: ؛ مسلم به شـماره 2760و  1388: هاي بخاري به شماره -3
آن را  4/62؛ و بيهقـي،  1690: به شماره؛ بغوي 2/760، »الموطأ«؛ مالك در 7/27: ابن ماجه به شماره

زنـي پـيش   «: آن را روايت كرده و در اين روايت آمـده كـه   2881: ابوداود نيز به شماره. اند روايت كرده
ا ين مردي كه در حديث فوق از آن نام برده نشده، سعدبن عباده است همان طـور  . »...آمد و  صپيامبر

 .5/389، »الباري فتح«: نگا كه در حديث بعدي نام او ذكر شده است و

؛ 669: ؛ ترمـذي بـه شـماره   2882: ؛ ابوداود به شماره2870و  2762، 2756: هاي بخاري به شماره -4
: هاي ، به شماره»المجم الكبير«؛ و طبراني در 370و  1/333، »المسند«؛ احمد در 253-6/252نسائي، 
، »الموطـأ «انـد، مالـك در    روايـت كـرده   از دو طريق از عكرمه از ابن عبـاس آن را  11631و  11630
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روايـت اسـت كـه     كاز عايشـه » صـحيحين «راجع به رسيدن ثواب روزه به مرده، در 
هر كس بميرد در حـالي  «: 1»من مات وعليه صيام صام عنه وليه«: فرمودند صرسول خدا

در ايــن خصــوص . »اي بــر گــردنش باشــد، نزديكــانش بــه جــايش روزه بگيرنــد كــه روزه
  .وجود دارند» الصحيح«احاديث ديگري در 

ان به جاي شخص مرده است و قائل بـه روزه  امام ابوحنيفه قائل به غذا دادن به نيازمند
سـخن در ايـن بـاره در    . گرفتن به جاي او نيست به خاطر روايت ابن عباس كـه ذكـر شـد   

  .هاي فقهي معروف است كتاب
روايـت   ساز ابـن عبـاس  » صـحيح بخـاري  «ها، در  راجع به رسيدن ثواب حج به مرده

ادرم نذر كرد كـه حـج را بـه    م: آمد و گفت صجهينه پيش پيامبر هاست كه زني از طايف
جاي آورد، اما حج نكرد تـا اينكـه وفـات يافـت، آيـا بـه جـايش حـج را بـه جـاي آورم؟           

حجی عنها، أرأيت لوکان علی أمـک ديـن، أکنـت قاضـيته؟     ] نعم[«: فرمود صپيامبر
 آيا اگـر مـادرت بـدهكار   . به جايش حج را به جاي آور] بله: [2»اقضوااهللا، فاهللا أحق بالوفاء

كردي؟ حق خدا را ادا كـن، چـون خـدا نسـبت بـه اداي       اش را پرداخت مي بود، بدهي مي
  .هاي اين قضيه در سنت زيادند نمونه. »تر و سزاوارتر است حق، مستحق

                                                                                                                     
و  6/253؛ نسـائي،  1638: ؛ مسـلم بـه شـماره   6959و  6698، 2761: هـاي  ؛ بخاري به شماره2/472
از چنـدين   2132: ؛ و ابن ماجه به شـماره 1546؛ ترمذي به شماره 3307: ؛ ابوداود به شماره7/20-21

انـد كـه ابـن عبـاس      عود، از ابن عباس روايت كـرده طريق از زهري، از عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مس
مادرم فوت كرده و نذري بر گـردنش هسـت   : استفتا نمود و گفت صسعد بن عباده از رسول خدا: گفت

 .»آن نذر را به جايش ادا كن«: »اقضه عنها«: فرمود صو آن را ادا نكرده است، رسول خدا

، »المسـند «؛ احمـد در  2400: ابوداود بـه شـماره  ؛ 1147: ؛ مسلم به شماره1952: بخاري به شماره -1
، »اآلثـار  مشـكل «آمـده؛ طحـاوي در    12/21، »التحفـه «گونـه كـه در    ، آن»الكبري«؛ نسائي در 6/69
 .اند آن را روايت كرده 4/255؛ و بيهقي، 1773: ؛ بغوي به شماره3/140-141

؛ طيالسي 5/116؛ نسائي، 1/279، »المسند«؛ احمد در 7315، 6699، 1852: هاي بخاري به شماره -2
آن  4/255؛ و بيهقـي،  12444و  12443: هـاي  ، به شماره»المعجم الكبير«؛ طبراني در 2621: به شماره

 .اند را روايت كرده
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اند بر اينكه دادن قرض شخص مرده، بـدهي را از عهـدة او    مسلمانان اجماع كرده

حـديث  . تركه شخص مرده باشد كند هرچند از جانب فردي بيگانه و از غير ساقط مي

اي شد، وقتـي   ابوقتاده بر آن داللت دارد، آنجا كه ضامن دو دينار به جاي شخص مرده

اكنـون  « 1:»اآلن بردت عليـه جلدتـه  «: فرمود صآن دو دينار را پرداخت نمود، پيامبر

  .»پوست او را خنك كردي

ست، چون ثـواب حـق   اينها براساس قواعد شرع منطبق هستند و اين همان قياس ا ههم
كاري است، وقتي عامل ايـن ثـواب را بـه بـرادر مسـلمانش بخشـيد، از ايـن         هعامل و كنند

طور كه در زمان حيات شخص مرده، از بخشيدن مال به او منع  شود، همان بخشش منع نمي
  .شود شود و پس از وفاتش از بري نمودن او منع نمي نمي

اين مطلب را گوشـزد نمـوده كـه ثـواب      شارع با رسيدن ثواب روزه به شخص مرده،
بـا ايـن توضـيح كـه روزه     . رسـد  قرائت قرآن و ديگر عبادات بدني به شخص مرده نيز مـي 

و شارع به رسيدن ثواب روزه به . هاي روزه با نيت كننده عبارت است از خودداري از باطل
                                                

؛ و 6/75؛ بيهقـي،  1673: ؛ طيالسي به شماره3/330، »المسند«قسمتي از حديثي است كه احمد در  -1
: انـد كـه جـابربن عبـداهللا گويـد      ت جابربن عبداهللا آن را روايت كردهاز طريق رواي 1334: بزار به شماره

مردي از ما وفات يافت و او را غسل داديم و كفن را به او پوشانيديم و بـر آن حنـوط پاشـيديم و آن را    
به ما اعالم كرد كه بر او نماز جنازه بخوانيم و چنـد گـام    صرسول خدا. گذاشتيم صجلو رسول خدا

بلـه،  : گفتنـد » اي بر رفيقتان باشـد؟  شايد بدهي«: »لعل علي صاحبكم ديناً؟«: سپس فرمودهمراه ما آمد، 
آنگـاه مـردي از مـا كـه بـه او      . آن حضرت ايستاد و ديگر ما را همراهـي نكـرد  . دو دينار بدهكار است

 صبرپيام. آن دو دينار بر گردن من باشد و من ضامن آن هستم! اي رسول خدا: گفتند، گفت ابوقتاده مي
آن دو دينار بر عهده تـو و در مـال تـو باشـد و     «: »هما عليك، وفي مالك، والميت منها بريء«: فرمود

 صآنگاه رسول خدا. بر او نماز جنازه خواند صپس پيامبر. بله: ابوقتاده گفت. »مرده از آن بري باشد
تـا اينكـه در آخـرين    » شـد؟  دو دينار چه«: »ما فعل الديناران؟«: فرمود ديد، مي هر وقت ابوقتاده را مي
اآلن «: فرمود صپيامبر. »آنها را به صاحب حق پرداخت كردم! اي رسول خدا«: يادآوري ابوقتاده گفت

، »المسـتدرك «سند آن حسن اسـت، و حـاكم در   . »اكنون پوست او را خنك كردي«: »بردت عليه جلده
آن را آورده  3/39، »المجمـع «مي در هيث. آن را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد كرده است 2/58

 .و آن را به احمد و بزار نسبت داده و اسناد آن را حسن دانسته است
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بايـد  شخص مرده تصريح كرده، پس راجع به قرائت قرآن كه عمل و نيت اسـت، چگونـه   
  باشد؟

&βr � معناي آيه uρ }§øŠ©9 Ç≈|¡ΣM∼ Ï9 āωÎ) $ tΒ 4 të y™ �:  
  : در پاسخ به استداللي كه به آيه

� βr& uρ }§øŠ©9 Ç≈|¡ΣM∼ Ï9 āωÎ) $ tΒ 4 të y™  �   ) 39/ نجم(  
  :ترينشان دو جواب زير است كه صحيح 1اند هايي را به آن داده اند، علما جواب كرده
اش دوسـتاني را بـه دسـت     تـالش خـود و نيـك رفتـاري    انسان به سبب سـعي و   :اول

كنــد و كارهـاي خيــري را انجــام   آورد و ازدواج مـي  آورد و فرزنــداني را بـه دنيــا مــي  مـي 
نمايند و برايش دعـاي   ورزد، در نتيجه ديگران به او ترحم مي دهد و به مردم محبت مي مي

پس اين اثر سـعي و تـالش   . ندنماي كنند و ثواب طاعات و عبادات را به او هديه مي خير مي
تـرين   بلكه داخل شدن مسلمان همراه ساير مسلمانان در چارچوب اسالم از بـزرگ . اوست

اسباب در رسيدنِ نفع هر يك از مسلمانان به رفيقش چـه در زمـان حيـاتش و چـه پـس از      
  .باشد، و دعاي مسلمانان براي همديگر سودمند است مرگش مي

                                                
اند، و ابن قيم ضعف آنها را تبيـين نمـوده و دو جـوابي كـه      آمده 169، ص »الروح«ها در كتاب  اين جواب - 1

  .داد كرد و آن را ترجيح مي اختيار ميشيخ ما اين طريقه را : شارح در اينجا ذكر نموده، ترجيح داده و گويد
هـاي متعـددي ارائـه     علما راجع به ايـن آيـه جـواب   : آمده است 24/312، »مجموع التفاوي«در كتاب 

بعضـي معتقدنـد كـه ايـن آيـا      . اين آيه مربوط به شريعت پيش از ماسـت : گويند اي مي مثالً عده: اند كرده
اين آيه شامل تالش بـه طـور   : گويند بعضي مي. اشدب عده ديگري بر آنند كه منسوخ مي. مخصوص است

شود، و ايمان جزو تالش فرد است كه سبب رسيدن نفع تالش ديگـران بـه    مستقيم و به صورت سبب مي
ها نيازي نيست، چون ظاهر آيه حـق اسـت و بقيـه نصـوص      ر واقع به هيچ يك از اين پاسخ. شود او مي

≈βr&uρ }§øŠ©9 Ç �: مخالف آن نيست، چون خداوند فرموده اسـت  |¡Σ M∼Ï9 āω Î) $ tΒ 4 të y™  � )  و ايـن  ) 39/ نجـم
حق است، چون انسان تنها استحقاق تالش خود را دارد و تنها تالش خود است كه انسان مالك آن است 

و تـالش  . هايي است كه به دست آورده اسـت  و استحقاق آن را دارد، همچنان كه انسان تنها مالك كسب
لك آن ديگري است و م لك اين فردي كه آن تالش را ننمـوده، نيسـت ولـي ايـن     ديگري حق است و م

 .برد طور كه فرد از كسب ديگري بهره مي شود كه انسان از تالش ديگران بهره ببرد همان مانع آن نمي
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ايمان را سببي براي بهـره بـردن مـؤمن از دعـا و سـعي و       خداوند متعال: توضيح اينكه
پس وقتي كسي ايمان آورد، در سببي كه نفـع دعـا   . تالش برادران مؤمنش قرار داده است

  .رساند، تالش نموده است داران را به او مي و تالش ديگر ايمان
 تر از جواب اول است ـ اين است كـه قـرآن بهـره بـردن فـرد از تـالش        كه قوي :دوم

ميـان ايـن   . ديگري را نفي نكرده، بلكه تنها ملكيت غيرتالش خود را از او نفي كرده است
 هپس خداوند متعـال در آيـ  . دو چيز، فرق و تفاوتي وجود دارد كه بر كسي پوشيده نيست

مــذكور خبــر داده كــه انســان فقــط مالــك تــالش خــود اســت و تــالش ديگــري ملــك    
بخشـد و اگـر خواسـت آن را بـراي      ديگـري مـي  كننده است، اگر خواست آن را به  تالش

  .گذارد خود باقي مي
  :فرموده خداوند سبحان

� āω r& â‘Ì“ s? ×οu‘Î—# uρ u‘ø—Íρ 3“t� ÷zé& ∩⊂∇∪ β r& uρ }§ øŠ©9 Ç≈|¡ΣM∼ Ï9 āω Î) $ tΒ 4 të y™ �  ) 39-38/ نجم(  
دارد و اينكه بـراي  انسـان جـز آنچـه تـالش       كه هيچ كس بار گناه ديگري را بر نمي«

  .»ه، نيستكرد
  :محكمي هستند كه اقتضاي عدل پروردگار را دارند هدو آي

شـود و بـه    آيه اول، اقتضاي آن را دارد كه كسي به خاطر گناه ديگري مجازات نمـي 
  .كنند گونه كه پادشاهان دنيا اين كار را مي شود آن خاطر گناه ديگري بازخواست نمي

شـود تـا اينكـه     عمل خود رستگار نمي و آيه دوم، اقتضاي آن را دارد كه انسان جز با
عمل پدران و گذشتگان و اساتيدش كه اصـحاب اميـد كـاذب     هاميدش از نجاتش به وسيل

برد مگـر   طور نفرموده كه انسان بهره نمي و خداوند سبحان اين. بر آن هستند، را قطع نمايد
  .از آنچه كه تالش كرده است

  : همچنين آيه
� $ yγs9 $ tΒ ôMt6|¡ x. �   )286/ ره بق(  
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  :و آيه
� ωu  šχ÷ρt“øgéB āωÎ) $tΒ óΟçFΖà2 tβθè=yϑ÷ès? �   ) 54/ يس(  

  .چنين هستند
باتوجه به اينكه سياق اين آيـه بـر ايـن داللـت دارد كـه آنچـه نفـي شـده، عقوبـت و          

  :مجازات انسان به خاطر عمل غير خود است؛ چون خداوند متعال فرموده است
� tΠöθu‹ø9$$sù Ÿω ãΝn=ôàè? Ó§ø�tΡ $\↔ø‹x© Ÿωuρ šχ÷ρt“øgéB āωÎ) $tΒ óΟçFΖà2 tβθè=yϑ÷ès? �     ) 54/ يس(  
  .»بينيد كرديد پاداش نمي رود و جز در برابر آنچه مي امروز بر هيچ كس ستمي نمي«

بايد گفت كه اين  1»...إذا مات ابن آدم انقطع عمله «: راجع به استداللشان به حديث
شـود، و تنهـا از    نفرموده كه بهره بردن انسان قطع مي صبراستدالل ساقط است، چون پيام

  .قطع شدن عمل انسان خبر داده است
عمل ديگري براي عاملش است؛ اگـر آن را بـه او ببخشـد، ثـواب عمـلِ عامـل بـه او        

اين همانند قرضي است كه انسان به جاي ديگري پرداخـت  . رسد نه ثواب عملِ خود او مي
شود امـا مـالي كـه در عـوض بـدهي داده       بدهكار بري مي همكند، كه در اين صورت ذ مي

  .شده، از آنِ او نيست
روزه  صاما راجع به فرق قائل شدن ميان عبادات بدني و مالي بايد گفت كـه پيـامبر  

طـور كـه گفتـه شـد بـا وجـودي كـه روزه از         گرفتن به جاي مرده را تشـريع نمـوده همـان   
در عيـد  : آمده كه او گويد سدر روايت جابر همچنين. پذير نيست عباداتي است كه نيابت

وقتي آن حضـرت نمـازش را بـه پايـان بـرد،      . نماز خواندم صقربان پشت سر رسول خدا
اهللا، واهللا اکرب، اللهم عنـی   بسم«: آن را ذبح نمـود و فرمـود   صقوچي آورده شد و پيامبر

چ از طـرف مـن و از طـرف    ايـن قـو  ! به نام خدا، اهللا اكبر، خـدايا «: »وعمن مل يضح من أمتی

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1
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احمـد و ابـوداود و ترمـذي آن را    . »شود اند، قرباني مي كساني از امت من كه قرباني نكرده
  1.اند روايت كرده

: در يكـي از ايـن دو حـديث فرمـود     صهمچنين در حديث دو قوچ آمده كه پيامبر
و در حـديث ديگـر   » اين قوچ، قرباني تمـام امـتم باشـد   ! خدايا«: »اللهم هذا عن أمتی مجيعاً«

خدا ايـن قـوچ، قربـاني محمـد و خانـدان محمـد       «: »اللهم هذا عن حممد وآل حممد«: فرمود
 صقربت در قرباني، ريختن خون اسـت و پيـامبر  2.احمد آن را روايت كرده است. »باشد

  .آن را براي غير خود قرار داد

                                                
آن را  1521: اره؛ و ترمـذي بـه شـم   2810: ؛ ابوداود به شـماره 362و  3/356، »المسند«احمد در  -1

و  9/264؛ و بيهقـي،  4/285؛ دارقطني، 178-4/177، »شرح معاني اآلثار«طحاوي در . اند روايت كرده
و از مـردي  : انـد  طحاوي و بيهقي افزوده(از طريق عمرو برده آزاد شده مطلب، از مطلب بن عبداهللا،  287

انـد، و حـاكم در    راويـان آن ثقـه  . نـد ا ، از جـابر بـن عبـداهللا آن را روايـت كـرده     )از طايفه بنـي سـلمه  
اين روايت آن گونه است . آن را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد كرده است 4/399، »المستدرك«

اند، چون مطلب در روايت طحاوي و حاكم به نقل حديث تصـريح كـرده، بنـابراين     كه حاكم و ذهبي گفته
؛ 2795: يگري مانند آن را دارد كه ابوداود بـه شـماره  اين روايت طريق د. شود شبهه تدليس او منتفي مي

سـند  . اند آن را روايت كرده 287و  9/285؛ و بيهقي، 4/177؛ طحاوي، 76-2/75دارمي در سنن خود، 
اين روايت طريق سـومي هـم   . آن را صحيح دانسته است 2899: آن، حسن است و ابن خزيمه به شماره

سند اين روايت نيز حسن است . اند اوي و بيهقي آن را روايت كرده؛ طح1792: دارد كه ابويعلي به شماره
 . اظهار داشته است 4/22، »الزوائد مجمع«گونه كه هيثمي در  آن

از طريـق   268و  260-9/259؛ و بيهقي، 1208؛ بزار به شماره 392-6/391احمد در مسند خود،  -2
حمدبن عقيل، از علي بن حسين، از ابورافع بـرده  ابوعامر عقدي، از زهير بن محمد عنبري، از عبداهللا بن م

وقتي قرباني كرد، دو تا قوچ چـاق و   صاند كه رسول خدا آن را روايت كرده صآزاد شده رسول خدا
پس وقتي نماز عيد خواند و براي مـردم خطبـه خوانـد، يكـي از آن دو قـوچ      . شاخدار و كبود را خريد

: فرمـود  بود، آنگاه خودش آن را ذبح كـرد سـپس مـي    آورده شد و آن حضرت در مصالي خود ايستاده
ايـن قـوچ، قربـاني    ! خدايا«: »اللهم إنّ هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبالغ«

اند و به ابـالغ پيـام ديـن از جانـب مـن       تمامي امت من از كساني كه به توحيد و يگانگي تو گواهي داده
نمـود و   شـد و پيـامبر خـودش آن را ذبـح مـي      سپس قوچ ديگري آورده مـي . »باشد اند، مي گواهي داده
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. اي اسـت  ههمچنين حج، عبادتي بدني است و مال ركني در حج نيسـت و تنهـا وسـيل   
بيني كه يك فرد اهل مكه در صورتي كه توانايي رفتن بـه عرفـات داشـته باشـد،      مگر نمي

اين رأي كه حـج تركيـب شـده از    . حج بر او واجب است بدون آنكه مال شرط شده باشد
طور كـه جمـاعتي    باشد، همان بدن و مال نيست بلكه فقط عبادت بدني است، قول اظهر مي

  .اند نيفه بدان تصريح نمودهاز اصحاب متأخر ابوح
مسـلمانان آن را   ههاي كفايه بنگر، كه چگونه برخي از مسلمانان به جـاي بقيـ   به فرض

  .كنند ادا مي
ها، هديه نمودن ثـواب اسـت و    و چون رسيدن ثواب عبادات و اعمال زندگان به مرده

نشـين او  تـوان كسـي را جا   از باب نيابت و جانشيني نيست؛ همچنان كه اجيـر خـاص، نمـي   
  .تواند مزد خويش را به هر كه بخواهد، بدهد كرد اما او مي

  دستمزد دادن به كسي جهت تالوت قرآن و هديه نمودن آن به مرده
دستمزد دادن به كسي تا قرآن بخواند و آن را به مرده هديه نمايـد، ايـن كـاري اسـت كـه      

وايان ديـن بـدان امـر    اند و هـيچ يـك از ائمـه و پيشـ     هيچ يك از سلف صالح آن را نكرده
دستمزد دادن به كسي جهت خود تالوت قـرآن  . اند اند و در آن رخصت قائل نبوده ننموده

بدون هيچ اختالفي ميان علما، جايز نيست، علما تنها در جواز دستمزد دادن به كسي بـراي  
لـي  ثواب هيچ عم. نظر دارند رسد، اختالف تعليم و مانند آن كه نفع و سودي به ديگران مي

رسد مگر آنكه آن عمل فقط براي خدا باشد، و دستمزد دادن به كسي جهـت   به مرده نمي
هـايي   تالوت قرآن، عبادتي خالص براي خـدا نيسـت در نتيجـه ثـواب آن از جملـه ثـواب      

او شخصي را به : نيست كه به مردگان هديه داده شود به همين خاطر كسي نگفته است كه
اما هرگـاه  . كند و نماز بخواند و ثواب آن را به مرده هديه مي گيرد تا روزه بگيرد كرايه مي

                                                                                                                     
آنگـاه همـه   . »اين قوچ، قرباني محمد و خاندان محمـد باشـد  «: »هذا عن محمد وآل محمـد «: فرمود مي

سـند  . خوردند اش از آن گوشت مي داد و خودش و خانواده گوشت آن دو قوچ را به فقرا و مستمندان مي
، »شرح معاني اآلثار«گفته است و طحاوي در  4/22، »المجمع«ر كه هيثمي در طو آن حسن است، همان

 .اند از طريق علي بن معبد، از عبيداهللا بن عمر، از عبداهللا بن محمد بن عقيل آن را روايت كرده 4/177
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گيرد پولي براي اين كـار   دهد و قرآن را ياد مي خواند و آن را ياد مي به كسي كه قرآن مي
به عنوان كمك به اهل قرآن داده شود، اين كار از جنس صدقه به جاي مرده اسـت و ايـن   

  .باشد عمل جايز مي
اگر كسي وصيت كند به اينكه چيزي از مـالش بـه   «: آمده است »1االختيار«در كتاب 

خوانده داده شود، اين وصيت باطل است، چـون ايـن كـار     كسي كه بر سر قبرش قرآن مي
  .»باشد جزو اجرت و مزد دادن به كسي جهت تالوت قرآن بر سر قبر مي

ر اگـر كسـي مـالي را وقـف كسـي كنـد در كنـا       : گويـد  مي» القنية«در كتاب 2زاهدي
  . خواند، اين وقف باطل است قبرش قرآن مي

  
  

                                                
يكي از چهار كتاب معتمـد در نـزد علمـاي متـأخر     » المختار«اين كتاب شرح كتاب . 5/84اختيار،  -1

اثر ابوالفضل مجدالدين عبداهللا بـن محمـود بـن مـودود     ) المختار واالختيار(هر دو كتاب . باشد مي حنفي
را در عنفوان جواني نوشته كه » المختار«او كتاب . هجري است 683موصلي حنفي مذهب، متوفاي سال 
نوان مرجع و منبعـي  ها رسيد و در فتوا به ع اين كتاب به دست طلبه. اقوال امام ابوحنيفه در آن آمده است

نام نهاد كـه  » االختيار«بعداً ابوالفضل مجدالدين شرحي براي اين كتاب تأليف كرد و آن را . براي آنان شد
هاي مسائل و معاني آن اشاره كرده و فروعي كه مورد نياز بود در آن آورده است و  در اين كتاب به علت

نج جلد نازك در مصر به چاپ رسيده و شيخ محمـود  اين كتاب در پ. شود در نقل عبارات بر آن تكيه مي
 .106، ص »الفوائد البهية«: ابودقيقه بر آن حاشيه نوشته است؛ نگا

الدين زاهدي غزميني ـ منسـوب بـه غـزمين از شـهرهاي       او مختاربن محمودبن محمد ابوالرجاء نجم -2
بزرگ و فقهـاي برجسـته و    او از امان. باشد هجري مي 658خوارزم است ـ حنفي مذهب، متوفاي سال  

وي در مسائل اختالفي و مذهب دستي توانا داشت و در كالم و مناظره خيلي مـاهر  . دانشمندي كامل بود
اثـر اسـتادش،   » منيـة الفقهـاء  «آورده كه وي اين كتاب را از كتاب » القنية«زاهدي در ابتداي كتاب . بود

اين كتـاب  . نام نهاده است» قنية المنية لتتميم البغية«فخرالدين بديع بن ابي منصور حنفي برگرفته و آن را 
» رد المحتـار علـي الـدرالمختار   «ابن عابدين شامي در حاشيه خود به نـام  . هرگز به چاپ نرسيده است

، صـفحات  »الفوائد البهيـة «؛ و 1886و  1357، صفحات »الظنون كشف«: بسيار از ا و نقل كرده است؛ نگا
 .213-212و  54



  1013         هشرح عقيده طحاوي
  

  قرائت قرآن و هديه ثواب آن به مرده بدون مزد
رسـد   قرائت قرآن و هديه آن به مرده به طور رايگان و بدون مزد، ثـواب آن بـه مـرده مـي    

  .رسد طور كه ثواب روزه و حج به او مي همان
هم آنـان   صود و پيامبراين كار در ميان سلف صالح عرف و رسم نب: اگر گفته شود

  .را بدين كار راهنمايي نكرده است
كننده به رسيدن ثواب حج و روزه و دعا بـه مـرده    اگر سؤال: شود در جواب گفته مي

ميان اين كار و ميان رسيدن ثواب قرائت قرآن : شود كند، به او گفته مي اعتراف و اقرار مي
اند دليلي بـر نرسـيدن ثـواب آن     كردهبه مرده چه فرقي هست؟ اينكه سلف صالح اين كار ن

  اين نفي عام از كجا براي ما آمده است؟. به مرده نيست
براي آنان اظهار داشته كه ثواب روزه و حج و صدقه  صرسول خدا: اگر گفته شود

رسـد، بـه او    رسد اما براي آنان اظهار نداشته كه ثواب قرائت قرآن به مـرده مـي   به مرده مي
خودش ابتدا اين امر را برايشان نگفتـه بلكـه در جـواب سؤالشـان      صرپيامب: شود گفته مي

اين يكي راجع بـه حـج   . رسد اينها را فرموده و اظهار داشته كه ثواب اين اعمال به مرده مي
ايـن كـار را بـه او     ههم اجـاز  صسؤال كرد و پيامبر صاش از پيامبر كردن به جاي مرده

هـم   صمرده از آن حضرت سؤال كرد و پيامبرروزه گرفتن به جاي  هآن يكي دربار. داد
و ميان رسيدن ثـواب روزه  . اين عمل را به او داد و غير از اينها را از صحابه منع نكرد هاجاز

هاي روزه است ـ به مـرده و ميـان رسـيدن ثـواب       كننده ـ كه فقط نيت و خودداري از باطل
  قرائت قرآن به مرده چه فرقي وجود دارد؟

  گوييد؟ چه مي صثواب قرآن به رسول خدا هاجع به هدير: اگر گفته شود
برخي از علماي متأخر اين كار را مسـتحب دانسـته و برخـي    : شود در جواب گفته مي

مثـل   صكردند و زيرا پيـامبر  اند؛ زيرا صحابه اين كار را نمي آن را بدعت به شمار آورده
آن كـه چيـزي از اجـر و     كند، دارد بدون اجر و پاداش هر يك از امتش كه كار خيري مي

بود كه امتش را به هر خيري هـدايت و   صكار كاسته شود؛ چون اين پيامبر هپاداش كنند
  .راهنمايي نمود
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برد با ايـن اعتبـار كـه     مرده از قرائت قرآن در كنار قبرش بهره مي: گويد كسي كه مي
بـه صـحت    شنود، بايد گفت كه اين قـول از هـيچ يـك از امامـان مشـهور      كالم خدا را مي

، اما بهره بردن مـرده  1شنود، هيچ شكي نيست در اينكه مرده كالم خدا را مي. نرسيده است
به اعتبار شنيدن كالم خدا، اين درست نيست، چون ثواب گوش فرا دادن به قرآن مشروط 
به حيات است، چون اين عملي اختياري اسـت و ايـن عمـل اختيـاري بـا مـرگ وي تمـام        

شود به خاطر اينكه اوامـر و نـواهي خـدا را     بيند و دردمند مي زيان ميشود بلكه چه بسا  مي
  .در زندگي پياده نكرده يا بدين خاطر كه عمل خير را زياد انجام نداده است

  اختالف نظر علما راجع به حكم قرائت قرآن در كنار قبرها
وه اسـت، يـا   علماي اسالمي راجع به قرائت قرآن در كنار قبرها سه نظر دارند كه آيـا مكـر  

پرواي ندارد، و يا هنگام به خاك سپرن مرده اشكالي نـدارد و پـس از دفـن مـرده مكـروه      
  .است؟

كساني كه قائل به مكـروه بـودن آن هسـتند همچـون ابوحنيفـه و مالـك و احمـد در        
چون اين عملي تازه و نـو در ديـن اسـت و در سـنت وارد     : گويند روايتي، در علت آن مي

شبيه نماز است و نماز خوانـدن هـم در كنـار قبرهـا مـورد نهـي قـرار         نشده است، و قرائت
  .گرفته، پس قرائت نيز ممنوع است

                                                
، به طور مطلق چنين نيست، چون خداونـد  »شنود، شكي نيست در اينكه مرده كالم خدا را مي«: گفته -1

$! �: ها را با اين آيات نفي كرده است سبحان شنيدن مرده tΒ uρ |MΡr& 8ìÏϑó¡ ßϑÎ/ ̈Β ’ Îû Í‘θ ç7 à)ø9 ): 22/ فاطر ( � #$

¡y7̈ΡÎ) Ÿω ßìÏϑó �. »تو كساني را كه در گورهايند شنوا نتواني كرد« è@ 4’tA öθ yϑø9 تـواني   تو نمي«): 80/ نمل ( � #$
و تنها مواردي از اين استثنا . و آيات و احاديث ديگري در معناي آن آمده است» ...مردگان را شنوا كني 

شده كه در احاديث صحيح آمده است و آن موارد هم، شنيدن سؤال منكر و نكير و شـنيدن صـداي پـاي    
شدگان جنگ بدر و ماننـد آنهـا كـه     از جانب كشته صن كالم پيامبركنندگان از جانب مرده و شنيد تشيع

باشد و غير از اينها، اصل بر عدم شنيدن قرآن و غيـر قـرآن از جانـب     در احاديث صحيح نبوي آمده، مي
 .مردگان است
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گويند قرائت قرآن در كنار قبرها اشكالي ندارد، مانند محمـدبن حسـن    كساني كه مي
. انـد  نقـل شـده اسـتدالل كـرده     س، به روايتي كه از ابـن عمـر  1و احمدبن حنبل در روايتي

ر است كه ابن عمر وصيت نمود كه هنگام بـه خـاك سـپردن وي بـر سـر      روايت بدين قرا
همچنين قرائت سـوره بقـره   . بقره و آيات آخر آن خوانده شود هقبرش آيات آغازين سور

  .بر سر قبرها از برخي از مهاجرين نقل شده است

                                                
: مبشـر بـن اسـماعيل بـراي مـا نقـل كـرد و گفـت        : گويـد  2/415يحيي بن معين در تاريخ خـود،   -1

هرگاه مردم، ! پسرم: پدرم به من گفت: الء بن لجالج از پدرش برايم نقل كرد كه او گفتعبدالرحمن بن ع
آنگاه خاك بر روي مـن بريـز و در كنـار    . صبه نام خدا و بر سنت رسول خدا: مرا در قبر بگذار و بگو

  .تگف سرم، آيات اول و آخر سوره بقره را بخوان، چون من از عبداهللا بن عمر شنيدم كه اين را مي
عبدالرحمن بـن عـالء هـم    . اند مبشربن اسماعيل ثقه است، و احمد و ابن معين و ابن سعد او را ثقه دانسته

. شرح حال او را آورده و راجع به جرح و تعديل وي چيزي نگفتـه اسـت   5/336، »التاريخ«بخاري در 
  .يت نموده استذكر كرده، و ترمذي يك حديث را از او روا 7/60، »الثقات«ابن حبان او را در 

 6/360، »الجرح و التعديل«؛ و 508-6/507، »التاريخ الكبير«پدرش، عالءبن لجالج، شرح حالش در 
  .اند او را ثقه دانسته» التقريب«؛ و حافظ در 343؛ و عجلي، ص 5/245آمده و ابن حبان، 

ن معين بـا ايـن اسـناد    ، از طريق عباس دوري، از يحيي ب»القراءة عند القبور«، مبحث »الجامع«خالل در 
آيا راجع به قرائت بر سـر  : از احمدبن حنبل پرسيدم و گفتم: عباس دوري گويد. آن را روايت كرده است

بن معين اين سؤال را پرسيدم، او اين روايت را بـرايم نقـل    نه، و از يحيي: قبر چيزي را حفظ داري؟ گفت
علي بن موسي حداد كه انساني صـادق و  : گفتحسن بن احمد وراق به من خبر داد و : خالل گويد. كرد

اي  همراه احمد بن حنبل و محمدبن قدامه جـوهري در تشـيع جنـازه   : راستگو بود، برايم نقل كرد و گفت
اي : احمـد بـه او گفـت   . بودم، وقتي مرده به خاك سپرده شد، مردي نابينا نشست و كنار قبر قرآن خواند

وقتي از قبرستان خارج شـديم، محمـدبن قدامـه بـه احمـدبن      . تقرائت قرآن كنار قبر، بدعت اس! فالني
انساني ثقـه اسـت و   : راجع به مبشر حلبي نظرت چيست؟ احمدبن حنبل گفت! اي ابوعبداهللا: حنبل گفت

آري، مبشر، از عبدالرحمن بن عالء بن لجـالج، از  : اي؟ محمدبن قدامه گفت مگر چيزي از او نوشته: گفت
او وصيت كرد موقع به خاك سپردنش، در كنار سرش آيات اول و آخـر سـوره   پدرش به من خبر داد كه 
پـس  : آنگاه احمد بـه او گفـت  . كرد از ابن عمر شنيدم كه به اين كار وصيت مي: بقره خوانده شود و گفت

 .17، ص »الروح«؛ و 2/567، »المغني«: نگا. برگرد و به آن مرد بگو كه قرآن بخواند
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قرائت قرآن در كنار قبرها، فقط موقع دفن اشكالي نـدارد ـ كـه    : گويند كساني كه مي
باشد ـ به روايتي كه از ابن عمر و برخي از مهاجرين نقـل    ن قول، روايتي از امام احمد مياي

اما پس از به خاك سپردن مرده، مثل كساني كه به نوبـت در كنـار   . اند شده استدالل كرده
خوانند، اين عمل مكروه است چون در سنت نيامده و مانند آن اصـالً از هـيچ    قبر قرآن مي

تر از اقوال ديگر باشد، چون  شايد اين قول اخير، قوي. ح نقل نشده استيك از سلف صال
  1.در آن جمع و توفيق ميان دو دليل هست

***  
  .»واهللا تعالی يستجيب الدعوات، ويقضی احلاجات«: قوله

  .»سازد نمايد و نيازها را برآورده مي و خداوند متعال دعاها را اجابت مي«: ترجمه

  نمايد را اجابت مياش  خداوند دعاي بنده

  :فرمايد خداوند متعال مي :شرح عبارت

� tΑ$ s%uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™r& ö/ä3 s9  �   ) 60/ غافر(  
  .»مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم: و پروردگارتان گفته است«
� #sŒ Î)uρ y7s9 r' y™ “ÏŠ$ t6Ïã Íh_ tã ’ÎoΤÎ*sù ë=ƒ Ì�s% ( Ü=‹Å_ é& nοuθ ôãyŠ Æí# ¤$! $# # sŒÎ) Èβ$ tãyŠ2

 

#θ ç6‹Éf tGó¡ uŠù=sù ’Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σ ã‹ø9 uρ ’Î1 öΝßγ‾=yè s9 šχρ ß‰ ä© ö�tƒ �   ) 186/ بقره(  
نـزديكم و دعـاي   ] بـه آنهـا  [و چون بندگان من از تو درباره مـن بپرسـند، همانـا مـن     «

  .»دهم دعاكننده را وقتي كه مرا بخواند پاسخ مي

                                                
 .243-2/242، »ردالمحتار«؛ و 5/311، »المجموع«؛ 567-2/566، »المغني«: نگا -1

اند اما  در حالت وصل قرائت نموده» ياء«با اثبات » دعاني«و » الداعي«ابوعمرو و ابوجعفر و ورش،  -2
يعنـي  (در هـر دو حالـت   » ياء«يعقوب اين دو كلمه را با اثبات . اند را حذف نموده» ياء«در حالت وقف 

در هر دو حالت قرائـت  » ياء«قرائت نموده، و سايرين آن را با حذف ) ت وقفهم حالت وصل و هم حال
البـدور  «؛ و 2/183، »النشـر «؛ 1/333، »الكشـف «؛ 127-126، صـص  »حجة القراءات: نگا. اند نموده

 .46، ص »الزاهرة
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ها و ديگران برآنند، اين است كـه دعـا    لتآنچه كه اكثر مردمان از مسلمانان و ساير م
و خداوند متعال دربـاره كـافران   1.ترين اسباب جهت جلب منافع و دفع ضررهاست از قوي

خبر داده كه آنان وقتي دچار خطر و زيان در دريـا شـدند، خداونـد را خالصـانه بـه فريـاد       
شـود، در هـر    ياين يك واقعيت است كه انسان وقتي خطر و زياني دامنگيرش مـ . خواندند

اجابـت دعـاي بنـده چـه     . خوانـد  حالتي كه باشد به پهلو يا نشسته يا ايستاده، خـداي را مـي  
مسلمان باشد و چه كافر، از جانب پروردگار و برآورده كردن نيازش، از جنس دادن رزق 

دعـا از جملـه چيزهـايي اسـت كـه ربوبيـت       . و روزي آنان و كمك و ياري به آنان اسـت 
سپس گاهي ممكن اسـت دعـا بـه    . گرداند ه طور مطلق براي بنده واجب ميپروردگار را ب

نسبت انسان بال و مصيبت و زياني براي او باشد، وقتي كه كفـر و فسـوق او اقتضـاي آن را    
 صرسـول خـدا  : آمده كه او گفت ساز طريق روايت ابوهريره» سنن ابن ماجه«در . بكند

هر كس از خدا درخواست ننمايد، خداوند بر او «: 2»من مل يسأل اهللا يغضب عليه«: فرمودند
  :اند اند و گفته برخي از علما اين مطلب را به نظم درآورده. »گيرد خشم مي

                                                
 .21-7، صفحات »الداء و الدواء«؛ و 105-3/102، »مدارج السالكين«: نگا -1

؛ ابـن عـدي در   10/200؛ ابـن ابـي شـيبه،    2/477، »المسند«؛ احمد در 3827: رهابن ماجه به شما -2
من لم يدع اهللا غضـب  «: اند با اين لفظ آن را روايت كرده 1389: ؛ و بغوي به شماره7/2750، »الكامل«

آن را بـا   2/442، »المسـند «احمـد در  . »گيرد هر كس خداي را نخواند، خداوند بر او خشم مي«: »عليه
خوانـد، خداونـد بـر او     كسي كه خداي را نمي«: »من اليسأله يغضب عليـه «: فظ روايت نموده استاين ل

. انـد  همه اين محدثين، روايتشان را از طريق روايت ابوصالح خـوزي از ابـوهريره آورده  . »گيرد خشم مي
او مشـكلي  : گويـد  اش مـي  ابوصالح خوزي كسي است كه ابن معين او را ضعيف دانسته و ابوزرعه درباره

با اين وجود حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييـد نمـوده   . اند بقيه راويان حديث، ثقه. ندارد
حافظ ابن كثير گمان كرده كه ابن ابوصالح همان سمان است، از اين رو به طور جزم اظهـار داشـته   . است

 11/79، »البـاري  فـتح «ر كتـاب  حـافظ ابـن حجـر عسـقالني د    . كه تنها احمد روايت او را آورده است
اظهـار   11/84، »األطـراف «اين چنين نيست كه ابن كثير گفته، چون شيخ او، مـزي در كتـاب   : گويد مي

از ابوصـالح خـوزي   : در روايت بـزار و حـاكم آمـده كـه    . داشته كه ابوصالح همان ابوصالح خوزي است
بـه طـور مرفـوع از طريـق روايـت ابـن        در همين باب حديثي. از ابوهريره شنيدم: روايت است كه گويد
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  1الرب يغضب إن ترکت سؤاله     وبنی آدم حين يسألُ يغضب
آدم وقتـي كـه    شـود امـا بنـي    پروردگار وقتي چيزي را از وي نخواهي، خشمگين مي«

  .»شود سته شود، خشمگين ميچيزي از آنان خوا
در دعا چنـدين معـاني وجـود    . نمايد خداوند متعال دعا را اجابت مي: گويد2ابن عقيل

  :دارد
  .شود ـ وجود، چون كسي كه وجود ندارد، به فرياد خوانده نمي اول

                                                                                                                     
لفـظ روايـت   . اند آن را آورده 10088؛ و طبراني به شماره 3571مسعود وجود دارد كه ترمذي به شماره 

فضل و لطف خدا را از او بخواهيد، چون خداونـد  «: »سلوا اهللا من فضله، فإّنه يحب أن يسأل«: اين است
حـديثي مرفـوع از طريـق     3548: نين ترمذي به شمارههمچ. »دوست دارد كه از او چيزي خواسته شود

 :»إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباداهللا بالـدعاء «: روايت ابن عمر با اين لفظ آورده است
همانا دعا براي همه چيز، چه چيزهايي كه پيش آمده و چه چيزهايي كه پـيش نيامـده اسـت، سـودمند     «

در سند اين روايـت، كمـي نرمـي و ضـعف     . »شماست كه هميشه دعا كنيد است، پس اي بندگان خدا، بر
اند فقط در آن عنعنه بقيه وجـود دارد، حـديثي    با سندي كه راويانش ثقه» الدعاء«طبراني در . وجود دارد

همانـا  «:  »الـدعاء  إن اهللا يحـب الملحـين فـي   «: از عايشه به طور مرفوع با اين لفظ روايت كـرده اسـت  
 . »ركنندگانِ در دعا را دوست داردخداوند اصرا

به نقل از بيهقـي در   43، صفحه »األزهار فيما عقده الشعراء من األحاديث و اآلثار«سيوطي در كتاب  -1
 .آن را آورده و آن را به كسي نسبت نداده است» شعب اإليمان«

عقيل بن عبـداهللا بغـدادي    ها، ابوالوفاء، علي بن عقيل بن محمدبن او امام و عالمه متبحر، شيخ حنبلي -2
چشـمان مـن ماننـد    : اش گويـد  سـلفي دربـاره  . باشد ظفري، قاري و فقيه و اصولي و واعظ و متكلم مي

او به خاطر علم و دانش فراوان و نطـق خـوب و كـالم بليـغ و رسـا و      . ابوالوفاء بن عقيل را نديده است
: او تأليفـات متعـددي از جملـه   . نـدارد اي كه دارد كسي ياراي سخن گفتن با وي را  حجت و برهان قوي

در دنيا بزرگتـر از ايـن   : امام ذهبي گويد. باشد دارد كه اين كتاب بيشتر از سيصد جلد مي» كتاب الفنون«
در اين كتاب، فوايد زياد و بزرگي در زمينه تفسير، فقـه، اصـول، لغـت، اخـالق،     . كتاب تأليف نشده است

ها و مجالسـي كـه ابـن عقيـل در آنهـا       نين در اين كتاب مناظرههمچ. شعر، تاريخ و حكايات وجود دارد
شرح حـالش  . هجري وفات يافت 513وي به سال . ها و نتايج فكرش آمده است شركت داشته و خاطره

 .آمده است 259: ، شماره19، ج »سير أعالم النبالء«در كتاب 
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  .شود نيازي، چون نيازمند به فرياد خوانده نمي بي ـ دوم
  .شود اد خوانده نميشنوايي، چون موجود ناشنوا به فري ـ سوم

  .شود كرم و بخشايندگي، چون از موجود بخيل چيزي خواسته نمي ـ چهارم
  .شود رحمت، چون موجود سنگدل به فرياد خوانده نمي ـ پنجم
  .شود ـ قدرت و توانايي، چون موجود عاجز و ناتوان به فرياد خوانده نمي ششم

موجـودات، طبيعـي هسـتند و     :گوينـد  كساني كه قائل به طبيعي بودن هستي اند و مـي 
و به ! دست نگه دار: شود دانند كه به آتش گفته نمي كنند، مي وجود آفريدگار را انكار مي

طبيعت و رفتار و اخالق مرا اصالح گـردان، چـون از نظـر آنـان ايـن      : شود ستاره گفته نمي
ا و نمـاز طلـب   موجودات طبيعتاً مؤثر هستند و از روي اختيار تأثيري ندارند، از اين رو دعـ 

  .گرايان را آشكار سازد باران شروع شده تا دروغ اين طبيعت

  اي ندارد پندارند كه دعا هيچ فايده رد بر كساني كه مي
اينـان  . اي نـدارد  گرايان متصوفه بر اين باورند كه دعا فايـده  زدگان و افراط اي از فلسفه عده
بي كنـد، ديگـر نيـازي بـه دعـا      چون مشيت الهي اگر اقتضاي وجود چيـز مطلـو  : گويند مي

برخي از آنان، ايـن عقيـده   . اي دارد؟ نيست و اگر اقتضاي آن را نكند، ديگر دعا چه فايده
ــي   ــان م ــان عارف ــواص از مي ــل خ ــد را از اه ــتباهات و   . دانن ــاور از اش ــن ب ــك اي ــدون ش ب

طور كه به طور بديهي و ضروري در  اين عقيده همان. هاست هاي برخي از شيخ گويي غلط
دين اسالم، فساد و بطالنـش آشـكار اسـت، از راه بـداهت و ضـرورت عقلـي نيـز فسـاد و         

ها  هاي امت بطالنش آشكار و معلوم است، چون منفعت و فايده دعا چيزي است كه تجربه
هـاي صـداها در اشـكال عبـادات از      نالـه : گوينـد  بر آن متفق است تا جايي كه فالسـفه مـي  

ايـن در حـالي اسـت    . كنـد  اند، باز مـي  افالك مؤثر گره زدههايي را كه  ها، گره طريق زبان
  .كه فالسفه مشرك هستند

شـان راجـع    در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه هر دو مقدمه ممنوع است، چون گفته
كنـد، در اينجـا    كند و يا اقتضاي آن را نمي به مشيت الهي كه يا اقتضاي چيز مطلوبي را مي



  هشرح عقيده طحاوي  1020
 

مشيت الهي به شرطي اقتضاي چيـزي را  : ن، اين است كهو آ1حالت سومي هم وجود دارد
و گاهي دعا شـرط اقتضـاي   . كند كند كه در صورت عدم آن شرط، اقتضاي آن را نمي مي

شـود و در   ي شايسـته واجـب مـي    مطلوبي است؛ همچنان كه ثواب و پـاداش همـراه كـرده   
ردن و و ماننـد سـيري بـه سـيرابي كـه در صـورت خـو       . شـود  صورت عدم آن واجب نمي

شود و فرزند در صورت نزديكـي   يابد و در صورت عدم آن حاصل نمي نوشيدن تحقق مي
پـس وقتـي كـه واقـع     . شـود  آيد و كشت در صورت بذر حاصـل مـي   با همسر به وجود مي

اي  دعا هيچ فايـده : شدن يك خواسته از طريق دعا مقدر شده، درست نيست كه گفته شود
اي  در خوردن و نوشيدن و بذر و ساير اسباب هيچ فايده: شود ندارد، همچنان كه گفته نمي

بنابراين گفته اينان، نه تنها مخالف شرع است، كه مخالف حس و فطرت نيـز  . وجود ندارد
  .است

توجه و اتكا بـه  : آنچه بايد دانسته شود، گفته گروهي از علماست و آن، اين است كه
و رويگردانـي بـه طـور كلـي از     اسباب، شرك در توحيد، و نفي اسـباب، نقـص در عقـل،    

در واقع معناي توكل و اميـد، از مقتضـاي   . اسباب، نسبت دادن عيب و نقص در شرع است
  .شود توحيد و عقل و شرع تشكيل مي

توجه و اتكا به سبب، همانا اعتماد و تكيه و اميد قلب به آن اسـت،  : اينك توضيح آن
ا داشته باشد، چون سـبب تـأثير ذاتـي و    ها چيزي نيست كه استحاق اين ر و در ميان آفريده

بايست خداونـد   مستقل ندارد و اگر اسباب تأثير ذاتي و مستقلي داشت، در اين صورت مي
چــون اگــر خداونــد مســبب اســباب، آن ســبب را مســخر . داشــت همتاهــا و شــريكاني مــي

  .شد كرد، قطعاً سبب خود به خود مسخر نمي نمي
تضاي چيز مطلوبي را بكنـد، ديگـر نيـازي بـه دعـا      اگر مشيت خدا اق: گويند اينكه مي

بلكـه بـا ايـن وجـود گـاهي نيـاز بـه دعـا اسـت تـا مصـلحت            : گوييم نيست، در جواب مي
  .زودهنگام يا ديرهنگام ديگري و دفع زيان زودهنگام يا ديرهنگام ديگري حاصل شود

                                                
 .22-18ت ، صفحا»الداء و الدواء«؛ و 120-2/118، »مدارج السالكين«: نگا -1
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، ديگـر  اگر مشيت خدا اقتضاي چيزي را نكنـد : شان كه همچنين در پاسخ به اين گفته
هاي زيادي در دعـا نهفتـه اسـت     بلكه با اين وجود، فايده: گوييم اي دارد، مي دعا چه فايده
آن را  صطـور كـه پيـامبر    باشـد؛ همـان   هـا مـي   ها و دفع زيان ها جلب منفعت كه اين فايده

شود كه بنده زودتر پروردگـارش را بشناسـد و بـه او     بلكه دعا باعث مي. اظهار داشته است
از ديگـر  . ايد و معتقد باشد كه خدا شنوا و نزديـك و توانـا و دانـا و مهربـان اسـت     اقرار نم

هـاي واال و   اش بـه خـدا و ديگـر دانـش     فوايد دعا در اين صورت، اقرار انسان به نيازمنـدي 
  .باشد هاست، مي ترين خواسته احوال پاك و باارزشي كه از بزرگ

طـور كـه وقتـي     نسـان دارد همـان  وقتي اعطاي خدا، بستگي بـه فعـل ا  : اگر گفته شود
شود كه كسي آن را بخواهد، آيـا سـائل در خواسـته تـأثيري داشـته تـا        اي داده مي خواسته

  طرف آن را به او بدهد؟
خداوند سبحان ذاتي است كه انسان را براي دعـا و درخواسـت   : گوييم در جواب مي

ضـل و لطـف خداونـد بـر     نياز از او به حركت انداخته، پس اين امر خير از جانب خـدا و ف 
من قصد اجابت را ندارم بلكـه قصـد دعـا را دارم،    : گويد سانسان است؛ همچنان كه عمر

بر اين اساس است كـه خداونـد   . اما هرگاه دعا به من الهام شود، اجابت نيز همراهش است
  :فرمايد متعال مي
� ã�În/y‰ ãƒ t� øΒF{ $# š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘F{ $# ¢ΟèO ßl ã� ÷è tƒ Ïµ ø‹s9 Î) ’ Îû 5Θöθ tƒ tβ%x. ÿ…çν â‘# y‰ ø)ÏΒ y#ø9 r& 

7πuΖy™ $ £ϑÏiΒ tβρ ‘‰ ãès? �   ) 5/ سجده(  
در روزي ] نتيجـه آن [كنـد، سـپس    را از آسمان به سوي زمين تدبير مي] جهان[امور «

و [رود  شـمريد، بـه سـوي او بـاال مـي      هايي است كه شما مي كه مقدار آن هزار سال از سال
  .»]بديا دنيا پايان مي

كنـد سـپس    خداوند سبحان در اين آيه خبر داده كه او تدبير امور جهان را شروع مـي 
سـپس خداونـد بلندمرتبـه اسـت كـه      . رود اموري كه تدبيرش نمـوده بـه سـوي او بـاال مـي     

دهـد؛   دهد كه بـه او مـي   اندازد و دعا را سبب خيري قرار مي حركت دعا را در دل بنده مي
ثواب اين مطلب وجود دارد، چـون ايـن خداونـد اسـت كـه       همچنان كه در عمل صالح و
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پذيرد و اوست كه توفيق عمـل صـالح را بـه     اش را مي بنده را توفيق توبه داده و سپس توبه
و خداسـت كـه او را توفيـق دعـا     . دهـد  بنده عطا نموده و سپس ثواب و پاداش را به او مـي 

لوقات تأثير ذاتـي نـدارد، بلكـه    پس چيزي از مخ. نمايد داده و سپس دعايش را اجابت مي
مطـرّف بـن عبـداهللا بـن     . دهـد  اين پروردگار است كه فعل بنده را سبب فعل خود قرار مـي 

به اين قضيه نگاه كردم، ديدم كه مبـدأ و آغـاز آن از   : گويد مي1شخير، يكي از ائمه تابعين
  .عاستجانب خداست و پايان آن هم از طرف خداست و ديدم كه مالك و معيار آن، د

شود يا غير از آنچـه كـه    بيان حكمت در اينكه گاهي چيزي به دعاكننده داده نمي
  شود خواسته، به او داده مي

برخي از مردمان گـاهي چيـزي را   : در اينجا سؤال معروفي وجود دارد، و آن اين است كه
ان داه شود يا غيـر از آنچـه كـه خواسـته بـه آنـ       خواهند ولي به آنان داده نمي از خداوند مي

هايي به اين سـؤال داده شـده كـه سـه تـا جـواب        شود، حكمت اين امر چيست؟ جواب مي
  :كنيم درست و قوي را از ميان آنها انتخاب مي

ـ آيه مذكور در بر دارنده برآوردن نياز به طور مطلق نيست، بلكه تنها در  اول جواب
است كننـده اسـت و اجابـت    تر از درخو بر دارنده  اجابت دعا كننده است و دعاكننده عام

 صبـه همـين خـاطر پيـامبر    . باشـد  كننـده مـي   تر از برآوردن نياز درخواست دعاكننده عام
من يدعونی فأستجيب له؟ مـن  : ينزل ربنا فی کل ليلة إلی مساء الدنيا، فيقول«: فرموده اسـت 

ود پروردگـار مـا هـر شـب بـه آسـمان دنيـا فـر        «: 2»يسألنی فأعطيه؟ من يستغفرنی فأغفر له؟
خواند تا دعايش را اجابت كنم؟ چـه كسـي    چه كسي است كه مرا مي: فرمايد آيد و مي مي

خواهد تا به او بدهم؟ چه كسي است كه از من طلب آمـرزش   است كه چيزي را از من مي
  »نمايد تا وي را ببخشايم؟ مي

                                                
شـرح حـالش در كتـاب    . هجري وفـات يافـت   95به سال . او امام و پيشوا و فقيه و عبادتگذار بود -1
 .آمده است 195-4/187، »السير«

 .تخريج آن قبال گذشت. حديثي صحيح است -2
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كننده، و ميـان اجابـت و اعطـا     در اين حديث، ميان دعاكننده و درخواست صپيامبر
و ايــن فــرق بــا عمــوم و خصــوص اســت، همچنــان كــه در دنبالــه آن، . رق نهــاده اســتفــ

در  صپـس پيـامبر  . كننـده اسـت، را آورده اسـت    استغفاركننده كه نـوعي از درخواسـت  
وقتـي  . حديث فوق، ابتـدا عـام را ذكـر كـرد، سـپس خـاص و پـس از آن اخـص را آورد        

كنـد، آن وقـت    نده را اجابت مـي بندگان دانستند كه خدا نزديك است كه او دعاي دعاكن
برنـد، و   به نزديكي خداوند به خودشان و بـرآورده سـاختن درخواستشـان از خـدا پـي مـي      

برند؛ از اين رو در هر حالي خـداي را   همچنين به علم و رحمت و قدرت پروردگار پي مي
جمـع   خواهند و در همه حال ميان دعا و درخواست نيـاز  خوانند و در هر حالي از او مي مي
  :خداوند آيه. باشد كنند، چون دعا اسمي است كه جامع عبادت و استعانت مي مي

� tΑ$ s%uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™r& ö/ä3 s9 �   ) 60/ غافر(  
  .»مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم: و پرودگارتان گفته است«

عبـادت  . اسـت به دعايي كه عبادت است و دعايي كه درخواست است، تفسير نموده 
  :پس از آن

� 4 ¨βÎ) š Ï% ©!$# tβρ ç�É9 õ3 tGó¡ o„ ôtã ’ ÎA yŠ$ t6Ïã ... �   ) 60/ غافر(  
  .»...ورزند  ترديد كساني كه از پرستش من تكبر مي بي«

  .كند را تأييد مي) يعني دعايي كه عبادت است(معناي اول 
همچنـان   تر از دادن عـين خواسـته اسـت؛    ـ اجابت دعاي درخواست، عام دوم جواب

در حديثي كـه مسـلم در صـحيح خـود آن را روايـت كـرده، آن را تفسـير         صكه پيامبر
ما من رجل يدعواهللا بدعوة ليس فيها إمث وال «: فرمايد مي صدر اين حديث پيامبر. نمايد مي

إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من اخليـر  : قطيعة رحم إالّ أعطاه ا إحدی ثالث خصال
هيچ «: 1»اهللا أکثر«: يا رسول اهللا، إذا نکثر، قال: ، قالوا»و يصرف عنه من الشر مثلهامثلها، أ

                                                
ايـن حـديث   . آمده كه در اصل أكثر بوده و تغيير يافته اسـت » أكبر«، )ج(و ) ب(هاي خطي  در نسخه -1

اثـر امـام   » المسـند «بلكه اين حديث تنها در . گونه كه شارح گمان كرده است صحيح مسلم نيست آندر 
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در ) پيوند خويشاوندي(خواند كه گناه و قطع رحم  كسي نيست كه خدايي را با دعايي مي
: كنـد  آن نيست، مگر اينكه خداوند در مقابل دعايش يكي از اين سه چيز را به او عطـا مـي  

كند، و يـا شـر ماننـد     كند، يا مانند دعايش را برايش ذخيره مي اجابت مي يا دعايش را زود
اگــر زيــاد دعــا كنــيم، چــي؟ ! اي رســول خــدا: صــحابه گفتنــد. »كنــد آن را از او دور مــي

پيـامبر راسـتگوي در ايـن حـديث     . »گردانـد  خداوند هم آن را زياد مي«: فرمود صپيامبر
اش  خواسـته : كي از اين سه چيز بـه دنبـال دارد  خبر داده كه دعاي خالي از دشمني، حتماً ي

شـود، و يـا بـدي و شـر ماننـد آن را از       شود، يا مانند آن بعداً به او داده مي زود برآورده مي
  .كند وي دور مي
ـ دعا سببي مقتضي جهت رسيدن به خواسته است، و سبب هم شـرايط و   سوم جواب
انع آن منتفي شد، آن وقـت خواسـته،   پس هرگاه شرايط آن تحقق يافت و مو. موانعي دارد

                                                                                                                     
؛ 3144و  3134: هـاي  ؛ مسند بزار به شـماره 710: ، اثر بخاري، به شماره»األدب المفرد«؛ 3/18احمد، 

 6/311بـونعيم،  ، اثـر ا »الحلية«؛ و 1019: ؛ مسند ابويعلي، به شماره1/375اثر طحاوي، » اآلثار مشكل«
، »المسـتدرك «و حاكم در . اند شان از طريق روايت ابوسعيد خدري آن را روايت كرده وجود دارد كه همه

اين حديث همچنان است كـه حـاكم و   . آن را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد نموده است 1/493
راويـان احمـد و ابـويعلي و    : يـد گو مي 149-10/148، »الزوائد مجمع«هيثمي در . اند ذهبي اظهار داشته

در . اند و علي بن علي رفاعي، ثقه اسـت  يكي از دو اسناد بزار، به جز علي بن علي رفاعي راويان صحيح
، »المسـند «؛ احمـد در  3573: همين باب روايتي از طريق عباده بن صامت نقل شده كه ترمذي به شماره

آن  5/137، »الحليـة «؛ ابونعيم در 1387: شماره؛ بغوي به 1/375، »اآلثار مشكل«؛ طحاوي در 5/329
مسـلم  . روايتي را از جابر در اين زمينه آورده اسـت  3381: همچنين ترمذي به شماره. اند را روايت كرده

اليـزال  «: حديثي را به طور مرفوع از طريق روايت ابوهريره با اين لفظ آورده است 2735: نيز به شماره
: يا رسـول اهللا مـا االسـتعجال؟ قـال    : قيل» ثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجليستجاب للعبد ما لم يدع بإ

پيوسته دعاي بنده اجابـت  «: »قد دعوت، فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء: يقول«
شود مادام كه او گناه يا قطع رحم و قطع پيوند خويشاوندي را دعا نكند و مادام كه در دعايش عجلـه   مي
دعا كردم اما نديـدم كـه دعـايم    : اينكه بگويد«: عجله كردن چيست؟ فرمود! اي رسول خدا: گفتند. دنكن

؛ و 655: ، بـه شـماره  »األدب المفـرد «بخـاري در  . »اجابت شود؛ در نتيجه مانده شود و دعا را ترك كند
 .اند آن را روايت كرده 1390: بغوي به شماره
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يابد بلكه چه بسا غيـر آن خواسـته    يابد در غير اين صورت آن خواسته تحقق نمي تحقق مي
همچنين است ساير كلمات پاك از اذكار و اوراد مأثور كه جلب منافع يا دفـع  . تحقق يابد

آلتـي در دسـت    ضرر؛ به آنها بستگي دارند، چون كلمات و عبارات دعا و اذكار بـه ماننـد  
فاعل است كه اين آلت به تناسب اختالف توان و آنچه كه مد نظـر فاعـل اسـت، متفـاوت     

نصـوص وعـد و وعيـدي كـه ظـاهراً بـا هـم        . كنـد  است، و گاهي مانعي با آن برخورد مـي 
آيـد دعاهـايي را ببينـي كـه افـرادي بـا آن دعاهـا         بسيار پيش مي. اند متعارضند، از اين نوع

در اين حالت همراه دعا، اضـطرار و نيـاز و روي   . ند و دعايشان اجابت شودخداي را بخوان
اي وجود دارد كـه از دعاكننـده سـر     آوردن دعاكننده به خداوند هست يا همراه دعا نيكي

اش قـرار داده يـا    زده است، در نتيجه خداوند اجابت دعايش را به عنوان قدرداني از نيكـي 
هاي ديگري از اين قبيـل، در نتيجـه    برخورد كرده و علت اينكه آن دعا با زمان اجابت دعا

كند كه در آن دعـا، سـرّ و رازي نهفتـه، از     دعايش اجابت شده است، پس انسان گمان مي
گيرد در حالي كه آن اموري كه همراه دعاي دعاكننده قبلي بـود، او   اين رو آن دعا را مي

  .آورده نشودبه همراه ندارد و طبيعي است كه دعاي چنين فردي بر
اين درست مانند آن است كه فردي داروي سـودمندي را در زمـاني مناسـب بـه كـار      

كند كه استعمال ايـن دارو در هـر    رساند، پس ديگري گمان مي برد و دارو به او نفع مي مي
وقت و زماني و براي هر كسي جهت شفاي درد كافي است در حالي كه ايـن فـرد كـامالً    

  .كند اشتباه مي
كنـد و دعـايش    ن گاهي فردي نيازمند و در حال اضطرار كنار قبـري دعـا مـي   همچني
كند كه آن قبر، سرّ و رازي دارد و نفهميده كه سـرّ و راز   شود، پس او گمان مي اجابت مي

پـس  . بر اي حالت اضطرار و نيازمندي و صدق و راستي پناه بردن به خداونـد متعـال اسـت   
هاي خدا روي دهد، اين دعا در نزد خداوند متعـال بهتـر    اي از خانه هرگاه اين دعا در خانه

  .تر است داشتني و دوست
اش  ها به منزله سـالحي اسـت و سـالح هـم در دسـت زننـده       پس ادعيه و اوراد و رقيه

كند بلكه بايد عالوه بر اين برنـدگي كسـي باشـد     تأثير دارد و تنها برندگي آن كفايت نمي
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پس هـر زمـان سـالح، سـالح تيـز و سـالم، و       . ه كار بردكه آن را به دست گيرد و آن را ب
آن فرد توانا و نيرومند، و محل زدن اين سالح، قابليت آن را داشته باشد و موانع هـم   هزنند

كند و هر زمان يكي از ايـن سـه    وجود نداشته باشد، آن وقت اين اسلحه در دشمن كار مي
  .چيز نباشد، سالح هم تأثيري ندارد

مان دعا در ذات خود، مناسب و مؤثر نباشد، يـا دعاكننـده در دعـا دل و    بنابراين هر ز
زبانش با هم هماهنگ نباشد، يا مانعي براي اجابت دعا وجود داشته باشد، اثر دعـا حاصـل   

  .شود نمي
***  

ويملک کل شیء والميلکه شیء وال غنی عن اهللا تعالی طرفة عين، ومن استغنی عن «: قوله
  .»فر، وصار من أهل احلَيناهللا طرفة عين، فقد ک

مخلـوق بـه انـدازه    . و خداوند مالك همه چيز است و چيزي مالك او نيست«: ترجمه
نياز نيست، و هر كس يك چشـم بـه هـم زدن،     يك چشم به هم زدن، از خداوند متعال بي

  .»آيد نياز ببيند، كفر ورزيده و در زمره اهل هالك و نابودي درمي خود را از خداوند بي
بـا  » حـين «. اين گفتار، درست و روشن اسـت و ابهـامي در آن نيسـت    :عبارتشرح 

  .به معناي هالك و نابودي است» حاء«فتحه 
***  

  .»واهللا يغضب ويرضی، ال کأحد من الوری«: قوله
  .»شود، اما نه همانند يكي از مخلوقات و خدا خشمگين و خشنود مي«: ترجمه

  خشم و خشنودي خدا
  :فرمايد تعال ميخداوند م :شرح عبارت

� š_ ÅÌ u‘ ª! $# öΝåκ÷] tã �   ) 8/ بينه (و ) 22/ مجادله ) (119/ مائده(  
  .»خدا از آنها خشنود است«
� ô‰s)©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Çtã šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# øŒÎ) š�tΡθãèÎƒ$t7ãƒ |MøtrB Íοt�yf¤±9$# ... �    ) 18/ فتح(  
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و بيعت كردنـد، از آنهـا راضـي    به راستي خدا هنگامي كه مؤمنان زير آن درخت با ت«
  .»...شد 

  : و راجع به خشم خدا در قرآن آمده است
� çµ uΖyè ©9 ª! $# |=ÅÒ xîuρ Ïµ ø‹n=tã �   ) 60/ مائده(  
  .»كسي كه خدا او را لعنت كرده و بر او خشم گرفته«
� |=ÅÒ xîuρ ª! $# Ïµ ø‹n=tã …çµ uΖyè s9 uρ ...�   ) 93/ نساء(  
  .»...كند و خدا بر او خشم گيرد و لعنتش «
� ρ â !$ t/ uρ1

 5=ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «!   )61/ بقره (   � #$
  .»به خشم خدا گرفتار آمدند«

  .اند هاي آن، فراوان نمونه
و ساير ائمه و پيشوايان ديني، اثبات صـفت خشـم و خشـنودي و    2مذهب سلف صالح

انـد و   دشمني و دوستي و حب و بغض و ديگر صفاتي اسـت كـه در قـرآن و سـنت آمـده     
اند كه صفات را از حقايقشان كـه در شـأن خداونـد متعـال اسـت، دور       را منع كردهتأويلي 

كنـد؛ همچنـان كـه ماننـد آن را در صـفات شـنوايي و بينـايي و كـالم و سـاير صـفات            مي
چون تأويل رؤيـت  «: اش بدان اشاره نمود گويند همان طور كه طحاوي قبالً با اين گفته مي

                                                
ρ �: ور از آيهمنظ: گويد مي 2/138ابوجعفر طبري،  -1 â!$ t/uρ 5=ŸÒ tóÎ/ š∅ÏiΒ «! اين اسـت  ) 61/ بقره ( � #$
مـثالً  . شود مگر آنكه موصول باشد و پس از آن خير يا شر بيايـد  گفته نمي »باؤوا«و كلمه . برگشتند: كه

 شـود  فالني گرفتار گناه خود شـد، گرفتـار آن مـي   «: »باء فالن بذنبه، يبوء به بوءاً وبواء«: شود گفته مي

’þ �: همچنين آيه. »... ÎoΤ Î) ß‰ƒÍ‘ é& βr& r&þθ ç6s? ‘ ÏϑøO Î*Î/ y7Ïÿ ùSÎ)uρ � ) خواهم تو بار گناه من و  يعني من مي) 29/ مائده

ρ �: معنـاي آيـه  . گناه خودت را بر دوش كشي و من اين كار را نكنم â!$ t/ uρ 5=ŸÒ tóÎ/ š∅ÏiΒ «! / بقـره  ( � #$
خشم خدا بر دوش داشـتند و خشـم و غضـب از جانـب خـدا      آنان برگشتند در حالي كه : اين است) 61

 .189-1/188، »البيان جامع«: نگا. گرفتار آنان شد و خشم و عذاب خدا، بر آنان واجب گرديد

 .385-3/380، »درء تعارض العقل و النقل«: نگا -2
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ت خدا مربوط است، ترك تأويل و لزوم تسليم است و خدا و تأويل هر صفتي كه به ربوبي
  .»دين و عقيده مسلمانان بر آن است

: امام مالك گفت. راجع به صفت استواء بنگر كه چگونه است سبه پاسخ امام مالك
به طور موقوف بر او و  كاين جواب از ام سلمه. استواء معلوم است و كيفيت آن، مجهول

صمرفوع به پيامبر
  . استروايت شده 1

هر كس خود را از نفي صفات خدا و تشبيه صـفات  «: قبالً گفت :همچنين طحاوي
خدا به صفات مخلوقات، دور نگـه نـدارد، منحـرف شـده و بـه راه راسـت هـدايت نشـده         

اسالم ميان افراط و كوتاهي، و ميان تشـبيه صـفات   «: آيد بعداً اين سخن طحاوي مي. »است
  .»باشد خدا مي خدا به صفات بندگان و تعطيل صفات

، نفـي تشـبيه صـفات خـدا بـه      »نه هماننـد يكـي از مخلوقـات   «: پس اين گفته طحاوي
همانا خشنودي اراده احسان و نيكـي كـردن، و خشـم    : نبايد گفت. صفات مخلوقات است

نظـر   و اهل سـنت بـر ايـن نكتـه اتفـاق     . باشد اراده انتقام است، چون اين كار نفي صفت مي
كند هرچند آن را اراده نكنـد   كه دوست دارد و راضي است امر مي دارند كه خدا به آنچه

آيـد و آن را   و مشيت او بدان تعلق نگيرد و از آنچه كـه دوسـت نـدارد و از آن بـدش مـي     
كنـد   گيـرد، نهـي مـي    آن خشـم مـي   هشود و بـر كننـد   داند و از آن خشمگين مي ناپسند مي

اهـل سـنت گـاهي خداونـد چيـزي را       اش كند؛ چون از نظـر  هرچند آن را بخواهد و اراده
كند و گاهي چيزي را دوست نـدارد و   دوست دارد و بدان راضي است اما آن را اراده نمي

  .كند از آن ناراضي است اما آن را اراده مي
كند، گفتـه   احسان و خشم را به اراده انتقام تأويل مي هبه كسي كه خشنودي را به اراد

چون خشـم، جوشـيدن خـون    : گويد حتماً در جواب مي چرا آن را تأويل كردي؟: شود مي
: شـود  پس به او گفته مـي . قلب و خشنودي ميل و شهوت است، و اين اليق خداوند نيست

گيـرد، نـه بـه ايـن      جوشيدن خون قلب در آدمي، چيزي است كه از صفت خشم نشأت مي

                                                
 373بـه صـفحه   . و سخن دربـاره آن گفتـه شـد   . صحت ندارد صمرفوع بودن اين روايت به پيامبر -1

 .مراجعه كنيد
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ما نيـز چنـين   اراده و مشيت در : شود همچنين به او گفته مي. خاطر كه آن خود خشم است
است، كه به معناي تمايل موجود زنده به يك چيز يـا بـه چيـزي كـه بـا طبـع او سـازگار و        

كنـد مگـر آنكـه منفعتـي را      مناسب است، چون موجود زنده از ميان ما چيزي را اراده نمي
و او به آنچه كه اراده كرده نيازمند است، . برايش جلب كند يا ضرري را از وي دور نمايد

پـس معنـايي كـه لفـظ را     . شود يابد و با عدم آن نقص در او ايجاد مي آن رشد مي با وجود
پـس  . به آن بردي همانند معنايي است كه لفظ را از آن برگشت دادي و هر دو معنا برابرند

اگر اين جايز باشد، آن معنا هم جايز است و اگر اين يكي ناجايز باشد، آن يكي هم جـايز  
  .نيست

اي كه وصـف بنـده اسـت، فـرق      اي كه وصف خداوند است با اراده اراده: اگر بگويد
پـس در  : شـود  دارد هرچند هر يك از آن دو اراده حقيقي دارند، در جواب به او گفته مي

اي كه وصف خداوند اسـت بـا خشـم و خشـنودي كـه       خشم و خشنودي: اين صورت بگو
پـس هرگـاه ايـن    . وصف بنده است، فرق دارد هرچند هـر يـك از آن دو حقيقتـي دارنـد    

گويد ممكن است كه درباره صفات هم گفته شـود، تأويـل    اي را كه درباره اراده مي گفته
ماني و  شود بلكه ترك تأويل واجب است، چون تو از تناقض سالم مي متعين و واجب نمي

همچنين از تعطيل معنا و مفهوم اسـماء و صـفات خداونـد متعـال بـدون هـيچ دليلـي سـالم         
ن برگرداندن قرآن از ظاهر و حقيقتش بدون هيچ دليلي، حرام اسـت و آنچـه   ماني؛ چو مي

تواند دليل برگرداندن قـرآن از ظـاهر و حقيقـتش باشـد، چـون       كه عقلش بدان رسيده نمي
همانا عقل او به چيزي رسيده بـرخالف  : گويد اند و هر كسي مي ها متفاوت و مختلف عقل

  .آنچه كه عقل ديگري بدان رسيده است
شود چون مسـما   ن سخن به هر كسي كه صفتي از صفات خدا را نفي كند، گفته مياي

و مفهوم آن صفت در مخلوق ممتنع و ممنوع است، چون او بايد به ناچـار چيـزي را بـراي    
خداوند متعال حتي در صفت وجود اثبات كند كه مخـالف آن چيـزي باشـد كـه تـاكنون      

گونه است كه اليق اوست  وجود انسان آنبرايش شناخته شده و معروف بوده است، چون 
پذيرد  وجود خداوند متعال، عدم را نمي. و وجود آفريدگار آن گونه است كه اليق اوست
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. پذيرد و عدم بر آن محـال نيسـت   و عدم بر آن محال است ولي وجود مخلوق، عدم را مي
ام نهـاده اسـت   هـايش را بـا آن نـ    آنچه كه پروردگار، خودش را با آن نام نهـاده و آفريـده  

همچون زنده، دانا و توانا، يا آنچه كه پروردگار نامي را براي برخي از صفاتش قـرار داده،  
مانند خشم و خشنودي، و آنچه كه نامي براي برخي از صفات بندگانش قـرار داده اسـت،   

دانـيم كـه    كنـيم و مـي   ها در حق خداونـد متعـال را درك مـي    هايمان معاني اين نام ما با دل
هـا را در حـق    هايمان معـاني ايـن نـام    اوند، حق و ثابت و موجود است و همچنين با دلخد

كنيم، امـا ايـن قـدر     كنيم، و ميان اين دو معنا، قدر مشتركي را درك مي مخلوق درك مي
شـود، چـون معنـاي     مشترك در خارج و در واقعيت، به عنوان چيزي مشترك يافـت نمـي  

ان چيزي مشترك وجود دارد و در خارج وجود ندارد ها به عنو مشترك كلي تنها در ذهن
پس در هر يـك از خـالق و مخلـوق،    . بلكه در خارج تنها چيز معين و مختصي وجود دارد

خشـم  : بلكـه اگـر گفتـه شـود    . شود ها و صفاتي كه اليق هر كدام از آنهاست، ثابت مي نام
يـن خشـم ماننـد    دار آتش جهنم و خشم ديگر فرشتگان، واجـب نيسـت كـه ا    مالك خزانه

انـد تـا    هاي چهارگانه به وجود نيامـده  كيفيت خشم آدميان باشد، چون فرشتگان از سرشت
. آيـد  خون دلشان به جوش آيد همچنان كه خون دل انسان موقع خشم وي بـه جـوش مـي   

  .پس خشم خدا به طريق اولي مانند خشم انسان نيست
آنهـا موصـوف نمـوده، از     جهم و موافقانش تمامي صفاتي كه خداوند، خودش را بـا 

انـد   جمله كالم و خشنودي و خشم و حب و بغض و تأسف خدا و مانند آنها را نفي كـرده 
اين صفات چيزهايي مخلوق و جدا از خداوند است، و خداوند در ذات خـود  : گويند و مي

  !!به هيچ يك از اين صفات، متصف نيست
خداوند بـه چيـزي كـه بـه     : گويند ابن كالب و موافقانش با اينان مخالفت نموده و مي

شود بلكـه تمـامي ايـن امـور صـفات الزمِ       مشيت و قدرت او تعلق دارد، اصالً متصف نمي
پس خداوند اين چنين نيست كه در زماني راضـي باشـد و   . ذات او و قديمي و ازلي هستند

در زمــاني راضــي نباشــد و ايــن چنــين نيســت كــه در زمــاني خشــمگين شــود و در زمــاني 
إنّ ربی قد غضب اليوم غضباً «: ن نباشد؛ همچنان كه در حديث شفاعت آمده استخشمگي
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همانـا پروردگـارم امـروز خشـمگين شـده بـه       «: 1»مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله
اي كه پيش از آن، چنان خشمگين نشده و پس از آن، هرگز چنان خشمگين نخواهد  گونه

  .»شد
روايـت اسـت كـه آن حضـرت      صاز پيـامبر  سياز ابوسـعيد خـدر  » صحيحين«در 
لبيک ربنا وسعديک واخلير : يا أهل اجلنة، فيقولون: إنّ اهللا تعالی يقول ألهل اجلنة«: فرمودنـد 

وما لنا النرضی يا رب؟ وقد أعطيتنا ما مل تعط أحداً : هل رضيتم؟ فيقولون: فی يديک، فيقول
ن يا رب، وأی شیء أفضل من ذلک؟ أال أعطيکم أفضل من ذلک؟ فيقولو: من خلقک، فيقول

همانا خداوند متعـال بـه بهشـتيان    «: 2»أحلّ لکم رضوانی، فال أسخط عليکم بعده أبداً: فيقول
و ! گوش به فرمانيم و در خـدمتيم اي پروردگـار مـا   : گويند آنان مي! اي بهشتيان: گويد مي

چـرا راضـي   : گوينـد  آيا راضي هستيد؟ مـي : فرمايد آنگاه خداوند مي. خير به دست توست
اي كـه بـه هـيچ يـك از مخلوقـات       نيستيم اي پروردگار ما؟ در حالي كه چيزي به مـا داده 

اي : گوينـد  آيا بهتر از آن را به شما ندهم؟ اهـل بهشـت مـي   : فرمايد پروردگار مي. اي نداده
رضـوان و  : فرمايـد  هاسـت؟ خداونـد مـي    چـه چيـزي بهتـر از ايـن همـه نعمـت      ! پروردگار

دهـم و پـس از ايـن هرگـز از شـما خشـمگين و ناراحـت         د را براي شـما مـي  خشنودي خو
  .»شوم نمي

شود كه خداونـد رضـايت و خشـنودي خـود را در زمـاني       به اين حديث استدالل مي
كند و در زمان ديگري چنين نيست، و خداونـد گـاهي خشـنودي خـود را حـالل       اعطا مي

شـود و سـپس خشـنود     ن مـي طـور كـه خشـمگي    شود، همـان  كند و سپس خشمگين مي مي
اما اين بهشتيان، خداوند رضوان و خشنودي را برايشان داده كه خشم به دنبال آن . شود مي

  .گيرد نيست و پس از آن ديگر بر آنان خشم نمي

                                                
 .قسمتي از حديث طوالني شفاعت است، كه تخريج آن آورده شد -1

؛ احمـد در  2558: ؛ ترمذي به شماره2829: ؛ مسلم به شماره7518و  6549: هاي بخاري به شماره -2
؛ 4394: آمده؛ بغوي بـه شـماره   3/405، »التحفة«گونه كه در  آن» الكبري«؛ نسائي در 3/88، »المسند«

 .اند آن را روايت كرده 819: به شماره» اإليمان«؛ و ابن منده در 184، 8، »الحلية«يم در ابونع
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گويـد و هـر زمـان بخواهـد      خدا هـر زمـان كـه بخواهـد سـخن نمـي      : گويند اينان مي
شـود، بلكـه    رگاه بخواهد خشـنود نمـي  شود و ه خندد و هرگاه بخواهد خشمگين نمي نمي

دهنـد و يـا آنهـا را     اينان يا خشنودي و خشم و دوسـتي و دشـمني را همـان اراده قـرار مـي     
بنا به هر دو تقدير، هيچ يك از اين صفات به مشيت و قـدرت  . دهند صفاتي ديگر قرار مي

. بودنـد  ميخداوند تعلق ندارند، چون اگر به آن تعلق داشت، آن وقت اين صفات، حادث 
طـور كـه    اند، همان پس ابن كالب و موافقانش با اين اصل، صفات فعلي ذاتي را نفي كرده

آيد، صـفات را بـه    امور عارضي براي خداوند پيش نمي: شان جهم و موافقانش با اين گفته
  .اند طور مطلق نفي كرده

ود هـر  شود، كارهايي كه خدا به خواسـت و اراده خـ   در جواب هر دو گروه گفته مي
دهـد، افعـال نـام دارد نـه حـوادث، همچنـان كـه اوصـافي كـه           موقع كه بخواهد انجام مـي 

قـبالً بـه ايـن مطلـب     . خداوند خودش را به آنها متصف نموده، صفات نام دارد نه اعـراض 
صفات و قدر و ديگر مسائل را بـه طـور مختصـر     هسخن دربار :ولي طحاوي. اشاره شد

كه در جاهاي متعـددي و بـه طـور پراكنـده از آن سـخن      در يك جا جمع و جور نكرده بل
  .گفته است، و ترتيب در ذكر آنها را رعايت نكرده است

 ÷بـه جبرئيـل   صبهترين و زيباترين ترتيب براي اصول دين، ترتيب پاسـخ پيـامبر  
أن تـؤمن  «: است موقعي كه درباره ايمان از آن حضرت پرسيد، ايشان در جواب فرمودند

هـا و   اينكه به خدا و فرشـتگان و كتـاب  «: 1»وکتبه ورسله واليوم اآلخر والقدرباهللا ومالئکته 
ابتـدا دربـاره توحيـد و     صپيـامبر . »پيامبران خدا و روز آخرت و قدر ايمـان داشـته باشـي   

هـاي   صفات و متعلقات آن سخن گفت، سـپس دربـاره فرشـتگان و آنگـاه دربـاره كتـاب      
  .ئل تا آخر سخن گفتآسماني و سپس به ترتيب درباره ديگر مسا

***  

                                                
 .تخريج آن قبالً ذكر شد -1
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. اهللا ، وال نفرط فی حب أحد منهم، وال نترباً من أحد منهم وحنب أصحاب رسول«: قوله
. وحبهم دين وايمانٌ واحسانٌ. وال نذکرهم إالّ خبير. ونبغض من يبغضهم، وبغير اخلير يذکرهم

  .»وبغضهم کفر ونفاق وطغيانٌ
اريم و در حب و دوستي هيچ يك از آنها را دوست د صياران رسول خدا«: ترجمه

دشـمن  . جـوييم  پيماييم و از هيچ يـك از آنـان بيـزاري نمـي     روي را نمي راه افراط و زياده
كساني هستيم كه دشمن صـحابه هسـتند و از آنـان نفـرت دارنـد و آنـان را بـه نيكـي يـاد          

حـب ودوسـتي   . كنـيم  را جـز بـه نيكـي يـاد نمـي      صو ما صحابه و ياران پيامبر. كنند نمي
صحابه، دين و ايمـان و احسـان اسـت و بغـض و دشـمني آنـان، كفـر و نفـاق و سركشـي          

  .»باشد مي
هـا اشـاره    هـا و ناصـبي   با ايـن گفتـارش بـه رد بـر رافضـي      :طحاوي :شرح عبارت

خداونـد و پيـامبرش، صـحابه را مـورد سـتايش و تمجيـد قـرار داده و خداونـد از         . كند مي
  1.و وعده نيكو را به آنان داده است صحابه راضي و خشنود شده

  اند نصوصي كه درباره ستايش صحابه وارد شده
  : فرمايد همچنان كه خداوند متعال مي
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# Y‰t/ r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθ x�ø9 $# ãΛÏà yè ø9   )100/ توبه (   � #$

                                                
ــا -1 ــوع«: نگ ــاوي مجم و  465-453، 452-4/398، و 409-405، 305، 157، 153-3/152، »الفت

 .64-35/58، و 11/222

در مصحف اهل مكـه نيـز   . خوانده است» تحت«مه در آغاز كل» من«با افزودن » من تحتها«ابن كثير  -2
هاي تمامي منـاطق بـه جـز مكـه چنـين       اند كه مصحف آن را خوانده» من«ساير قراء، بدون . چنين است

 .3/491، »زادالمسير«؛ 1/505، »الكشف«؛ 322، ص »حجة القراءات: نگا. است
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و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي پيرويشان كردند، خدا «
هـايي آمـاده كـرده كـه از پـاي       از ايشان خشنود و آنها از او خشـنودند، و بـراي آنـان بـاغ    

  .»اين است كاميابي بزرگ است. درختانش نهرها جاري است و هميشه در آنند
� ô‰ s) ©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Ç tã šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) š� tΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |MøtrB Íο t� yf ¤±9   )18/ فتح ( � #$
هـا  كردنـد، از آن  به راستي خدا هنگامي كه مؤمنان زير آن درخـت بـا تـو بيعـت مـي     «

  .»...راضي شد 
� ¨β Î) zƒÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#ρ ã� y_$yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈y_ uρ óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr' Î/ öΝÍκÅ¦à�Ρ r&uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# t Ï% ©!$#uρ 

(#ρuρ# u (# ÿρç� |Ç tΡ ¨ρ y7Í×‾≈s9 'ρé& öΝåκÝÕ ÷è t/ â !$ u‹Ï9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ �   ) 72/ انفال(  
نـد و در راه خـدا بـا مـال و جـان      ترديد، كساني كه ايمان آوردند و هجـرت نمود  بي«

پناه دادند و ياري نمودند، آنان دوست و حـامي  ] مهاجران را[خود جهاد كردند و آنان كه 
  .تا آخر سوره. »يكديگرند

� $ tΒuρ ö/ä3 s9 āω r& (#θ à)Ï�Ζè? ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# ¬! uρ ÛW≡u�� ÏΒ ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 Ÿω “Èθ tGó¡ o„ 

Ο ä3Ψ ÏΒ ô̈Β t,x�Ρr& ÏΒ È≅ö6s% Ëx÷G x� ø9 $# Ÿ≅tG≈s% uρ 4 y7Í×‾≈s9 'ρé& ãΝsà ôã r& Zπy_ u‘yŠ zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θà)x�Ρ r& .ÏΒ ß‰ ÷èt/ 

(#θ è=tG≈s% uρ 4 yξä. uρ y‰ tãuρ ª! $# 4o_ ó¡çt ø:$# 4 ª! $# uρ $yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷è s? ×�� Î7yz �   ) 10/ حديد(  
يكسـان  ] بـا ديگـران  [ انـد  انفـاق و جهـاد كـرده   ] مكه[كساني از شما كه پيش از فتح «
انـد كـه بعـداً بـه انفـاق و جهـاد پرداختنـد و         تر از كساني آنها از حيث درجه بزرگ. نيستند

  .»كنيد آگاه است خداوند همه را وعده نيكو داده است، و خدا به آنچه مي
� Ï !# t�s) à� ù=Ï9 t Ì�Éf≈yγßϑø9 $# t Ï% ©!$# (#θ ã_Ì� ÷zé& ÏΒ öΝÏδÌ�≈tƒÏŠ óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr& uρ tβθ äó tG ö6tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «! $# 

$ZΡ≡uθ ôÊ Í‘uρ tβρ ç�ÝÇΖtƒ uρ ©! $# ÿ…ã&s!θ ß™u‘ uρ 4 š�Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ tβθ è% Ï‰≈¢Á9$# ∩∇∪ t Ï%©!$# uρ ρâ §θt7s? u‘# ¤$!$# 

z≈yϑƒM}$# uρ ÏΒ ö/Å‰ Ï=ö7s% tβθ ™7Ïtä† ôtΒ t�y_$yδ öΝÍκö� s9 Î) Ÿωuρ tβρ ß‰ Åg s† ’ Îû öΝÏδÍ‘ρß‰ ß¹ Zπy_%tn !$ £ϑÏiΒ (#θè?ρ é& 

šχρ ã� ÏO÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦à�Ρ r& öθ s9 uρ tβ%x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$|Á yz 4 tΒuρ s−θ ãƒ £xä©  ÏµÅ¡ ø� tΡ š� Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ 
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šχθßs Î=ø� ßϑø9 $# ∩∪ šÏ% ©! $#uρ ρ â !% ỳ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ šχθä9θ à) tƒ $uΖ−/ u‘ ö�Ï� øî $# $oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ 

šÏ% ©!$# $ tΡθà) t7y™ Ç≈yϑƒM}$$ Î/ Ÿωuρ ö≅ yè øgrB ’ Îû $uΖÎ/θ è=è% yξÏî t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ 

îΛÏm   )10-8/ حشر (   � ‘§
انـد   براي مهاجران نيازمندي است كه از ديار و اموالشان رانده شـده ] و نيز اين غنايم[«

هــم اينــان . كننــد و در طلــب فضــل خــدا و رضــاي اوينــد و خــدا و رســولش را يــاري مــي
جـاي  ] مدينـه [كه پـيش از آنـان در سـراي ايمـان     ] از انصار[كساني ] براي[راستگويانند و 

گرفتند و ايمان را پذيرفتند، كساني را كـه بـه سويشـان هجـرت كردنـد دوسـت دارنـد، و        
بر خود مقدم ] آنها را[كنند و  نسبت به آنچه به آنها داده شده در دل خود احساس نياز نمي

ود بدان نياز مبرمي داشته باشند و هر كس از بخل و آز نفس خـويش  دارند، هر چند خ مي
] و بعـد از فـتح مكـه   [مصون ماند، چنـين كسـاني رسـتگارانند و كسـاني كـه پـس از آنـان        

ما و آن برادران ما را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، ! پروردگارا: گويند آمدند، مي
! پرودگـارا . اي مگذار كينه] هيچ گونه[اند  مان آوردههايمان نسبت به كساني كه اي و در دل

  .»به راستي تو رئوف و مهرباني
اين آيات در بر دارنده ستايش مهـاجران و انصـار و كسـاني اسـت كـه پـس از آنـان        

هايشـان كينـه    خواهنـد كـه در دل   نمايند و از خـدا مـي   آيند و برايشان طلب آمرزش مي مي
ات در بر دارنده اين مطلب اسـت كـه اينـان مسـتحق فـيء      همچنين اين آي. آنان را نگذارد

اي نسـبت بـه مؤمنـان داشـته باشـد و بـراي آنـان طلـب          پس هر كس در دلش كينه. هستند
  .آمرزش ننمايد، بنا به نص قرآن استحقاق سهمي از فيء را ندارد

ميان خالـدبن وليـد و   : روايت است كه او گويد س، از ابوسعيد خدري»صحيحين«در 
آنگـاه رسـول   . خالـد بـه او ناسـزا گفـت    . رحمن بـن عـوف، درگيـري و نزاعـي بـود     عبدال
التسبوا أحداً من أصحابی، فلو أن أحدکم أنفق مثل أحد ذهباً، ما أدرک مد «: فرمود صخدا
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هيچ يك از ياران مرا ناسزا مگوييد، چون اگر يكي از شما بـه انـدازه   « : 1»أحدهم والنصيفه
البته تنهـا  . »رسد به پاي يك مد و نصف مد يكي از ياران من نميكوه احد طال انفاق كند، 

مسلم ناسزا گفتن خالد به عبدالرحمن بن عوف را ذكر كرده و بخاري آن را ذكـر نكـرده    
  .است

به يـاران مـن ناسـزا    «: »التسبوا اصحابی«: فرمايد به خالد و امثال او مي صپس پيامبر
او ناســزا مگوييــد، چــون عبــدالرحمن و امثــال او  يعنــي بــه عبــدالرحمن و امثــال. »مگوييــد

اند كه پيش از فتح مكه اسالم آورده و بـا دشـمنان    پيشگامان نخستين هستند و آنان كساني
اند، پس آنان برترند و نسـبت بـه كسـاني كـه      خدا پيكار نمودند، و آنان اهل بيعت رضوان

اند، ولي خالـد بـن    بوده صمبرپس از بيعت رضوان اسالم آوردند، بيشتر همراه و رفيق پيا
انـد كـه پـس از صـلح      هسـتند، كسـاني   صوليد و امثال او كه مخاطب اين فرمايش پيامبر

و اينان نسـبت بـه كسـاني كـه     . با اهل مكه، اسالم آوردند صحديبيه و بعد از صلح پيامبر
ارنـد،  نـام د » طلقـاء «تـر هسـتند كـه اينـان      تر و سابق پس از فتح مكه اسالم آوردند، پيشگام

  .ابوسفيان و دو پسرش، يزيد و معاويه از اينانند
شـده، نهـي    صكسي را كه بعداً يـار و همـراه پيـامبر    صمنظور اين است كه پيامبر

انـد، سـب و ناسـزا گويـد؛      كرده از اينكه كساني را كه از همان نخست يار و همراه او بوده
انـد از   داشـته  صبـا پيـامبر   چون اينان به خاطر اين همراهي و رفاقتي كه از همـان نخسـت  

                                                
: ؛ ترمـذي بـه شـماره   4658: ره؛ ابـوداود بـه شـما   2541: ؛ مسلم به شماره3673: بخاري به شماره -1

؛ 1735و  654، 7، 6، 5هـاي   ، بـه شـماره  »فضـائل الصـحابة  «، و در 3/11» المسند«؛ احمد در 3860
؛ خطيب بغـدادي  3856: ؛ بغوي به شماره2/122، »أخبار أصبهان«؛ ابونعيم در 2183: طيالسي به شماره
: همچنين مسلم به شماره. اند روايت كرده آن را 988: ؛ و ابن ابي عاصم به شماره7/144در تاريخ خود، 

. انـد  از طريق روايت  اعمش از ابوصالح، از ابوهريره آن را روايت كرده 161: ؛ ابن ماجه به شماره2540
از طريق زائده از عاصم، از ابوصالح، از ابوهريره آن را روايت كرده است و داستان  2768: بزار به شماره

از چندين نفـر از امامـان ناقـد    . مراجعه كنيد 36-7/35، »الباري فتح«كتاب  به. آن را در آن آورده است
و روايـت ابوصـالح از   . باشد نقل شده كه روايت صحيح، روايت اعمش از ابوصالح، از ابوسعيد خدري مي

 .باشد ابوهريره شاذ مي
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امتيـازي اسـت كـه امكـان      صاين همراهي و رفاقت نخستين بـا پيـامبر  . اند آنان جدا شده
ندارد كسي در آن، شريك آنان شود، حتي اگر يكي از آنان به اندازه كوه احد انفاق كند 

  .رسد نمي صبه پاي يك مد و نصف مد يكي از همراهان و رفيقان نخستين پيامبر
انـد   تي اين حال و وضعيت كساني است كه پس از صلح حديبيه اسـالم آورده پس وق

هر چند اين امر قبل از فتح مكه بوده، پس حال و وضعيت كساني كه اصالً صحابي نيسـتند  
  !با صحابه چگونه است؟

  !صحابه راضي و خشنود باد خداوند از همه
ز فتح مكـه انفـاق كـرده و    اند كه پيش ا پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار كساني

شان از آنانند كه بيشتر از هزار و چهـار صـد صـحابي     اهل بيعت رضوان همه. پيكار نمودند
  .بودند

اند كه بـه هـر دو قبلـه     پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار كساني: گويند برخي مي
نيسـت؛   نسخ شده فضيلت هاين رأي ضعيف است، چون صرف نماز به قبل. اند نماز گزارده

زيرا نسخ كار آنان نيست و هيچ دليلي شرعي بـر برتـري دادن بـه خـاطر ايـن كـار داللـت        
گونه كه دليل شرعي بر برتري دادن آنان به خاطر پيشي بودن به انفاق و جهـاد و   ندارد، آن

  .بيعت زير آن درخت، داللت دارد
أصـحابی  «: روايت شده كه گويـا آن حضـرت فرمودنـد    صاما روايتي كه از پيامبر

ياران من هماننـد سـتارگانند، بـه هـر يـك از آنـان اقتـدا        «: 1»کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
                                                

از طريـق سـالم    6/82، »اإلحكام«؛ و ابن حزم در 2/91، »جامع بيان العلم و فضله«ابن عبدالبر در  -1
حارث بن غصين، از اعمش، از ابوسفيان، از جـابر  : اند كه سالم بن سليم گفت بن سليم آن را روايت كرده

: »أصـحابي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم     «: به طور مرفوع براي ما نقل كرد كه آن حضرت فرمـود 
سالم بن سليم كسـي اسـت   . »ايد دايت يافتهياران من همانند ستارگانند، به هر يك از آنان اقتدا كنيد، ه«

او : ابـن حبـان گويـد   . كه بر ضعيف بودنش اجماع وجود دارد، و ابن حراش او را دروغگو دانسته اسـت 
خطيـب  . حارث بن غصين هم، مجهول و ناشناخته است. احاديثي موضوع و جعلي را روايت نموده است

از طريق سليمان بن ابي كريمه، از جويبر، از ضحاك  48، ص »الكفاية في علم الرواية«بغدادي در كتاب 
مهما أوتيتم مـن كتـاب اهللا،   «: بن مزاحم، از ابن عباس به طور مرفوع روايت كرده كه آن حضرت فرمود
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ايـن حـديث از رسـول    : گويـد 1بـزار . ، ايـن حـديثي ضـعيف اسـت    »ايد كنيد، هدايت يافته
  .هاي معتبر حديثي نيامده است به صحت نرسيده و در كتاب صخدا

همانـا افـرادي   : گفته شد كبه عايشه: گويد از جابر روايت است» صحيح مسلم«و در 
چـرا از ايـن   : عايشه گفت! گويند حتي ابوبكر و عمر بد و بيراه مي صبه ياران رسول خدا

عمل از ياران آن حضرت قطع شده و خدا دوست داشته كه اجر و پاداش ! كنيد تعجب مي
  2.از آنان قطع نشود

                                                                                                                     
فالعمل به العذر ألحدكم في تركه، فإن لم يكن في كتاب اهللا، فسنة منـي ماضـية، فـإن لـم يكـن سـنة       

السـماء، فأيهـا أخـذتم بـه اهتـديتم، واخـتالف        ابي بمنزلة النجوم فيماضية، فما قال أصحابي، إن أصح
هر چه از كتاب خدا براي شما آوردم، بدان عمل كنيد و در ترك آن، هيچ يك از «: »أصحابي لكم رحمة
در كتاب خدا نبود، پس به سنت من عمل كنيد و اگـر  ] اي حكمي راجع به مسأله[اگر . شما عذري نداريد

گويند، عمل كنيـد، چـون يـاران     نبود، پس به آنچه ياران من مي] ي راجع به آن مسألهحكم[در سنت من 
ايـد و اخـتالف يـاران مـن      اند، پس به قول هر يك از آنان عمل كنيد، هدايت يافتـه  من به منزله ستارگان

  .»براي شما، مايه رحمت است
ازدي است ـ متـروك اسـت، و     جويبر ـ كه همان ابن سعيد . سليمان بن ابي كريمه، حديثش ضعيف است

  . ضحاك هم ابن عباس را نديده است
 .حديثي در همين باب روايت شده اما هر دو صحيح نيستند) ابن عمر(از طريق روايت عمر و پسرش 

المسـند  «. است» المسند الكبير«او امام و حافظ بزرگ، احمدبن عمرو بن عبدالخالق بصري، صاحب  -1
شـرح  . هجري وفات يافـت  292وي به سال . ع به اساتيد آن سخن گفته استكتابي است كه راج» الكبير

هجري، زوائـد   807حافظ هيثمي متوفاي سال . آمده است 281: شماره 13، ج »السير«حالش در كتاب 
» كشف االستار عن زوائـد البـزار  «هاي ششگانه حديثي، در كتابي جداگانه آورده و آن را  آن را به كتاب
چهار جلد توسط مؤسسه الرساله با تحقيق عالمه حبيب رحمن اعظمي بـه چـاپ رسـيده     نام نهاده و در

 .است

پس از تحقيق و جستجو، اين روايت را در صحيح مسلم و در منابع حـديثي كـه در اختيـار ماسـت،      -2
 .نديديم
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بـه يـاران محمـد    «: ده كـه او گفـت  با اسنادي صحيح از ابن عباس روايت كر1ابن بّطه
، از عمـل  صناسزا و بد و بيراه مگوييد، چون يك ساعت بودن يكي از آنان همراه پيـامبر 

از عبـادت يـك عمـر    «: در روايت وكيـع آمـده اسـت    2.»چهل سال يكي از شما بهتر است
  .»يكي از شما بهتر است

                                                
بطه، صاحب  او امام و عالمه و شيخ عراق، عببيداهللا بن محمدبن حمدان عكبري حنبلي، ابوعبداهللا ابن -1

هجـري   387وي به سال . او بنا به گفته برخي، انساني مستجاب الدعوه بود. است» اإلبانة الكبري«كتاب 
 .آمده است 389، شماره 16، ج »السير«شرح حالش در كتاب . وفات يافت

ي، از از طريق عبدالرحمن بن مهـد  20: ، شماره»فضائل الصحابة«اين اثر با اين لفظ را امام احمد در  -2
گفت و روايـت وكيـع را ابـن     از ابن عمر شنيدم كه مي: سفيان، از نسير بن ذعلوق روايت كرده كه او گفت

 :، بـه شـماره  »السنة«؛ و ابن ابي عاصم در 15، شماره »فضائل الصحابة«؛ احمد در 162: ماجه به شماره
سناد آن، صحيح است و راويان آن، ا. اند تا آخر سند آن را روايت كرده... از طريق وكيع از سفيان  1006

به جز نسيربن ذعلوق، همگي راويان بخاري و مسلم هستند و نسيربن ذعلوق، ثقه است، كه ابـن معـين و   
نسيربن ذعلوق از نظر محدثين از افراد ثقـه اهـل   : عبدالبر گويدابن . اند يعقوب بن سفيان  او را ثقه دانسته

ثر ابن ابي عاصم به بسـربن دعلـوق تغييـر يافتـه، و محقـق آن      ا» السنة«در كتاب چاپ شده . كوفه است
  . گفته كه او را نشناختم

مـردي از  : از طريق ابومعاويـه روايـت اسـت كـه او گويـد      18: ، اثر احمد، شماره»فضائل الصحابة«در 
ـ  صياران محمد«: مجاهد، از ابن عباس به ما خبر داد كه ابن عباس گفت د، را ناسزا و بد و بيراه مگويي

دانسـت كـه آنـان كشـته      چون خداوند عز و جلّ ما را به طلب آمرزش براي آنان امر كـرده و خـدا مـي   
او اين روايـت را بـه ابـن    . مراجعه كنيد 2/14االسالم ابن تيميه،  اثر شيخ» منهاج السنة«به . »خواهند شد

. صحيح دانسـته اسـت  ... اويه بطه نسبت داده و اسناد آن را از طريق عبداهللا بن احمد، از پدرش، از ابومع
در روز  صاند كه پيامبر از طريق روايت جابر آورده 1856: ؛ و مسلم به شماره4154: بخاري به شماره

حـافظ ابـن   . »شما بهترين مردمان روي زمين هسـتيد « :»أنتم خير أهل األرض«: حديبيه به صحابه گفت
ن زيـر آن درخـت صـريح اسـت، چـون       اين فرموده درباره اصحاب بيعـت رضـوا  : حجر عسقالني گويد

احمد با اسنادي حسن از ابوسعيد خدري روايت . مسلمانان آن موقع در مكه و مدينه و ديگر جاها بودند
در هـيچ شـبي، آتـش را    « :»ال توقـدوا نـاراً بليـلٍ   «: فرمود صدر روز حديبيه پيامبر: كرده كه او گفت

: »عوا، فإنه اليدرك قوم بعدكم صاعكم وال  مدكمأوقدوا واصطن«: پس از آن روز فرمود» روشن نكنيد



  هشرح عقيده طحاوي  1040
 

 صه رسول خدااز طريق روايت عمران بن حصين و ديگران آمده ك» صحيحين«در 
ايـن  ] مردمان[بهترين مردمان، «: »خيرالناس قرنی، مث الذين يلوم، مثّ الذين يلوم«: فرمودند

آينـد و آنگـاه    سپس كساني كه به دنبال آنـان مـي  ] كه من در آن حضور دارم[قرن هستند 
دو قـرن  آيا پس از قرن خود را، : دانم نمي: عمران گويد. »آيند كساني كه به دنبال آنان مي

  1.يا سه قرن ذكر كرد

                                                                                                                     
آتش را روشن كنيد و انفاق كنيد، چون پس از شما هيچ جماعتي به يك صاع و يك مد شما در انفـاق  «

 .»رسد نمي

؛ ترمــذي بــه 2535: ؛ مســلم بــه شــماره6695و  6428، 3650، 2561: هــاي بخــاري بــه شــماره -1
 436، 427، 4/426، »المسـند «؛ احمد در 4657: اود به شماره؛ ابود2303و  2222، 2221: هاي شماره

؛ طيالسـي بـه   3/471، »المسـتدرك «؛ حاكم در 2285: ؛ ابن حبان به شماره18-7/17؛ نسائي، 440و 
بـه   18، ج »المعجـم الكبيـر  «؛ طبرانـي در  177و  3/176، »اآلثـار  مشـكل «؛ طحـاوي در  852: شماره

و  2/78، »الحليــة«؛ ابــونعيم در 1471و  1471، 1470، 1469، 529، 528، 527، 526: هــاي شــماره
، 2652: هـاي  همچنين بخاري به شماره. اند آن را از طريق روايت عمران بن حصين آن را آورده 8/391

: ؛ ابن ماجه به شماره3859: ؛ ترمذي به شماره)212) (2533: (؛ مسلم به شماره6658و  6429، 3651
آن گونـه كـه در   » الكبـري «؛ نسـائي در  442، 438، 434، 417، 1/378، »المسـند «؛ احمد در 2362

؛ ابن ابي عاصـم بـه   3/176، »اآلثار مشكل«؛ طحاوي در 299: آمده؛ طيالسي به شماره 7/92، »التحفة«
؛ خطيـب  10338و  10337: هـاي  ، بـه شـماره  »المعجم الكبير«؛ طبراني در 1467و  1466: هاي شماره

آن را از طريق روايت عبداهللا بـن مسـعود    2/78، »الحلية«؛ و ابونعيم در 14/53بغدادي در تاريخ خود، 
؛ و 479و  410، 2/228؛ احمـد در مسـند خـود،    )213) (2534: (همچنين مسلم بـه شـماره  . اند آورده

؛ ابـن  2304: ترمذي به شماره. اند از طريق روايت  ابوهريره آن را روايت كرده 2550: طيالسي به شماره
؛ و طبرانـي در  176-3/175، »اآلثار مشكل«؛ طحاوي در 2764: ؛ بزار به شماره2363: شمارهماجه به 

، »المسـند «احمـد در  . انـد  از طريق روايت عمر بن خطاب آن را روايت كرده 1/128، »المعجم الصغير«
 ؛ و ابـن ابـي  4/125، و 2/78؛ ابـونعيم،  3/177؛ طحاوي، 2767: ؛ بزار به شماره277و  276، 4/267

، »المسـند «همچنـين احمـد در   . انـد  از طريق روايت نعمان بن بشير آن را آورده 1477: عاصم به شماره
از طريق روايـت بريـده    2/78؛ و ابونعيم، 1474و  1473: هاي ؛ ابن ابي عاصم به شماره357و  5/350

 .اند اسلمي آن را روايت كرده
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ال يدخل النـار  «: فرمـود  صبه ثبوت رسيده كه پيـامبر  ساز جابر» صحيح مسلم«در 
هيچ يك از كساني كـه زيـر آن درخـت بيعـت كردنـد، داخـل       «: 1»أحد بايع حتت الشجرة

  .»شود آتش جهنم نمي
  :همچنين خداوند متعال فرموده است

� ‰ s)©9 šU$ ¨? ª! $# ’ n? tã Äc É<̈Ζ9 $# šÌ� Éf≈yγßϑø9 $# uρ Í‘$ |ÁΡ F{ $#uρ šÏ% ©!$# çνθãèt7̈? $# ’ Îû Ïπ tã$ y™ 

Íο t� ó¡ ãèø9   )117/ توبه (   � . #$
همانا خدا بر پيامبر و مهاجران و انصار كه در آن ساعت دشوار از او پيروي كردنـد،  «

  .»لطف و بخشش نمود و توبه آنان را پذيرفت

                                                
، »التحفـة «گونـه كـه در    ، آن»الكبري«نسائي در ؛ 4653؛ ابوداود به شماره 3859: ترمذي به شماره -1
از طريق روايت جابربن عبـداهللا   2496: مسلم به شماره. اند آمده، آن را با همين لفظ روايت كرده 2/340

شـنيد كـه نـزد حفصـه      صام مبشر به من خبـر داد كـه از پيـامبر   : آن را آورده كه جابربن عبداهللا گويد
إن شـاءاهللا ـ   ««: »شاء اهللا ـ من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتهـا   ال يدخل النار ـ إن «: فرمود مي

: حفصـه گفـت  . »شـوند  احدي از اصحاب درخت، كساني كه زير آن بيعت كردند، داخل آتش جهنم نمـي 
مگـر خداونـد   : [آنگاه حفصه گفت. سخن او را نپذيرفت صپيامبر. چرا اي رسول خدا، اين طور نيست

βÎ)uρ óΟä3ΖÏiΒ āω �:] فرمايد نمي Î) $ yδ ßŠ Í‘#uρ � ) شـويد  و همه شما بدون استثنا وارد جهـنم مـي  «): 71/ مريم« .

Ν§ �: خداوند عز و جل در ادامه فرموده است«: فرمود صپيامبر èO  Édf uΖçΡ t Ï% ©!$# (#θs)̈?$# â‘ x‹tΡ̈ρ šÏϑÎ=≈©à9 $# 

$ pκ� Ïù $ wŠÏW Å_ � ) دهـيم و ظالمـان را بـه زانـو      دند نجات مـي سپس كساني را كه تقوا پيشه كر«): 72/ مريم
» الكبـري «؛ نسـائي در  420و  6/326، »المسـند «همچنـين احمـد در   . »سـازيم  درآمده در آن رها مي

؛ و طبرانـي در  861: ؛ ابن ابي عاصم به شماره8/458آمده؛ ابن سعد،  13/104، »التحفة«گونه كه در  آن
؛ 6/285، »المسـند «احمـد در  . اند اين حديث را آورده 269و  266: هاي شماره 25، ج »المعجم الكبير«

؛ و طبرانـي در  4281: ؛ ابـن ماجـه بـه شـماره    860: ؛ ابن ابي عاصم بـه شـماره  3994: بغوي به شماره
از طريق روايـت جـابر، از ام مبشـر، از حفصـه آن را      363و  358: هاي شماره 23، ج »المعجم الكبير«

لن يدخل «: از طريق روايت جابر آن را با اين لفظ آورده  است 3/396اند و در اين روايت،  روايت كرده
كسي كه در جنگ بدر و صلح حديبيه حضـور داشـته، هرگـز داخـل     «: »النار رجل شهد بدراً والحديبية

 .»گردد آتش جهنم نمي
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: چه راست گفـت آنجـا كـه گويـد     صردر توصيف ياران پيامب سعبداهللا بن مسعود
بهترين قلب   صهاي بندگان نگاه كرد و ديد كه قلب محمد همانا خداوند متعال به قلب«

بندگان است، از اين رو او را براي خود برگزيـد و او را بـراي اداي رسـالت خـود مبعـوث      
اران هاي يـ  هاي بندگان نگاه كرد، ديد كه قلب به قلب صسپس بعد از قلب محمد. نمود

قـرار داد كـه بـه    1بهترين قلب بندگان است، از اين رو آنان را وزيران پيامبرش صمحمد
بيننـد، آن چيـز در نـزد     پس آنچه كه مسلمانان آن را نيك مـي . خاطر دين خدا پيكار كنند

خداوند هم نيك است و آنچه كه مسلمانان آن را بد ببينند، آن چيز در نزد خداوند هم بـد  
  2.»است

چنـين صـالح دانسـتند كـه ابـوبكر را       صو همه ياران محمـد : تي آمده استدر رواي
  .كنند صجانشين پيامبر

خواهـد از سـنت و روش كسـي     هر يك از شما مي: گفته ابن مسعود قبالً ذكر شد كه
  ... .اند  پيروي كند، پس از روش و سنت كساني پيروي كند كه وفات يافته

دلش كينـه نسـبت بـه بهتـرين مؤمنـان و       تر از كسي است كه در پس چه كسي گمراه
بلكه يهود و نصـارا بـه خـاطر يـك     ! سروران و بزرگان دوستان خدا پس از پيامبران است؟

 صها استند كه در دلشان كينـه نسـبت بـه يـاران رسـول خـدا       خصلت برتر از اين رافضي
يـاران   :بهترين اهل ملت شما چه كساني است؟ گفتند: وجود دارد، چون به يهوديان گفتند

يـاران  : بهترين اهل ملـت شـما چـه كسـاني اسـت؟ گفتنـد      : موسي، و به مسيحيان گفته شد
يـاران  : بدترين اهل ملت شـما چـه كسـاني اسـت؟ گفتنـد     : ها گفته شد عيسي، و به رافضي

                                                
 .باشد امام احمد مي» مسند«آمده و آنچه در اينجا آمده براساس  »دينه«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

، 8582: هـاي  ؛ طبراني بـه شـماره  541، شماره »فضائل الصحابة«، و در 1/379، »المسند«احمد در  -2
الفقيه «؛ و خطيب در 130؛ بزار به شماره 105؛ بغوي به شماره 246: ؛ طيالسي به شماره8593و  8583

 3/78، »تدركالمسـ «سند آن، حسن است و حـاكم در  . اند آن را روايت كرده 167-1/166، »و المتفقه
آن را آورده  178-1/177، »المجمع«هيثمي در . آن را صحيح دانسته و ذهبي هم آن را تأييد كرده است

 .اند اند و راويان آن، ثقه را روايت كرده« احمد و بزار ا: و گويد
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انـد و در ميـان كسـاني     ها از ياران محمد به جز تعداد كمي را استثنا نكـرده  رافضي!! محمد
گويند، كسـاني اسـت كـه بـه مراتـب و چنـدين        ن ناسزا و بد و بيراه ميها به آنا كه رافضي

  .اند ها، آنان را استثنا كرده برابر بهتر از كساني است كه رافضي
روي را  در حـب و دوسـتي هـيچ يـك از صـحابه راه افـراط و زيـاده       «: گفته طحـاوي 

نـيم آن چنـان   ك ، يعني در حب و دوستي هيچ يك از آنان از حد تجـاوز نمـي  »پيماييم نمي
كننـد تـا در نتيجـه جـز تجاوزكننـدگان باشـيم؛ خداونـد متعـال          كه شـيعه ايـن كـار را مـي    

≅Ÿ �: فرمايد مي ÷δr' ‾≈tƒ É=≈tG Å6 ø9 $# Ÿω (#θ è=øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ �   ) 171/ نساء(  
  .»در دين خود غلو نكنيد! اي اهل كتاب«

  اعالم بيزاري و برائت از هيچ يك از صحابه جايز نيست
كنيم آن گونـه كـه    و از هيچ يك از صحابه اعالم بيزاري و برائت نمي«: گفته طحاوي اين

ها دوستي و والء نيست مگر بـه وسـيله بـراء؛     از نظر رافضي. »كنند ها اين كار را مي رافضي
اعالم برائـت و بيـزاري    سيعني كسي دوستدار اهل بيت نيست مگر اينكه از ابوبكر و عمر

را دوســت دارنــد و آنــان را در مقــامي كــه  صه يــاران پيــامبرامــا اهــل ســنت همــ. كنــد
البته با عـدل و انصـاف   . دانند دهند و قدر و منزلت آنان را مي استحقاقش را دارند، قرار مي

گيري را دارند نه با هوا و تعصب؛ چون همه اينها جزو بغي و سركشي است كـه   اين موضع
  :فرمايد د متعال ميباشد؛ همچنان كه خداون همان تجاوز از حد مي

� $yϑsù (#þθ à�n=tG ÷z$# āω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ãΝèδu !%y` ÞΟ ù=Ïè ø9 $# $ JŠ øót/ óΟ ßγoΨ ÷� t/ 4 ¨βÎ) š� −/ u‘  ÅÓ ø) tƒ öΝæη uΖ÷� t/ �   
  )17/ جاثيه (  

بـه خـاطر   ] آن هـم [پس ايشان اختالف نكردند مگر بعد از آنكه علـم برايشـان آمـد    «
  .»دحسد و رقابتي كه ميان خودشان بو

شهادت به اينكه فالن فرد معـين،  : اند برخي از سلف است كه گفته ي گفتهاين معناي 
. از اهل جهنم است يا او كافر است بدعت است و برائت و اعالم بيزاري هم بـدعت اسـت  
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اين قول از جماعتي از سلف، از ميـان صـحابه و تـابعين از جملـه ابوسـعيد خـدري، حسـن        
  .شود و ديگران روايت مي ، ضحاك1بصري، ابراهيم نخعي

شهادت به اين معناست كه بر شخص معيني از مسلمانان گواهي داده شود كـه وي از  
اهل جهنم است يا كافر است بدون آنكه نسبت به آنچـه كـه خداونـد بـراي چنـان فـردي       

  .خاتمه داده، علم و آگاهي داشته باشد
، چـون ايـن امـر    »اسـت حب و دوستي صحابه، دين و ايمان و احسـان  «: گفته طحاوي

ترمذي از عبداهللا بن مغفّـل  . امتثال و به راه بردن امر خداوند در نصوصي است كه ذكر شد
اهللا اهللا فی أصـحابی،  «: فرمـود  شنيدم كه مي صاز رسول خدا: روايت كرده كه او گفت

 ، فمن أحبهم فبحبی أحبهم، ومن أبغضهم فببغضی أبغضهم، ومـن ]بعدی[التتخذوهم غرضاً 
زنهـار  «: 2»آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذی اهللا، ومن آذی اهللا فيوشـک أن يأخـذه  

نسـبت بـه   ] پس از مـن [درخصوص ياران من خداي را به ياد داشته باشيد و از خدا بترسيد 
هر كس آنان را دوست بدارد، به خاطر حـب و  . آنان غرض و كينه و دشمني نداشته باشيد

را دوست داشـته و هـر كـس آنـان را دشـمني بـدارد، بـه خـاطر         دوستي من است كه آنان 
دشمني با من است آنان را دشمن داشته، و هر كس آنـان را اذيـت كنـد، در حقيقـت مـرا      

                                                
، او امام و حافظ و فقيه عراق، ابوعمران ابراهيم بن يزيد بن قيس بن اسود نخعي يماني سـپس كـوفي   -1

آمـده   213: ، شـماره 4، ج »سير أعالم النـبالء «شرح حالش در كتاب . باشد هجري مي 96متوفاي سال 
 .است

، بـه  »فضـائل الصـحابة  «، و در 57و  5/54و  4/87، »المسـند «؛ احمد در 3862: ترمذي به شماره -2
؛ ابونعيم 9/123، ؛ خطيب بغدادي در تاريخ خود992: ؛ ابن ابي عاصم به شماره4و  3، 2، 1: هاي شماره

در سـند آن، عبـداهللا بـن    . اند آن را روايت كرده 5/131؛ و بخاري در تاريخ خود، 8/287، »الحلية«در 
عبدالرحمن و بنا به گفته بعضي، عبدالرحمن بن زياد، و بنا به گفته بعضي ديگر، عبـدالرحمن بـن عبـداهللا    

او را : اش گويـد  ابـن معـين دربـاره   . اسـت وجود دارد، كه غير از ابـن حبـان كسـي او را ثقـه ندانسـته      
با اين وجود، ترمـذي آن را حسـن دانسـته و ابـن     . او شناخته نشده است: گويد شناسم، ذهبي هم مي نمي

 .آن را صحيح دانسته است 2284: حبان به شماره
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اذيت كرده است و هر كس مرا اذيت كند، خداي را اذيت كرده است، و هر كس خداي 
  .»را اذيت كند، هر آن ممكن است خداوند او را از بين ببرد

كند، چون  اشكال و ايراد وارد مي :ان ناميدن حب و دوستي صحابه، بر طحاويايم
حب و دوستي عمل قلب است و تصديق نيست تا در نتيجه عمل در مسما و مفهـوم ايمـان   

ايمان عبارت است از اقـرار  «: داخل باشد، و قبالً سخن طحاوي در اين زمينه آورده شد كه
ايـن تعريـف، عمـل را در مسـما و مفهـوم ايمـان داخـل        ، كـه در  »با زبان و تصديق با قلب

مگـر اينكـه ايـن نامگـذاري از     . اين تعريف در مذهب ابوحنيفه معروف است. نكرده است
  .روي مجاز باشد

؛ قـبالً  »و بغض و دشمني صـحابه، كفـر و نفـاق و سركشـي اسـت     «: گويد طحاوي مي
ي است كـه در ايـن آيـه ذكـر     ها سخن گفته شد، و اين كفر مانند كفر راجع به اهل بدعت

  :شده است
� tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×‾≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρã�Ï�≈s3ø9$# �   ) 44/ مائده(  
  .»و هر كه به موجب آيات الهي حكم نكند، آنها واقعاً كافرند«

  .كه راجع به اين مطلب قبالً بحث شد
***  

، تفضيالً له وتقديماً سأوالً ألبی بکر الصديق صاخلالفة بعد رسول اهللا1ونثبت«: قوله
  .»علی مجيع األمة

بـه نشـانه    سخالفت را ابتـدا بـراي ابـوبكر صـديق     صو پس از رسول خدا«: ترجمه
  .»كنيم برتري دادن و مقدم داشتن او بر تمامي امت اسالمي، اثبات مي

  با نص سثبوت خالفت ابوبكر صديق

در اينكه آيا با نص بـوده   سفت ابوبكر صديقاهل سنت راجع به خال :شرح عبارت
حسن بصري و جماعتي از اهل حـديث بـر ايـن    . يا با انتخاب مسلمانان، اختالف نظر دارند

                                                
 



  هشرح عقيده طحاوي  1046
 

گوينـد كـه    باورند كه خالفت او با نص خفي و اشاره ثابت شده است، و برخي از آنان مي
حديث و معتزلـه و   با نص جلي و آشكار خالفت ابوبكر ثابت شده است و جماعتي از اهل

بـا انتخـاب مسـلمانان صـورت گرفتـه       ساشاعره بر اين باورند كه خالفـت ابـوبكر صـديق   
  .است

  دليل براي اثبات خالفت ابوبكر با نص، چندين حديث است
روايـت كـرده كـه او     ساز جمله حديثي است كه بخاري با سـند خـود از جبيـربن مطعـم    

. او امر كرد كه بعداً پـيش وي برگـردد  آمده و آن حضرت به  صزني پيش پيامبر: گفت
  اگر آمدم و تو را نيافتم، چه كار كنم؟: زن گفت

: آن حضـرت فرمـود  . وفـات يافـت   صگويي منظور آن زن، اين بوده كه اگر پيامبر
و 2بخـاري سـياق ديگـر   . »اگـر مـرا نيـافتي، پـيش ابـوبكر بـرو      «: 1»إن مل جتدينی فأتی أبابکرٍ«

و ايـن نـص بـر امامـت و خالفـت ابـوبكر       . نـه آورده ا سـت  احاديث ديگري را در اين زمي
  .باشد مي سصديق

 صرسـول خـدا  : يكي ديگر از اين موارد، روايت حذيفه بن يمان اسـت كـه گفـت   
آيند، يعني  به دو نفري كه پس از من مي«: »بکر وعمر اقتدوا باللذين من بعدی، ابی«: فرمود

   3.اند روايت كردهصاحبان سنن آن را . »ابوبكر و عمر اقتدا كنيد

                                                
و  4/82، »المسند«؛ احمد در 2386: ؛ مسلم به شماره7360و  7220، 3659: هاي بخاري به شماره -1

آن را روايـت   3868: ؛ و بغوي بـه شـماره  1151: ؛ ابن ابي عاصم به شماره944: ؛ طيالسي به شماره83
 .اند كرده

 .در صحيح بخاري نگاه كنيد 7360: به حديث شماره -2

، 385، 5/382، »المسـند «؛ احمد در 97: ؛ ابن ماجه به شماره3662و  3662: هاي ترمذي به شماره -3
و  1148: هـاي  ؛ ابن ابي عاصـم بـه شـماره   449؛ حميدي به شماره 12/11شيبه،  ؛ ابن ابي402و  399

آن را روايـت   2/185، »الحليـة «؛ و ابـونعيم در  85و  84-2/83، »اآلثـار  مشكل«؛ طحاوي در 1149
آن را صحيح دانسـته و ذهبـي هـم بـا آن      3/75، »المستدرك«سند آن حسن است و حاكم در . اند كرده

 .از طريق ديگري آن را صحيح دانسته است 2193: ابن حبان به شماره. موافقت كرده است
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در  صرسـول خـدا  : و از پدرش روايت است كه گفـت  كاز عايشه» صحيحين«در 
ادعی لی أباک وأخـاک، حتـی   «: روزي كه در آن وفات يافت بر من وارد شـد و فرمـود  

اي را بـراي ابـوبكر    پدرت و برادرت را بـرايم صـدا زن، تـا نوشـته    «: »أکتب ألبی بکرٍ کتاباً
خداونـد و مسـلمانان ابـا دارنـد از     «: »يأبی اهللا واملسلمون إالّ أبابکر«: سپس فرمـود . »بنويسم

  .»باشد صاينكه كسي جز ابوبكر جانشين محمد
خالفـت و   ههيچ كس به قضي«: »فال يطمع فی هذا األمر طامع«: در روايتي آمده است

  .»جانشيني پس از من، چشم طمع نداشته باشد
ی عبدالرمحن بن ابی بکر، ألکتب أليب بکر کتابا ادعی ل«: در روايت ديگري آمده است

بكـر   عبدالرحمن بن ابي«: 1»معاذا اهللا أن يختلف املؤمنون فی أبی بکر: اليختلف عليه، مث قال
اي را براي ابوبكر بنويسم كه بر جانشيني او پـس از مـن اخـتالف     را برايم صدا زن تا نوشته

  .»رباره خالفت ابوبكر اختالف ورزندپناه به خدا كه مؤمنان د: سپس فرمود. نشود
احاديث مقدم كـردن ابـوبكر بـراي امامـت نمـاز كـه مشـهور و معـروف اسـت و آن          

به ابوبكر بگوييد كه براي مسلمانان نماز «: 2»مروا أبابکر فليصل بالناس«: فرمود حضرت مي
  .»بخواند

                                                
؛ ابـن  1508: ؛ طيالسي بـه شـماره  144و  106، 6/47، »المسند«؛ احمد در 2387: مسلم به شماره -1

؛ ابـونعيم در  1411: ؛ بغـوي بـه شـماره   1163و  1156: هـاي  ؛ ابن ابي عاصم بـه شـماره  3/180سعد، 
: هـاي  بخاري نيز به شـماره . اند آن را روايت كرده 6/343، »دالئل النبوة«در ؛ و بيهقي 2/185، »الحلية«

هممت ـ أو أردت ـ أن أرسل إلي أبي بكر وابنـه،    «: آن را با اين لفظ روايت كرده است 7217و  5666
 يـأبي اهللا ويـدفع المؤمنـون أو يـدفع اهللا ويـأبي     : فأعهد، أن يقول القائلون، أو يتمني المتمنون، ثم قلت

قصد داشتم ـ يا خواستم ـ كه كسي را دنبال ابوبكر و پسرش بفرستم، چـون ايـن ترسـم را      «: »المؤمنون
: سـپس گفـتم  . چيزي بگويند يـا آرزوي آن را داشـته باشـند   ] راجع به خالفت ابوبكر[داشتم كه كساني 

از [كننـد   د و مؤمنان ابا ميپذير پذيرند يا خداوند اين را نمي كند و مؤمنان اين را نمي خداوند از اين ابا مي
 . »]اينكه كس ديگري به جز ابوبكر جانشين من شود

؛ 7303و  3383، 716، 713، 712، 679، 664: هـاي  قسمتي از حديثي است كه بخاري بـه شـماره   -2
ــه »فضــائل الصــحابة«، و در 224و  210، 202، 159، 6/96، »المســند«؛ احمــد در 1/39دارمــي،  ، ب
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 صاري پيـامبر در اين قضيه چندين بار به او مراجعه شد، آنگاه ابوبكر در مـدت بيمـ  
  .براي مسلمانان نماز خواند

شنيدم كه  صاز رسول خدا: روايت است كه او گفت ساز ابوهريره» صحيحين«در 
بينا أنا نائم رأيتنی علی قليبٍ، عليها دلو، فنزعت منها ما شاءاهللا، مثّ أخذها ا بـن  «: گفـت  مي

يغفر له، مث اسـتحالت غربـاً،   ابی قحافه، فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين، وفی نزعه ضعف، واهللا 
در «: 2»فلم أر عبقرياً من الناس يفری فريه، حتی ضرب النـاس بعطـنٍ  ، 1فأخذها ابن اخلطّاب

                                                                                                                     
-2/99؛ نسـائي،  3672: ؛ ترمذي به شـماره 171-1/170، »الموطأ«؛ مالك در 589و  88: هاي شماره
؛ 1232: آمده؛ ابن ماجه به شـماره  12/194و  11/392، »التحفة«آن گونه كه در » الكبري«، و در 100

از  3/81؛ و بيهقي، 180-179و  3/79؛ ابن سعد، 1167: ؛ ابن ابي عاصم به شماره853بغوي به شماره 
: ؛ مسلم به شـماره 3380و  678: هاي همچنين بخاري به شماره. اند آن را آورده كت عايشهطريق رواي

؛ احمـد در  3/178؛ ابن سـعد،  1164: ؛ ابن ابي عاصم به شماره413-4/412، »المسند«؛ احمد در 420
. انـد  از طريق روايت ابوموسي اشعري آن را روايت كـرده  582و  140: هاي ، به شماره»فضائل الصحابة«

آمده از طريـق روايـت    5/341، »التحفة«گونه كه در  ، آن»الكبري«؛ و نسائي در 682: بخاري به شماره
 80و  79: هـاي  ، به شماره»فضائل الصحابة«، و در 1/209، »المسند«احمد در . اند ابن عمر آن را آورده

 .صحيح دانسته استآن را  2174: آن را از طريق روايت عباس، روايت كرده و ابن حبان به شماره

؛ و روايـت مسـلم بـه    7021و  3664: هـاي  اين روايت بخاري در دو جا از صحيح خود به شـماره  -1
ثم أخذها عمر، فاسـتحالت  «: هايش اين است لفظ اين روايت در برخي از قسمت. باشد مي 2392: شماره

هاي ايـن   فظ برخي از قمستو ل. »سپس عمر آن دلو را برداشت و دلو به دلوي بزرگ تبديل شد«: »غرباً
: »ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر، فاستحالت في يـده غربـاً  «: روايت از حديث ابن عمر اين است

 .»سپس ابن خطاب آن دلو را از دست ابوبكر گرفت و در دستش به دلوي بزرگ تبديل شد«

، »المسـند «؛ احمد در 2392: ؛ مسلم به شماره7475و  7022، 7021، 3664: هاي بخاري به شماره -2
؛ و بيهقـي در  3883و  3882، 3881: هـاي  ؛ بغوي به شماره22-12/21؛ ابن ابي شيبه، 450و  2/368
، 3633هـاي   بخاري به شماره. اند اش از طريق روايت ابوهريره آن را آورده همه 6/344، »دالئل النبوة«

، »المسـند «؛ احمد در 2289به شماره ؛ ترمذي 2393: ؛ مسلم به شماره7020و  7019، 3682و  3676
از طريـق روايـت ابـن عمـر آن را روايـت       12/21؛ و ابن ابي شيبه، 107و  104، 89، 39، 28، 2/27

، يعنـي مـدت   »در برداشتن ابوبكر كمي ضـعف بـود  «: عبارت: گويد مي» األم«شافعي در كتاب . اند كرده
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حالي كه خوابيده بودم، خودم را ديدم كه بر سر چاهي هستم كه در كنار آن دلو پـر آبـي   
آن دلو را گرفـت   وجود دارد از آن چاه تا خدا بخواهد آب برداشتم، سپس ابن ابي قحافه

در برداشـتن ابـوبكر كمـي ضـعف بـود و      . و يك دلو يا دو دلـو از آب آن چـاه برداشـت   
گاه عمـربن خطـاب آن    سپس دلو به دلوي بزرگ تبديل شد، آن. بخشايد خداوند او را مي

ام كه كار وي را كرده باشد، تا اينكه  پس هيچ بزرگي از مردمان نديده. را به دست گرفت
  .»شتران را زدند) هاي آب وضح(مردم آغل 

لو کنت متخذاً من أهـل  «: روي منبر فرمود صروايت است كه پيامبر» الصحيح«در 
األرض خليالً، الختذت أبابکر خليالً، اليبقين فی املسجد خوخةٌ إالّ سدت، إالّ خوخـة أبـی   

قطعـاً  گزيـدم،   اگر از ميان مردمان روي زمين دوستي صميمي را براي خـود برمـي  «: 1»بکر
هـاي ايـن مسـجد     روزنـه  ههم. كردم ابوبكر را به عنوان خليل و دوست صميمي انتخاب مي

  .»بسته شوند، جز روزنه ابوبكر
هـاي حـديثي از طريـق روايـت اشـعث، از حسـن، از        و ديگر كتاب» سنن ابوداود«در 

چـه كسـي از   «: »من رأی منکم رؤيـا؟ «: روزي فرمود صابوبكره روايت است كه پيامبر
مـن در خـواب ديـدم كـه گـويي ترازويـي از       : مـردي گفـت  . »ا خوابي را ديده اسـت؟ شم

سـپس عمـر و   . آسمان فرود آمد، آنگاه تو و ابوبكر وزن شديد و تو بر ابوبكر برتري يافتي
آنگاه عمر و عثمان وزن شدند، عمر بـر  . ابوبكر وزن شدند پس ابوبكر بر عمر برتري يافت

 صناخوشـايندي را در چهـره پيـامبر   . بلنـد كـرده شـد    سـپس تـرازو  . عثمان برتري يافـت 
تـا  [«: 2»خالفة نبوة، مثّ يؤتی اهللا امللک من يشـاء «: مشاهده كردم، پس آن حضـرت فرمـود  

  .»دهد جانشيني پيامبري است، پس از آن خداوند سلطنت را به هر كه خواهد مي] مدتي

                                                                                                                     
ده، او را از فتوحـات و گسترشـي كـه عمـر در     خالفت او كوتاه بود و زود وفات يافت و جنگ با اهل ر

 .طول مدت خالفتش به آن رسيده بود، او را به خود مشغول كرد

 . تخريج آن گذشت -1

؛ 50و  5/44، »المسـند «؛ احمد در 2287: ؛ ترمذي به شماره4635و  4634: هاي ابوداود به شماره -2
؛ و بيهقـي در  71-3/70، »المستدرك«م در ؛ حاك12/18؛ ابن ابي شيبه، 1135: ابن ابي عاصم به شماره
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بري اسـت، سـپس   تبين نمود كه خالفت اين افراد، جانشيني پيام صپس رسول خدا
  .باشد بعد از آن، سلطنت مي

نيامده، چون مسـلمانان در زمـان او جمـع نبودنـد بلكـه       سدر روايت مذكور نام علي
  1.او خالفت پيامبري يا سلطنت صورت منظمي ندارد هپراكنده بودند و دربار

 صكـرد كـه رسـول خـدا     روايت كرده كـه او نقـل مـي    سهمچنين ابوداود از جابر
الليلة رجلٌ صاحلٌ أن أبابکر نيط برسول اهللا ونيط عمر بأبی بکر، ونيط عثمـان  2رأی«: فرمـود 

وصـل گرديـد و    صامشب مرد صالحي در خواب ديد كه ابوبكر به رسـول خـدا  «: »بعمر
 صوقتـي از نـزد رسـول خـدا    : جابر گويد. »عمر به ابوبكر، و عثمان به عمر وصل گرديد

هم وصل شـدن آنـان   » منوط«است و  صخدا اما آن مرد صالح، رسول: برخاستيم، گفتيم
پس اين سه كس صاحبان و واليان اين ديني هستند كه خداوند پيـامبرش  . به همديگر است

  3.را با آن مبعوث نموده است

                                                                                                                     
خالفـة نبـوة   «اين حديث به جز عبارت . اند از طريق روايت ابوبكره آن را آورده 6/348، »دالئل النبوة«

صحيح است، چون اين عبارت را تنها علي بـن زيـدبن جـدعان روايـت      »ثم يؤتي اهللا الملك من يشـاء 
آيد شاهدي براي اين عبارت اسـت، در نتيجـه ايـن     بعداً مياما روايت سفينه كه . كرده، و او ضعيف است

 .باشد عبارت هم به وسيله روايت سفينه صحيح مي

كند؛ چون در حديث  آيد، اين مطلبي را كه شارح از حديث فهم كرده، رد مي روايت سفينه كه بعداً مي -1
، چون خالفـت ابـوبكر   »استخالفت پيامبري سي سال «: »خالفة النبوة ثالثون سنة«: سفينه آمده است

دو سال، خالفت عمر، ده سال، خالفت عثمان، دوازده سال، و خالفت علي شش سال به طـول انجاميـد،   
همـراه آن سـه نفـر ديگـر زيـر خالفـت پيـامبري قـرار          سپس علي. شود پس در مجموع سي سال مي

 .342-6/341، »دالئل النبوة«: نگا! خداوند از آنان و تمامي صحابه راضي باد. گيرد مي

 .آمده است» أري«در سنن ابوداود،  -2

؛ و حـاكم در  3/355، »المسند«؛ احمد در 1134: ؛ ابن ابي عاصم به شماره4636: ابوداود به شماره -3
انـد بـا    و حاكم و ذهبي ايـن روايـت را صـحيح دانسـته    . اند آن را روايت كرده 72-3/71، »المستدرك«

او  7/216يث از جابر كسي است كه جز ابن حبان در صحيح خـود،  وجودي كه عمروبن أبان، راوي حد
دانم آيـا از او شـنيده يـا     عمروبن ابان از جابر روايت كرده، اما نمي: ابن حبان گويد. را ثقه ندانسته است
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در ! اي رسـول خـدا  : بن جندب روايـت كـرده كـه مـردي گفـت      ةباز ابوداود از سمر
پس ابوبكر آمـد و چـوب ميـان     .خواب ديدم كه گويي دلوي از آسمان پايين فرستاده شد

سپس عمر آمـد و چـوب ميـان آن را گرفـت و از آن     . آن را گرفت و اندكي از آن نوشيد
. سپس عثمان آمد و چوب ميان آن را گرفت و از آن نوشيد تا سـير شـد  . نوشيد تا سير شد

سپس علي آمد و چوب ميان آن را گرفت، پس دلو از دسـت او كشـيده شـد و چيـزي از     
  1.»ر روي او پاشيده شدآب آن ب

: فرمـود  صرسـول خـدا  : از سعيد بن جمهان، از سفينه روايـت اسـت كـه او گفـت    
خالفـت پيـامبري   «: 2»خالفة النبوة ثالثون سنةً، مثَّ يؤتی اهللا ملکه من يشاء أو امللک«

  .»دهد سي سال است، پس از آن خداوند ملك خود يا سلطنت را به هر كه خواهد مي

                                                                                                                     
. انـد  اند و نامي از عمروبن ابان نبرده يونس و شعيب آن را روايت كرده: گويد ابوداود به دنبال آن مي. خير

به معناي آويزان كـردن   »نوط«. يعني آويزان شد »نيط«: گويد 306-4/305، »معالم السنن«طابي در خ
 .است

؛ و طبرانـي در  1141: ؛ ابن ابي عاصم به شماره5/21، »المسند«؛ احمد در 4637: ابوداود به شماره -1
حمن جرمي هست كه غير از در سند آن، عبدالر. اند آن را روايت كرده 6965: ، به شماره»المعجم الكبير«

. ابن حبان كسي او را ثقه ندانسته است و جز فرزندش، اشعث كسـي از او حـديث را نقـل نكـرده اسـت     
: »أدليـت الـدلو  «: شود گفته مي. منظورش اين است كه از آسمان فرستاده شود» دّلي من السماء«:عبارت 

و موقعي كـه آن را بكشـي،   . را پايين بفرستي گويند كه دلو وقتي اين جمله را مي» دلو را پايين فرستادم«
انـد،   هايي است كه در وسط دلو قرار گرفته ، چوب»عراقي«. »آن را باال كشيدم«: »دلوتها«: شود گفته مي

: نگـا . اسـت  »عرقـوة «مفـرد آن،  . كنند شود و طناب را به آن آويزان مي سپس در لبه دلو محكم بسته مي
 .، يعني از او كشيده شد»فانتشطت منه«عبارت . 4/306، »معالم السنن«

، »المسـند «؛ احمـد در  4/313، »اآلثـار  مشكل«؛ طحاوي در 4647و  4646: هاي ابوداود به شماره -2
، »السنة«؛ ابن ابي عاصم در 1027و  790، 789: هاي ، به شماره»فضائل الصحابة«، و در 5/220-221
؛ بيهقي 1107؛ طيالسي به شماره 6442و  136، 13: يها ، به شماره»المعجم الكبير«؛ طبراني در 2/562

از چندين طريـق از سـعيد آن    52: ، به شماره»فضائل الصحابة«؛ و نسائي در 6/341، »دالئل النبوة«در 
آن را حسن دانسته است، و ابن حبـان   2226: سند آن حسن است و ترمذي به شماره. اند را روايت كرده

اند و ذهبـي   آن را صحيح دانسته 145و  3/71، »المستدرك«و حاكم در ، 1535و  1534: هاي به شماره
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، ابـوبكر را جانشـين خـود نكـرده بلكـه      صل به اين هستند كه پيـامبر كساني كه قائ
 سصحابه او را به عنوان خليفه انتخاب كردند، به خبر مـأثور از عبـداهللا بـن عمـر، از عمـر     

اگر كسي را جانشين خود كنم، پس كسي كه بهتر از من : اند كه عمر گفت استدالل كرده
خود كرد و اگر كسي را جانشين خود نكـنم،  است ـ منظورش ابوبكر بود ـ من را جانشين   

بـود ـ كسـي را جانشـين خـود       صاهللا پس كسي كه بهتر از من اسـت ـ منظـورش رسـول    
  1.نكرد

كـه در ايـن روايـت    . انـد  نقل شده، استدالل كرده كهمچنين به روايتي كه از عايشه
كـرد، چـه    كسـي را جانشـين خـود مـي     صآمده كه از عايشه سؤال شد، اگر رسول خدا

  2كرد؟ كسي را براي اين امر انتخاب مي

                                                                                                                     
در سـند آن، ابـن   . اين حديث شاهدي از طريـق روايـت ابـوبكره ثقفـي دارد    . هم آن را تأييد كرده است

ايـن حـديث شـاهد ديگـري از طريـق      . جدعان قرار دارد كه ضعيف است، و اندكي قبل به آن اشاره شد
. آن را روايـت كـرده اسـت    3/126/2، »الوسيط«دارد كه واحدي در تفسير خود، روايت جابربن عبداهللا 

در كل حـديث فـوق بـه وسـيله ايـن دو      . در سند اين روايت، يك نفر وجود دارد كه شناخته نشده است
را دو  سخالفت ابـوبكر «: سفينه گفت: اند ترمذي و ديگران اين عبارت را افزوده. باشد شاهد، صحيح مي

را شـش سـال    سرا دوازده سـال، و خالفـت علـي    سرا ده سال، خالفت عثمـان  سعمر سال، خالفت
 .»بشمار

. اند آن را روايت كرده 2225: ؛ ترمذي به شماره1/43، »المسند«؛ احمد در 7218: بخاري به شماره -1
ـ  2939: ؛ و  ابوداود به شـماره 1823: ؛ مسلم به شماره1/47، »المسند«همچنين احمد در  ت آن را رواي

و  صبه خـدا قسـم، عمـر رسـول خـدا     : عبداهللا بن عمر گفت«: اند اند و اين عبارت را بدان افزوده كرده
نيسـت، و او كسـي را جانشـين خـود      صابوبكر را ذكر كرد، پس دانستم كه كسي همتاي رسـول خـدا  

 .لفظ اين عبارت از آنِ احمد است. »نكرد

از عايشه موقعي كه از : آن را روايت كرده كه او گفتاز طريق ابن ابي ملكيه  2385: مسلم به شماره -2
كرد، چه كسـي را بـراي ايـن كـار انتخـاب       اگر كسي را جانشين خود مي صوي سؤال شد رسول خدا

. عمـر : پس از ابوبكر چه كسي؟ گفت: پس به عايشه گفته شد. ابوبكر: كرد؟ شنيدم كه در جواب گفت مي
طبقـات  «؛ 6/63، »المسـند «: نگـا . ابوعبيده بن جراح: گفت پس از عمر چه كسي؟: سپس به او گفته شد
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اي، كسي را جانشين خود نكـرد و اگـر    با نوشته صظاهراً منظور اين است كه پيامبر
خواسـت آن را   صنوشـت بلكـه پيـامبر    نوشت، قطعاً آن را براي ابوبكر مـي  چيزي را مي

خداونـد و  «: 1»يأبی اهللا واملسلمون إالّ أبـابکر «: بنويسد و بعداً آن را رها كرد و فرمود
  .»]كسي جانشين من شود[كنند از اينكه جز ابوبكر  مسلمانان ابا مي

مسـلمانان را بـه تعيـين     صاين كار پيامبر از صرف نوشتن رساتر بـود، چـون پيـامبر   
ابوبكر به عنوان جانشين خود راهنمايي كرد و با گفتار و كردار خـود بـه ايـن كـار ارشـاد      

 صتايش از ابوبكر، بـه خالفـت وي پـس از پيـامبر    و در حالت رضايت كامل و س. نمود
اي بنويسد سپس دانست كـه مسـلمانان بـر     خبر داد و تصميم گرفت كه براي اين امر نوشته

كنند، از اين رو بـه ايـن مطلـب اكتفـا نمـود و       اجماع مي صخالفت ابوبكر پس از پيامبر
بـه ايـن كـار نمـود،     اش در روز پنجشنبه تصـميم   سپس در هنگام بيماري. چيزي را ننوشت

 ي گفتـه آيـا ايـن   : سپس از آنجا كه براي برخي از صـحابه ايـن شـك بـه وجـود آمـد كـه       
اي اســت كــه تبعيــت از آن واجــب  بــه خــاطر بيمــاري اســت؟ يــا اينكــه گفتــه صپيـامبر 
از اين رو نوشتن را رها كرد و بـدين اكتفـا نمـود كـه دانسـت خداونـد و مؤمنـان،        2است؟

  .كنند فه انتخاب ميابوبكر را به عنوان خلي

                                                                                                                     
: هـاي  اثر احمدبن حنبل، به شـماره » الصحابة فضائل«؛ و 2/39اثر دوالبي، » الكني«؛ 3/181، »ابن سعد

  .1286و  204، 203
 .تخريج آن اندكي قبل ذكر شد -1

از زهـري، از عبيـداهللا بـن    از طريق معمـر،  ) 22)(1637(؛ و مسلم به شماره 7366بخاري به شماره  -2
در حال جان كنـدن بـود و در    صوقتي پيامبر: اند كه او گفت عبداهللا بن عتبه، از ابن عباس روايت كرده

أكتـب  ) إيتوني بكتاب: وفي رواية(هلم «: فرمود صاش افرادي از جمله عمربن خطاب بود، پيامبر خانه
تا مطلبي را براي شـما  ) كاغذي را برايم بياوريد: است و در روايتي آمده(بيا «: »لكم كتاباً لن تضلوا بعده

درد و ناراحتي بر پيامبر غلبه كرده و نـزد شـما   : عمر گفت. »شويد بنويسم كه پس از آن هرگز گمراه نمي
آنگاه حاضرين با هم اختالف پيدا كردند و جـر و بحـث   . قرآن است، پس كتاب خدا براي ما كافي است

نزديك بياييد تا رسول خدا مطلبي را براي شما بنويسيد كـه پـس از آن   : گفتند برخي از آنان مي. نمودند
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شان نـزد   وقتي اختالف و درگيري. آورند اي از آنان گفته عمر را بر زبان مي شويد و عده هرگز گمراه نمي

: گفـت عبيـداهللا  . »از كنار من برخيزيد و بيرون رويد«: »قوموا عّني«: پيامبر زياد شد، آن حضرت فرمود
به راستي مصيبت بزرگي بود كه بـه خـاطر اخـتالف و نزاعشـان نگذاشـتند رسـول       : گفت ابن عباس مي

، 3053، 114: هـاي  همچنين بخاري به شـماره . آن مطلبي كه مورد نظرش بود برايشان بنويسد صخدا
ـ   . آن را روايت كرده است 7366و  5669، 4432، 4431، 3168 ت در برخي از ايـن روايـت و در رواي

  .شنبه بود اين واقع در روز پنج. مسلم آمده است
: گويد كند، مي از او نقل مي 209-1/208، »الفتح«قرطبي بنا به آنچه حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب 

حق آن است كه فرد مأمور زود به امتثال امر مبادرت ورزد، اما براي عمـر و گروهـي از صـحابه چنـين     
از . ب نيست و بلكه امر ارشاد و راهنمايي براي كاري بهتر و اصلح اسـت ظاهر شد كه اين امر براي وجو

اي كه پيامبر اين فرموده خداوند را به سـمع نظـر آنـان رسـانده      اين رو به خاطر ناراحتي و درد و سختي

$ �: فرمايد بود، آنجا كه مي ¨Β $ uΖôÛ§� sù ’Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ÏΒ &ó x« � ) توضـيح [از  ما در اين كتـاب «): 38/ انعام [

$ �: فرمايد در جاي ديگري مي. »ايم چيزي فروگذار نكرده YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ä3 Ïj9 &ó x« � ) اين كتـاب  [«): 89/ نحل
در اينجا نكات . كتاب خدا براي ما بس است: به همين خاطر عمر گفت. »...بيانگر همه چيز است ] را كه

چيزي را بنويسد كه امتثـال امـرش    صكه پيامبرشود و آن، اين است كه بهتر آن بود  ديگري آشكار مي
بـه آنـان امـر كـرد كـه از كنـارش        صو اينكه پيـامبر . در آن باشد و در بردارندة توضيح بيشتري است

بـه همـين   . دهد كه امر نخستش براي وجوب نبوده بلكه امر ارشادي بود برخيزند و بيرون روند، نشان مي
در حال حيات بود و دوباره به آنان دسـتور ايـن كـار را     پس از آن ماجرا چند روزي صخاطر پيامبر

كـرد، چـون او    صرفاً به خاطر اختالف آنان، امرش را رها نمـي  صنداد، و اگر آن امر واجب بود، پيامبر
و صحابه در برخي اوامـر كـه آن حضـرت از روي    . تبليغ حق را به خاطر مخالفت كسي رها نكرده است

نمود، آن وقـت امـرش    كردند اما وقتي به آن جزم و عزم مي او را امتثال نميكرد، امر  جزم و عزم امر نمي
در حـديث فـوق   » نوشـته «راجـع بـه منظـور از    : حافظ ابن حجر عسـقالني گويـد  . كردند را امتثال مي

خواست كـه مطلبـي را بنويسـد كـه احكـامي را بـه        صپيامبر: گويند برخي مي. نظر شده است اختالف
خواسـت كـه اسـامي     صبلكه پيامبر: گويند اي مي عده. تا اختالف را رفع كندصورت نص در آن باشد 

آنچه اين گفتـه اخيـر   : سفيان بن عيينه گويد. خلفاي پس از خود را بنويسد تا ميانشان اختالف رخ ندهد
ادعي لـي أبـاك   «: اش كه نزد عايشه بود فرمود در اوايل بيماري صكند، اين است كه پيامبر را تأييد مي

: »اك حتي اكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمني متمنٍ، و يقول قائل، ويـأبي اهللا والمؤمنـون إال أبـابكر   وأخ
مـن  [ترسم كه كسي آرزو كند و بگويد  پدرت و برادرات را برايم صدا كن تا مطلبي را بنويسم، چون مي«

غيـر از ابـوبكر كسـي     كننـد كـه   ، در حالي كه خدا و مؤمنان ابا مـي ]براي خالفت استحقاق بيشتري دارم
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بـود كـه احتمـال     از مـواردي مـي   صپس اگر تعيين ابوبكر به عنوان جانشين پيـامبر 
با بياني كه هرگونه عذر و بهانه را از بـين   صمشتبه شدن بر امت اسالمي بود، قطعاً پيامبر

د كـه  ها و داليل متعددي به آنان فهمانـ  كرد، اما چون با نشانه برد، آن را بيان واظهار مي مي
شود و صحابه نيز اين مطلب را فهميدند، از اين رو  ابوبكر به عنوان جانشين ايشان تعيين مي

اي كـه در   در خطبـه  سبه همين خـاطر عمـر  . حاصل شده است صمقصود و مراد پيامبر
تو بهتـرين مـا و بـزرگ مـا و     : حضور مهاجران و انصار ايراد كرد، خطاب به ابوبكر گفت

، و كسي اين گفته عمر را مورد انكار قـرار  1بودي صد رسول خداترين ما در نز محبوب
غير از ابـوبكر از ميـان مهـاجران، نسـبت بـه خالفـت از       : نداد و هيچ يك از صحابه نگفت

ها كسي اعـالم نارضـايتي    اي از انصاري تر است و درباره خالفت او جز عده ابوبكر شايسته
طر اعالم نارضايتي و مخالفت نمودند چون آن عده از انصار هم بدين خا. و مخالفت نكرد

اي باشد و از ميـان مهـاجران نيـز     اين طمع و آرزو را داشتند كه از ميان انصار، امير و خليفه
اما اين آرزو و خواسته چيزي است كه بطالن آن بـه وسـيله نصـوص    . اي باشد امير و خليفه

  .ثابت و معلوم است صمتواتر از پيامبر
ابوبكر بيعت كردند جز سعدبن عباده، چـون او كسـي بـود كـه      سپس انصار همگي با

: يـك از صـحابه هرگـز نگفـت     و هـيچ . خواستار خالفت و سرپرستي امـور مسـلمانان بـود   
غير ابوبكر را؛ نه علي و نه عباس و نه كس ديگري را بـراي خالفـت منصـوب     صپيامبر

  !اند گونه كه اهل بدعت گفته كرد آن

                                                                                                                     
آن را روايت كرده است و بخاري معناي آن را روايت نمـوده   2387: مسلم به شماره. »جانشين من باشد

كتاب خدا : اما قول اول اظهر است، چون عمر گفت. آن مطلب را ننوشت صو با وجود آن پيامبر. است
ون آنچه كه در قول دوم آمده، برخـي  شود، چ البته قول اول، قول دوم را هم شامل مي. براي ما بس است

 .از مدلول قول اول است

 .آورد اين مطلب در صحيح بخاري است و شارح به زودي آن را مي -1



  هشرح عقيده طحاوي  1056
 

را نـزد  1ايت كرده كه عمربن عبدالعزيز، محمدبن زبير حنظليابن بطه با اسناد خود رو
ابوبكر را به عنوان جانشين خود تعيـين كـرد؟ حسـن     صآيا پيامبر: حسن فرستاد و گفت

آيا دوستت در اين زمينه، شك و ترديد دارد؟ آري، سوگند به خدايي كه معبود بر : گفت
قطعاً پرهيزكارتر و بـاتقواتر از   .ابوبكر را جانشين خود كرد صحقي جز او نيست، پيامبر

  . آن است كه بر خالفت سيطره و تسلط يابد و به زور خود را خليفه كند

  :خالصه

نقل شده كه آن حضـرت خواسـتار خالفـت غيـر ابـوبكر       صتمامي رواياتي كه از پيامبر
ه اند و در هيچ روايتي نيامـد  بود، اصالً هيچ كدام به عنوان حجتي ديني و شرعي ذكر نشده
تر است، و كسـي كـه چنـان     كه غيرابوبكر از ابوبكر برتر است، يا نسبت به خالفت شايسته

دارد كه روايتي در اين زمينه آمده است، بايد بداند كه اين امر فقط از حب قبيلـه   اظهار مي
در واقع صحابه فضل . و قومش نشأت گرفته و از حس نژادگرايي و تعصب برخاسته است

» صـحيحين «دانسـتند؛ در   نسبت به وي را مي صو محبت رسول خدا سو برتري ابوبكر
، ابـوبكر را بـه عنـوان فرمانـده     صرسول خـدا : از عمروبن عاص آمده است كه او گويد

چـه كسـي در نـزد تـو     : آمدم و گفت صپس من نزد پيامبر. لشكر ذات السالسل فرستاد
پـدر   :أبوهـا «: فرمـود  از ميان مـردان چـه كسـي؟   : گفتم» عايشه«: تر است؟ فرمود محبوب

  2.و مردان ديگري را نام برد. »عمر«: پس چه كسي؟ فرمود: گفتم. »عايشه
نشسـته   صنـزد پيـامبر  : از ابودرداء روايت است كـه گفـت  » صحيحين«همچنين در 

بودم، ناگهان ابوبكر آمد در حالي كه گوشه لباسش را گرفته بود تا جـايي كـه زانوهـايش    

                                                
او قـوي نيسـت و حـديثش    : گويـد  اش مـي  ابوحاتم درباره. اند ابن معين و نسائي او را ضعيف دانسته -1

او اهل بصره است و در كوفـه  : گويد ن عدي مياب. او منكر الحديث است: گويد بخاري نيز مي. منكر است
شـرح  . كنـد، غريـب اسـت    كرد ولي احاديثي كه روايت مـي  به دنيا آمده است و احاديث كمي روايت مي

 .آمده است 9/167، »تهذيب التهذيب«حالش در كتاب 

 .تخريج آن قبالً آورده شد -2
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امـا دوسـت شـما    «: »أما صاحبکم، فقد غامر«: فرمود صمبرآنگاه پيا. آشكار شده بود
ميـان مـن و پسـر خطـاب اختالفـي      : پس ابوبكر سالم كرد و گفـت . »خشمگين شده است

. روي داد و من به سوي او حمله كردم سپس پشيمان شدم و از وي خواستم كه مرا ببخشد
يغفـراهللا  «: فرمـود  صپيـامبر . ام اما از اين كار خودداري كرد و اينك به پيش تو آمـده 

. سـه بـار ايـن جملـه را تكـرار نمـود      ! بخشد اي ابـوبكر  خداوند تو را مي«: »لک يا أبابکر
نـه،  : گفتنـد  1آيـا او آنجاسـت؟  : سپس عمر پشيمان شد و به منزل ابوبكر آمد و سؤال كرد

از خشـم دگرگـون    صرنـگ و روي پيـامبر  . آمد و بر او سالم كرد صپس نزد پيامبر
پـس ابـوبكر بـر روي زانوهـايش نشسـت و      . ابوبكر دلش به حال عمر سوخت شد تا اينكه

. دوبار اين جمله را تكرار كرد. من بودم كه ظلم كردم! به خدا قسم! اي رسول خدا: گفت
صدقت، : کذبت، وقال أبوبکر: إن اهللا بعثنی إليکم، فقلتم«: فرمود صآنگاه پيامبر

همانـا خداونـد، مـرا بـه سـوي      «: »صاحبی؟ وواسانی بنفسه وماله، فهل أنتم تارکوا لی
و او بـا  . گـويي  راست مـي : گويي، ولي ابوبكر گفت شما فرستاد و شما گفتيد كه دروغ مي

كنيد و دسـت از سـر    پس آيا رفيقم را براي من رها مي. جان و مالش با من همدردي نمود
مـاجرا ديگـر مـورد    ابـوبكر پـس از آن   . دو بار اين جمله را تكـرار فرمـود  » داريد؟ او برمي

  2.اذيت و آزار قرار نگرفت
  .گنجد ذكر فضائل ابوبكر در اين مختصر نمي

                                                
 .»آيا ابوبكر آنجاست؟«: در صحيح بخاري آمده است -1

طحـاوي  . مسلم آن را نياورده اسـت . آن را روايت كرده است 4640و  3661: هاي ري به شمارهبخا -2
طحـاوي نيـز در   . مسـلم آن را نيـاورده اسـت   . آن را روايت كرده است 2/288، »مشكل اآلثار«نيز در 

ر آن را به طـور مختصـ   1223: عاصم به شماره ابن ابي. آن را روايت كرده است 2/288، »اآلثار مشكل«
 .روايت نموده است
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وفات يافت و  صروايت است كه رسول خدا كاز عايشه» صحيحين«همچنين در 
هـا در   انصـاري : ـ عايشه حديث را بيـان كـرد ـ تـا آنجـا كـه گفـت       . بود» 1سنح«ابوبكر در 

 صشتند كه سعدبن عباده را به عنوان جانشين پيامبرنظر دا سقيفه بني ساعده همگي اتفاق
. از ميان ما يك امير و از ميان شما مهاجرين، يك امير انتخاب شـود : انتخاب كنند و گفتند

عمر جلو رفـت تـا   . ها رفتند پس ابوبكر و عمربن خطاب و ابوعبيده بن جراح پيش انصاري
به خدا قسم، از ايـن كـار قصـدي    : گفت ابوبكر او را ساكت نمود و عمر مي. سخن بگويد

نداشتم جز اينكه سخناني را در درون خود آماده كردم كه به نظرم جالب و خوشايند بـود  
سپس ابوبكر سخن گفت و به مانند . و ترسيدم كه ابوبكر آن سخنان را به حاضرين نرساند

: »الوزراء حنن األمراء، وأنتم«: قسمتي از سخنانش اين بـود  2.ترين مردمان حرف زد بليغ
از مـا  . كنـيم  نه به خدا، اين كـار را نمـي  : حباب بن منذر گفت. »ما امير و شما وزير هستيد«

. نه، ولي مـا اميـر و شـما وزيـر هسـتيد     «: ابوبكر گفت. يك امير و از شما هم يك امير باشد
. ترين افراد عرب هستند، پس با عمر يا ابوعبيده بن جراح بيعت كنيـد  آنان بهترين و بزرگ

كنــيم، چــون تــو بــزرگ و ســرور مــا و بهتــرين مــا و  بلكــه بــا تــو بيعــت مــي: عمــر گفــت
آنگاه عمر دست ابـوبكر را گرفـت و بـا او    . هستي صترين ما در نزد رسول خدا محبوب

: عمـر گفـت  . را كشـتيد 3سعد: كسي گفت. مسلمانان نيز با ابوبكر بيعت نمودند. بيعت كرد
  4!خدا او را بكشد

  .هاي مدينه است از باغ سنح، باغي معروف

                                                
اي در اطـراف مدينـه    ، البته ضمه آن نيز جايز است ـ محله »نون«و سكون » سين«ـ با ضمه » سنح« -1

 .يك مايل بود و منزل ابوبكر صديق در آنجا بود صاست كه فاصله آن تا منزل پيامبر

در دلـم آمـاده كـردم و    اي را كه  به خدا، هيچ كلمه: عمر گفت: در روايت ابن عباس آمده كه او گفت -2
يا مانند آن را و يـا بهتـر از آن   . برايم جالب و خوشايند بود، فرو نگذاشت مگر اينكه آن را بر زبان آورد

 .310-4/309، »سيرة ابن هشام«: نگا. را اظهار داشت تا اينكه ساكت شد

 .آمده است» سعدبن عباده«در صحيح بخاري،  -3

 .اين روايت را در صحيح مسلم نيافتيم. وايت كرده استآن را ر 3668: بخاري به شماره -4
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***  
  .»اهللا عنه مثّ لعمربن اخلطّاب رضی«: قوله

  .»كنيم اثبات مي سسپس خالفت را براي عمر«: ترجمه

  سخالفت عمر فاروق

و آن هـم  . كنـيم  اثبـات مـي   سيعني و پس از ابوبكر، خالفت را براي عمر :شرح عبارت
اسالم پـس از ابـوبكر بـر عمـر بـه      با سپردن خالفت به عمر از جانب ابوبكر، و اجماع امت 

فضائل عمر مشهورتر از آن است كه ناشناخته باشـند و بيشـتر   . عنوان خليفه صورت گرفت
به پـدرم  : براي مثال از محمدبن حنفيه روايت شده كه او گفت. از آن است كه ذكر شوند

! فرزنـدم : ها چه كسي است؟ گفتـت  بهترين انسان صپس از رسول خدا! پدرجان: گفتم
ترسـيدم  . عمـر : پس از او چه كسي؟ گفـت : گفتم. ابوبكر: گفت. نه: داني؟ گفتم مگر نمي

مـن كسـي   : سپس تو بهترين انسان هسـتي؟ او گفـت  : آنگاه گفتم. سپس عثمان: كه بگويد
  1.نيستم جز مردي از مسلمانان

اقتدوا باللذين من «: قبالً آورده شد كه آن حضرت فرمودند صاين فرموده پيامبر
آيند، يعنـي ابـوبكر و عمـر اقتـدا      به دو نفري كه بعد از من مي«: 2»أبی بکر وعمر: بعدی
  .»كنيد

                                                
؛ ابـن ابـي عاصـم بـه     12/12؛ ابـن ابـي شـيبه،    4629: ؛ ابوداود به شـماره 3671: بخاري به شماره -1

فضـائل  «ايـن روايـت در   . انـد  آن را روايت كرده 3871: ؛ و بغوي به شماره1206و  1204: هاي شماره
در (در اين روايت آمده كه احمدبن قدامه براي ما نقل كرد . مده استآ 136اثر احمد به شماره » الصحابة

باشد و امام احمد يـا پسـرش نيسـت، چـون      اينجا گوينده خود احمدبن قدامه كه همان قطيعي است، مي
محمـدبن مقاتـل   : و گفـت ) هجري بوده است 290هجري و وفات پسرش، سال  241وفات احمد، سال 

ت بن خالد و سفيان ثـوري، از جـامع بـن ابـي راشـد، از منـذر ثـوري، از        فرا: براي ما نقل كرد و گفت
  .براي ما نقل كرد... محمدبن حنفيه 

 .تخريج آن قبال گذشت -2
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عمـر روي تخـتش   : روايـت شـده كـه او گفـت     ساز ابـن عبـاس  » صحيح مسـلم «در 
ــر او را گرفتنــد و بــراي او دعــاي خيــر مــي   كردنــد و او را  گذاشــته شــد، افــرادي دور و ب

بلند كرده شود، آنان نماز جنـازه بـر او خواندنـد و     اش ستودند و پيش از آنكه از جنازه مي
هنوز چند قدمي نگذشته بودم كـه ناگهـان مـردي از پشـت     . من در ميان آن جماعت بودم

او بر عمر ترحم و دلسـوزي نمـود و   . به او نگاه كردم ديدم كه علي است. ام را گرفت شانه
اشم كه با عمل او خداونـد  پس از تو كسي نيست كه من بيشتر از تو دوست داشته ب: گفت

دهـد،   به خدا قسم، يقين داشتم كه خداوند تو را همراه دو رفيقـت قـرار مـي   . را ديدار كنم
جئت أنا وأبـوبکر وعمـر،   « :فرمـود  مـي  صشنيدم كه رسول خدا چون من زياد مي

مـن و ابـوبكر و عمـر    «: »ودخلت أنا وأبوبکر وعمر، وخرجت أنا وابـوبکر وعمـر  
پس من اميـد  . »كر و عمر داخل شديم، و من و ابوبكر و عمر بيرون رفتيمآمديم، من و ابوب

  1.داشتم يا يقين داشتم كه خداوند، تو را همراه آن دو قرار دهد
گذشت كـه آن حضـرت از چـاه     صدرباره رؤياي رسول خدا سحديث ابوهريره

 سپس دلـو، بـه دلـوي بـزرگ تبـديل     . سپس ابوبكر از آن چاه آب برداشت. آب برداشت
پـس هـيچ بزرگـي از مردمـان را     . آنگاه پسر خطاب آن دلو بزرگ را به دست گرفت. شد

  . ام كه مانند عمر آب را از چاه بردارد تا جايي كه مردمان آغل شتران را آنجا زدند نديده
عمـربن خطـاب   : از طريق روايت سعدبن ابي وقاص آمده كه او گفت» صحيحين«در 

در حالي كه نـزد آن حضـرت، زنـاني از قـريش     . اجازه ورود خواست صاز رسول خدا
  ... .گفتند با صداي بلند سخن مي صبودند كه با پيامبر

                                                
؛ ابـن ابـي   98: ؛ ابن ماجه بـه شـماره  2389: ؛ مسلم به شماره3685و  3677: هاي بخاري به شماره -1

؛ احمـد در  14: ، به شماره»فضائل الصحابة«ر ؛ نسائي د3891: ؛ بغوي به شماره1210: عاصم به شماره
آن  3/941، »تاريخ المدينة«؛ و ابن شبه در 327: ، به شماره»فضائل الصحابة«، و در 1/112، »المسند«

 .اند را روايت كرده
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والـذی  ! إيهاً يا ابن اخلطاب«: فرمـود  صپس پيـامبر : در اين روايت آمده است
پـيش از مـا   «: 1»نفسی بيده، ما لقيک الشيطان سالکاً فجاً إالّ سلک فجاً غير فجک

سوگند به كسي كه جانم در دست اوسـت، شـيطان، تـو را در    ! بچيزي مگو اي پسر خطا
  .»رود بيند مگر آنكه از راهي غير از راه تو مي روي نمي راهي كه مي

قـد  «: فرمـود  روايت شده كه آن حضرت مي صاز پيامبر» صحيحين«همچنين در 
األمم قبلکم حمدثون فإن يکن فی أمتی منهم أحد، فإنّ عمـربن اخلطّـاب    کان فی

اند، پس اگر در ميان امت مـن،   شدگاني بوده هاي پيش از شما الهام در ميان امت«: 2»نهمم
  .»ترديد عمربن خطاب از آنان است شدگان باشد، بي كسي از الهام

  3.باشد مي) شدگان الهام(تفسير محدثون، ملهمون : ابن وهب گويد

                                                
، »المسـند «؛ احمـد در  2396: ؛ مسـلم بـه شـماره   6085و  3683، 3294: هـاي  بخاري به شـماره  -1
، بـه  »فضـائل الصـحابة  «؛ نسائي در 326و  301: هاي ، به شماره»الفضائل«ر ، و د187و  182، 1/171

؛ ابـن ابـي عاصـم بـه     3874؛ بغـوي بـه شـماره    207: ، به شماره»عمل اليوم و الليلة«، و در 28: شماره
همـزه  «بـا كسـره   » إيهـا «. انـد  آن را روايت كـرده  14/30؛ و ابن ابي شيبه، 1254و  1253: هاي شماره
بـا كسـره و تنـوين، يعنـي     » إيه«: در روايتي آمده است. ، يعني پيش از ما چيزي نگو»منصوبدار  تنوين

Wξ �: فرمايـد  از آن جمله خداوند مـي . به معناي راه وسيع است» فج«. خواهي براي ما بگو هرچه مي ç7 ß™ 

% [`$ y∨ Ïù � ) هاي وسيع يعني راه«): 20/ نوح«.  
؛ احمـد در  12/22؛ ابـن ابـي شـيبه،    2398: سلم به شماره؛ م3689و  3469: هاي بخاري به شماره -2
از طريـق   19: بـه شـماره  » فضـائل الصـحابة  «؛ و نسايي در 3873: ؛ بغوي به شماره2/239، »المسند«

؛ 3693؛ ترمـذي بـه شـماره    2398: در همين باب مسلم به شماره. اند روايت ابوهريره آن را روايت كرده
؛ فسـوي در تـاريخ خـود،    517و  516: هـاي  ، بـه شـماره  »الفضـائل «، و در 6/55، »المسند«احمد در 

؛ و حـاكم در  1253: ؛ حميـدي بـه شـماره   18: ، به شماره»فضائل الصحابة«؛ نسائي در 461و  1/457
 .اند حديثي را از عايشه روايت كرده 3/86، »المستدرك«

، »محدثون«از عبارت  صرمنظور پيامب: گويد چاپ شاميه مي 8/610، »األصول جامع«ابن كثير در  -3
كساني است كه هرگاه نسبت به چيزي گمان كنند يا حدسي بزنند، گمـان و حدسشـان درسـت از آب در    

: »أنهـم ملهمـون  «در تفسير اين كلمه آمـده كـه   . شود گويند به آنان الهام مي آيد؛ گويي آنچه را كه مي مي
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***  
  »اهللا عنه مث لعثمان رضی«: قوله

  .»كنيم اثبات مي سبراي عثمانسپس خالفت را «: ترجمه
  سخالفت عثمان

. كنــيم اثبــات مـي  سيعنـي پــس از عمـر، خالفــت را بـراي عثمـان     :شـرح عبــارت 
را در صحيح خـود   سو قضيه شوري و بيعت با عثمان سداستان شهادت عمر :بخاري

گونه كه با سند خويش روايت نمـوده   دوست داشتم كه همه آن ماجرا را آن. آورده است
را چند روز قبل از كشتنش  سعمر: از عمروبن ميمون روايت است گويد: ا بياورمدر اينج

چـه كـار   : او كنار حذيفـه بـن يمـان و عثمـان بـن حنيـف ايسـتاد و گفـت        . در مدينه ديدم
: ترسيد كه چيزي را بر زمين بار كنيد كه زمـين تـوان آن را نـدارد؟ گفتنـد     كرديد؟ آيا مي

كه زمين توان آن را داشت و در زمين فضيلت و خيـر  كاري را بر روي زمين حمل كرديم 
ايد كـه زمـين تـوان آن     ببينيد آيا شما چيزي را بر زمين بار كرده: عمر گفت. زيادي نيست

زنـانِ عـراق را رهـا     اگر خدا مرا سالم نگه دارد، بيوه: آنگاه عمر گفت. نه: را ندارد؟ گفتند
چهـار روز بـر   : راوي گويـد . ته باشـند خواهم كرد كه پس از من هرگز به كسي نياز نداشـ 

  .عمر نگذشت كه به شهادت رسيد
در صبح روزي كه عمر به شهادت رسـيد مـن ايسـتاده بـودم و     : عمروبن ميمون گويد

كـرد،   عمر وقتـي ميـان دو صـف عبـور مـي     . بين من و عمر كسي جز عبداهللا بن عباس نبود
آن . ديـد  ان صـفوف، شـكافي نمـي   راست بايستيد و به هم بچسبيد تا اينكه در مي: گفت مي

و تكبير گفت و فكر كنم در ركعت اول سوره يوسـف يـا سـوره نحـل يـا      [وقت جلو آمد 
در ايـن لحظـه ناگهـان تكبيـر     . خواند تا اينكـه مـردم همگـي جمـع شـدند      مانند آنها را مي

                                                                                                                     
 شود، پس از روي حـدس و  دلش انداخته مي كسي است كه چيزي به» ملهم«. »شدگان هستند  آنان الهام«

اين خصوصيتي است كه خداونـد نصـيب هـر كـس از بنـدگان      و . دهد گمان و زيركي به آن چيز خبر مي
 .گرداند كه بخواهد مي ساش مانند عمر برگزيده
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ايـن زمـاني   . مرا كشت يا سگ مـرا خـورد  : گفت در اين موقع از او شنيدم كه مي 1].گفت
با چاقويي دو لبه به سرعت رفـت و از  ) يعني ابولؤلؤ(ايمان  آن مرد بي. كه ضربه خوردبود 

زد تا جايي كه سيزده نفـر را   كرد، او را مي كنار هر كسي در سمت راست و چپ عبور مي
وقتي مردي از مسلمانان آن را ديد، كـاله  . چاقو زد كه هفت نفر از اين تعداد، جان باختند

وقتي ابولؤلؤ يقين حاصل كرد كه عمر ضربه خـورده، خودكشـي   . نداختدرازي را بر او ا
. عمر دست عبدالرحمن بن عوف را گرفت و او را براي امامـت نمـاز، پـيش فرسـتاد    . كرد

هـا   افرادي كه در گوشه. ديد ديدم، مي كسي كه پشت سر عمر بود، آن فردي را كه من مي
شـنيدند،   آنان صداي عمر را ديگر نمـي  فهميدند فقط و اطراف مسجد بودند، چيزي را نمي

 2.اهللا، سپس عبدالرحمن، نماز مختصري را براي آنان خواند اهللا، سبحان سبحان: گفتند و مي
ببين چه كسي مرا كشـت؟  ! اي ابن عباس: وقتي مسلمانان نماز را به پايان بردند، عمر گفت

آن فردي : ر گفتبرده مغيره، عم: ابن عباس گفت. پس يك ساعت گشت زد، سپس آمد
خـدا او را  : عمـر گفـت  . آري: كه در صنعت مـاهر و زبردسـت اسـت؟ ابـن عبـاس گفـت      

سپاس و سـتايش مخصـوص خـدايي    . بكشد، او را به كار معروف و شايسته امر كرده بودم
تو و پدرت دوسـت  . كند، قرار نداد است كه مرگ مرا به دست كسي كه ادعاي اسالم مي

ابـن  . در مدينه زياد شوند، و عباس از همه مسـلمانان نازكـدل بـود   ايمانان  داشتيد كه بي مي
كنـي پـس از    اشتباه مي: عمر گفت. كشيم ايمانان را مي خواهي آن بي اگر مي: عباس گفت

                                                
 .آنچه ميان دو كروشه است، از صحيح بخاري است -1

تـرين دو سـوره قـرآن، يعنـي      با كوتاه«: ه آمده استدر روايت ابواسحاق نزد ابن سعد و ابن ابي شيب -2
آمـده   9775: روايت ابن شهاب زهري نزد عبدالرزاق بـه شـماره  . »هاي كوثر و فتح، نماز را خواند سوره
ها عمر را بر دوش گذاشـتيم و او   من و تعدادي از انصاري: عبداهللا بن عباس به من خبر داد و گفت: است

شما هيچ داد و فريـاد راه نيندازيـد و   : آنگاه مردي گفت. تا صبح بيهوش بود همچنان. را به منزلش برديم
وقـت نمـاز اسـت اي اميـر     : پس گفتـيم : عبداهللا بن عباس گفت. وقت نماز فرا رسيده است: فقط بگوييد

: آيـا مسـلمانان نمـاز خواندنـد؟ گفتـيم     : پس عمر چشمانش را باز كرد و گفت: ابن عباس گفت! مؤمنان
سـپس عمـر نمـاز    . او در اسالم هميشه مراقب بود مبادا كسي نمـاز را تـرك كنـد   : باس گفتابن ع. آري

 .شد خواند و از زخمش، خون جاري مي
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آنكه به زبان شما حرف زدند و به قبله شما نماز گزاردند و هماننـد شـما حـج را بـه جـاي      
گويي مسلمانان تا آن روز . هم همراهش رفتيم اش برده شد و ما آنگا عمر به خانه. آوردند

يابـد و ديگـري    چيـزي نيسـت و شـفا مـي    : گفت يكي مي. چنين مصيبتي بدانان نرسيده بود
ــي ــت م ــي : گف ــر حــال او م ــم ب ــا از   . ترس ــد و آن را نوشــيد ام ــا آورده ش ــيره خرم ــس ش پ

اه آنگـ . سپس شير آورده شد و آن را نوشيد اما از شكمش خارج شـد . خارج شد1شكمش
  .ميرد مسلمانان دانستند كه او مي

مژده باد تو را : مرد جواني آمد و گفت. ستودند بر او وارد شديم، و مسلمانان او را مي
بـودي و درجـات و    صتو يار و رفيق رسول خدا. اي امير مؤمنان، مژده خداوند براي تو

خالفـت رسـيدي   داني، سپس به  هايي در خير و نيكي در اسالم داشتي كه خودت مي مرتبه
وقتي آن جـوان پشـت كـرد،    . و عدالت را پيشه كردي و سپس به مقام شهادت نايل آمدي

. آن جوان را بـرايم صـدا زنيـد كـه اينجـا بيايـد      : عمر گفت. اش با زمين تماس داشت جامه
تر اسـت و   لباست را بلند كن، چون اين هم براي لباست پاكيزه! اي برادرزاده: آنگاه گفت
آن را . ببين چقدر مقروضم! اي عبداهللا بن عمر. شتري براي پروردگارت استهم تقواي بي

حساب كردند و ديدند كه هشتاد و شش هـزار دينـار و چيـزي در ايـن حـدودها بـدهكار       
پـس از امـوال   [كنـد،   اگر مال خاندان عمر براي اين بـدهي كفايـت مـي   : عمر گفت. است

ند، از طايفه بني عدي بن كعب بخواهيـد  ك و اگر كفايت نمي] آنان، بدهي را پرداخت كن
اگر اموال آنان كفايت نكرد، آن وقـت از قـريش   . كه از اموالشان بدهي مرا پرداخت كنند

نـزد مـادر   . و ديگر پيش كسي نرويد و به جاي من ايـن بـدهي را پرداخـت كـن    . بخواهيد
چـون مـن امـروز    اميـر مؤمنـان،   : كند و مگـو  بر تو سالم مي] عمر[مؤمنان عايشه برو و بگو 

گيـرد كـه همـراه دو يـارش      عمربن خطاب از تو اجازه مي: ديگر امير مؤمنان نيستم، و بگو
بن عمر نزد عايشه  سپس عبداهللا. در منزل تو به خاك سپرده شود) سو ابوبكر صپيامبر(

سپس بـر عايشـه داخـل شـد و ديـد كـه عايشـه        . رفت و سالم كرد و اجازه ورود خواست

                                                
 .تر است و اين درست» از زخمش«: حافظ ابن حجر عسقالني در روايت كشميهني گويد -1
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كنـد و از تـو    بر تو سالم مـي ] بن خطاب[عمر : ابن عمر گفت. كند ه مينشسته است و گري
مـن ايـن مكـان را    : عايشه گفت. خواهد كه همراه دو يارش به خاك سپرده شود اجازه مي

وقتـي عبـداهللا بـن عمـر     . دهـم  خواستم اما امروز عمر را بر خود ترجيح مـي  براي خودم مي
مـردي عمـر را   . مرا بلند كنيد: عمر گفت. ستاين عبداهللا است كه آمده ا: برگشت، گفتند

چـه خبـري آوردي؟ عبـداهللا بـن عمـر      : عمر خطاب به عبـداهللا گفـت  . به خودش تكيه داد
عايشه اجازه داد كـه آنجـا همـراه دو    ! آن چيزي كه تو دوست داري اي اميرمؤمنان: گفت

تـر و   چيـزي در نـزدم محبـوب   . سپاس براي خـدا : عمر گفت. يارت به خاك سپرده شوي
وقتي مردم، مرا بر دوش حمل كنيد، سـپس بـر عايشـه سـالم     . تر از اين نبود داشتني دوست

اگـر اجـازه داد، آن وقـت مـرا داخـل      . خواهـد  عمربن خطاب از تو اجـازه مـي  : كن و بگو
مادر مؤمنان، حفصه همراه . ام نداد، مرا به قبرستان مسلمانان ببريد منزلش كنيد و اگر اجازه

حفصــه بــر روي عمــر افتــاد و ســاعتي . رفــت، وقتــي او را ديــديم، ايســتاديم بــا زنــاني مــي
مردان اجازه ورود خواسـتند و حفصـه در داخـل منـزل بـراي مردانـي كـه تـازه         1.گريست
وصـيت كـن و   ! اي اميـر مؤمنـان  : مسـلمانان گفتنـد  . گريه او را از داخل شـنيديم . گريست

كسي را سراغ ندارم كه از اين چنـد  : مر گفتع. كسي را به عنوان جانشين خود تعيين كن
در حالي وفات يافت كـه   صنفر براي امر خالفت سزاوارتر باشد؛ كساني كه رسول خدا

پس علي و عثمان و زبير و طلحه و سعد و عبـدالرحمن را نـام   . از آنان راضي و خشنود بود
اگر خالفت و . يدآ عبداهللا بن عمر شاهد شماست و او چيزي از دستش برنمي: برد و گفت

امارت به سعد رسيد، چه خوب و اگر امارت به او نرسيد، هر كدام از شما كـه بـه خالفـت    
  .رسد، از او كمك گيرد، چون من به خاطر ناتواني و خيانت او را عزل نكردم مي

                                                
اي يـار رسـول   : با اسنادي صحيح از مقدام بن معديكرب آورده كـه حفصـه گفـت    3/361ابن سعد،  -1

مـرا  ! اي عبـداهللا : آنگاه عمر به عبداهللا بـن عمـر گفـت   ! و اي امير مؤمنان! و اي پدر زن رسول خدا! خدا
آنگاه عمـر  . اش تكيه داد پس عبداهللا، عمر را به سينه. شنوم ندارم من صبر و طاقت آنچه را كه مي. بنشان

امـا گريـه   . عه، براي من زاري و عزاداري كنـي كنم كه پس از اين دف من تو را مؤاخذه مي: به حفصه گفت
 .تواني چشمت را كنترل كني كه گريه نكند كردن عادي اشكالي ندارد، چون تو نمي
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قـدر و  : خليفه بعد از من را نسبت به مهاجران نخسـت سـفارش كنيـد كـه    : عمر گفت
حرمتشان را نگه دارد و او را سفارش كنيد كه در حق انصـار خيـر و   حق آنان را بشناسد و 

بـه او  . نيكي كند؛ كساني كه خانه و سراي ايمان را پيش از مهاجران برايشان آماده كردنـد 
او را سفارش كنيـد  . هايشان درگذرد هاي انصار را بپذيرد و از بدي سفارش كنيد كه نيكي

ي كند، چون آنان يار و سرباز اسالم و حافظ امـوال  كه نسبت مردم ساير مناطق، خير و نيك
او را سفارش كنيد كه از مردم ساير مناطق، فقط امـوالي كـه از   . و مايه خشم دشمن هستند

همچنـين او را  . خودشان اضافي است و با رغبت و رضايت خودشان از آنـان گرفتـه شـود   
ان اصل عرب و ماده اسالم نشينان خير و نيكي كند، چون آن سفارش كنيد كه در حق باديه

شان از آنان گرفتـه شـود و ايـن امـوال بـه       او را سفارش كنيد كه فقط اموال اضافي. هستند
او را به عهد خـدا و رسـول خـدا سـفارش كنيـد      . فقيران و مستمندانشان برگشت داده شود

و جـان  كه به عهدي كه با آنان دارد وفا كند و با دشمنانشان و كساني كه قصد سوء به مال 
  .شان، مكلف نشوند و آبروي آنان دارند، در پيكار شود و جز توانايي

آنگاه عبداهللا بـن  . اش راه رفتيم وقتي عمر جان سپرد، او را بيرون برديم و همراه جنازه
عايشـه  . خواهـد  عمربن خطـاب از شـما اجـازه ورود مـي    : عمر بر عايشه سالم كرد و گفت

داخل كردند و آنجا همراه دو يارش به خاك سـپرده   پس عمر را. او را داخل كنيد: گفت
وقتي از دفن او فارغ يافتند، اين چند نفري كه عمر آنان را براي خالفت نامزده كـرده  . شد

اين قضيه خالفت را در ميان سه نفر از : عبدالرحمن بن عوف گفت. بود، آنجا گرد آمدند
مـن بـه نفـع عثمـان     : طلحه گفت. »روم من به نفع علي كنار مي«: زبير گفت. شما قرار دهيد

آنگاه عبدالرحمن خطـاب  . روم من به نفع عبدالرحمن كنار مي: كشم و سعد گفت كنار مي
كشـد تـا مـا ديگـري را      كدام يك از شما از امر خالفـت كنـار مـي   : به علي و عثمان گفت

گـري را  بايد ببينيد كـه كـدام يـك از شـما، دي    . خليفه كنيم، و خدا و اسالم نگهبان اوست
آيا آن را به من : آنگاه عبدالرحمن گفت. علي و عثمان ساكت شدند. داند برتر از خود مي

كنيد تا يكي از شما را براي امر خالفـت انتخـاب كـنم و خـدا گـواه اسـت كـه         واگذار مي
پـس  . آري: ورزم؟ علـي و عثمـان گفتنـد    راجع به انتخاب برترين شـما هـيچ دريغـي نمـي    
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قرابـت و   صتـو بـا رسـول خـدا    : ز آن دو را گرفـت و گفـت  عبدالرحمن دسـت يكـي ا  
. دانـي  نزديكي داري و در اسالم كارهاي خير و نيكي زيادي را انجام دادي كه خودت مي

گيرم، اگـر تـو را بـراي خالفـت و امـارت انتخـاب كـردم بايـد          پس خدا را بر تو گواه مي
و امـارت انتخـاب    عدالت و انصاف را رعايت كني و اگـر كسـي ديگـر را بـراي خالفـت     

سپس ديگري را كنار كشيد و بـه او  . كردم، بايد گوش به فرمان باشي و از او اطاعت كني
! اي عثمـان : وقتي عهد و پيمان مؤكـد را از آن دو گرفـت، گفـت   . نيز آن سخنان را گفت

اهـل خانـه   . پس عبدالرحمن با او بيعت كرد و علي هم با او بيعت كـرد . دستت را بلند كن
  1.مدند و با عثمان بيعت كردندهمگي آ

                                                
از طريـق   سدر اين روايت جريان شـهادت عمـر  . آن را روايت كرده است 3700: بخاري به شماره -1

رحمن، از عمروبن ميمون براي ما نقـل  ابوعوانه از حصين بن عبدال: موسي بن اسماعيل آمده كه وي گويد
ابـن  . آمـده اسـت   4888و  3052، 1392: هاي اين روايت نزد بخاري به طور مختصر به شماره: ... كرد

از طريق محمدبن فضيل، از حصـين   578-14/574؛ و ابن ابي شيبه، 339-3/337، »الطبقات«سعد در 
را از عمروبن ميمون روايت كـرده  « بواسحاق سبيعي آا. اند بن عبدالرحمن با اين اسناد آن را روايت كرده

از طريـق ابواسـحاق سـبيعي آن را روايـت      342-3/340؛ و ابـن سـعد،   14/578ابن ابي شيبه، .  است
اند، و در روايت ابواسحاق سبيعي عباراتي اضافي وجود دارد كه در روايت حصين بـن عبـدالرحمن    كرده

ابورافع نيز برخي از مـاجراي كشـته   : گويد مي 7/62، »الفتح«حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب . نيست
همچنين جابر برخي از . اند شدن عمر را روايت كرده است، كه ابويعلي و ابن حبان آن روايت را نقل كرده

؛ 14/579؛ ابـن ابـي شـيبه،    567: داستان كشته شدن عمر را روايت كرده كه روايتش نزد مسلم به شماره
نـزد هـر   . موجود است 2/43؛ و نسائي، 28-27و  1/15، »المسند«؛ احمد در 184: هابويعلي، به شمار

اي از داسـتان   يك از اين راويان مطالب و عباراتي هست كه نزد ديگران نيسـت يعنـي هـر كـدام گوشـه     
در داسـتان عمـر   : گويـد  مـي  7/63، »الفـتح «حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب . اند مذكور را نقل كرده

شفقت و دلسوزي او نسبت به مسلمانان، خيرخواهي بـراي آنـان، بـر پـاي     : ند هست از جملهفوايدي چ
داشتن سنت در ميان  آنان، شدت ترسش از پروردگارش، اهتمام او به امر دين بيشتر از اهتمامش به امـر  

شـد؛  روي يا دروغي آشكار با خودش بود، اينكه نهي از ستودن، مخصوص به زماني است كه در آن زياده
از اينجا بود كه عمر آن جوان را از مدح و ستودن عمر نهي نكرد با وجودي كه آن جوان را به بلند كردن 
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افـرادي  : از حميدبن عبدالرحمن روايت است كه مسور بن مخرمه بـه او خبـر داد كـه   
شـان را بـه عنـوان خليفـه      كه عمر آنان را براي خالفت نام برده بود كه از ميان خـود يكـي  

عبـدالرحمن بـن عـوف بـه     . نظر كردنـد  انتخاب كنند، با هم جمع شدند و مشورت و تبادل
خواهيـد   ولـي اگـر مـي   . كـنم  من راجع به اين قضيه خالفت با شما رقابت نمـي : آنان گفت

آن جماعت، قضـيه انتخـاب خليفـه را بـه     . يكي را از ميان شما به عنوان خليفه انتخاب كنم
وقتي عبدالرحمن مسؤول انتخاب خليفه از ميان آنان . عبدالرحمن بن عوف واگذار كردند

نجا به سوي عبدالرحمن آمدند تا اينكه كسي را نديدم كـه جلـو   شد، مسلمانان حاضر در آ
مسلمانان به سوي عبدالرحمن آمدند . نيايد و از آمدن به سوي عبدالرحمن رويگردان شود

مسـور بـن   . و آن چنان با او مشورت و نظرخواهي كردند تا بالـĤخره با عثمان بيعت كرديم
ز شـب بـه سـوي مـن آمـد و در را زد تـا       عبدالرحمن بعد از خواب اندكي ا: مخرمه گويد

به خدا قسم، ايـن سـه شـب خـواب بـه      ! اي؟ بينم كه خوابيده مي: اينكه بيدار شدم، او گفت
زبير و سعد را بـراي عبـدالرحمن   . چشمانم نيامده است، برو و زبير و سعد را برايم صدا زن

علي را : گفت بن عوف صدا كردم، عبدالرحمن با آنان مشورت كرد و سپس مرا خواند و
زبير و سـعد تـا نيمـه شـب بـا او      . پس علي را صدا زدم. برايم صدا زن و بگو كه اينجا بيايد

سپس علي از نزد عبدالرحمن برخاست و بـراي امـر خالفـت اميـدوار بـود، و      . حرف زدند
گونـه كـه    عبدالرحمن كمي نسبت به علي ترس داشت كه اگر به خالفت برسـد نتوانـد آن  

. عثمـان را بـرايم صـدا زن   : سپس عبـدالرحمن گفـت  . ست، انجام وظيفه كندشايد و بايد ا
زبير و سعد با او حرف زدند تـا اينكـه مـؤذن نمـاز صـبح      . پس عثمان را برايش صدا كردم

وقتي مسلمانان نماز صبح را خواندند و آن چند نفـر كنـار منبـر    . هايشان را قطع كرد حرف
و انصاري كه حضور داشتند فرستاد و بـه سـراغ   جمع شدند، عبدالرحمن به سراغ مهاجران 

شريك شـده بودنـد، وقتـي    س فرماندهان لشكريان فرستاد كه در حج آن سال همراه عمر
اما بعـد؛ اي  : همه جمع شدند، عبدالرحمن شهادتين را بر زبان جاري ساخت و سپس گفت

                                                                                                                     
اش دستور داد، وصيت به اداي بدهي، اعتنا و اهميت دادن به دفن كنار نيكـان؛ مشـورت در تعيـين     جامه

 .شود خليفه، و مقدم كردن افضل، و اينكه خالفت با بيعت منعقد مي
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ن كسي را بـا  من با مسلمانان مشورت و نظرخواهي كردم و نديدم كه هيچ يك از آنا! علي
 1.عثمان برابر نمايند، پس براي خود راهي در مخالفـت جماعـت مسـلمانها جسـتجو نكـن     

مـن بـر سـر سـنت خـدا و سـنت پيـامبرش و دو خليفـه پـس از          : پس علي به عثمان گفـت 
آنگـاه عبـدالرحمن بـن عـوف بـا عثمـان بيعـت كـرد و          2.كـنم  با تو بيعـت مـي   صپيامبر

  3.رماندهان لشكريان همگي با او بيعت كردندمسلمانان و مهاجران و انصار و ف

                                                
دهد كـه   اين روايت، ظاهراً نشان مي: گويد مي 13/197، »الفتح«فظ ابن حجر عسقالني در كتاب حا -1

عبدالرحمن هنگام بيعت درباره عثمان ترديد نكرد، ولي در روايت عمروبن ميمون تصريح بـه ايـن نكتـه    
با رسـول   تو قرابت و نزديكي: شد كه عبدالرحمن ابتدا از علي شروع كرد، پس دست او را گرفت و گفت

دانـي، خـدا را بـر تـو گـواه       داري و كارهاي خير و نيكي در اسالم انجام دادي كه خودت مـي  صخدا
گيرم كه  اگر تو را به عنوان خليفه انتخاب كردم، عدالت و انصاف را پيشه كني و اگر عثمـان را بـراي    مي

گري را كنار كشيد و همـين  سپس دي. امر خالفت انتخاب كردم، گوش به فرمان باشي و از او اطاعت كني
. اي عثمان دسـتت را بلنـد كـن   : وقتي عهد و پيمان مؤكد را از آن دو گرفت، گفت. سخنان را به او گفت

: راه جمـع ميـان دو روايـت ايـن اسـت     . پس عبدالرحمن با عثمان بيعت كرد و علي نيز با او بيعت نمـود 
اند و احتمال دارد كـه ديگـران آن    اطر نسپردهعمروبن ميمون مطالبي را حفظ كرده كه ديگران آن را به خ

اين احتمال هم وجود دارد كـه ايـن مسـأله    . را حفظ كرده باشند اما برخي راويان آن را ذكر نكرده باشند
در شب روي داده آن وقت كه عبدالرحمن يكي يكي با علي و عثمان حرف زد و عهد و پيمـان مؤكـد را   

كه صبح شده، قضيه خالفت را بر علي عرضه كـرد و او برخـي از    از هر كدام از آن دو گرفت، پس وقتي
 .شروط را نپذيرفت، و سپس آن را به عثمان عرضه كرد و عثمان همه شروط را پذيرفت

اند، و اينكـه عثمـان و عبـدالرحمن     برخي از علماء به اين گفته براي جواز تقليد مجتهد استدالل كرده -2
انـد كـه منظـور     د مجتهد را منع كرده و در پاسخ به اين گفته، اظهار داشتهاما جمهور تقلي. ديدند آن را مي

 .تبعيت از سيرت و روشي است كه مربوط به عدالت مانند آن است نه تقليد در احكام شرعي

از طريق مالك از زهـري آن را روايـت كـرده كـه زهـري       7207: بخاري در صحيح خود به شماره -3
 .آمده است 5/477، »مصنف عبدالرزاق«اين روايت در : ... به او خبر دادحميدبن عبدالرحمن : گويد مي
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اسـت و بـا دو    صاين است كه او داماد رسول خـدا  ساز جمله فضايل ويژه عثمان
  1.دختر آن حضرت ازدواج كرد

اش  در خانـه  صرسـول خـدا  : از عايشه روايت شده كه او گفـت » صحيح مسلم«در 
اه ابـوبكر اجـازه ورود   آنگـ . دراز كشيده بود و زانوهـا و سـاق پاهـايش آشـكار شـده بـود      

بــه او اجــازه داد در حــالي كــه بــر همــان حالــت بــود و ابــوبكر بــا   صخواســت، پيــامبر
بـه او اجـازه داد در    صسپس عمـر اجـازه ورود خواسـت، پيـامبر    . حرف زد صپيامبر

سـپس عثمـان اجـازه ورود    . حـرف زد  صحالي كه بر همان حالت بود و عمـر بـا پيـامبر   
. هايش را پايين آورد و آن را جمع و جور كـرد  ت و لباسنشس صخواست، آنگاه پيامبر

ابـوبكر  : وقتي بيرون رفـت، عايشـه گفـت   . حرف زد صپس عثمان داخل شد و با پيامبر
سـپس عمـر   . داخل شد و هيچ روي خوبي را بـه او نشـان نـدادي و بـه او تـوجهي نكـردي      

سـپس عثمـان   . يداخل شد و هيچ روي خوبي را به او نشان ندادي و بـه او تـوجهي نكـرد   
علـت  . هايت را جمع و جور كـردي و آن را پـايين آوردي   داخل شد، پس نشستي و لباس

آيـا از  «: 2»أال أستحی من رجل تستحی منه املالئکة«: فرمـود  صاين چيست؟ پيـامبر 
  ؟»كنند، حيا نكنم كسي كه فرشتگان از او حيا مي

عثمـان را بـه مكـه     ،صدر روز بيعت رضوان، كـه پيـامبر  : آمده است» الصحيح«در 
فرستاد ـ بيعت رضوان پس از رفتن عثمان بـه مكـه بـود ـ آن حضـرت بـه دسـت راسـتش          

  . »اين دست عثمان است« :»هذه يد عثمان«: گفت

                                                
مراجعـه   30و  29: ، شـماره 2، ج »السير«به شرح حالشان در كتاب . بودند كآنها، رقيه و ام كلثوم -1

 .كنيد

، بـه  »فضـائل الصـحابة  «، و در 155و  62، 6/15، »المسـند «؛ احمـد در  2402: مسلم بـه شـماره   -2
در همين باب، احمـد در  . اند آن را روايت كرده 4899: ؛ و بغوي به شماره794و  793، 760 :هاي شماره

روايتـي   1284: ؛ و ابن ابي عاصم به شـماره 748: ، به شماره»فضائل الصحابة«، و در 6/288، »المسند«
 .اند را از حفصه نقل كرده
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اين دست براي عثمان اسـت  «: 1»هذه لعثمان«: و آن را بر دست ديگرش زد و فرمود
  .»]كند كه به جاي او بيعت مي[

***  
  .»سسسسطالب بیمث لعلی بن ا«: قوله

  .»كنيم اثبات مي سطالب بن ابي سپس خالفت را براي علي«: ترجمه

  و فضايل او سطالب بن ابي خالفت علي

وقتي عثمـان  . كنيم اثبات مي سيعني و پس از عثمان، خالفت را براي علي :شرح عبارت
اي بــر حــق و  مســلمانان بــا علــي بيعــت كردنــد، علــي امــام و خليفــه و بــه شــهادت رســيد

خالفت علي در زمان خود، همان خالفت پيـامبري بـود، همچنـان كـه     . االطاعه شد واجب
رسـول  : در آن روايـت، سـفينه گفـت   . روايت سفينه كه قبالً ذكر شـد بـر آن داللـت دارد   

خالفـت  : 2»خالفة النبوة ثالثون سنة، مث يؤتی اهللا ملکه من يشـاء «: فرمود صخدا
  .»دهد را به هر كه خواهد مي پيامبري سي سال است، سپس خداوند ملك خود

                                                
، و 2/101، »المسـند «و احمـد در  ؛ 3706: ؛ ترمذي به شماره4066و  3698: هاي بخاري به شماره -1

، عثمان را بـه  صپيامبر. اند آن را از طريق روايت ابن عمر آورده 737: ، به شماره»فضائل الصحابة«در 
در زمـان  . آيد نه به قصد جنـگ  به قصد عمره دارد به مكه مي صمكه فرستاد تا قريش بدانند كه پيامبر

از اين رو مسـلمانان  . ان قصد جنگ با مسلمانان را دارندنيامدن عثمان ميان مسلمانان شايع شد كه مشرك
در آن وقت زير يك درخت با مسلمانان بيعت كـرد كـه آنـان فـرار      صهم آماده جنگ شدند، و پيامبر

بلكه خبر رسيده بود كه عثمان كشـته شـده،   : گويند بعضي مي. نكنند، و اين بيعت در زمان نبود عثمان بود
كنندگان، بيشتر از هزار و چهارصد نفر بود و اين آيه قرآني دربـاره   داد بيعتتع. پس علت بيعت همين بود

_ô‰s)©9 š �: اينان نازل شد ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) š�tΡθ ãèÎƒ$ t7 ãƒ |MøtrB Íοt� yf ¤±9 بـه  «): 18/ فـتح  ( � #$
ايـن درخـت،   . »...ي شد كردند از آنها راض راستي خدا هنگامي كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت مي

اين واقعه در سـال  . حديبيه هم روستاي متوسطي است در نه مايلي مكه. درختي بود در سرزمين حديبيه
  .316-3/286، »زادالمعاد«: نگا. ششم هجري بود

 .اين حديث حسن است. تخريج آن قبالً ذكر شد -2
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خالفت ابوبكر صديق، دو سال و سه ماه، خالفت عمر، ده سال و نيم، خالفت عثمان، 
دوازده سال، خالفت علي، چهار سال و نه ماه، و خالفت پسرش، حسن شش ماه بـه طـول   

  .انجاميد
خالفـت را بـه او    سولـي وقتـي حسـن بـن علـي     . اولين پادشاه مسلمانان، معاويه بـود 

بيعـت   سواگذار كرد، او امامي بر حق شد، چون، مردم عراق پس از مرگ علي با حسـن 
سپس بعد از گذشت شش ماه، امام حسـن خالفـت را بـه معاويـه واگـذار كـرد، و       . كردند

أنّ ابنی هـذا  «: در اينجا آشكار شد، كه آن حضرت فرمودنـد  صپيامبر هصدق فرمود
همانـا ايـن پسـرم، انسـان     «: 1»من املسلمينسيد، وسيصلح اهللا به بين فئتين عظيمتين 

بزرگي است و خداوند به وسيله او ميان دو گروه عظيم از مسلمانان، صلح و آشتي برقـرار  
  .اين داستان در جاي خود، معروف است. »خواهد ساخت

با بيعـت صـحابه    سطالب خالفت براي امير مؤمنان علي بن ابي سپس، بعد از عثمان
  . شام ثابت شدبه جز معاويه و اهل 

بود، چون وقتي حضـرت عثمـان بـه شـهادت رسـيد، دروغ و افتـرا بـر          سحق با علي
عثمان و بر افرادي از بزرگان صحابه همچون علي و طلحه و زبير زيـاد شـد و شـبهه بـراي     
كساني كه نسبت به وضعيت و شرايط شناخت و آگاهي نداشـتند، زيـاد شـد و شـهوت در     

توزانِ مردم شام كه منزلشان دور از مركز خالفت بـود،   و كينهدرون هواپرستان و مغرضان 
قوي شد، و دوستداران عثمان نسبت به بزرگان صحابه سوء ظـن پيـدا كردنـد و خبرهـايي     
كه بعضي دروغ و بعضي تحريف شده بود و بعضي هم علـت و دليـل آن معلـوم نبـود، بـه      

طلبي در زمـين بودنـد،    استار برتريبه عالوه، هواها و دنياپرستي افرادي كه خو. آنان رسيد

                                                
: ؛ ابوداود به شـماره 3775: ماره؛ ترمذي به ش7109و  3746، 3629، 2704: هاي بخاري به شماره -1

؛ 251: ، بـه شـماره  »اليوم و الليلة«، و در 63: ، به شماره»فضائل الصحابة«و در  3/107؛ نسائي، 4662
، و در 6/442، »دالئـل النبـوة  «؛ بيهقـي در  3/174، »المسـتدرك «؛ حاكم در 5/49، »المسند«احمد در 

؛ بيهقـي در  3/174، »المستدرك«؛ حاكم در 5/49، »سندالم«؛ احمد در 251: ، به شماره»اليوم و الليلة«
 .اند آن را روايت كرده 2/35، »الحلية«؛ و ابونعيم در 443و  6/442، »دالئل النبوة«
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، از آن سركشـان خـوارج   سو از آن طرف در ميان ارتش علـي . به علل مذكور اضافه شد
كه حضرت عثمان را به قتل رسـاندند ـ افـرادي بودنـد كـه ناشـناس بودنـد و شخصيتشـان         

كـه   كـرد و افـرادي بودنـد    شان از آنان حمايت مي نامعلوم بود و كساني هم بودند كه قبيله
كردند هيچ دليل و برهاني نداشـتند و كسـاني هـم حضـور داشـتند كـه        براي كاري كه مي

و طلحـه و زبيـر ديدنـد كـه     . توانستند همه آن را آشكار كننـد  نفاق در دلشان بود ولي نمي
كن نشوند، مستحق خشـم   اگر از آن شهيد مظلوم حمايت نشود و اهل فساد و دشمني ريشه

كه نه به اختيار علي بود و 1از اين رو فتنه جنگ جمل روي داد شوند؛ و عذاب خداوند مي
. جويان بدون اختيار پيشگامان آن را بر پا كردنـد  نه به اختيار طلحه و زبير، بلكه تنها مفسده

به خاطر يك رأي رخ داد و آن رأي هم ايـن بـود كـه نسـبت بـه      2سپس فتنه جنگ صفين
ان نسـبت بـه آنـان عـدالت رعايـت كـرد در       تـو  شود آيا نمي مردم شام عدالت رعايت نمي

حالي كه آنان افراد زيادي هستند تا اينكه امت اسـالم يكپارچـه شـود، و آنـان از طغيـان و      
گونه كه بـر شـهيد مظلـوم سركشـي      ترسيدند همان سركشي كساني كه در ارتش بودند مي

و واجب است اي است كه اطاعت و فرمانبرداري از ا يافته ، خليفه هدايتسكردند، و علي
اين رأي بر ايـن بـاور بـود    . ها همگي بر گرد اطاعت او جمع شوند و واجب است كه انسان

كه اطاعت و جماعت و يكپارچگي كه بر مسلمانان واجب است به وسيله پيكار با آنان بنـا  
شود بدين صورت كـه خليفـه ـ بنـا بـه ايـن رأي ـ بـر افـراد          به درخواست خليفه حاصل مي

اين رأي چنين معتقد نبـود  . شود ند كه اداي واجب از راه جنگ حاصل ميارتش اصرار ك
ــه دســت آوردن دل    ــد ب ــان همانن ــه دســت آوردن دل آن ــوبهم«كــه ب ــه قل ــان » مؤلف در زم

در نتيجه حضرت علي بنا . و دو خليفه بعد از او در مواردي كه جايز بوده است صپيامبر
منعشـان از شـورش اسـت نـه بـه دسـت        به اين رأي شرعي، كه بهتر اجراي حد بـر آنـان و  

                                                
-4/455، »الطبـري «به تفصيل ماجراي ايـن واقعـه در   . هجري اتفاق افتاد 36جنگ جمل در سال  -1

 .مراجعه كنيد 258-7/241، »ابن كثير«؛ و 264-3/221، »ابن األثير«؛ 540

بـر سـاحل رود   » رقـه «صفين، جايي اسـت در نزديكـي   . هجري روي داد 37جنگ جمل در سال  -2
 .295-7/264؛ و ابن كثير، 326-3/276؛ ابن األثير، 63-5/5، و 575-4/563الطبري، : نگا. فرات
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آوردن دلشان ـ وادار به جنگ كردنـد، و بسـياري از بزرگـان صـحابه در جنـگ شـركت        
كنـد و   نكردند به خاطر شنيدن نصوصي كه به نشستن و عدم دخالت در هنگام فتنه امر مـي 

ايـد  ديدند كه ضرر و مفسده اين فتنه بيشتر از نفع و مصلحت آن است و ب به خاطر آنكه مي
  : نسبت به همه مسلمانان اين دعاي نيك را بر سر زبان آورد

� šÏ% ©!$#uρ ρâ !%ỳ .ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷èt/ šχθä9θ à) tƒ $ uΖ−/ u‘ ö� Ï� øî$# $ oΨs9 $oΨ ÏΡ≡uθ ÷z\}uρ šÏ% ©!$# 

$ tΡθà)t7y™ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ Ÿωuρ ö≅yè øgrB ’ Îû $ uΖÎ/θ è=è% yξ Ïî t Ï%©# Ïj9 (#θ ãΖtΒ# u !$ oΨ −/u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ îΛÏm §‘ �   
  )10/ حشر (  

ما و آن بـرادران مـا را كـه در    ! پرودگارا: ها آمده اند مي گويند كساني كه بعد از آن«
انـد   هايمـان نسـبت بـه كسـاني كـه ايمـان آورده       ايمان بر ما پيشي گرفتنـد بيـامرز، و در دل  

  .»به راستي تو رئوف و مهرباني! پرودگارا. اي مگذار كينه] گونه هيچ[
هـاي مـا را بـه آن آلـوده      هايي كه در زمان خالفت علي روي داد، خداوند دسـت  فتنه

هـاي مـا را بـه آن آلـوده      خواهيم كه با لطف و كرم خـود، زبـان   نكرد، پس از خداوند مي
  1.نكند

از » صـحيحين «حديثي است كـه در   سطالب از جمله فضايل امير مؤمنان علي بن ابي
أنـت  «: بـه علـي گفـت    صرسول خدا: گفتروايت شده كه او  سسعدبن ابي وقاص

منزلت تو نسـبت بـه مـن هماننـد     «: 2»منی مبنزلة هارون من موسی، إالّ أنه ال نبی بعدی
  .»منزلت هارون نسبت به موسي است با اين تفاوت كه پس از من پيامبري نخواهد بود

                                                
 .224-219و  203-2/202، »منهاج السنة«؛ و 74-35/70، »الفتاوي مجموع«: نگا -1

و  3764: هـاي  ؛ ترمـذي بـه شـماره   2404: ؛ مسلم به شماره4416و  3706: هاي بخاري به شماره -2
، 956، »فضـائل الصـحابة  «؛ و در 182و  179، 177، 175-174، 1/170، »المسـند «؛ احمد در 3731
، 35: هاي ، به شماره»فضائل الصحابة«؛ نسائي در 62-61و  2/60؛ ابن ابي شيبه، 1045و  1041، 957
؛ 121و  115: هـاي  ؛ ابن ماجه به شماره10و  9: هاي ، به شماره»خصائص علي«، و 39و  38، 37، 36

و  1335، 1334، 1333، 1332، 1331: هـاي  ؛ ابن ابي عاصـم بـه شـماره   20390: عبدالرزاق به شماره
؛ 3/24عد، ؛ ابن سـ 809و  738، 718، 709، 698: هاي ؛ ابويعلي به شماره71: ؛ حميدي به شماره1341
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ه، ألعطين الراية غداً رجالً يحـب اهللا ورسـول  «: در روز خيبر فرمود صپيامبر
را  صفردا پرچم را به دست كسي خواهم داد كه خـدا و پيـامبر  «: »ويحبه اهللا و رسوله

همه ما به آن چشـم  : راوي گويد. »هم او را دوست دارند صدوست دارد و خدا و پيامبر
پـس علـي   . »علي را برايم صدا كنيـد «: »ادعوا لي علياً«: فرمود صدوختيم، آنگاه پيامبر

آب دهـانش را در   صآنگـاه پيـامبر  . چشـم درد بـود آورده شـد   در حالي كـه مبـتال بـه    
  1.چشمان علي انداخت و پرچم را به دست او داد، پس خداوند او را پيروز كرد

  :وقتي اين آيه نازل شد
� ö≅ à) sù (#öθ s9$yès? äíô‰ tΡ $ tΡ u !$ oΨ ö/r& ö/ä. u !$oΨ ö/ r&uρ $ tΡu !$ |¡ ÎΣuρ öΝä. u !$|¡ ÎΣuρ $ oΨ|¡ à�Ρ r&uρ öΝä3|¡ à�Ρ r&uρ ¢ΟèO 

ö≅ ÍκtJ ö6tΡ ≅yè ôfuΖsù |MuΖ÷è ©9 «! $# ’ n? tã šÎ/ É‹≈x6ø9   )61/ آل عمران (   � #$

                                                                                                                     
 196، 7/195، »الحليـة «، و در 1/80، »أخبار أصبهان«؛ ابونعيم در 2/309، »اآلثار مشكل«طحاوي در 

ــب در تــاريخ خــود،   197و  ؛ طيالســي بــه  11/432و  9/365و  8/53و  4/204و  1/325؛ خطي
؛ و 3/108، »المستدرك«؛ حاكم در 2/22، »المعجم الصغير«؛ طبراني در 213و  209، 205: هاي شماره

 3/289؛ و خطيـب،  3732در همين باب ترمذي به شماره . اند آن را روايت كرده 3907: بغوي به شماره
و  3/406؛ و خطيـب،  61-12/60همچنـين ابـن ابـي شـيبه،     . انـد  حديثي را از طريق جابر روايت كرده

؛ و ابـن  12/61ه، همچنين ابن ابي شيب. اند روايتي از طريق اسماء بنت عميس آورده 12/323و  10/43
حـديثي را از علـي، و ابـونعيم در     4/71حديثي را از طريق زيـدبن أرقـم، و خطيـب،     25-3/24سعد، 

حـديثي   54-2/53، »المعجم الصـغير «؛ و طبراني در 2/281، »أخبار أصبهان«، و در 4/345، »الحلية«
حديثي را از ابـن عبـاس، و    2/328، »أخبار أصبهان«بن جناده، و ابونعيم در  را در همين باب از جبيش

 .اند حديثي را از ابوسعيد روايت كرده 4/383؛ و خطيب، 8/307، »الحلية«ابونعيم در 

، »المسـند «؛ احمـد در  2604: ؛ مسـلم بـه شـماره   4210و  3701، 3009: هـاي  بخاري به شـماره  -1
خصائص «، و در 46 به شماره» فضائل الصحابة«؛ نسائي در 1037: ، به شماره»الفضائل«، و در 5/333

، »الحليـة «؛ ابـونعيم در  2472: ؛ سعيدبن منصور در سـنن خـود، بـه شـماره    16: ، به شماره»اإلمام علي
آن  5991و  5950، 5876: هـاي  به شماره» المعجم الكبير«؛ و طبراني در 3906: ؛ بغوي به شماره1/62

 .اند را از طريق روايت سهل بن سعد آورده
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هايتـان   هايمـان و خـودي   بياييد پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خودي: بگو«
  .»...را فرا خوانيم 

اللـهم هـؤالء   «: ، علي و فاطمه و حسن و حسين را صدا زد و فرمودصرسول خدا
  .»اينان خانواده من هستند! پرودگارا«: 1»أهلی

***  
  

                                                
: از طريق روايت سعدبن ابي وقاص آن را روايت كـرده كـه او گفـت   ) 32) (2404: (مسلم به شماره -1

را ) يعني حضرت علي(چه چيز تو را منع كرده كه ابوتراب : معاويه بن ابي سفيان، سعد را امر كرد و گفت
آنها را بـه علـي گفـت، پـس      صاما آن سه چيزي را كه ذكر كردم، رسول خدا: ناسزا گويي؟ سعد گفت

داشـتم، بـرايم از شـتران قرمزرنـگ      گويم، چون اگر يكـي از آن سـه چيـز را مـي     ناسزا نمي هرگز او را
در يكـي از غـزوات او را    صرسول خـدا ) 1: اين سه چيز عبارتند از. تر بود داشتني تر و دوست محبوب

آيـا مـرا بـا زنـان و      صاي رسـول خـدا  : آنگاه علي به او گفت. در مدينه جا گذاشت و به جنگ نبرد
أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون مـن  «: به او گفت صان در مدينه جا گذاشتي؟ رسول خداكودك

آيا راضي نيستي كه منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هـارون نسـبت   «: »موسي إال أنه ال نبوة بعدي
ز خيبـر  شـنيدم كـه در رو   صاز پيامبر) 2. »به موسي است، با اين تفاوت كه بعد از من پيامبري نيست؟

پرچم را بـه دسـت مـردي    ] فردا: [»ألعطينّ الراية رجالً يحب اهللا ورسوله، ويحبه اهللا ورسوله«: گفت مي
: راوي گويـد . هم او را دوست دارند صرا دوست دارد و خدا و پيامبر صخواهم داد كه خدا و پيامبر
پـس  . »ي را برايم صدا كنيـد عل«: »ادعوا لي علياً«: فرمود صآنگاه پيامبر. همه ما به آن چشم دوختيم

آب دهـانش را در چشـمان علـي     صعلي در حالي كه مبتال به چشم درد بود آورده شد، آنگاه پيـامبر 

öö �: وقتـي ايـن آيـه نـازل شـد     ) 3. انداخت و پرچم را به او داد و خداوند او را پيروز كرد öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 

ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΡΡΡΡ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& öö öö//// ää ää.... uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ  ...� )را فـرا خـوانيم   ... پسـرانمان و پسـرانتان   : بگو«): 61/ عمران  آل...« ،

! پروردگـارا «: »اللهم هؤالء أهلـي «: ، علي و فاطمه و حسن و حسين را صدا زد و فرمدصرسول خدا
؛ و نسـائي در  1/185، »المسـند «؛ احمد در 3724: همچنين ترمذي به شماره. »اينان خانواده من هستند

بنـا   109-3/108، »المستدرك«اند، و حاكم در  ؛ آن را روايت كرده9، به شماره »يخصائص اإلمام عل«
به شرط بخاري و مسلم آن را صحيح دانسته و ذهبي به دنبال آن گفته است كه اين حديث فقـط بنـا بـه    

 .شرط مسلم است
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  .»وهم اخللفاء الراشدون، واألئمة املهديون«: قوله
  .»اند و آنان خلفاي راشدين، و امامان هدايت يافته: ترجمه

  خلفاي چهارگانه، خلفاي راشدين و هدايت يافته هستند

ي آن را كـه ترمـذ  » السـنن «حديث ثابت و صـحيح در ايـن زمينـه در     :شرح عبارت
: در ايـن حـديث عربـاض بـن سـاريه گفـت      . صحيح دانسته، از عرباض بن ساريه ذكر شد

هـا از   ها از آن گريان شدند و دل اي بليغ و رسا نمود كه چشم ما را موعظه صرسول خدا
خـداحافظي   هگـويي ايـن موعظـه، موعظـ    ! اي رسـول خـدا  : كسي گفت. آن ترسان شدند

أوصـيکم بالسـمع   « :گيـري؟ آن حضـرت فرمـود    است، پس چه پيمـاني را از مـا مـي   
والطاعة، فإنه من يعش منکم بعدی، فسيری اختالفاً کثيراً فعليکم بسـنتی وسـنة   
اخللفاء الراشدين املهديين من بعدی، متسکوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ، وإيـاکم  

بت به خليفـه و  نس[كنم كه  شما را توصيه مي«: 1»وحمدثات األمور، فإنّ کل بدعة ضاللة
گوش به فرمان باشيد و از اوامر و دستورات آنان اطاعـت نماييـد، چـون    ] شوراي اولواالمر

در [كند، اختالف زيـادي را خواهـد ديـد، پـس      هر كس از شما كه پس از من زندگي مي
بر شما الزم است كه پايبند سنت من و سنت خلفاي راشدين و هدايت يافته بعـد  ] آن وقت

از امـور  ! و زنهار. هاي جلويي بدان چنگ زنيد بدان تمسك جوييد و با دندان. از من باشيد
  .»گمراهي است] در دين[تازه ايجاد شده در دين دوري كنيد، چون هر چيز بدعت و نوي 

                                                
ابـن ماجـه    ؛127و  4/126، »المسند«؛ احمد در 2687: ؛ ترمذي به شماره4607: ابوداود به شماره -1

؛ ابـن عبـدالبر در   47و  46، صص »الشريعة«؛ آجري در 45-1/44؛ دارمي در سنن خود، 42: به شماره
، 619، 618، 617: هـاي  شـماره  18، ج »المعجم الكبيـر «؛ طبراني در 224و  2/22، »جامع بيان العلم«

؛ ابـونعيم  1/1، »لالمـدخ «؛ حاكم در 11-1/10، »مناقب الشافعي«؛ بيقهي در 624و  623، 622، 620
آن را  1/176، »الفقيـه و المتفقـه  «؛ و خطيب بغـدادي در  115-10/114و  221-5/220، »الحلية«در 

و  96-1/95، »المسـتدرك «؛ حـاكم در  5اسناد آن صحيح است، و ابن حبان به شـماره  . اند روايت كرده
اين حديث، حسن صحيح : گويداند و ذهبي هم آن را تأييد كرده است، و ترمذي  آن را صحيح دانسته 97

 .است
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به لحاظ فضل و برتري هماننـد ترتيـب ايشـان در خالفـت      سترتيب خلفاي راشدين
و عمر مزيت و برتري خاصي نسبت به عثمـان و  البته از ميان خلفاي راشدين، ابوبكر . است

ما را به تبعيت و پيروي از سنت خلفاي راشدين امر كرد ولي  صعلي دارند، چون پيامبر
اقتـدوا  «: در مورد اقتدا و پيروي در افعال ما را فقط بـه ابـوبكر و عمـر امـر كـرد و فرمـود      

ابـوبكر  ] يعني[آيند،  ن ميبه دو نفري كه بعد از م« :1»باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر
پس حـال  . و ميان اتباع و پيروي از سنت خلفا و اقتدا به آنان فرق هست. »و عمر اقتدا كنيد

اهللا عنهم أجمعين  و شخصيت ابوبكر و عمر باالتر از حال و شخصيت عثمان و علي ـ رضي 
  .باشد ـ مي

ولـي آنچـه در   داشـت،   از ابوحنيفه روايت شـده كـه او علـي را بـر عثمـان مقـدم مـي       
مذهبش ظاهر است، مقدم داشتن عثمـان بـر علـي اسـت، و عامـه اهـل سـنت بـر ايـن رأي          

  .هستند
بـا مسـلمانان نظرخـواهي    : ذكر شد كه او گفت سگفته عبدالرحمن بن عوف به علي

  .كردم نديدم كه آنان كسي را با عثمان برابر نمايند
رد، مهـاجرين و انصـار را   هر كس عثمان را بر علـي مقـدم نـدا   : گفت2ايوب سختياني

  .تحقير كرده است
در  صاهللا ما زماني كـه رسـول  : ، از ابن عمر روايت شده كه او گفت»صحيحين«در 

، ابوبكر، سپس عمـر، و  صبرترين افراد امت اسالم بعد از پيامبر: گفتيم قيد حيات بود مي
  3.سپس عثمان است

                                                
 .تخريج آن قبال گذشت، و اين حديثي صحيح است -1

او امام و حافظ و ثقه، ابـوبكر ايـوب بـن    . تغيير يافته است» سجستاني«هاي خطي به  در اصل نسخه -2
 131وي در زمان بيماري طاعون در بصره به سال . باشد ابي تميمه عنزي، برده آزاد شده آنان، بصري مي

 . هري وفات يافت

گونـه كـه    اين روايت در صحيح مسـلم نيسـت آن  . آن را روايت كرده است 3697: بخاري به شماره -3
، 53، 52: هـاي  ، به شـماره »فضائل الصحابة«و  2/14، »المسند«همچنين احمد در . شارح پنداشته است
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***  
رهم باجلنة، نشهد هلم باجلّنة، علی ما شهد اهللا وبش وأنّ العشرة الذين مساهم رسول«: قوله

أبوبکر، وعمر، وعثمان، وعلی وطلحة، والزبير، وسعد، : اهللا، وقوله احلق، وهم هلم رسول
اهللا عنهم  وسعيد، وعبدالرمحن بن عوف، وأبوعبيدة بن جراح، وهو أمين هذه األمة، رضی

  .»أمجعين
را برده و آنان را به بهشت مژده  نامشان صو اينكه ده نفري كه رسول خدا«: ترجمه

گـواهي   صاند، براساس آنكـه رسـول خـدا    دهيم كه آنان بهشتي داده، ما هم گواهي مي
ايـن ده نفـر عبارتنـد    . بهشتي بودن ايشان را داده، و سخن آن حضرت، درست و حق است

يـده  ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد، سعيد، عبدالرحمن بـن عـوف و ابوعب  : از
خداونـد از تمـامي   . بن جراح، و ابوعبيده بن جراح، امين و محل اطمينـان ايـن امـت اسـت    

  .»!آنها راضي و خشنود باد

  )عشره مبشره(ده نفري كه به بهشت مژده داده شدند 

اينـك بـه ذكـر برخـي از     . برخي از فضايل خلفاي چهارگانه ذكر شد :شرح عبارت
  :پردازيم فضايل شش نفر ديگر از عشره مبشره مي

بـدخواب شـد و    صشبي رسول خدا: روايت كرده كه او گفتك مسلم از عايشه
اي كـاش، مـرد صـالحي از    «: »ليت رجالً صاحلاً من أصحابی يحرسنی اللّيلة« :فرمـود 

صـداي سـالح را   : عايشـه گفـت  . »كـرد  اصحاب من، امشب مـرا حراسـت و نگهبـاني مـي    
اي : ، سـعدبن ابـي وقـاص فرمـود    »ست؟اين كي«: »من هذا؟«: فرمود صشنيديم و پيامبر

در درونـم  : در لفظي ديگر آمـده اسـت  . آمدم تا تو را حراست و نگهباني كنم! رسول خدا

                                                                                                                     
؛ 1195و  1194، 1193، 1192، 1191، 1190: هـاي  عاصم به شـماره  ؛ ابن ابي58و  57، 56، 55، 54

، »المعجم الكبيـر «؛ و طبراني در 3707: ؛ ترمذي به شماره4627: ؛ ابوداود به شماره12/9ابن ابي شيبه، 
 .اند آن را روايت كرده 13301و  13181، 13132، 13131: هاي به شماره
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. ترسي افتاد، از اين رو آمـدم تـا او را حراسـت و نگهبـاني كـنم      صنسبت به رسول خدا
 1.برايش دعاي خير نمود و سپس خوابيد صآنگاه رسول خدا

: در روز احد به سـعدبن ابـي وقـاص گفـت     صول خداآمده كه رس» صحيحين«در 
 .»!پرتاب كن، پدرم و مادرم فدايت باد«: 2»ارم، فداک أبی وأمی«

دسـت طلحـه كـه    : از قيس بن ابي حازم روايت شده كه وي گفت» صحيح مسلم«در 
 3.كرده بود، ديدم كه فلج شد صدر روز احد آن را سپر پيامبر

در بعضـي از  : روايت اسـت كـه گويـد   1مان نهدياز ابوعث» صحيح مسلم«همچنين در 
از طلحــه و ســعد كســي همــراه رســول 2كــرد، غيــر مبــارزه مــي صروزهــايي كــه پيــامبر

 3.ماند باقي نمي صخدا

                                                
 2885: هـاي  همچنين بخاري به شماره. وجود دارد 2410: ، به شماره»صحيح مسلم«اين حديث در  -1
: ، بـه شـماره  »فضـائل الصـحابة  «، و در 6/141، »المسند«؛ احمد در 3757: ؛ ترمذي به شماره7231و 

ــه شــماره 1305 ــي عاصــم ب ــن اب ــه شــماره»الفضــائل«؛ نســائي در 1411: ؛ اب ؛ و حــاكم در 113: ، ب
 .اند آن را روايت كرده ساز طريق روايت عايشه 3/501، »المستدرك«

: ؛ ترمـذي بـه شـماره   2411: ؛ مسلم به شماره6184و  4059، 4058، 2905: هاي بخاري به شماره -2
؛ ابـن  1304: ، به شـماره »الفضائل«، و در 1/92، »المسند«؛ احمد در 87-12/86؛ ابن ابي شيبه، 3756

آن  ساز طريق روايت علـي  3/141؛ و ابن سعد، 1405: ؛ ابن ابي عاصم به شماره129: ماجه به شماره
حديثي را از طريـق   2/659؛ و فسوي، 1302: ، به شماره»الفضائل«در همين باب احمد در . دان را آورده

، »الفضـائل «؛ نسـائي در  4057، 4056: هاي همچنين بخاري به شماره. اند عايشه دختر سعد روايت كرده
د حـديثي را از طريـق سـع    1047و  1406: هاي ؛ و ابن ابي عاصم به شماره112و  111: هاي به شماره

 .اند روايت كرده

» صـحيح مسـلم  «آمده اسـت، و در   4063و  3724: هاي به شماره» صحيح بخاري«اين حديث در  -3
: ، بـه شـماره  »الفضـائل «، و در 1/161، »المسند«همچنين احمد در . گونه كه شارح گفته است نيست آن

؛ و 3/2/331سـنن خـود،   ؛ سعيدبن منصور در 192: ؛ طبراني به شماره128: ؛ ابن ماجه به شماره1292
 .اند آن را روايت كرده 3917: بغوي به شماره
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ـ كه لفظ از آنِ مسلم است ـ از جابربن عبـداهللا روايـت شـده كـه وي      » صحيحين«در 
زبيــر اعــالم در روز خنــدق، مســلمانان را مأموريــت داد، پــس  صرســول خــدا: گفــت

آمادگي كرد و آن مأموريت را پذيرفت، سـپس بـاري ديگـر مسـلمانان را مأموريـت داد،      
زبير اعالم آمادگي كرد و آن مأموريت را پذيرفت، سپس براي بار سوم آنان را مأموريـت  

لکلّ «: فرمـود  صآنگاه پيـامبر . داد، زبير اعالم آمادگي كرد و آن مأموريت را پذيرفت
 .»هر پيامبري ياوري دارد و ياور من، زبير است: »5الزبير4حوارینبی حواری، و

من يـأتی  «: فرمـود  صروايت است كه پيامبر س، از زبير»صحيحين«همچنين در 
رود و خبـر و   چه كسي به سوي يهوديـان بنـي قريظـه مـي    «: »بنی قريظة، فيأتينی خبربهم؟

به مـن   صازگشتم، رسول خداپس من رفتم، وقتي ب. »آورد؟ اوضاع آنان را براي من مي
 .»!پدر و مادرم فدايت باد«: 6»فداک أبی وأمی«: گفت

                                                                                                                     
صـحيح آن آمـده   ) د(تغيير يافته، و در پـاورقي نسـخه خطـي    » هندي«هاي خطي به  در اصل نسخه -1

 .است

 .صحيح آن آمده است) د(تغيير يافته، و در پاورقي نسخه خطي » عن«هيا خطي به  در اصل نسخه -2

 .اند آن را روايت كرده 2414: ؛ و مسلم به شماره4060و  3724: هاي بخاري به شماره -3

اي از محققـان همچـون    عـده : نظـر وجـود دارد   راجع بـه حركـت آن اخـتالف   : قاضي عياض گويد -4
حواري به معنـاي يـار و   . اند را مكسور نموده» ياء«اند، و اكثر محققان،  را مفتوح كرده» ياء«، »مصرخي«

 .ياور است

؛ 2415: ؛ مسـلم بـه شـماره   7261و  4113، 3719، 2997، 2847، 2846: هـاي  به شماره بخاري -5
؛ احمد 107: ، به شماره»فضائل الصحابة«؛ نسائي در 122: ؛ ابن ماجه به شماره3745: ترمذي به شماره

 3/105؛ ابن سعد، 1264: ، به شماره»فضائل الصحابة«، و در 365و  338، 314، 3/307، »المسند«در 
: ؛ ابن ابي عاصم بـه شـماره  3918: ؛ بغوي به شماره227: ، به شماره»المعجم الكبير«؛ طبراني در 106و 

 .اند آن را روايت كرده 1231: ؛ و حميدي به شماره1393

فضـائل  «؛ نسـائي در  3743: ؛ ترمـذي بـه شـماره   2416: ؛ مسلم به شماره3720: بخاري به شماره -6
؛ 202و  201، 200، 199: هـاي  ، به شـماره »اليوم و الليلة«، و در 110و  109: هاي ، به شماره»الصحابة

 .اند آن را روايت كرده 1390: ؛ و ابن ابي عاصم به شماره3/106ابن سعد، 
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 صرسـول خـدا  : از انس بن مالـك روايـت اسـت كـه او گفـت     » صحيح مسلم«در 
همانـا هـر   «: 1»ابوعبيدة بن جـراح : إنّ لکلّ أمة أميناً، وإنّ أميننا أيتها األمة«: فرمود

ابوعبيـده بـن جـراح    ! د، و به راسـتي امـين مـا اي امـت    امتي، فرد امين و محل اطميناني دار
 .»است

مـردم نجـران نـزد    : از حذيفه بـن يمـان روايـت اسـت كـه وي گويـد      » صحيحين«در 
مـردي امـين و محـل اطمينـان را بـه سـوي مـا        ! اي رسول خـدا : آمدند و گفتند صپيامبر

طعـاً مـردي بـه    ق«: 2»ألبعثن إليکم رجالً أميناً حق أمـين «: آن حضرت فرمـود . بفرست
: حذيفـه بـن يمـان گفـت    . »راستي امين و محل اطمينـان را بـه سـوي شـما خـواهم فرسـتاد      

حذيفـه بـن   . فرسـتد  چه كسي را مي صمسلمانان از دوردست نگاه كردند تا ببينند پيامبر
 4.پس ابوعبيده بن جراح را فرستاد: 3يمان گويد

بـودم و از وي   صادر حضور رسول خد: روايت است كه گويد ساز سعيدبن زيد
اجلنة، وعمر فـی   النبی فی اجلنة، وأبوبکر فی: اجلنة عشرة فی«: فرمـود  شنيدم كه مـي 

اجلنة، والزبير فی اجلنة، وسعدبن  اجلنة، وعلی فی اجلنة، وطلحة فی اجلنة، وعثمان فی
ر در پيـامب : ده نفر در بهشـت هسـتند  ««: »اجلنة، وعبدالرمحن بن عوف فی اجلّنة مالک فی

                                                
، »المسـند «؛ احمـد در  2419: ؛ مسـلم بـه شـماره   7255و  4382، 3744: هـاي  بخاري به شـماره  -1
ــعد، 286و  281، 245، 212، 189، 175، 146، 133، 3/125 ــن س ــائي در 3/412؛ اب ــائل «؛ نس فض

؛ 3791و  3790هـاي   ؛ ترمذي بـه شـماره  3929و  3928هاي  ؛ بغوي به شماره96: ، به شماره»الصحابة
 .اند آن را روايت كرده 12/135؛ و ابن ابي شيبه، 7/175، »الحلية«ابونعيم در 

 .ساقط شده است) ب(از نسخه خطي » حق أمين«عبارت  -2

 .ساقط شده است) ب(خطي از نسخه  -3

: ؛ ترمـذي بـه شـماره   2420: ؛ مسلم به شماره7254و  4381، 4380، 3745: هاي بخاري به شماره -4
؛ ابـن ماجـه بـه    1276: ، به شـماره »فضائل الصحابة«، و در 401و  5/385، »المسند«؛ احمد در 3759
؛ 412: ؛ طيالسي بـه شـماره  3/412؛ ابن سعد، 94: ، به شماره»فضائل الصحابة«؛ نسائي در 135: شماره

 .اند آن را روايت كرده 3929: ؛ و بغوي به شماره7/176، »الحلية«ابونعيم در 
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بهشت است، ابوبكر در بهشت است، عمر در بهشت است، عثمان در بهشـت اسـت، علـي    
در بهشت است، طلحه در بهشت است، زبير در بهشـت اسـت، سـعدبن مالـك در بهشـت      

خواسـتم نفـر دهـم را هـم نـام       و اگـر مـي  . »است، و عبدالرحمن بن عوف در بهشت است
او . سـعيدبن زيـد  : نفـر دهـم كيسـت؟ گفـت     :مسلمانان گفتند: سعيدبن زيد گويد. بردم مي

اش به خـاطر او خـاكي    كه چهره صقطعاً حضور فردي از آنان همراه رسول خدا: گويد
ابـوداود  1.شده است از عمل هر يك از شما بهتر است هرچند به اندازه عمر نوح، عمر كند

ذي ايـن  و ترمـ . انـد، و ترمـذي آن را صـحيح دانسـته اسـت      و ابن ماجه آن را روايت كرده
 .روايت را از عبدالرحمن بن عوف روايت كرده است

اجلنـة،   أبوبکر فـی « :فرمـود  صروايت است كه پيامبر ساز عبدالرحمن عوف
اجلنة، وطلحة فی اجلنة، والزبير بـن   اجلنة، وعثمان فی  وعمر فی اجلنة، وعلی فی 

د بن عمرو بن نفيـل  العوام فی اجلنة، وعبدالرمحن بن عوف فی اجلنة، وسعيد بن زي
ابـوبكر در بهشـت اسـت، عمـر در بهشـت      «: 2»اجلنة  اجلنة، وابوعبيدة بن اجلراح فی فی

است، علي در بهشت است، عثمان در بهشت است، طلحه در بهشت اسـت، زبيـربن عـوام    
در بهشت است، عبدالرحمن بن عوف در بهشت است، سعيدبن زيدبن عمرو بـن نفيـل در   

  .»بيده بن جراح در بهشت استبهشت است، و ابوع

                                                
و  3748: هـاي  ؛ ترمـذي بـه شـماره   4650و  4649: هاي حديثي صحيح است، كه ابوداود به شماره -1

، »فضـائل الصـحابة  «، و در 189و  188، 1/187، »المسند«؛ احمد در 134: ؛ ابن ماجه به شماره3757
؛ حـاكم در  1436و  1433، 1431، 1428: هـاي  ؛ ابن ابي عاصم به شـماره 225و  90، 87: هاي شماره

آن را  1/95؛ و ابونعيم 106و  92، 90، 87: هاي ، شماره»الفضائل«؛ و نسائي در 4/440، »المستدرك«
 .اند روايت كرده

؛ نسـائي در  278: ، به شماره»الفضائل«، و در 1/193، »المسند«؛ احمد در 3748: ترمذي به شماره -2
 .اند، و سند آن صحيح است آن را روايت كرده 3925: ؛ و بغوي به شماره91: ، به شماره»الفضائل«
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نيز آن را روايـت  1امام احمد در مسند خود آن را روايت كرده، و ابوبكربن ابي خيثمه
  .مقدم شده است سكرده، و در روايتش عثمان بر علي

و ابـوبكر و عمـر و عثمـان و     صرسول خـدا : روايت است كه گويد ساز ابوهريره
پـس رسـول   . ، آنگـاه صـخره تكـان خـورد    بودنـد 2علي و طلحه و زبير بر روي كوه حـراء 

آرام بـاش، چـون   «: »اهدأ، فما عليک إالّ نبی أو صديق أو شـهيد «: فرمود صخدا
مسـلم و ترمـذي و ديگـران آن را    . »روي تو جز پيامبر يا صديق يا شهيد كسي ديگر نيست

 .همچنين از طرق ديگري اين حديث، روايت شده است3.اند روايت كرده

  سنت بر احترام و بزرگداشت اين ده نفر اتفاق نظر اهل
اهل سنت بر احترام و بزرگداشت و مقدم نمودن اين ده نفر اتفاق نظر دارنـد؛ بـا توجـه بـه     

ها مشهور گشـته و زبـانزد خـاص و عـام گشـته       هاي آن اينكه فضائل و مناقب و بزرگواري
ا انجـام دادن كـاري   يـ » ده«تر از افرادي است كه بر زبان آوردن لفظ  چه كسي نادان. است

                                                
اين ابوبكر همان حافظ و حجت و امـام،  . آمده كه اين اشتباه است» ابن خيثمه«، )ب(در نسخه خطي  -1

هجـري   279بغـدادي، صـاحب تـاريخ بـزرگ، متوفـاي سـال       ابوبكر احمدبن ابي خيثمه نسائي، سپس 
كار، حافظ و آگاه به  او انساني ثقه، دانشمند، مسلط و محكم: گويد اش مي خطيب بغدادي درباره. باشد مي

بـن   وي علم حديث را از احمدبن حنبل و يحيـي . باشد زندگينامه و شرح حال مردمان و راوي ادبيات مي
ناسي را از مصعب زبيري، و علـم زندگينامـه و شـرح حـال مردمـان را از      ش معين فرا گرفت و علم نسب

او » كتـاب التـاريخ  «. ابوالحسن علي بن محمد مدائني، و ادبيات را از محمدبن سالم جمحي فـرا گرفـت  
من كتابي را سراغ ندارم كه فايده بيشـتري از  . بهترين تأليف اوست و از همه تأليفاتش فايده بيشتري دارد

 .131، شماره 11، ج »السير«: نگا. داشته باشدآن كتاب 

برخـي از علمـا آن را   . هـاي مكـه اسـت    و مد ـ نام كوهي معروف از كوه » حاء«ـ با كسره » حراء« -2
 .دانند مؤنث و غيرمنصرف مي

فضـائل  «، و در 2/419، »المسـند «؛ احمـد در  3696: ؛ ترمـذي بـه شـماره   2417: مسلم به شماره -3
: ؛ بغوي بـه شـماره  103: ، به شماره»فضائل الصحابة«؛ نسائي در 641و  248: هاي ه، به شمار»الصحابة
 .اند آن را روايت كرده 1442و  1441: هاي ؛ و ابن ابي عاصم به شماره3924
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بدين خاطر كه آنان از بزرگـان و  !! دارند است را دوست ندارند و آن را ناپسند مي» ده«كه 
در واقع ايـن ده نفـر   . آيد و نسبت به آنان كينه و بغض دارند برگزيدگان صحابه بدشان مي

جيب اسـت  ع. اند را از اين تعداد استثنا كرده ساند، و آنان علي به بهشت گواهي داده شده
آنـان سـاير   . را دوست دارند ولي اين نه نفر از ده نفـر را دوسـت ندارنـد   » نه«كه آنان لفظ 

بيعـت كردنـد كـه     صمهاجران و انصار از پيشگامان نخستين كه زير آن درخت با پيامبر
، را دوست ندارنـد و نسـبت بـه آنـان بغـض و كينـه       1در حدود هزار و چهارصد نفر بودند

  :فرمايد ه خداوند از آنان راضي و خشنود گشته و ميدر حالي ك. دارند

                                                
از طريق روايـت  ) 73) (72) (1856: (؛ و صحيح مسلم به شماره4152: در صحيح بخاري به شماره -1

همچنـين در صـحيح بخـاري بـه     . ضـوان، هـزار و پانصـد نفـر بودنـد     اصحاب بيعت ر: جابر آمده است
آمده كه تعدادشان هـزار و چهارصـد نفـر     1856: ؛ و صحيح مسلم به شماره4840و  4154: هاي شماره

از عبـداهللا بـن ابـي أوفـي      1857: ؛ و صحيح مسلم به شماره4155: باز در صحيح بخاري به شماره. بود
از طريق يزيـدبن زريـع، از    4153: بخاري به شماره. »و سيصد نفر بوديم ما هزار«: روايت شده كه گويد

به من خبر رسيده كـه جـابربن عبـداهللا    : به سعيدبن مسيب گفتم: سعيد، از قتاده روايت كرده كه قتاده گفت
جابر برايم نقـل كـرد كـه    : اصحاب بيعت رضوان هزار و چهارصد نفر بودند؟ سعيد بن من گفت: گفت مي

جـابر  : بيعت كردند، هزار و پانصد نفر بودند؟ سعيد بن مـن گفـت   صدر روز حديبيه با پيامبر كساني كه
اسـماعيلي  . بيعت كردند، هزار و پانصد نفر بودند صبرايم نقل كرد كه كساني كه در روز حديبيه با پيامبر

آن را روايت كرده آمده از طريق عمروبن علي فالس، از ابوداود طيالسي  7/341، »الفتح«گونه كه در  آن
افرادي كه در بيعـت  : به سعيدبن مسيب گفتم: قرة از قتاده برايم نقل كرد و گفت: كه ابوداود طيالسي گويد

همانا جـابربن عبـداهللا   : گفتم: قتاده گفت. هزار و پانصد نفر: رضوان حضور داشتند، چند نفر بودند؟ گفت
خدا او را رحم كند او دچـار اشـتباه و وهـم    : گفتسعيدبن مسيب . آنان هزار و چهارصد نفر بودند: گفت

: در صحيح مسـلم بـه شـماره   . شده است، چون خودش برايم نقل كرد كه تعدادشان هزار و پانصد نفر بود
در صـحيح بخـاري بـه    . ما هزار و چهارصد نفر بوديم: از معقل بن يسار روايت شده كه وي گفت 1858
هـزار و چهارصـد نفـر     صما همراه پيامبر: زب آمده كه گويداز طريق روايت براء بن عا 4150: شماره
آنان هزار و چهارصد نفر يـا بيشـتر   : آمده كه 4151: در روايتي ديگر در صحيح بخاري به شماره. بوديم
چـاپ مؤسسـة الرسـالة     288-3/287، »زادالمعاد«؛ 7/440، »الفتح«به جمع ميان آنها در كتاب . بودند

 .مراجعه نماييد
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� ô‰ s) ©9 š_ÅÌ u‘ ª!$# Çtã šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) š� tΡθãè Îƒ$ t7ãƒ |Møt rB Íο t� yf¤±9 $# zΝÎ=yè sù $tΒ ’ Îû 

öΝÍκÍ5θ è=è% tΑ t“Ρr' sù sπuΖŠÅ3 ¡¡9 $# öΝÍκö� n=tã öΝßγt6≈rOr& uρ $[s ÷Gsù $ Y6ƒÌ� s% �   ) 18/ فتح(  
كردند از آنها راضي  ي كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت ميبه راستي خدا هنگام«

  .»...شد 
روايـت شـده كـه     صهاي حديثي از جابر از پيامبر و ديگر كتاب» صحيح مسلم«در 

هـيچ كـس از افـرادي    «: 1»اليدخل النار أحد بايع حتت الشجرة«: آن حضرت فرمودند
  .»روند كه زير آن درخت بيعت كردند، داخل جهنم نمي

: برده حاطب بن أبي بلتعـه گفـت  : از جابر روايت شده كه» صحيح مسلم«همچنين در 
کـذبت،  «: فرمـود  صرسـول خـدا  . رود حاطـب قطعـاً بـه جهـنم مـي     ! اي رسول خـدا 
رود، چـون   دروغ گفتي، او داخـل جهـنم نمـي   «: 3»شهد بدراً واحلديبية 2اليدخلها، فإنه

  .»وي در جنگ بدر و روز حديبيه حضور داشت
جز تعداد انـدكي در   صها از همه اينان، و بلكه از ساير اصحاب رسول خدا فضيرا

معلـوم اسـت كـه اگـر در جهـان      . كننـد  حدود دوازده سيزده نفر اعالم برائت و بيزاري مي
فرض شود كه ده نفر كافرترين مردم وجود دارند، دوري از اين اسم به خـاطر آن واجـب   

  :رمايدف نيست، همچنان كه خداوند سبحان مي

� šχ%x. uρ ’Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# èπ yèó¡ Î@ 7Ý÷δu‘ šχρ ß‰ Å¡ ø�ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿωuρ šχθ ßsÎ=óÁ ãƒ � 
  )48/ نمل (  

                                                
 .آن از پيش گذشت تخريج -1

 .»...كذبت إنّه «: آمده است) أ(در نسخه خطي  -2

و  3/325، »المسـند «همچنين احمد در . آمده است 2495: به شماره» صحيح مسلم«اين حديث در  -3
، »المعجم الكبيـر «؛ طبراني در 191: ، شماره»فضائل الصحابة«؛ نسائي در 3864: ؛ ترمذي به شماره349

، »المسـتدرك «؛ و حـاكم در  12/155؛ ابـن ابـي شـيبه،    7/325، »الحلية«ابونعيم در ؛ 3064: به شماره
 .اند آن را روايت كرده 3/301



  1087         هشرح عقيده طحاوي
  

كردنـد و بـه اصــالح    و در آن شـهر، نـه دسـته بودنــد كـه در آن سـرزمين فسـاد مــي      «
  .»پرداختند نمي

» ده«اسـم   بلكـه . به طور مطلق واجـب نيسـت  » نه«كه در اينجا دوري و بيزاري از اسم 
  :خداوند مسماي آن را در چندين جا از قرآن مورد مدح و ستايش قرار داده است؛ مانند

� y7ù=Ï? ×ο u�|³ tã ×'s# ÏΒ%x. �   ) 196/ بقره(  
  .»اين ده روز تمام است«
� $ tΡ ô‰ tã≡uρ uρ 4 y›θ ãΒ šÏW≈n=rO \'s# ø‹s9 $ yγ≈uΖôϑyϑø? r& uρ 9� ô³yè Î/  ...�   ) 142/ اعراف(  
  .»...سي شب وعده گذاشتيم و با ده شب ديگر آن را كامل نموديم و با موسي «
� Ì� ôf x� ø9 $# uρ ∩⊇∪ @Α$ u‹s9 uρ 9� ô³tã �   ) 2-1/ فجر(  
  .»گانه سوگند هاي ده دم سوگند، و به شب به سپيده«

   1.كرد در ده روز آخر ماه رمضان اعتكاف مي صو پيامبر
لعشـر األواخـر مـن    ا التمسوها فـی «: فرمايد آن حضرت درباره شب قدر مي

  .»شب قدر را در ده روز آخر از ماه رمضان را جستجو كنيد«: 2»رمضان

                                                
» الكبـري «؛ نسـائي در  2462: ؛ ابوداود به شـماره 1172: ؛ مسلم به شماره2026: بخاري به شماره -1

، 168، 92، 6/50، »المسـند «؛ و احمد در 790: آمده؛ ترمذي به شماره 12/61، »التحفة«گونه كه در  آن
؛ ابـوداود  171؛ مسلم به شماره 2025: در همين باب بخاري به شماره.اند آن را روايت كرده 279و  232

از  803: حديثي را از ابـن عمـر، و ترمـذي بـه شـماره      2/133، »المسند«؛ و احمد در 2465: به شماره
بـن   از ابـي  5/141، »المسـند «؛ و احمـد در  1770: ؛ ابن ماجه به شـماره 2463: انس، ابوداود به شماره

؛ 1769: ؛ ابن ماجـه بـه شـماره   2466: ؛ ابوداود به شماره4998و  2044: هاي كعب، و بخاري به شماره
روايتـي را از   6/169و  401و  355، 336، 2/281، »المسـند «؛ و احمـد در  790: ترمذي بـه شـماره  

 .اند آورده سطريق روايت عايشه

؛ 792: ؛ ترمـذي بـه شـماره   1169: ؛ مسلم به شـماره 2020و  2019، 2017: هاي هبخاري به شمار -2
؛ و ابـن ابـي شـيبه،    204و  77، 56، 6/50، »المسـند «؛ احمـد در  1824و  1822: هاي بغوي به شماره
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ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إلی «: فرماينـد  در جاي ديگري مي صپيامبر
هـيچ روزهـايي نيسـت كـه عمـل صـالح در آنهـا در نـزد         ««: 1»اهللا من هذه األيام العشرة

منظـورش ده روز نخسـت مـاه    . »تر از اين ده روز باشد داشتني تر و دوست خداوند محبوب
  .الحجه است ذي

  گانه در نزد اماميه امامان دوازده
. اند، دوازده امـام را دوسـت دارنـد    ها به جاي ده نفري كه به بهشت مژده داده شده رافضي

كننـد كـه او وصـي و سـفارش      ، و ادعا ميسطالب بن ابي علي: اين دوازده امام عبارتند از
، سپس از علـي، حسـن  . اين ادعا، خالي از دليل است. براي امامت است صه پيامبرشد

، 3، سـپس محمـدبن علـي بـاقر    2العابـدين  ، پس از او علي بن حسـين؛ زيـن  سسپس حسين
، پـس از او علـي بـن موسـي     5، سپس موسي بن جعفر كـاظم 4سپس جعفربن محمد صادق

، سپس حسن بـن علـي   2د هادي، پس از او علي بن محم1، سپس محمدبن علي جواد6رضا
  .4، و پس از او محمدبن حسن مهدي3عسكري

                                                                                                                     
؛ و احمـد در  1166: در همين باب مسلم به شـماره . اند از طريق روايت عايشه آن را روايت كرده 3/75
 .اند روايتي را از طريق روايت ابوهريره آورده 519و  2/291، »المسند«

؛ ترمـذي بـه   969بخاري به شماره . آمده است »من أيام العشر«، )د(و ) ج(، )أ(هاي خطي  در نسخه -1
، »المسـند «؛ احمـد در  2638: ؛ ابوداود به شـماره 2631؛ طيالسي در مسند خود، به شماره 757: شماره

؛ دارمـي،  324: ؛ ابن حبان به شـماره 1727: ؛ ابن ماجه به شماره1125: اره؛ بغوي به شم238و  1/224
ايـن حـديث را روايـت     12436و  12328، 12327، 12326، 1116: هـاي  ؛ طبراني بـه شـماره  2/25

 .اند كرده

 .آمده است 157: ، شماره4، ج »السير«شرح حالش در كتاب . هجري 94متوفاي سال  -2

 .آمده است 158: ، شماره4، ج »السير«رح حالش در كتاب ش. هجري 114متوفاي سال  -3

 .آمده است 117: ، شماره6، ج »السير«شرح حالش در كتاب . هجري 148متوفاي سال  -4

 .آمده است 118: ، شماره6، ج »السير«شرح حالش در كتاب . هجري 183متوفاي سال  -5

 .آمده است 125: ، شماره9، ج »السير«شرح حالش در كتاب . هجري 203متوفاي سال  -6
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كننـد و از حـد تجـاوز     هـا در محبـت و دوسـتي اينـان زيـاده روي و غلـو مـي        رافضي
ذكر دوازده امام نيامده مگر براساس صفتي كـه قـول خودشـان آن را رد و باطـل     ! كنند مي
: ربن سمره روايت شده كه گويـد از جاب» صحيحين«و آن هم روايتي است كه در . كند مي

اليـزال أمرالنـاس   «: فرمود داخل شدم، از وي شنيدم كه مي صهمراه پدرم بر پيامبر
امور مسلمانان مادام كه دوازده مرد سرپرستي آنان را «: »ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجالً
ز حرفـي زد كـه مـن توجـه نشـدم، ا      صسپس پيـامبر . »به عهده گيرد، پيوسته پابرجاست

: چـه گفـت؟ در جـواب گفـت كـه آن حضـرت فرمـود        صپدرم سؤال كرد كـه پيـامبر  
  .»شان از قريش هستند همه«: »کلّهم من قريش«

اسـالم  «: »اليزال اإلسالم عزيزاً إلی اثنی عشر خليفة«: در لفظي ديگر آمده است
  .»ناپذير است تا زمان دوازده خليفه، پيوسته شكست

                                                                                                                     
؛ و 2/127، »منهاج السـنة «؛ 3/54، »تاريخ بغداد«شرح حالش در كتاب . هجري 220متوفاي سال  -1
 .آمده است 4/175، »وفيات األعيان«

، »وفيـات األعيـان  «؛ و 12/56، »تـاريخ بغـداد  «شرح حالش در كتـاب  . هجري 254متوفاي سال  -2
 .آمده است 3/272

 .آمده است 2/94، »وفيات األعيان«شرح حالش در كتاب . هجري 260متوفاي سال  -3

گانه، ملقب به حجـت، مهـدي،    او ابوالقاسم محمدبن حسن عسكري، دوازدهمين نفر از امامان دوازده -4
  .قائم، منتظر و صاحب زمان در نزد اماميه است

. صاحب سـرداب اسـت   محمدبن حسن عسكري از نظر اماميه: گويد 4/176، »الوفيات«ابن خلكان در 
» سـرداب «اساس اماميه درباره آنان زياد است، و ايشـان منتظـر ظهـور او در آخـر زمـان از       سخنان بي

هجـري   255والدت وي روز جمعه نيمه شـعبان سـال   . شود بيند خوشحال مي هستند و هر كس او را مي
بنا به گفتـه بعضـي نـرگس    نام مادرش، خمط و . وقتي پدرش وفات يافت، وي پنج ساله بود. بوده  است
نگريسـت و   مهدي در خانه پدرش داخل سرداب شد و مـادرش بـه او مـي   : گويند شيعيان مي. بوده است

: و نگـا . هجري بود، كه آن موقع نـه سـال سـن داشـت     265اين واقعه در سال . هرگز از آن بيرون نيامد
 .169-168، صفحات »نوراألبصار«
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: 1»ال هذا األمر عزيزاً إلی اثنی عشر خليفـة اليز«: در لفظ ديگري آمـده اسـت  
  .»ناپذير است اين امر تا زمان دوازده خليفه، پيوسته شكست«

اي كـه در احاديـث فـوق     ايـن دوازده خليفـه  . فرمود صواقعيت چنان بود كه پيامبر
، چهـار  2چهار خليفه راشد، معاويه، پسرش يزيد، عبدالملك بن مـروان : آمده، اينان هستند

  5.سپس اسالم رو به انحالل و شكست آمد. عمربن عبدالعزيز 4، و ميانشان3فرزندش
ها وضعيت امت اسالم در زمان اين افراد، پيوسته فاسد و نـاگوار و تلـخ    از نظر رافضي

بود كـه افـراد سـتمكار و تجـاوزگر، و بلكـه افـراد منـافق و كـافر بـر مسـلمانان حكومـت            
شـان، آشـكار    اساس بـودن گفتـه   بطالن و بي!!. دندتر از يهود بو كردند، و اهل حق ذليل مي

  .ناپذير بود و نه تنها چنان نبوده بلكه اسالم در زمان اين دوازده نفر، پيوسته شكست. است
***  

، و أزواجه الطاهرات من صاهللا ومن أحسن القول فی أصحاب رسول«: قوله
  .»قکلّ دنس، وذرياته املقدسين من کلّ رجسٍ، فقد بریء من النفا

، و همسـران پـاك آن   صهر كس راجع به اصـحاب و يـاران رسـول خـدا    «: ترجمه
حضرت كه از پليدي و آلودگي پاك و مبرا بودند، و فرزندان پاك آن حضرت كه از هر 

  .»پليدي پاك بودند، سخن خوب و نيك بگويد، از نفاق بري و دور شده است

                                                
؛ احمـد در  2224: ؛ ترمذي به شماره1821: ؛ مسلم به شماره7223و  7222: هاي بخاري به شماره -1
؛ 108و  107، 106، 101، 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93، 92، 90، 89، 87، 5/86، »المســند«

 .اند آن را روايت كرده 1801-1791: هاي و طبراني به شماره

 .آمده است 89: ، شماره4، ج »السير«هجري، شرح حالش در كتاب  86متوفاي سال  -2

 105هجري، يزيد به سـال   99هجري، سليمان به سال  96وليد به سال : چهار فرزندش اينان هستند -3
، 120: ، شـماره 4، ج »سير أعالم النبالء«شرح حالشان را در كتاب . هجري 125هجري و هشام به سال 

 .نگاه كنيد 162و  53، 74: هاي شماره 5ج 

 .48، شماره 5، ج »السير«: نگا. ديعني ميان سليمان و يزي -4

 .215-13/211، »الباري فتح«: نگا -5
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 ساجع به فضـايل صـحابه  برخي از آيات قرآني و احاديث نبوي كه ر :شرح عبارت
  .وارد شده اند قبالً آورده شد

رســول : از زيــدبن ارقــم روايــت شــده كــه وي گفــت » صــحيح مســلم«همچنــين در 
گويند و ميان مكه و مدينه واقـع شـده، بـراي مـا      مي 1در كنار آبي كه به آن خم صخدا

نی رسـول  أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشک أن يـأتي «: خطبه خواند و فرمود
أوهلما کتاب اهللا، فيه اهلدی والنـور،  : ربی، فأجيب ربی، وإنی تارک فيکم ثقلين

همانا من فقط يك بشر هسـتم و  ! اما بعد؛ اي مردم«: »فخذوا بکتاب اهللا و استمسکوا به
هر آن ممكن است كه فرستاده پروردگارم پيش من آيد و مـن هـم فرمـان پروردگـارم را     

شـان،   اولـين : گـذارم  ا من دو چيز سنگين و باارزش را ميان شما به جا مـي همان. اجابت كنم
پس به كتاب خـدا عمـل   . كتاب خداست، كه در آن هدايت و نور و روشنايي وجود دارد

آن حضرت مردمان را به پيروي از كتاب خدا تشويق و ترغيـب  . »كنيد و بدان پايبند باشيد
وأهل بيتی، أذکرکم اهللا فی أهل بيتی، «: ودسپس فرم. نمود و در آن تأكيد زيادي كرد

سـه بـار   . آورم ام خداي را به يـاد شـما مـي    ام، راجع به اهل خانه و اهل خانه] دوم[«: 2»ثالثاً
  .»اين جمله را تكرار فرمود

                                                
: گوينـد  خم، نام جنگلي است در سه مايلي جحفه، غدير مشهور به آن جنگل اضافه شده و به آن مي -1
 .»غدير خم«

؛  ابن ابـي  4/368، »اآلثار مشكل«؛ طحاوي در 4/366، »المسند«؛ احمد در 2408: مسلم به شماره -2
از دو طريـق از ابوحيـان، از    432-2/431؛ و دارمي در سنن خود، 1550: ، به شماره»السنة«عاصم در 

، و در 4/371احمد با سندي صحيح، در مسند خـود،  . اند يزيدبن حيان، از زيدبن ارقم آن را روايت كرده
ريـق علـي بـن    از ط 4/368؛ و طحـاوي،  5040: ؛ طبراني به شـماره 968: ، به شماره»فضائل الصحابة«

 صآيـا از رسـول خـدا   : زيدبن ارقم را ديدم و بـه او گفـتم  : ربيعة اسدي آن را روايت كرده كه او گويد
مـن دو چيـز سـنگين و    «: »كتاب اهللا عـز وجـل، وعترتـي   : إني تارك فيكم الثقلين«: شنيدي كه بفرمايد

ايـن حـديث طـرق ديگـري     . ريآ: ، گفت»ام كتاب خدا و اهل خانه: گذارم گرانبها را براي شما به جا مي
، »المسـتدرك «؛ و حـاكم در  5040و  4982، 4980، 4971، 4969: هـاي  دارد كه طبرانـي بـه شـماره   

، »مرقـاة المفـاتيح  «توربشتي براساس آنچـه كـه قـاري در    . اند آن را روايت كرده 533و  148، 3/109
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را دربـاره   صمحمـد : روايتي را نقل كرده كه او گويـد  سبخاري از ابوبكر صديق
  1).اش را اذيت نكنيد و نسبت به آنان بدي نكنيد هپس خانواد(اش محافظت كنيد  خانواده

  دين، ابداع كرد اصل رفض را منافقي بي

؛ زيـرا اصـل رفـض را منـافقي     »از نفـاق بـري، و دور شـده اسـت    «: گفته است :طحاوي
دين ايجاد كرد كه قصد او از اين كار، باطل نمودن و از بين بردن ديـن اسـالم و نسـبت     بي

انـد؛ چـون عبـداهللا     بود، همان طور كه علماء اظهار داشـته  صبردادن عيب و نقص به پيام
وقتي اسالم ظهور يافت، خواست كه با حيله و پليدي خويش دين اسالم را به فساد 2بن سبأ

                                                                                                                     
ي هسـتند كـه تحـت سرپرسـتي او     عترت مردي، اهل خانه او و افراد: گويد كند، مي از او نقل مي 5/600

، »أهـل بيتـي  « :اش با اين فرموده صتري كاربرد يافته، و رسول خدا در معناي گسترده» عترت«. هستند
امـام ابـوجعفر   . باشـد  خواسته كه دانسته شود منظور او از آن، نسل و خويشـاوندانش و همسـرانش مـي   

اش كـه بـر ديـن او     ، اهـل خانـه  صمبرعترت پيا«: گويد مي 4/368، »اآلثار مشكل«طحاوي در كتاب 
همانـا اهـل خانـه غالبـاً نسـبت بـه       «: گويد علي قاري مي. باشد هستند و به امر و فرمان او پايبندند، مي

اين درست است كه در مقابل كتاب خدا قرار گيـرد همچنـان   . ترند خانه و احوال و اوضاع او آگاه صاحب

ÞÞ �: فرمايد كه مي ÞÞΟßγßϑÏk=yèãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπyϑõ3 Ïtø: $#uρ � ) و كتاب و حكمتشان بياموزد «): 129/ بقره...«. 

 .آن را روايت كرده است 3751و  3713: هاي بخاري به شماره -1

عبـداهللا بـن سـبأ كسـي كـه طايفـه سـبئيه كـه         : گويـد  مي 7/431حافظ ابن عساكر در تاريخ خود،  -2
او فردي يهودي بود و بعداً اسـالم  . از يمن استهاي افراطي و غالي به او منسوب است، اصليتش  رافضي

را اظهار كرد و خود را مسلمان قلمداد نمود و شهرهاي مسـلمانان را گشـت زد تـا آنـان را از اطاعـت      
او ابتدا از حجاز شروع كـرد، سـپس در   . امامان و خلفا منصرف كند و شر و بدي را ميانشان ايجاد نمايد

سپس در زمان خالفت عثمان بـن عفـان بـه دمشـق     . امات را انجام دادبصره، پس از آن در كوفه اين اقد
ها و اهداف خود را نزد احدي از مردم شام بـه انجـام برسـاند، از ايـن رو او را      رفت و نتوانست خواسته

هاي خـويش را در آنجـا ميـان مـردم مصـر       بيرون كردند تا اينكه به مصر آمد و عقايد و گفتار و انديشه
گـردد و بازگشـت    كنـد كـه عيسـي برمـي     جاي تعجب است كسي كه گمان مي: گفت و ميا. آشكار نمود

“ (βÎ¨  �: كند، در حـالي كـه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت       را تكذيب مي صمحمد Ï% ©!$# uÚ t� sù š�ø‹ n=tã 

šχ# uö� à)ø9 $# š‚ –Š !#t� s9 4’n<Î) 7Š$ yètΒ � ) كرد، تو را ترديد، همان كه اين قرآن را بر تو واجب  بي«): 85/ قصص
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او ابتدا پارسـا بـودن را اظهـار    . با دين مسيحيت نمود1و تباه كشاند، همان كاري كه بولص
شكار نمود تا اينكه نقشه و فتنه كشـتن عثمـان   كرد سپس امر به معروف و نهي از منكر را آ

روي درباره علي و يـاري كـردن او    سپس وقتي علي به كوفه آمد، او غلو و زياده. را كشيد
. را آشكار ساخت تا بدين صورت بتواند اعتراض علي را درباره وضعيت موجود برانگيـزد 

. فـرار نمـود   2»قرقيسـيا « اين خبر به علي رسيد و علي خواست او را بكشـد، امـا او بـه شـهر    
قبالً گفتـه شـد كـه هـر كـس علـي را بـر        . هاي تاريخي معروف است ماجراي او در كتاب

هاي بـدعت خـوارج    مستي. شود ابوبكر و عمر برتري دهد، شالق افترازننده به وي زده مي
دينـي اسـت، همچنـان كـه      بـي  هاز حروريه و شيعه باقي ماند، به همين خـاطر رفـض درواز  

درباره باطنيه و چگونگي به فساد كشاندن دين اسـالم توسـط آنـان،    3وبكربن طيبقاضي اب

                                                                                                                     
تـر   پس محمد نسبت به عيسي براي بازگشـت سـزاوارتر و مسـتحق   . »گرداند باز مي] مكه[به جايگاهت 

اين گفته از وي پذيرفته شد، از اين رو او رجعت را براي آنان ابداع نمـود و آنـان دربـاره رجعـت     . است
هـر پيـامبري، يـك وصـي دارد      اند و هزار پيامبر بوده: حرف زدند، سپس عبداهللا بن سبأ بعد از آن گفت

ابن سبأ به خـاطر سـياهي مـادرش بـه     . باشد محمد، خاتم پيامبران، و علي خاتم اوصياء مي: سپس گفت
  .ملقب شد» ابن سوداء«

دينـان و زنـديقان افراطـي،     عبداهللا بن سبأ از بـي : گويد اش مي درباره 2/426، »الميزان«ذهبي در كتاب 
، »مقـاالت اإلسـالميين  «: نگا. كنم كه علي او را با آتش سوزاند گمان مي. ودكننده ب انساني گمراه و گمراه

 .6/174، »الملل و النحل«؛ و 15ص 

أعمـال  «بـه كتـاب   . ناميده شد» بولص«بود و سپس » شاوول«اش  او فردي يهودي بود كه نام عبري -1
او كسي بود كـه نصـرانيت   . تمراجعه كنيد كه او ادعا كرده كه مسيح در دمشق ظهور ياف 9:  13، »الرسل

 .را وضع نمود» فداء«را به عنوان عقيده عيسي مسيح براي خدا وضع كرد و همچنين عقيده 

آب رود خـابور از  . در شش فرسخي ميدان مالك بـن طـوق  » خابور«نام شهري است در كنار رود  -2
. انند يـك مثلـث هسـتند   ميان رود خابور و فرات به م» قرقيسيا«پس شهر . شود كنار آن شهر جاري مي

 .4/328، »البلدان معجم«: نگا

نظيرترين متكلم و سـردمدار اصـوليون، صـاحب تأليفـات بـديع، قاضـي ابـوبكر         او امام و عالمه، بي -3
شـرح حـالش در   . باشـد  هجري مي 403محمدبن طيب بن محمدبن جعفر بن قاسم بصري، متوفاي سال 

 .آمده است 110: شماره 17، ج »السير«كتاب 



  هشرح عقيده طحاوي  1094
 

هرگاه كسي را كه : گفتند ها به انسان دعوتگر مي رافضي«: اين مطلب را نقل كرده و گويد
اي مسلمان يافتي، بر تو واجب است كه دينت و شعارت را نزد او تشيع قرار  دعوتش كرده

علـي و كشـتن حسـين بـه دسـت آنـان و اعـالم برائـت و          دهي و ظلم و ستم گذشتگان بـه 
دانـد   ، و اينكه علي غيب را مي»عباس بني«و » اميه بني«و » عدي«و » تيم«هاي  بيزاري از قبليه

اي در  بـه او گوشـزد نمـايي تـا بـه عنـوان عقيـده       !! شـود  كه آفرينش هستي به او سپرده مي
ت شـيعيان تـا آنجـا كـه قاضـي      هـا و جهـل و حماقـ    و ديگـر شـگفتي  . درونش رسوخ يابد

پـس هرگـاه از برخـي شـيعيان هنگـام دعـوت، اجابـت و هـدايت و         : ابوبكربن طيب گويد
  .»يابي را ديدي، او را به فضائل واقعي علي و فرزندان علي آشنا كن راه

 صبدون شك ناسزاگويي به صحابه منجر به ناسزاگويي به اهل بيت و سپس پيـامبر 
  .شود مي

***  
اء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين ـ أهل اخلير واألثر وأهل وعلم«: قوله

  .»الفقه والنظر ـ اليذکرون إالّ باجلميل، ومن ذکرهم بسوٍء، فهو علی غيرالسبيل
و علماي سلف از پيشگامان و پيروان بعد از آنان ـ كه همگي اهل خير و اثـر   «: ترجمه

شوند، و هر كس آنان را به بدي يـاد   ا نيكي ياد نميو اهل فقه و دانش و رأي بودند ـ جز ب 
  .»كند، بر راه راست نيست

  وجوب دوستي با مؤمنان به ويژه اهل علم

  :فرمايد خداوند متعال مي :شرح عبارت

� tΒ uρ È,Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™§�9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t ¨t6s? ã& s! 3“y‰ ßγø9 $# ôì Î6 −Ftƒuρ u�ö� xî È≅‹Î6 y™ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# 

 Ï&Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’ ‾< uθ s?  Ï&Î# óÁ çΡ uρ zΝ̈Ψ yγy_ ( ôN u !$ y™uρ # ��� ÅÁ tΒ �   ) 115/ نساء(  
و هركه پس از روشـن شـدن راه هـدايت، بـا پيـامبر سـتيزه كنـد و راهـي غيـر از راه          «

مؤمنان در پيش گيرد، وي را به همان سو كه رو كرده برگـردانيم و بـه دوزخـش كشـانيم     
  .»كه بدسرانجامي است
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، بـا مؤمنـان   صكه پس از دوستي بـا خـدا و پيـامبر   1هر مسلماني واجب است پس بر
دوستي كند همچنان كه قرآن اظهار داشته به ويژه با كسـاني كـه وارثـان پيـامبران هسـتند،      

هاي خشكي و دريا به وسـيله   آناني كه خداوند به منزله ستارگاني قرار داده كه در تاريكي
چـون  . انـد  نان بر هدايت و درايت آنان اجمـاع نمـوده  شود و مسلما آنان هدايت حاصل مي

، علمــا و دانشــمندانش بــدترين آن امــت بودنــد جــز صهــر امتــي پــيش از بعثــت محمــد
ــامبر  در ميــان امــتش و احيــاگران  صمســلمانان كــه علمــا و دانشمندانشــان، جانشــينان پي

ان پابرجـا مانـده و   اينان كساني هستند كه قرآن به وسيله آن. هاي از بين رفته او هستند سنت
قرآن به وسيله آنان نطق كرده و آنان بـه وسـيله قـرآن    . اند آنان به وسيله قرآن پابرجا مانده

امـا  . نظـر داشـتند   به طور يقين اتفاق صشان بر وجوب تبعيت از پيامبر اند و همه نطق كرده
اً او اي يافت شده كه حديث صحيح خالف آن است، حتمـ  هرگاه براي يكي از آنان، گفته

  .در ترك اين حديث عذري داشته است

  اند مجموعه عذرها سه نوع

  .آن را فرموده باشد صـ عدم اعتقاد او كه پيامبر اول
  .ـ عدم اعتقاد او كه آن مسأله با آن قول ارتباط دارد دوم
  .كه آن حكم، منسوخ است2ـ اعتقاد او سوم

بـه مـا و    صلت پيـامبر پس علماي سلف صالح به خاطر پيشي در اسالم و تبليـغ رسـا  
خداونـد از آنـان   . توضيح دادن آنچه كه بر ما پوشـيده اسـت، بـر مـا فضـل و منـت دارنـد       

  :خشنود باد و آنان را خشنود گرداند
� šÏ% ©!$#uρ ρâ !%ỳ .ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷èt/ šχθä9θ à) tƒ $ uΖ−/ u‘ ö� Ï� øî$# $ oΨs9 $oΨ ÏΡ≡uθ ÷z\}uρ šÏ% ©!$# 

$ tΡθà)t7y™ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ Ÿωuρ ö≅yè øgrB ’ Îû $ uΖÎ/θ è=è% yξ Ïî t Ï%©# Ïj9 (#θ ãΖtΒ# u !$ oΨ −/u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ îΛÏm §‘ �   
  )10/ حشر (  

                                                
 .233-20/231، »الفتاوي مجموع«: نگا -1

 .آمده كه اشتباه است »عدم اعتقاد او«، )ب(در نسخه خطي  -2
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ما و آن برادران ما را كـه در  ! پروردگارا: گويند كساني كه بعد از ايشان آمده اند مي«
 انـد  هايمـان نسـبت بـه كسـاني كـه ايمـان آورده       ايمان بر ما پيشي گرفتنـد بيـامرز، و در دل  

  .»به راستي تو رئوف و مهرباني! پروردگارا. اي مگذار كينه] گونه هيچ[
نبی واحد : وال نفضل أحداً من األولياء علی أحد من األنبياء عليهم السالم، ونقول«: قوله

  .»أفضل من مجيع األولياء
دهـيم و   برتـري نمـي   ÷و هيچ يـك از اوليـاء را بـر هـيچ يـك از پيـامبران      «: ترجمه

  .»يك پيامبر از تمامي اولياء برتر است: يمگوي مي

  شود هيچ يك از اولياء بر هيچ يك از پيامبران برتري داده نمي

هـاي   اش به رد بـر اتحاديـه و متصـوفه    با اين گفته :طحاوي :شرح عبارت

يافتگان بـه پيـروي از علـم و     ، وگرنه اهل استقامت و هدايت1كند نادان اشاره مي

را بـر  2كنند، چون خداوند متعـال پيـروي از پيـامبران    يپيروي از شرع سفارش م

  :فرمايد ها واجب كرده است؛ مي تمامي انسان

� !$ tΒuρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) tí$sÜã‹Ï9 ÂχøŒÎ*Î/ «! $# 4 öθ s9uρ öΝßγ‾Ρ r& ŒÎ) (# þθßϑn=¤ß öΝßγ|¡ à�Ρ r& 

x8ρ â !$ y_ (#ρ ã�x� øó tGó™$$ sù ©!$# t� x� øótG ó™$# uρ ÞΟ ßγs9 ãΑθß™§�9 $# (#ρ ß‰ ỳ uθs9 ©! $# $\/#§θ s? $VϑŠÏm   )64/ نساء ( � ‘§
و هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر آن كه به اذن خدا فرمانش برند و اگر آنها هنگامي «

  .»...آمدند  كه به خود ستم كردند، پيش تو مي
  :فرمايد تا آنجا كه مي

� (#θ ßϑ Ïk=|¡ ç„uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ �   ) 65/ نساء(  
  .»را تسليم شوندو بي چون و چ«

                                                
، »الفتـاوي  مجمـوع «؛ 74-71، صـفحات  »الفرقـان «؛ 207-205، صـفحات  »الرسـائل  جـامع «: نگا -1
 .5/4، »درء تعارض العقل و النقل«؛ و 229-11/225و  2/219-247

 .آمده است) مبرپيا«، )ب(در نسخه خطي  -2
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  :فرمايد در جاي ديگري مي
� ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7̈? $$ sù ãΝä3 ö7Î6ós ãƒ ª! $# ö� Ï�øó tƒuρ ö/ä3 s9 ö/ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θ à�xî 

ÒΟ‹Ïm   )31/ آل عمران (   � ‘§
اگر خدا را دوسـت داريـد از مـن پيـروي كنيـد تـا خـدا نيـز دوسـتتان بـدارد و           : بگو«

  .»هانتان را بيامرزد، و خدا آمرزنده مهربان استگنا
هر كس سنت قولي و فعلي را بر خـودش حـاكم كنـد،    : گويد مي1ابوعثمان نيشابوري

حكمت را بر سر زبان آورده، و هر كس هوا و هوس را بر خودش حاكم كنـد، بـدعت را   
  .بر سر زبان آورده است
انـد مگـر بـه     سـنت را رهـا نكـرده    برخي از مردمان چيزي از: گويند برخي از علما مي

  .خاطر تكبري در درونش
قضيه چنان است كه ابوعثمان نيشابوري اظهار داشته است، چون اگر كسي 

آن را آورده كه به خواست و ميل  صاي نباشد كه پيامبر پيرو رسالت و برنامه

كند، در نتيجه پيرو هواي نفساني خويش بدون هدايتي از  خودش عمل مي

و اين خيانت نفس و جزو تكبر و نخوت است؛ زيرا آن . استجانب خدا 

  : گفتند اي از گفته كساني است كه مي شاخه

� s9 zÏΒ÷σ œΡ 4 ®L ym 4’tA ÷σ çΡ Ÿ≅ ÷VÏΒ !$ tΒ u’ ÎAρé& ã≅ß™â‘ «!$# ¢ ª! $# ãΝn=ôãr& ß] ø‹ym ã≅ yè øgs† …çµ tGs9$ y™Í‘ �     
  )124/ انعام (

نچه به رسوالن خدا داده شده به ما نيز داده آوريم، مگر آنكه نظير آ هرگز ايمان نمي«
  .»داند رسالتش را كجا قرار دهد خدا بهتر مي. شود

                                                
 .او اسماعيل بن عبدالرحمن است كه قبالً شرح حالش آورده شد -1
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كه آنان به رياسـت و بزرگـي و اجتهادشـان    1كنند بسياري از اين هواپرستان گمان مي
اي كـه پيـامبران بـدون     رسـند، آن درجـه   و تهذيب و پاك كردن درونشان مـي 2در عبادت

  .اند دان رسيدهشان ب تبعيت از طريقه
  .اند كنند كه ايشان برتر از پيامبران شده برخي از آنان گمان مي
پيامبران و رسوالن علـم و معرفـت بـه خـدا را از چـراغ      : گويد يكي ديگر از ايشان مي

اين علم، همـان  . كند كه او خاتم اولياست گيرند و او براي خودش ادعا مي خاتم اولياء مي
اين هستي قابل مشاهده، خـود بـه خـود بـه     : آن هم اين است و. حقيقت گفته فرعون است

او اهللا است، و فرعون در : گويد وجود آمده و سازنده و آفريدگاري ندارد اما اين يكي مي
تـر بـه    تـر و آگـاه   ظاهر به طور كلي، وجود خدا را انكار كرد ولي در باطن از اينان، عارف

انـد   ريدگار هستي بود، ولي اينان گمـان كـرده  خدا بود، چون او قائل به وجود سازنده و آف
ابـن  . ابن عربـي و امثـال او از ايـن افـراد هسـتند     . كه وجود مخلوق همان وجود خالق است

پيـامبري خاتمـه يافتـه    : عربي وقتي ديد كه شريعت ظاهر راهي براي تغييرش نيست، گفت
از برخـي از نبـوت    تر ولي واليت خاتمه نيافته است و مدعي شد كه برخي از واليت عظيم

باشـد و مـدعي شـد كـه پيـامبران از واليـت        و آنچه كه براي پيامبران و رسوالن است، مـي 
  :برند؛ همچنان كه گفته است استفاده مي

  4!!الرسول ودون الولی3فويق  مقام النبوة فی بــــــــرزخٍ

                                                
 .آمده كه اين  اشتباه است» ال«يعني با اضافه كردن ) كنند گمان نمي(» اليظن«هاي خطي،  در اصل نسخه - 1

 .آمده است» عادت«هاي خطي،  در اصل نسخه -2

) د(اين اشتباه است و صـحيح آن در نسـخه خطـي     آمده كه »فوق«، )أ، ب و ج(در سه نسخه اصلي  -3
 .آمده است

  :بدين صورت آمده است 2/252، »الفتوحات المكية«اين بيت شعر در  -4
  فيه النبوة حكمها اليجهل  بين الوالية والرسالة برزخ

ميان واليت و رسالت، حد فاصلي قرار گرفته و اين حد فاصـل، نبـوت اسـت كـه حكـم آن، نـامعلوم       «
 .»نيست



  1099         هشرح عقيده طحاوي
  

  .»ي استمقام پيامبري در برزخ قرار گرفته، كمي باالتر از رسول و پايين تر از ول«
اين وارونه كردن شريعت است، چون واليـت بـراي مؤمنـان پرهيزكـار ثابـت اسـت؛       

  :فرمايد همچنان كه خداوند متعال مي
� Iω r& āχ Î) u !$ uŠÏ9 ÷ρr& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡ t“ øts† ∩∉⊄∪ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u 

(#θ çΡ%Ÿ2uρ šχθ à) −G tƒ  �   ) 63-62/ يونس(  
همانان كه ايمـان  . شوند اش كه اولياي خدا را نه بيمي است و نه اندوهگين ميآگاه ب«

  .»آوردند و همواره پرهيزكاري دارند
نبوت اخص از واليت، و رسالت أخص از نبوت است؛ به تعبيري ديگر نبـوت بـاالتر   

  .طور كه قبالً بدان اشاره شد از واليت، و رسالت باالتر از نبوت است همان
، نبوت را به ديواري صوقتي پيامبر: گويد مي1خود» فصوص«عربي در  همچنين ابن

از آجر تشبيه كرد و وقتي ديد كه اين ديوار كامل شده و فقط جاي يك آجر مانده، پـس  
اما راجع به خاتم اوليا، او حتماً اين رؤيا را داشته و در خـواب  . او جاي آن يك آجر است

بيه آورده است و ابن عربي خـودش را در ديـوار   به عنوان تش صچيزي را ديده كه پيامبر
و ديده كه خودش براي جاي آن دو آجر مناسب و سـازگار  !! در جاي دو آجر ديده است

علـت اينكـه ابـن عربـي خـودش را جـاي دو آجـر        2!!شود است در نتيجه ديوار تكميل مي
جود دارد، ديده، اين است كه در ديوار، جاي خالي يك آجر از نقره و يك آجر از طال و

كه آجر نقره همان ظاهر شريعت و احكام مربوط بـه آن اسـت، همچنـان كـه او در سـرّ و      

                                                
 .1/63، »الفصوص« -1

اما خاتم اولياء، پس به ناچار بايد ايـن رؤيـا را داشـته و در    : الفصوص چنين است«نص عبارت در  -2
بيند كه در ديـوار جـاي    به عنوان تشبيه آورده است و چنين مي صخواب چيزي را ديده كه رسول خدا

ه دو آجري كـه در ديـوار نيسـت و    بيند ك پس او مي. آجري از طال و آجري از نقره: دو آجر خالي است
شود، پس ناچاراً بايد ببيند كه خودش براي جـاي آن دو   ديوار به وسيله آجر طال و آجر نقره تكميل مي

 .شود آجر مناسب است، در نتيجه خاتم اولياء، آن دو آجر است و ديوار با آن تكميل مي
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، چـون او مسـأله را   1پنهاني چيزي را از خدا گرفتـه كـه در صـورت ظـاهر پيـرو آن اسـت      
ديد، پس ناچاراً بايد آن را چنـين ببينـد، و او در    براساس آنچه كه خودش بر آن است، مي

اي كـه بـه    كند كه فرشته طالست، چون او از معدني علم دريافت ميباطن جاي آن خشت 
اگـر  : ابن عربي در ادامه گويد. كرد كرد، از آن علم دريافت مي وحي مي صسوي پيامبر

  .شود آنچه كه بدان اشاره كرديم، فهم كني علم نافع و سودمند برايت حاصل مي

  كفر ابن عربي و امثال او

را به آجـر نقـره    صت كه خودش را به آجر طال و پيامبرپس چه كسي كافرتر از آن اس
ايـن آرزوهـاي   ! دهد؟ قرار مي صتشبيه كرده، در نتيجه خودش را برتر و واالتر از پيامبر

  :هيچ و پوچ آنان است
� βÎ) ’ Îû öΝÏδÍ‘ρß‰ ß¹ āω Î) ×�ö9 Å2 $ ¨Β Νèδ ÏµŠÉó Î=≈t6Î/ �   ) 56/ غافر(  
  .»نخواهند رسيد] ي خود خواسته[به  هايشان جز تكبر و نخوت نيست كه دل در «

او امثـال ايـن سـخنان    ! چگونه كفر چنين كسي كه سخنانش اين است، پوشيده است؟
دارد كه كفر برخي از آنها پوشيده است و كفر برخـي آشـكار و واضـح اسـت؛ بـه همـين       
خاطر نياز به يك ناقد خوبي دارد تـا زيـف و دروغ آن را آشـكار سـازد، چـون برخـي از       

شود و برخي تنهـا بـراي ناقـد مـاهر و آگـاه و بـا        اي دروغ براي هر ناقدي آشكار ميچيزه
كفـر ابــن عربــي و امثــال او بـاالتر از كفــر كســاني اســت كــه   2.شــود بصـيرت آشــكار مــي 

  :گويند مي

                                                
اي خـالي در ديـوار را دو آجـر    علتي كه باعث شده او جـ : چنين است» الفصوص«نص عبارت در  -1

ديده، آن است كه او در ظاهر، پيرو شريعت خاتم پيامبران است، و اين جاي آجر نقره است كه اين همان 
ظاهر شريعت و احكام مربوط به آن است، همچنان كه او در سرّ و باطن چيزي را از خداونـد گرفتـه كـه    

 .در ظاهر پيرو آن است

االسـالم مصـطفي    اثـر شـيخ  » موقف العلم و العالم«؛ و »الفصوص«ال عفيفي بر به تعليقات دكتر ابوالع -2
 .مراجعه كنيد 274-262و  202-3/187صبري، 
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� s9 zÏΒ÷σ œΡ 4 ®L ym 4’tA ÷σ çΡ Ÿ≅ ÷VÏΒ !$ tΒ u’ ÎAρ é& ã≅ ß™â‘ «!   )124/ انعام (   � #$
، مگر آنكه نظير آنچه به رسوالن خدا داده شده به ما نيز داده آوريم هرگز ايمان نمي«

  .»شود
دين و اتحادي هستند كه جايگاهشان در قعر آتش  اما ابن عربي و امثال او، منافق و بي

انـد هماننـد مسـلمانان بـا آنـان       منافقان به خاطر آنكه در ظاهر اسـالم آورده . باشد جهنم مي
آوردنـد و در بـاطن    در ظاهر اسالم مي صان زمان پيامبرهمچنان كه منافق. شود رفتار مي

به خاطر آنكه در ظاهر اسالم آوردند هماننـد مسـلمانان بـا آنـان      صكفر داشتند و پيامبر
كرد و اگر آن حضـرت از يكـي از منافقـان كفـر را كـه در بـاطن داشـت، ظـاهر          رفتار مي

ول توبـه او اخـتالف نظـر هسـت     اما راجع به قب. كرد كرد، حكم مرتد را بر او جاري مي مي
 سايـن قـول را از ابوحنيفـه   1معّلـي . شود اش پذيرفته نمي كه قول صحيح آن است كه توبه

  .روايت كرده است
***  

  .»ونؤمن مبا جاء من کرامام، وصح عن الثّقات من روايام«: قوله
هاي ثقه و  انهاي آنان كه از انس و به كرامات اولياء كه به ما رسيده به روايت«: ترجمه

  .»قابل اعتماد به صحت رسيده، ايمان داريم
  
  
  

                                                
او از علمـاي  . باشـد  او عالمه و حافظ و فقيه، ابويعلي معّلي بن منصور حنفي، مقيم و فقيه بغداد مـي  -1

وي اهل حـديث و رأي و  . و راستگو بودمعلي انساني ثقه و صادق . زيادي حديث را روايت نموده است
معّلي از بزرگان اصحاب ابويوسـف و محمـد، و در زمينـه نقـل و روايـت از افـراد ثقـه        . فقه و ورع بود

. ها و امالي و نوادر را از ابويوسف و محمـد روايـت كـرده اسـت     اصحاب ابويوسف و محمد بود كه كتاب
آمـده   370-10/365، »سير أعالم النبالء«اب شرح حالش در كت. هجري وفات يافت 211وي در سال 

 .است
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  ثبوت كرامات اولياء

همچون امام احمـدبن  [در لغت و در عرف ائمه و دانشمندان متقدم 1معجزه :شرح عبارت
گيـرد ولـي    اي را در بـر مـي   العاده هر كار خارق] نامند حنبل و ديگران كه آنان را آيات مي

اند، كه معجـزه را بـراي پيـامبر و     يان معجزه و كرامات فرق نهادهبسياري از علماي متأخر م
جـامع و قـدر مشـترك ميـان معجـزه و كرامـت، امـر        . دهنـد  كرامت را براي ولي قرار مـي 

  .العاده است خارق
اين سه چيز بـه صـورت   . نيازي علم، قدرت و بي: گردد صفات كمال به سه چيز برمي

، چون اوست كـه بـر هـر چيـزي احاطـه علمـي       كامل فقط براي خداوند يكتا درست است
دستور  صبه همين خاطر به پيامبر. نياز است دارد و او بر هر چيزي توانا و از جهانيان، بي

  :فرمايد داده كه از ادعاي اين سه چيز، اعالم برائت نمايد، آنجا كه مي
� ≅ è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3 s9 “Ï‰ΖÏã ß É !# t“ yz «!$# Iω uρ ãΝn=ôã r& |=ø‹tó ø9 $# Iω uρ ãΑθ è%r& öΝä3s9 ’ ÎoΤÎ) î7n=tΒ ( 

÷βÎ) ßìÎ7̈? r& āω Î) $ tΒ # yrθ ãƒ ¥’ n< Î) �   ) 50/ انعام(  
دانـم و نـه بـه شـما      گويم كه خزائن خدا نزد من است، و نه غيب مي به شما نمي: بگو«

  .»كنم شود پيروي نمي جز از آنچه به من وحي مي. ام گويم كه فرشته مي
اي اسـت   ين يكي اولين پيامبران اولوالعزم و اولـين فرسـتاده  پس ا. نوح نيز چنان گفت

كه خداوند او را به سوي مردم روي كره زمين فرستاده است، و اين يكي خاتم پيـامبران و  
ايـن بـدان خـاطر    . جوينـد  خاتم اولوالعزم است، كه هر دو از ادعاي آن سه چيز تبـري مـي  

  :نند اين آيهشد، ما است كه گاهي علم غيب از آنان خواسته مي
� y7tΡθ è=t↔ ó¡o„ Çtã Ïπ tã$ ¡¡9 $# tβ$ −ƒr& $ yγ9y™ö� ãΒ �   ) 42/ نازعات(  
  .»اش كي است؟ پرسند كه برپايي از تو درباره رستاخيز مي«

  :خواستند مانند اين آيه گاهي از آنان تأثير قرار دادن در چيزي را مي

                                                
پس اين عبارت از اين كتاب نقـل شـده و آنچـه ميـان دو     . 335-11/311، »مجموع الفتاوي«: نگا -1

 .كروشه است از اوست



  1103         هشرح عقيده طحاوي
  

� (#θ ä9$ s% uρ s9 š∅ ÏΒ÷σ œΡ y7s9 4 ®L ym t� àf ø� s? $ uΖs9 zÏΒ ÇÚ ö‘F{ $# %�æθ ç7.⊥ tƒ �     ) 90/ اسراء(  
اي بـراي مـا    ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد تـا آن كـه از زمـين چشـمه    : و گفتند«

  .»بجوشاني
  :دانستند مانند اين آيه و گاهي نياز بشر بودن را بر آنان عيب مي

� (#θä9$s%uρ ÉΑ$tΒ #x‹≈yδ ÉΑθß™§�9$# ã≅à2ù'tƒ uΘ$yè©Ü9$# Å ốϑtƒuρ †Îû É−#uθó™F{$# �     ) 7/ فرقان(  
  .»رود؟ خورد و در بازارها راه مي اين چه پيامبري است كه غذا مي: و گفتند«

امر شد كه بدان خبر دهد كه او فرشته نيست و به آن سه چيـز تنهـا    صپس به پيامبر
ادي العـاده و غيرعـ   پـس از امـور خـارق   . يابـد  دهد، دست مـي  اي كه خدا به او مي به اندازه

داند و بر آنچه كه خداوند او را بر آن توانا ساخته، قـادر   آنچه را كه خدا به او ياد داده، مي
پس تمامي معجـزات و  . نياز است نياز ساخته، بي است و از آنچه كه خداوند او را از آن بي

  .شوند كرامات، از اين سه نوع خارج مي
ين به وسيله آن حاصـل شـود، از   كننده عادت، اگر فايده مطلوبي در د سپس امر خرق

اي است كه در دين و شريعت به آنها امـر شـده كـه در ايـن صـورت يـا        هاي شايسته كرده
واجب هستند و يا مستحب و اگر امر مباحي به وسيله آن حاصل شود، در ايـن صـورت از   

اي باشـد   هاي دنيوي است كه مقتضي شكرگزاري براي خداوند است و اگر به گونه نعمت
باشـد، در ايـن   ) اعـم از نهـي تحريمـي يـا نهـي تنزيهـي      (در بر دارنده چيزي مورد نهي كه 

هـا و   ماننـد كسـي كـه نشـانه    . العـاده سـبب عـذاب يـا خشـم اسـت       صورت، اين امر خـارق 
ايـن  . بهره شـد  هايي به او داده شد و سپس آنها را از دست داد و از آنها عاري و بي كرامت

العاده در مـوارد   كند كه به كار بردن اين امر خارق  فرقي نميحاال. بود1فرد بلعام بن باعورا

                                                
خواسـت، خداونـد بـه او     اسرائيل بود كه هر چيزي را از خدا مي بلعام بن باعورا، از عبادتگزاران بني -1

قومش از وي خواهش كردند كه نفرين موسي و قومش كند، او پـس از اصـرار و پافشـاري    . كرد عطا مي
. بهره نمود زياد، اين درخواست را اجابت نمود از اين رو خداوند كرامت را از وي گرفت و او را از آن بي

 .مراجعه كنيد 175هاي تفسير سوره اعراف، آيه  به كتاب



  هشرح عقيده طحاوي  1104
 

نهي شده به خاطر اجتهاد يا تقليد، يا نقص عقل يا نقص علم، يا به خـاطر غلبـه حـال يـا بـه      
در هر حال چون در موارد نهي شده به كار بـره شـده، سـبب    . خاطر عجز يا ضرورت باشد

  .باشد عذاب يا حرمان از آن مي

  لعاده پسنديده و ناپسند و مباحا امور خارق
نـوعي مـذموم و   ) 2نـوعي در ديـن پسـنديده اسـت،     ) 1: العاده سه نوع است پس امر خارق

العاده مباح، منفعتي باشد، نعمت اسـت   اگر در امر خارق. نوعي ديگر مباح است) 3ناپسند، 
. آنهـا نيسـت   و اگر در آن منفعتي نباشد، همانند ساير امور مباحي است كه هيچ منفعتي در

خواستار استقامت و پايداري بـاش، نـه خواسـتار كرامـت، چـون      : ابوعلي جوزجاني گويد
نفس تو به دنبال كرامت در حركت است ولي پروردگارت اسـتقامت و پايـداري را از تـو    

  .خواهد مي
اين اصـل بزرگـي در   : گويد مي 2»عوارف المعارف«در كتاب خود، 1شيخ سهروردي

ن بسـياري از مجتهـدان عبادتگـذار و متعهـد، از پيشـينيان صــالح      ايـن موضـوع اسـت، چـو    
اي كه به آنان بخشيده شده، اطالع حاصـل   العاده اند و راجع به كرامات و امور خارق شنيده
دوخـت و   هاي آنـان هميشـه بـه ايـن كرامـات چشـم مـي        اند كه درون اينان ديده. اند كرده

هـا دل شكسـته    شايد يكي از آنان مـدت  .داشتند كه چيزي از آن نصيبشان شود دوست مي
ــه خــاطر آنكــه كرامــت و امــر   مانــده و خــودش را در صــحت عملــش مــتهم مــي  كــرد ب

دانسـتند، قضـيه برايشـان     اگر آنـان راز آن را مـي  . اي برايش حاصل نشده است العاده خارق
يد و گشا دانستند كه خداوند دروازه آن را بر برخي از مجاهدان راستين مي آسان بود و مي

العـاده و نشـانه قـدرت كـه      حكمت آن، در اين اسـت كـه بـه سـبب آنچـه از امـور خـارق       
اند، يقينشـان زيـاد شـود؛ در نتيجـه عزمشـان بـر زهـد و پارسـائي در دنيـا و دوري از           ديده

                                                
 632هللا سهروردي صوفي بغدادي، صاحب تأليفات، متوفاي سال الدين عمربن محمدبن عبدا او شهاب -1

 .آمده است 22/239، »السير«شرح حالش در كتاب . باش هجري مي

 .54، ص »المعارف عوارف« -2
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پس راه درست، درخواست استقامت توسط نفس اسـت، چـون   . هاي هوا قوي شود انگيزه
  .آن همه كرامت است
هـا سـالم باشـند،     هـا دارنـد، امـا اگـر قلـب      ها تـأثير بيشـتري از جسـم    بدون شك قلب

بنـابراين  . تأثيرشان سالم و خوب است و اگر سالم نباشند، تأثيرشـان ناسـالم و فاسـد اسـت    
احوال انسان گاهي تأثيرشان محبوب و پسنديده خداونـد متعـال اسـت و گـاهي تأثيرشـان      

  .مكروه و ناپسند
كشـد، سـخن    كسـي كـه ديگـري را در بـاطن مـي      فقها راجع به وجـوب قصـاص بـر   

هاي خود شاهد امر تكويني هستند و صرف خرق عـادت   ها و قلب و اينان با باطن. اند گفته
آورند كـه آن كرامتـي از جانـب خـدا بـراي اوسـت و        يكي از آنان را چنين به حساب مي

و خـداون متعـال   باشـد   دانند كه در حقيقت، كرامت تنها لزوم استقامت و پايداري مـي  نمي
كند كه بزرگتر از موافقت او بـا خـدا در آنچـه كـه دوسـت       اش عطا نمي كرامتي را به بنده

و  صو آن هــم، اطاعــت از خــدا و اطاعــت از پيــامبر. دارد و بــدان راضــي اســت، باشــد
  .دوستي با دوستان خدا و دشمني با دشمنان خداست

  :فرمايد شان مي بارهاينان همان اولياء خداوند هستند؛ كساني كه خدا در
� Iω r& āχ Î) u !$ uŠ Ï9 ÷ρr& «! $# Ÿω ê’öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡ t“øt s† �       ) 62/ يونس(  
  .»شوند آگاه باش كه اولياي خدا را نه بيمي است و نه اندوهگين مي«

دستي و ضرر و زياني كه خداوند متعال بـه وسـيله خـرق عـادت يـا       اما فراخي يا تنگ
سازد، به خاطر كرامت يا خـواري بنـده بـر پروردگـارش      اش را مبتال مي ري، بندهچيز ديگ

شوند اگر خداي را اطاعت كنند و  نيست، بلكه امري است كه گروهي بدان خوشبخت مي
شوند اگر خداي را نافرماني كننـد؛ همچنـان كـه خداونـد متعـال       گروهي بدان بدبخت مي

  :فرمايد مي
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� $ ¨Βr'sù ß≈|¡Ρ M}$# # sŒÎ) $ tΒ çµ9n=tG ö/ $# …çµ š/ u‘ …çµ tΒt� ø. r'sù …çµ yϑ ¨ètΡ uρ ãΑθà) uŠ sù ú† În1 u‘ Ç tΒt� ø.r&1
 ∩⊇∈∪ !$̈Βr&uρ 

# sŒÎ) $ tΒ çµ9n=tG ö/ $# u‘y‰ s) sù Ïµø‹n= tã …çµ s% ø—Í‘ ãΑθà)uŠ sù þ’ În1 u‘ Ç oΨ≈yδ r& ∩⊇∉∪ āξ x. ( �  ) 17-15/ فجر(  
: ه نعمـتش دهـد گويـد   اما آدمي را چون پروردگارش بيازمايـد و او را گرامـي داشـت   «

: و اما چون او را بيازمايد و روزيـش را تنـگ سـازد پـس گويـد     . خدايم مرا گرامي داشت
  .»هرگز چنين نيست. پروردگارم مرا خوار كرد

اي بـه وسـيله خـرق     دسـته : انـد  العـاده سـه دسـته    به همين خاطر مردمان در امور خارق
شـوند؛ و   گرفتـار عـذاب خـدا مـي     اي بـه وسـيله آن   رود؛ دسـته  شان باال مـي  عادت، درجه

طور كـه قـبالً بـدان اشـاره      اي خرق عادت به نسبت آنان همانند امور مباح است همان دسته
  .شد

  تكويني و تشريعي: اند كلمات خداوند دو نوع
كلمـات خـدا   . تنوع كشف حقايق و تأثير در برخي چيزها به اعتبار تنوع كلمات خداسـت 

  2.عيتكويني و تشري: اند هم دو نوع
  
  
  

                                                
. در حالت وصل و وقف خوانده است» ياء«با » أهانني«و  »أكرمني«بزي اين دو كلمه را به صورت  -1

از ابوعمرو روايـت  . خوانده و در حالت وقف آن را حذف نموده است» ياء«نافع فقط در حالت وصل، با 
مخير است و مشـهور در  » ياء«در هر دو كلمه يا حذف » ياء«شده كه انسان در حالت وصل ميان اثبات 

ديگـران در هـر دو   . باشد هرچند هر دو وجه از او صحيح است ، در حالت وصل مي»ياء«نزد وي حذف 
: نگـا . انـد  قرائـت نمـوده  » يـاء «، اين دو كلمه را با حذف )و هم حالت وقفيني هم حالت وصل (حالت 

، »زادالمسـير «؛ 2/191، »النشـر «؛ 794، ص »حجة القـراءات «؛ 2/374، »الكشف عن وجوه القراءات«
 .342، ص »البدور الزاهرة«؛ و 9/119

و بعـد از   118، ص »لشيطانالفرقان بين أولياء الرحمن و بين أولياء ا«؛ 282، ص »شفاء العليل«: نگا -2
 .271-11/270، »الفتاوي مجموع«آن؛ و 
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  نوع اول ـ كلمات تكويني

: اش بـدان پنـاه بـرده اسـت     در اين فرموده صكلمات تكويني خدا، همان است كه پيامبر
»ات الّتی اليجاوزهنام1أعوذ بکلمات اهللا التوال فاجر بـرم بـه كلمـات     پناه مي«: 2»بر

در آيات زيـر   همچنين. »كنند كامل خداوند كه هيچ نيكوكار و بدكاري از آن تجاوز نمي
  :كلمات تكويني خداوند آمده است

� !$ yϑ‾Ρ Î) ÿ…çνã� øΒr& !# sŒ Î) yŠ# u‘r& $ º↔ ø‹x© βr& tΑθ à) tƒ …çµ s9 ä. ãβθ ä3uŠ sù �   ) 82/ يس(  
بـاش، پـس   : فرمان او هرگاه چيزي را اراده كند، تنهـا ايـن اسـت كـه بـه آن بگويـد      «

  .»شود مي
  :فرمايد در جاي ديگري مي

� ôM£ϑs? uρ àMyϑÎ=x.3
 y7În/ u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zωô‰ tã uρ 4 āω tΑ Ïd‰ t6ãΒ  ÏµÏG≈yϑ Î=s3 Ï9 4 uθ èδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# �   

  )115/ انعام (  
و سخن پروردگارت از لحاظ صـدق و عـدل تمـام و كمـال اسـت، و كلمـات او را       «

  .»اي نيست تغييردهنده
  .گيرند العاده زير اين كلمات تكويني قرار مي همه هستي و ساير امور خارق

  
  
  

                                                
هـاي   آمده و آنچه كه در بـاال ذكـر شـده براسـاس كتـاب     » اليتجاوزهن«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

 .باشد حديثي مي

 .حديثي صحيح است، كه تخريج آن از پيش گذشت -2

كه ايـن براسـاس قرائـت ابـوعمرو،     به صورت جمع آمده است،  »كلمات«هاي خطي،  در اصل نسخه -3
به صـورت مفـرد قرائـت     »كلمة«باشد و عاصم و حمزه و كسائي و يعقوب،  نافع، ابن كثير و ابن عامر مي

، »زادالمسـير «؛ و 268، ص »حجـة القـراءات  «؛ 1/447، »القـراءات  الكشف عـن وجـوه  «: نگا. اند نموده
3/110. 



  هشرح عقيده طحاوي  1108
 

  )ديني(نوع دوم ـ كلمات تشريعي 
كلمات ديني همان قرآن و شريعت خداونـد اسـت كـه پيـامبرش را بـا آن مبعـوث نمـوده        

بهره بنده از اين كلمات، علم به آنهـا  . اين نوع، شامل امر و نهي و خبر خداوند است. است
كـه بهـره همـه بنـدگانِ     باشد همچنـان   و عمل و امر به آنچه كه خداوند بدان امر كرده، مي
  .عام و خاص علم به امور تكويني و تأثير در آنهاست

پـس  . نوع اول از كلمات خدا، تدبيري و تكويني است و نـوع دوم، تشـريعي و دينـي   
  .كشف نوع اول، علم به حوادث كوني است و كشف نوع دوم علم به مأمورات شرعي

ودش است ماننـد راه رفـتن بـر    قدرت كلمات تكويني تأثير در امور تكويني، يا در خ
روي آب، پرواز كردن در هوا و نشتسن در ميان آتش، و يا در ديگري اسـت ماننـد سـالم    

  .نياز كردن و نيازمند كردن كسي كردن و از بين بردن و بي
و قدرت كلمات تشريعي، تأثير در امور تشريعي است كه اين هم يا در خودش از راه 

در آشـكار و نهـان    صايبنـدي بـه قـرآن و سـنت پيـامبر     و پ صاطاعت از خدا و پيامبر
 صباشد و يا در ديگري است بدين صورت كه كسي را بـه اطاعـت از خـدا و پيـامبر     مي

  .امر كند و او هم اين كار را بكند
وقتي اين مطلب روشن شد، پس بدان كه عدم خوارق از لحاظ علم و قـدرت، زيـاني   

ي كه چيزي از امور غيبي برايش كشـف نشـود و   يعني كس. رساند به مسلمان در دينش نمي
كنـد،   چيزي از امور تكويني برايش مسخر نشود، اين امر درجه او را نزد خداوند كـم نمـي  

العـاده   البته در صورتي كه همـراه امـور خـارق   . بلكه چه بسا عدم آن برايش سومندتر باشد
د، چـون امـور   شـو  دين هم باشد وگرنه صاحبش در دنيا و آخـرت هـالك و بـدبخت مـي    

العاده گاهي همراه دين است و گاهي همراه عدم دين يا تباهي دين و يا نقـص ديـن    خارق
  .باشد مي
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  العاده سودمند، پيرو و خدمتگزار دين است امور خارق
العاده سودمند، پيرو و خدمتگزار دين است؛ همچنان كه رياسـت سـودمند    پس امور خارق

طور كه حكومت و مال سودمند  همان. باشد دمت دين ميو مال سودمند، پيرو دين و در خ
العـاده را هـدف قـرار     كسـي كـه امـور خـارق    . و ابـوبكر و عمـر بـود    صدر دست پيامبر

دهد و در اصـل بـه    اي براي رسيدن به آن قرار مي دهد و دين را تابع و پيرو آن و وسيله مي
خـورد و ديـن    راه ديـن مـي  مانـد كـه دنيـا را از     خاطر دين نيست، چنين فردي به كسي مي

كند و ديگر حال و وضعيت او همانند حال و وضعيت كسـي نيسـت كـه تـرس      فروشي مي
عذاب يا اميد بهشت را در دل دارد، چون اينها بدان امر شده و فـردي كـه بـا داشـتن امـور      

العاده ترس عذاب يا اميد بهشت را دارد، بر راه نجات و شريعت صحيح قرار گرفتـه   خارق
  .است

پندارند هدف و تـالش او ديگـر از    بسيار جاي شگفت است بسياري از كساني كه مي
آن گذشته كه به خاطر ترس از آتش دوزخ يا اميد به بهشت باشد، بلكه هـدف و تالشـش   

العاده دنيا  دهد كه به وسيله دينش كمترين امر خرق عادت از امور خارق را در اين قرار مي
اين، دين اگر به لحاظ علم و عمل درست و سالم باشد، بايـد  گذشته از !! را به دست آورد

خرق عادت را در صورتي كه صاحبش بدان نياز داشته باشد، به دنبال خود آورد؛ خداوند 
  :فرمايد متعال مي
� tΒ uρ È, −Gtƒ ©! $# ≅ yè øg s† …ã&©! %[ t̀� øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã—ö� tƒuρ ô ÏΒ ß] ø‹ym Ÿω �       ) 3-2/ طالق(  
و او . آورد پديـد مـي  ] از گناه و مشكالت[خدا بترسد، براي او راه خروجي هر كه از «

  .»دهد برد روزي مي را از جايي كه گمان نمي
� βÎ) (#θ à) −G s? ©! $# ≅yè øg s† öΝä3 ©9 $ ZΡ$ s% ö�èù �   ) 29/ انفال(  
  .»دهد اگر از خداوند بترسيد، براي شما نيروي تشخيص حق از باطل قرار مي«
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� öθ s9 uρ $‾Ρ r& $ oΨ ö;tFx. öΝÍκö� n=tã Èβr& (# þθè=çFø% $# öΝä3 |¡à�Ρ r& Íρ r& (#θ ã_ã� ÷z$# ÏΒ Νä. Ì�≈tƒÏŠ $̈Β çνθ è=yè sù āω Î) ×≅ŠÎ=s% 

öΝåκ÷] ÏiΒ ( öθs9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#θè=yè sù $ tΒ tβθ Ýàtãθ ãƒ  Ïµ Î/ tβ%s3 s9 # Z�ö� yz öΝçλ°; £‰x© r&uρ $\G� Î7÷Vs? ∩∉∉∪ # ]ŒÎ) uρ Νßγ≈oΨ ÷� s? `ψ 

 ÏiΒ !$ ‾Ρ à$©! #�� ô_ r& $ VϑŠÏà tã ∩∉∠∪ öΝßγ≈oΨ ÷ƒy‰ yγs9 uρ $WÛ≡u� ÅÀ $ Vϑ‹É) tGó¡ •Β �   ) 68-66/ نساء(  
بسـتند، قطعـاً برايشـان بهتـر و در      شود بـه كـار مـي    و اگر پندي را كه به آنان داده مي«

. داديـم  از پيش خود اجر بزرگي به آنها مي] ما هم[و در آن صورت . ثبات قدم مؤثرتر بود
  .»كرديم هدايتشان ميو حتماً به راهي راست 

� Iωr& āχ Î) u!$ uŠ Ï9÷ρr& «! $# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγøŠn=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡ t“ øt s† ∩∉⊄∪ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u 

(#θçΡ%Ÿ2uρ šχθà) −G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟ ßγs9 3“t� ô±ç6ø9 $# ’Îû Íο4θ u‹ys ø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# †Îû uρ Íο t� ÅzFψ$# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? 

ÏM≈uΗÍ>x6 Ï9 «! $# 4 š� Ï9≡sŒ uθèδ ã—öθ x� ø9$# ÞΟŠÏà yèø9   )64-62/ يونس (   � #$
همانان كه ايمـان  . شوند آگاه باش كه اولياي خدا را نه بيمي است و نه اندوهگين مي«

براي ايشان در زندگي اين دنيا و در آخـرت بشـارت   . آوردند و همواره پرهيزكاري دارند
  .»است

از «: »نظـر بنـور اهللا  اتقوا فراسة املؤمن، فإنه ي«: فرماينـد  مـي  صو رسول خدا
  .»كند نور خدا نگاه مي هفراست و هوشياري مؤمن بترسيد چون او به وسيل

  :سپس آن حضرت اين آيه را تالوت نمود
� ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ tÏÿ¿dœ uθ tG çΗø>Ïj9 �   ) 75/ حجر(  
  .»هاست براي هوشياران عبرت] كيفر[به يقين، در اين «

  1.ت ابوسعيد خدري، روايت كرده استترمذي آن را از طريق رواي

                                                
در سند آن، عطيه عوفي وجـود  . اند آن را روايت كرده 14/30؛ و ابن جرير، 3127: ترمذي به شماره -1

از طريق عبداهللا بن صالح آن را روايـت كـرده كـه وي     7497: طبراني نيز به شماره. دارد كه ضعيف است
اتقوا فراسـة  «: فرمودند صمعاويه بن صالح، از راشد بن سعد، از ابوامامه برايم نقل كرده كه پيامبر: گويد

از فراسـت و هوشـياري مـؤمن بترسـيد، چـون او بـه وسـيله نـور خـدا          «: »بنور اهللا المؤمن، فإّنه ينظر
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مـن  «: فرمايـد  كنـد، مـي   از وي روايت مـي  صخداوند متعال بنا به آنچه كه پيامبر
عادی لی ولياً، فقد بارزنی باحملاربة، وما تقرب إلی عبدی مبثل ما افترضت عليـه،  

ذی يسمع واليزال عبدی يتقرب إلی بالنوافل، حتی أحبه، فإذا أحببته، کنت مسعه الّ
به، وبصره الّذی يبصر به، ويده الّتی يبطش ا، ورجله الّتی يمشـی ـا، ولـئن    
سألنی، ألعطينه، ولئن استعاذنی، ألعيذنه، وما ترددت فی شیٍء أنا فاعله ترددی فی 

هر كـس بـا دوسـت    «: 1»نفس عبدی املؤمن، يکره املوت، وأکره مساءته والبد له منه
ام به ماننـد آنچـه كـه بـر او فـرض       م جنگ با من نموده است و بندهمن دشمني ورزد، اعال

ها و نوافـل بـه مـن نزديـك      ام پيوسته به وسيله سنت شود، و بنده ام به من نزديك نمي كرده
هرگاه وي را دوست داشتم، آن وقت من گوشـش هسـتم   . شود تا وي را دوست بدارم مي

گيـرد، و   د، دستش هسـتم كـه بـا آن مـي    بين شنود، چشمش هستم كه با آن مي كه با آن مي
و اگر چيزي را از من بخواهد حتماً به وي خـواهم داد و  . رود پايش هستم كه با آن راه مي

ام به ماننـد گـرفتن جـان     در هيچ كاري كه كرده. دهم اگر به من پناه ببرد، قطعاً پناهش مي
ن هم دوست نداشتن و داشت و م ام، چون او مرگ را دوست نمي بنده مؤمنم ترديد نكرده

پس روشن شد كه اسـتقامت و  . »مرد داشتم، اما او ناچاراً بايد مي ناخوشي او را دوست نمي
  .پايداري، سهم پروردگار است و طلب كرامت، سهم نفس

                                                                                                                     
با وجود آن، هيثمي اسناد اين روايـت  . عبداهللا بن صالح ـ كه كاتب ليث است ـ بد حافظه است  . »نگرد مي

در همـين بـاب   . حسن دانسته، شايد اين امر به خاطر شواهد اين حديث باشد 10/268، »المجمع«را در 
در روايت ابن عمر، فرات بن سـائب  . روايتي را از طريق ابن عمر و ثوبان آورده است 14/32جرير،  ابن

. وجود دارد كه متروك است و در روايت ثوبان، مؤمل بن سعيد رحبي قرار دارد كه حديثش منكـر اسـت  
إنّ هللا عبـاداً  «: روايتي را از طريق انس بن مالك با اين لفـظ آورده اسـت   3620همچنين بزار به شماره 
همانـا خداونـد بنـدگاني دارد كـه مـردم را بـه وسـيله هوشـياري و فراسـت          «: »يعرفون الناس بالتوسم

افـزوده و  » المعجم األوسـط «آن را آورده و نسبت آن را به طبراني در » المجمع«هيثمي در . »شناسند مي
. آن را حسن دانسـته اسـت   20، ص »المقاصد الحسنة«همچنين سخاوي در . اسناد آن حسن است: گويد
 .4/461، »تفسير ابن كثير«: و نگا

 .تخريج آن قبال گذشت -1
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اساس بودن آن آشكار است؛ چون  ها راجع به انكار كرامت، بطالن و بي گفته معتزلي
بود، آن وقـت   گفته آنان اگر صحيح مي. ور محسوس استانكار اين مسأله همانند انكار ام

شد و منجر به اشتباه گـرفتن پيـامبر    آمد با معجزه قاطي مي اي كه پيش مي العاده امور خارق
ايـن ادعـا تنهـا زمـاني صـحيح اسـت كـه ولـي كـار          . شـد، و ايـن جـايز نيسـت     با ولي مـي 

شود و اگـر ايـن ولـي     ين واقع نمياي را انجام دهد و ادعاي پيامبري كند، كه ا العاده خارق
قبالً راجـع بـه   . بود كرد، ديگر ولي نبود بلكه مدعي دروغين پيامبري مي ادعاي پيامبري مي

كنـد، در ضـمن توضـيح گفتـه      فرق ميان پيامبر و كسي كـه بـه دروغ ادعـاي پيـامبري مـي     
  .سخن گفته شد» و محمد بنده و پيامبر برگزيده خداست«: طحاوي

  انواع فراست
  1:نچه بايد در اينجا بدان توجه كرد، اين است كه فراست سه نوع استآ

  نوع اول ـ فراست ايماني
دهـد، و حقيقـت    اش قرار مـي  سبب اين نوع از فراست، نوري است كه خداوند در دل بنده

پـرد   بـرد و روي آن مـي   آن، اين است كه اين فراست نظري است كه بـه قلـب هجـوم مـي    
گرفتـه  ) شـكار (» فريسـه «در واقع فراست از همين . پرد كار ميطوري كه شير روي ش همان

تـري داشـته    پس كسي كه ايمـان قـوي  . اين فراست به تناسب قوت ايمان است. شده است
فراسـت و هوشـياري،   «: گويـد  مـي  :2ابوسليمان داراني. نظيري دارد باشد، او فراست بي

  .»باشد يمان ميبرمال ساختن درون و مشاهده غيب است، و اين از مقامات ا
  
  
  

                                                
 .487-2/484، »مدارج السالكين«: نگا -1

وي از زاهـدان و  . هجري به دنيا آمده است 140در حدود سال . او عبدالرحمن بن احمد داراني است -2
 .آمده است 34: ، شماره10، ج »الءسير أعالم النب«شرح حالش در كتاب . پارسايان بزرگ بود
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  نوع دوم ـ فراست رياضت
نشـيني بـه    داري و خلـوت كـردن و گوشـه    زنـده  اين نوع از فراست از راه گرسنگي و شب

آيد؛ چون نفس آدمي وقتي از موانع به دور باشد به سـبب دور بـودنش از موانـع     دست مي
ترك ايـن فراسـت ميـان مـؤمن و كـافر مشـ      . شود نوعي فراست و كشف برايش حاصل مي

دهنده ايمان و ولي بودن نيست، و حّقـي سـودمند و راهـي مسـتقيم را كشـف       است و نشان
كند، بلكه كشف اين فراست از جنس فراست حاكمان و معبران خـواب و پزشـكان و    نمي

  .باشد مانند آنها مي

  نوع سوم ـ فراست خلقتي و آفرينشي
ان بـا اسـتفاده از ايـن فراسـت، بـا      اينـ . مندند فراستي است كه پزشكان و ديگران از آن بهره

خلقت و آفرينش چيزي بر اخالق و خـوي آن نظـر بـه ارتبـاطي كـه ميـان آن دو اسـت و        
كنند؛ مانند استدالل به كـوچكي غيرعـادي    حكمت خدا اقتضاي آن را كرده، استدالل مي

سر بر كمي عقل و استدالل به بزرگي سر بر عقل زياد، استدالل بـه سـعه صـدر بـر سـعه و      
گستردگي اخالق و خوي و استدالل به تنگي صدر بر كمبود اخالق و خوي، استدالل بـه  
خشك بودن چشمان و تيرگي نگاه چشمان بر ابله بودن صاحبش و ضعف حرارت قلـبش  

  .و مانند آن
***  

السالم من  من خروج الدجال، ونزول عيسی ابن مريم عليه: ونؤمن بأشراط الساعة«: قوله
  .»ن بطلوع الشمس، من مغرا، وخروج دابة األرض من موضعهاالسماء، ونؤم
 ÷هاي قيامت از جمله خروج دجال، فرود آمدن عيسـي بـن مـريم     به نشانه: ترجمه

از آسمان، طلوع خورشيد از طرف مغرب، و بيرون آمـدن خزنـدگان روي زمـين از جـاي     
  .»خودشان، ايمان داريم
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  هاي قيامت ايمان به نشانه

در غـزوه تبـوك   : از عوف بن مالك اشجعي روايت است كـه گويـد   :تشرح عبار
: آمدم، و آن حضرت در ميـان بنـاي گنبـدي شـكل از چـرم بـود و فرمـود        صنزد پيامبر

فـيکم  ] يأخذ[ 1املقدس، مث موتانٌ موتی، مثّ فتح بيت: اعدد ستاً بين يدی الساعة«
دينار فيظل ساخطاً، مثّ فتنةٌ املال حتی يعطی الرجل مئة 3الغنم، مث استفاضة2کقُعاص

اليبقی بيت من العرب إالّ دخلته، مثّ هدنةٌ تکون بينکم وبين بنی األصفر، فيغدرون، 
هـاي   شـش چيـز از نشـانه   «: »فيأتونکم حتت مثانين غايةً، حتت کلّ غاية اثناعشر ألفـاً 

ون در گيـر هماننـد طـاع    مرگ همه) 3المقدس،  فتح بيت) 2مرگ من، ) 1: قيامت را بشمار
شود و او رنجيده خـاطر   فراواني مال تا جايي كه صد دينار به كسي داده مي) 4چهارپايان، 

مانـد مگـر اينكـه     هاي قوم عرب نمي اي از خانه اي كه هيچ خانه فتنه) 5شود،  و ناراحت مي
باشـد،   سپس صلح و آتش بسي كه ميان شما و طايفه بني اصـفر مـي  ) 6شود،  داخل آن مي
كننـد و زيـر هـر هـدف،      كنند، پس زير هشتاد هدف به شما حملـه مـي   نت ميكه آنان خيا

                                                
ديگران بر اين باورند كـه  . به معناي مرگ است: ؛ قزاز گويد»واو«و سكون » ميم«، با ضمه »موتان« -1
باشد، لغت تمـيم  » ميم«اين كلمه اگر با ضمه . گير است شود و همه ، مرگي است كه زياد واقع مي»موتان«

ابـن  . شـود  گفتـه مـي  » موتـان القلـب  «به انسان كودن و ابله،  .آورند مي» فتحه«است و ديگران آن را با 
چـون ايـن كلمـه    . آورنـد  مي» واو«و » ميم«با فتحه » موتان«برخي از محدثان به اشتباه، : جوزي گويد

، اثـر  4/86، »غريـب الحـديث  «: نگـا . شود نام زميني است كه با كشت و اصالح، زنده نمي) يعني موتان(
 .3/53، »الفائق«ابوعبيد؛ و 

رود تـا اينكـه    گيرد و اين درد از بين نمي ؛ دردي است كه چهارپايان را مي»قاف«، با ضمه »ُقعاص« -2
هرگـاه  » رميت الصيد، فأقعصته«: گويند مي. ، در قتل هم از آن آمده است»إقعاص«. ميرند چهارپايان مي

 .4/86، »غريب الحديث«: نگا. آن را در جا بكشي

 .تغيير يافته است» استقامة«ي به هاي خط در اصل نسخه -3
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هم روايت شده و هر دو بـه يـك معنـا    1»راية«، »غاية«به جاي . »دوازه هزار نفر قرار دارند
  .اند و ابوداود و ابن ماجه و طبراني آن را روايت كرده3بخاري2.هستند

ما بـا هـم قيامـت را يـادآوري      در حالي كه: از حذيفه بن اسيد روايت است كه گويد
چه چيزي را به «: 4»ما تذکرون«: از ما اطالع حاصل كرد و فرمود صكرديم، پيامبر مي

عشـر  5إنها لن تقوم حتی تـری «: فرمود. كنيم قيامت را ياد مي: گفتند» آوريد؟ ياد مي
ا، ونزول عيسی ا: آياتة، وطلوع الشمس من مغرابال، والدجخان، والدبـن  الد

خسف باملشرق، وخسـف بـاملغرب،   : مريم، ويأجوج ومأجوج، وثالثة خسوف
                                                

 »غابـة «برخي از محدثان : ابن جوزي گويد. از طريق روايت ذي مخبر 4292: نزد ابوداود به شماره -1
 .15/100، »عمدة القاري«اند؛  روايت كرده

 .يكي هستند» راية«و » غاية«: جواليقي گويد -2

عبداهللا بـن  : دبن مسلم براي ما نقل كرد و گفتو لي: از طريق حميدي، كه وي گويد 3176: به شماره -3
از : از بسر بن عبيداهللا شنيدم كـه او از ابـوادريس شـنيد كـه گفـت     : عالء بن زبر براي ما نقل كرد و گفت

راويان آن، همگي اهل شام هستند جز حميدي، اسـتاد بخـاري، چـون او اهـل     ... عوف بن مالك شنيدم 
از طريق عبدالرحمن بن ابراهيم، از وليدبن مسـلم ـ آن را روايـت     4042: ابن ماجه به شماره. مكه است
... از طريق دحيم، از وليدبن مسـلم   70به شماره  40، ص 18، ج »الكبير المعجم«طبراني در . كرده است

آن را روايت كرده فقط او ميان عبداهللا بن عالء و ميان بسربن عبيداهللا، زيدبن واقد را بـه سـند آن افـزوده     
آن را  6/277، »الفتح«پس او در اتصال اسانيد اضافه شده، كه حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب  .است

از طريق مؤمل بن فضل بـه طـور مختصـر، و ابـن      4293: همچنين ابوداود به شماره. گوشزد نموده است
احمـد در  . انـد  از طريق عبدالرحمن بن ابراهيم، از وليدبن مسلم آن را روايت كرده 4095ماجه به شماره 

انـد   از دو طريق از صفوان به طور طوالني آن را روايت كـرده  72: ؛ و طبراني به شماره6/25، »المسند«
عبدالرحمن بن جبير بن نفير، از پدرش، از عوف بن مالك براي مـا نقـل   : كه در اين روايت صفوان گويد

در آن روز در سـرزميني بـه نـام    فسـطاط مسـلمين   «: كرد و در آخر روايت، اين عبارت را افزوده است
: هـاي  اين حديث طرق ديگري دارد كه طبراني به شـماره . »باشد مي» دمشق«در شهري به نام » الغوطة«

 .آن را روايت كرده است 150و  122، 119، 98

 .، آمده است»ما تذاكرون«در صحيح مسلم  -4

 .آمده است)بينيدتا اينكه پيش از آن را ب( »حتي ترون قبلها«در صحيح مسلم،  -5
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وخسف باجلزيرة العرب، وآخر ذلک نار خترج من الـيمن تطـرد النـاس إلـی     
ال، جنبنـده،   : شود تا اينكه ده نشانه ديده شـود  قيامت هرگز برپا نمي«: »حمشرهم دود، دجـ

مـريم، يـأجوج و مـأجوج، و سـه تـا      طلوع خورشيد از طرف مغرب، فرود آمدن عيسي بن 
العـرب، و   ةيكي در طرف مشرق، يكي در طرف مغـرب و يكـي هـم در جزيـر    : گرفتگي

آيد و مردم را بـه سـوي جايگـاه حشرشـان      آخرين نشانه، آتشي است كه از يمن بيرون مي
  1.مسلم آن را روايت كرده است. »دهد سوق مي
روايـت شـده كـه وي     سن عمـر كه لفـظ از آنِ بخـاري اسـت، از ابـ    » صحيحين«در 

إنّ اهللا اليخفی «: ، از دجال سخن به ميان آمد، آن حضـرت فرمـود  صنزد پيامبر: گويد
عليکم، وإنّ اهللا ليس بأعور، وأشار بيده إلی عينيه، وإنّ املسيح الدجال أعور عـن  

ك همانا خداوند بر شما پوشـيده نيسـت، و خداونـد يـ    «: 2»اليمنی، کأنّ عينه عنبةٌ طافيةٌ
ال چشـم طـرف          چشم نيست، و با دستش اشاره بـه دو چشـمش كـرد، و همانـا مسـيح دجـ

  .»راست را ندارد و يك چشم است، گويي يك دانه انگور فشار داده شده است
ما من نبی إالّ «: فرمود صرسول خدا: روايت است كه گويد ساز انس بن مالك

ه أعور، وإنّ ربال، أال إنجالد کم ليس بأعور، ومکتوب بين عينيه أنذر قومه األعور
ر ف ال يك چشم ترسـانده اسـت  «: 3»کهيچ پيامبري نيست مگر آنكه قومش را از دج .

                                                
؛ ابن ماجـه  4311: ؛ ابوداود به شماره4/6، »المسند«همچنين احمد در . 2901: صحيح مسلم، شماره -1

آمـده؛   3/20، »التحفـة «آن گونه كه در » الكبري«؛ نسائي در 2183: ؛ ترمذي به شماره4055: به شماره
و  3029، 3028: هـاي  شـماره ؛ طبرانـي بـه   131-15/130؛ ابن ابـي شـيبه،   1067: طيالسي به شماره

 .اند آن را روايت كرده 4250: ؛ و بغوي به شماره3034

و  169: ؛ مسـلم بـه شـماره   7128و  7026، 6999، 5902، 3441، 3439: هـاي  بخاري به شـماره  -2
 2/37، »المسـند «؛ احمد در 2241و  2235: هاي ؛ ترمذي به شماره4757: ؛ ابوداود به شماره4/2247
 .اند آن را روايت كرده 4256و  4255: هاي ؛ و بغوي به شماره15/128ي شيبه، ؛ ابن اب131و 

؛ ابوداود بـه  2245: ؛ ترمذي به شماره2933: ؛ مسلم به شماره7408و  7131: هاي بخاري به شماره -3
 .اند آن را روايت كرده 1963: ؛ و طيالسي به شماره4316: شماره
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و ميـان  . آگاه باشيد كه دجال يك چشم است، و همانـا پروردگارتـان يـك چشـم نيسـت     
در روايـت ديگـري آن را ايـن     صپيـامبر . »نوشته شـده اسـت  » ك ف ر«چشمان دجال 

  .»او كافر است«سير كرده كه يعني گونه تف
 صرسـول خـدا  : انـد كـه او گفـت    روايـت كـرده   سبخاري و ديگران از ابـوهريره 

والّذی نفسی بيده ليوشکن أن ينزل فيکم ابن مريم حکماً عدالً، فيکسـر  «: فرمـود 
الصليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اجلزية، ويفيض املال حتی اليقبله أحد، حتی تکون 

سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، هـر آن  «: »يراً من  الدنيا وما فيهاالسجدة خ
به عنوان داوري عـادل بـه ميـان شـما فـرود آيـد، و آن       ) عيسي(احتمال دارد كه پسر مريم 

شـود   كند و مال زياد مـي  كشد و جزيه را وضع مي شكند و خوك را مي وقت صليب را مي
اي است كه يك سجده از دنيـا و   ن وضعيت به گونهاي. پذيرد تا جايي كه احدي آن را نمي

و اگـر خواسـتيد ايـن آيـه را     : گويـد  سـپس ابـوهريره مـي   . »آنچه در دنياسـت، بهتـر اسـت   
  :بخوانيد
� β Î)uρ ôÏiΒ È≅÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# āω Î) ¨ sÏΒ ÷σ ã‹s9  ÏµÎ/ Ÿ≅ö6s%  Ïµ Ï? öθtΒ ( tΠöθtƒ uρ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝÍκö� n=tã 

# Y‰‹Íκy− �   ) 159/ نساء(  
ايمـان  ] عيسي[و هيچ كس از اهل كتاب نيست مگر آنكه پيش از مرگش حتماً به او «

  .»آورد و روز قيامت بر آنان گواه خواهد بود مي
احاديث دجال، و فرود آمدن عيسي بن مريم از آسمان و كشتن دجال به دسـت او، و  

ال،     كـه در نتيجـه خداونـد     خروج يأجوج و مأجوج در زمان عيسـي و پـس از كشـتن دجـ
عليه آنان، از بين مي بـرد، زيادنـد كـه     ÷شان را در يك شب به بركت دعاي عيسي همه

  1.گنجد تفصيل و شرح آن در اين مختصر نمي

                                                
: ؛ ترمـذي بـه شـماره   155: ؛ مسلم به شـماره 3449و  3448، 2476، 2222: هاي بخاري به شماره -1

، 482، 411، 406، 394، 290، 272، 2/240، »المسـند «؛ احمـد در  4087: ؛ ابن ماجه به شماره2233
 .اند آن را روايت كرده 2297: ؛ و طيالسي به شماره538و  494
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  :فرمايد راجع به بيرون آمدن دابه و طلوع خورشيد از سمت مغرب، خداوند متعال مي
� # sŒÎ) uρ yì s% uρ ãΑ öθs) ø9 $# öΝÍκö� n=tã $ oΨ ô_ t�÷z r& öΝçλm; Zπ−/!# yŠ zÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# óΟ ßγãΚÏk=s3è? ¨βr& }̈ $̈Ζ9 $# (#θ çΡ%x. 

$ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ Ÿω tβθ ãΖÏ%θ ãƒ �
  )82/ نمل (   1

اي را از زمـين بـراي ايشـان بيـرون      عذاب بر ايشان واقـع شـود، جنبنـده    هو چون وعد«
ه آيـات مـا يقـين    بـ ] چنان كه بايـد [مردم ][: گويد و مي[كند  آوريم كه با آنها تكلم مي مي

  .»آوردند نمي
  :فرمايد در جاي ديگري خداوند سبحان مي

� ö≅ yδ tβρ ã� ÝàΖtƒ Hω Î) β r& ÞΟ ßγu‹Ï? ù' s? èπs3 Í×‾≈n=yϑø9 $# ÷ρ r& u’ ÎA ù' tƒ y7•/ u‘ ÷ρ r& š† ÎAù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈tƒ# u y7În/ u‘ 3 
tΠöθ tƒ ’ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈tƒ# u y7În/ u‘ Ÿω ßìx�Ζtƒ $ ²¡ ø� tΡ $ pκß]≈yϑƒÎ) óΟ s9 ôä3 s? ôMuΖtΒ# u ÏΒ ã≅ ö6s% ÷ρr& ôMt6 |¡x. 

þ’ Îû $pκÈ]≈yϑƒÎ) # Z�ö� yz 3 È≅ è% (# ÿρã� Ïà tGΡ $# $‾Ρ Î) tβρã� Ïà tFΨ ãΒ �   ) 158/ انعام(  
آيا جز اين انتظار دارند كـه فرشـتگان بـه سويشـان بياينـد يـا پروردگـارت بيايـد، يـا          «

روزي كـه برخـي آيـات    ] امـا [پروردگـار تـو ظـاهر گـردد؟     ) معجـزات (اي از آيـات   پاره
پروردگارت بيايد، براي كسي كه قبالً ايمان نياورده و يـا در ايمـان خـويش عمـل خيـري      

  .»منتظر باشيد، ما نيز منتظريم: بگو. فراهم نكرده باشد، ايمان آوردنش سودي ندارد
رسـول  : بخاري در ضمن تفسير آيه مذكور از ابـوهريره روايـت كـرده كـه او گفـت     

تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغرا، فإذا رآها النـاس   ال«: فرمـود  صخـدا 
قيامـت برپـا   «: 2»آمن من عليها، فذلک حين الينفع نفساً إيماا مل تکن آمنت من قبل

بيننـد تمـامي    وقتـي مـردم آن را مـي   . شود تا اينكه خورشيد از سمت مغرب طلوع كند نمي

                                                
 .25-20/24، »ح المعانيرو«؛ و 1/190، »النهاية«؛ 224-6/220، »تفسير القرآن العظيم«: نگا -1

؛ ابـن  4312: ؛ ابوداود به شماره157: ؛ مسلم به شماره6506و  4636، 4635: هاي بخاري به شماره -2
: آمده؛ و بغوي به شـماره  10/442، »التحفة«گونه كه در  آن» الكبري«؛ نسائي در 4068: ماجه به شماره

 .اند آن را روايت كرده 4243
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كسي كه قبالً ايمان نياورده، آن موقـع   آورند اما كساني كه بر روي زمين هستند، ايمان مي
  .»ايمان آوردنش سودي ندارد

 صحـديثي را از رسـول خـدا   : مسلم از عبداهللا بن عمرو، روايت كرده كه او گويـد 
إنّ «: فرمـود  شنيدم كه مي صاز رسول خدا: كنم ام كه هرگز فراموشش نمي حفظ كرده

ا، وخروج الدأول اآليات خروجاً طلوع الشمس من مغر  ،ابة علی الناس ضـحی
هـاي   همانـا اولـين نشـانه   «: 2»ما کانت قبل صاحبتها فاألخری علی إثرها قريبـاً 1وأيها

طلوع خورشيد از سمت مغرب، و بيرون آمدن جنبنده به هنگـام  ] دهند قيامت كه روي مي[
هـر كـدام يـك از ايـن دو نشـانه كـه پـيش از ديگـري روي         . باشـد  چاشت براي مردم مـي 

  .»دهد يگري به زودي به دنبال آن روي ميدهد، د مي
هــايي كــه عــادي و مــأنوس نيســت هرچنــد دجــال و فــرود آمــدن  يعنــي اولــين نشــانه

انـد، چـون ايـن     از آسمان، و بيرون آمدن يأجوج و مـأجوج پـيش از آن بـوده   ÷ عيسي
ي امثال آنها مأنوس است، به همين خـاطر عـاد   هها به دليل آنكه بشر هستند، و مشاهد نشانه

بـه شـكلي عجيـب و غريـب، غيرعـادي و      ) دابـه (و مأنوس هستند، اما بيرون آمدن جنبنده 
گذاري آنان با ايمان يا كفـر،   گذشته از اين، سخن گفتن آن با مردم و نشانه. نامأنوس است

هاي زميني اسـت همچنـان كـه طلـوع      اين نشانه، نخستين نشانه. كامالً امري غيرعادي است
هـاي   كه برخالف عـادت و معمـول خـود اسـت، نخسـتين نشـانه       خورشيد از سمت مغرب

  .باشد آسماني مي
اند كه تفصيل و  هاي قيامت را جداگانه در تأليفاتي مشهور آورده علما، احاديث نشانه

  .گنجد شرح آن در اين مختصر نمي
***  

                                                
آمده، و آنچه كـه در بـاال ذكـر شـده، براسـاس صـحيح مسـلم        » فأيتهـا «هاي خطي،  در اصل نسخه -1

 .باشد مي

: ؛ طيالسـي بـه شـماره   4069: ؛ ابن ماجه به شماره4310: ؛ ابوداود به شماره2941: مسلم به شماره -2
 .اند آن را روايت كرده 4291: ؛ و بغوي به شماره2/201، »المسند«؛ احمد در 2248
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وإمجاع  وال نصدق کاهناً وال عرافاً، وال من يدعی شيئاً يخالف الکتاب والسنة«: قوله
  . »األمة

همچنـين كسـي را كـه ادعـاي     . كنيم گير و پيشگويي را تصديق نمي هيچ فال«: ترجمه
  .»كنيم كند كه مخالف قرآن و سنت و اجماع امت اسالمي است، تصديق نمي چيزي مي

  
مسـلم و امـام احمـد از صـفيه بنـت أبـي عبيـد، از برخـي از همسـران           :شرح عبارت

من أتـی عرافـاً   «: اند كه ايشان فرمودنـد  يت كردهروا ص، از آن حضرتصپيامبر
هر كس نزد فالگير و پيشگويي بـرود  «: 1»فسأله عن شیء، مل تقبل له صالته أربعين ليلةً

  . »شود و راجع به چيزي از او سؤال كند، نماز چهل شبانه روزش پذيرفته نمي

  دروغ فالگير و پيشگو

مـن أتـی   «: فرمودند صكرده كه پيامبر امام احمد در مسند خود، از ابوهريره روايت
هـر كـس پـيش    «: 2»عرافاً أو کاهناً، فصدقه مبا يقول، فقد کفر مبا أنزل علی حممـد 

نـازل   صپيشگو يا فالگير برود و گفته آنان را تصديق كند، قطعاً به آنچه كـه بـر محمـد   
  .»شده، كفر ورزيده است

شود و از نظر برخـي   مي» عرّاف«م نزد برخي از علما داخل اس) شناس ستاره( 3»منجم«
كننـده   وقتـي حـال و وضـعيت سـؤال    . را دارد) پيشگو(» عرّاف«ديگر از علما، همان معناي 

  اين است، پس حال و وضعيت سؤال شونده چگونه بايد باشد؟
افرادي راجـع بـه   : از عايشه روايت است كه گويد» مسند امام احمد«و » صحيحين«در 

ليسـوا  «: پرسيدند، آن حضـرت در پاسـخ فرمـود    صرسول خداكاهنان و فالگيران از 

                                                
، 407-10/406، »الحلية«؛ ابونعيم در 2230: ؛ مسلم به شماره5/380و  4/68، »المسند«احمد در  -1

 .اند آن را روايت كرده 2/236، »أخبار أصبهان«و در 

 .تخريج آن گذشت -2

 .195-35/193، »الفتاوي مجموع«: نگا -3



  1121         هشرح عقيده طحاوي
  

گوينـد كـه    اينان گاهگاهي چيزي مي! اي رسول خدا: آنان گفتند. »چيزي نيستند«: »بشیء
تلک الکلمة من احلـق يخطفهـا   «: فرمود صآيد؟ رسول خدا درست از آب در مي

ـ ] أکثر من[2فی أذن وليه، فيخلطون معها1اجلنی فيقرقرها آن يـك  «: 3»ةمائة کذب
) يعني كـاهن و پيشـگو  (ربايد و آن را به گوش دوستش  كلمه درست، فرد جني آن را مي

كنـد و آنـان هـم آن يـك كلمـه حـق را بـا بيشـتر از صـد دروغ آميختـه و قـاطي             القا مـي 
  .»كنند مي

مثن الکلب خبيـثٌ،  «: روايت شده كه ايشان فرمودند ص، از پيامبر»الصحيح«در 
اي كه از  بهاي سگ، پليد است و مهريه«: 4»ثٌ، وحلوان الکاهن خبيثٌومهر البغی خبي

  .كاهن و فالگير، پليد است] سخنان[زن به زور و ستم ستانده شده، پليد است، و شيريني 
                                                

در روايـت  » يرددهـا «و اين لفـظ  . كند باشد، يعني آن را تكرار مي مي» يرددها«به معناي » يقرقرها« -1
و » قـاف «و » يـاء «با فتحه » فيقّرها«همچنين بخاري و مسلم و ديگران آن را با لفظ . بخاري آمده است

قـررت علـي   «: گـويي  مـي . باشد مي) ريزد آن را مي(» يصبها«اند كه به معناي  روايت كرده» راء«تشديد 
ي آن فرد جني، آن يـك كلمـه   گوي. شود ، وقتي آب را روي سرش بريزي، اين جمله گفته مي»رأسه دلواً

معنـايش ايـن   : درست است كه گفته شـود : گويد قرطبي مي. حق را در گوش كاهن و پيشگو ريخته است
وقتـي پرنـده صـدايي از خـودش در     . است كه آن يك كلمه حق را با صدايي در گوشش القا كرده است

 .»پرنده از خودش صدا در آورد«: »قرّ الطائر«: گويند آورد، مي مي

 .آمده است »فيها«در صحيح مسلم،  -2

آن را  3288: آن را روايت كرده، و به شـماره  7561و  6213، 5762، 3210: هاي بخاري به شماره -3
؛ 882: ، بـه شـماره  »األدب المفرد«، بخاري در 2228: همچنين مسلم به شماره. در تعليقش آورده است

 .اند آن را روايت كرده 3258: شماره؛ و بغوي به 115-3/114، »اآلثار مشكل«طحاوي در 

: از طريق روايت رافع بن خديج آن را با اين لفظ روايـت كـرده اسـت   ) 41)(1568(مسلم به شماره  -4
اي كه بـه   بهاي سگ، پليد است و مهريه«: »ثمن الكلب خبيثٌ، ومهر البغي خبيثٌ، وكسب الحجام خبيثٌ«

: هـاي  بخـاري بـه شـماره   . »رآمد حجامـت، پليـد اسـت   زن داده نشده و از وي ستم شده، پليد است و د
ــه شــماره5761و  5346، 2282، 2237 ــك در 1567: ؛ مســلم ب ــد در 2/656، »الموطــأ«؛ مال ؛ احم

: ؛ ترمذي به شـماره 3428: ؛ ابوداود به شماره1224: ؛ شافعي به شماره120و  119-4/118، »المسند«
؛ 2037: ؛ بغوي به شماره581: ابن جارود به شماره؛ 2159: ؛ ابن ماجه به شماره7/309؛ نسائي، 1276
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شود، مانند چـوبي   شناس و صاحب تيرهايي كه از آنها طلب روزي مي آنچه كه ستاره
هـا كشـيده    هـا و خطـي كـه ميـان شـن      يـگ روي آن نوشته شده، و زننـده ر » ا ب ج د«كه 
و علمـاي  . شـود و حـرام اسـت    دهند، و در اين معنا داخل مـي  شود و آنچه كه اينان مي مي

  .اند زيادي همچون بغوي و قاضي عياض و ديگران اجماع بر تحريم آن را نقل كرده
در حديبيـه موقـع    صرسول خدا: از زيدبن خالد روايت است گويد» صحيحين«در 
دانيـد   آيـا مـي  «: »أتدرون ماذا قال ربکم الليلة؟«: راي ما خطبه خواند و فرمـود غروب ب

: خـدا فرمـود  . داننـد  خدا و پيـامبرش بهتـر مـي   : گفتيم» كه پروردگارتان امشب چه فرمود؟
مطرنا بفضل اهللا ورمحته، فذلک : أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، فمن قال«

طرنا بنوء کذا وکذا، فذلک کـافر بـی،   م: مؤمن بی، کافر بالکوکب، ومن قال
كسـي  . از ميان بندگانم، كسي به من مؤمن شد و كسي بـه مـن كـافر   «: 1»مؤمن بالکوکب

بارد، او نسبت به مـن مـؤمن    به لطف و فضل و رحمت خدا، براي ما باران مي: گويد كه مي
مـا بـاران    بـه وسـيله فـالن سـتاره بـراي     : گويـد  است و نسبت به ستاره كافر و كسي كه مي

  .»بارد، او نسبت به من كافر است و نسبت به ستاره، مؤمن مي

                                                                                                                     
 صاند كه رسول خدا از طريق روايت ابومسعود انصاري آورده 4/51، »شرح معاني اآلثار«طحاوي در 

كـاهن نهـي فرمـوده    ] سخنان[اي كه به زن داده نشده و به وي ظلم شده، و شيريني  از بهاي سگ و مهريه
 .است

؛ 3906: ؛ ابوداود به شماره71: ؛ مسلم به شماره7503و  4147، 1038 ،846: هاي بخاري به شماره -1
؛ طبرانـي بـه   358-3/357؛ بيهقـي،  4/117، »المسند«؛ احمد در 1/192؛ مالك، 165-3/164نسائي، 
؛ و 21003؛ عبدالرزاق بـه شـماره   813: ؛ حميدي به شماره5216و  5215، 5214، 5213: هاي شماره

هـا در   عـرب : گويـد  مي 4/420، »شرح السنة«بغوي در . اند ن را روايت كردهآ 188: ابن حبان به شماره
بارد؛ از اين رو در آن صـورت   پايين افتد، حتماً باران مي هرگاه ستاره و شبنمي : گفتند زمان جاهليت مي

سـرزنش   اين. به وسيله فالن ستاره براي ما باران باريد: گفتند دادند و مي هر باراني را به ستاره نسبت مي
به وسيله فالن ستاره براي : گويد دانند، اما كسي كه مي به نسبت كساني است كه باران را از فعل ستاره مي

ما باران باريد و منظورش اين باشد كه خداوند متعال با لطف و فضل خود در اين وقت بـراي مـا بـاران    
 .نازل كرد، اين جايز است
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ــام احمــد «و » صــحيح مســلم«در  ــت اســت كــه  » مســند ام ــك اشــعري رواي از ابومال
الفخـر فـی   : أربع فی أمتی من أمر اجلاهليـة، اليترکـون  «: فرمودند صپيامبر

چهـار خصـلت   «: 1»ياحةاألحساب، والطّعن فی األنساب، واإلستسقاء باألنواء، والن
اين چهار خصـلت  . كنند در ميان امت من، از كارهاي جاهليت است كه آنها را ترك نمي

طلب ) 3طعنه و رخنه گرفتن در نسب ) 2فخر در جاه و مقام و خويشاوندي ) 1: عبارتند از
  .»سرايي نوحه) 4ها  روزي با ستاره

ه راجـع بـه نهـي از آن،    و ياران آن حضرت و سـاير ائمـ   صنصوص وارده از پيامبر
  .بيشتر از آن است كه ذكر آنها در اينجا بگنجد

، و به 2شناسي ـ كه مضمون آن تأثير در زندگي انسان و حاالت انساني است  فن ستاره
معنــاي اســتدالل بــر حــوادث و رويــدادهاي زمينــي از طريــق احــوال و اوضــاع فلكــي يــا  

ست ـ بنا به قرآن و سنت، كـاري حـرام    هاي زميني ا اي ميان نيروي فلكي و حركت آميخته
  :فرمايد است و بلكه بر زبان تمامي پيامبران، حرام است؛ خداوند متعال مي

� Ÿω uρ ßxÎ=ø� ãƒ ã� Ïm$ ¡¡9 $# ß] ø‹ym 4’tA r& �   ) 69/ طه(  
  .»شود و جادوگر هر جا درآيد رستگار نمي«

                                                
؛ ابـويعلي بـه   6686؛ عبدالرزاق به شـماره  343-5/342، »دالمسن«؛ احمد در 934مسلم به شماره  -1

لفظ حـديث نـزد   . اند آن را روايت كرده 4/63؛ و بيهقي، 1/383، »المستدرك«؛ حاكم در 1577: شماره
روايـت كـرده    »باألنواء«باشد جز عبدالرزاق كه آن را با لفظ  مي »واالستسقاء بالنجوم«همه اين راويان، 

 .اب كرده استكه شارح همين را انتخ

در نظر عقل سليم، گمان برخي از مردم مبني بر اينكه سـتارگان در بـه دسـت دادن احـوالي درونـي       -2
نيـازي و نيازمنـدي، غـم و     اخالقي و بداخالقي، بي همچون زيركي و ابلهي، خوشبختي و بدبختي، خوش
جهل و ناداني و گمراهي قائالن عالمه ابن قيم، . رسد شادي، و لذت و درد تأثير دارند، درست به نظر نمي

 242-2/126، »مفتاح دارالسعادة«اين گمان و دور بودنشان از هدايت و تعاليم اسالم در كتاب بزرگش، 
ها نشان داده كـه ادعاهـاي اينـان دروغ از آب درآمـده و دروغ اينهـا       واقعيت. به تفصيل بيان كرده است

نان فقط بـه  اتفـاق و تصـادف و گمـان و وهـم تكيـه       اند، چون آ بيشتر از مواردي است كه تصديق شده
 .اي از حق ندارند كنند، و اينها هم بهره مي
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  :فرمايد در جاي ديگري مي
� öΝs9 r& t� s? ’ n< Î) š Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& $ Y7ŠÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈tG Å6ø9 $# tβθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ÏMö6Éf ø9 $$ Î/ ÏNθ äó≈©Ü9 $# uρ �     

  )51/ نساء (
انـد نديـدي كـه بـه هـر بـت و طغيـانگري         اي يافتـه  آيا كساني را كـه از كتـاب بهـره   «

  .»گروند مي
  .به معناي سحر و جادو است» جبت«: گويند و ديگران مي سعمربن خطاب

ابوبكر خدمتكاري داشـت  : روايت شده كه او گفت ساز عايشه» صحيح بخاري«در 
خـدمتكار  . روزي چيزي را آورد و ابوبكر از آن خورد. خورد كه از كسب و كار خود مي

مـن در  : آن چيسـت؟ خـدمتكار گفـت   : داني اين از چيست؟ ابوبكر گفـت  مي: به او گفت
جـادو را  و پيشگويي و 1كردم و در حقيقت كهانت زمان جاهليت براي كسي پيشگويي مي

. آن فرد مرا ديد و چيزي را در مقابل آن به مـن داد . خوب بلد نبودم فقط او را فريب دادم
ابـوبكر دسـتش را داخـل دهـانش كـرد و هـر       . پس اين همان چيز است كه از آن خوردي

  2.چيزي كه در شكمش بود، باال آورد
شناسـان و   سـتاره  بر حاكم و هر انسان توانايي واجب است كه در راه از بين بردن ايـن 

گيرنـد، و منـع كـردن     زنند و قرعه مي كاهنان و جادوگران و كساني كه بر شن و ريگ مي
هاي مردم جهت ايـن كـار، از    ها يا رفتن به خانه ها و كوچه آنان از نشستن در معابر و جاده

داند و براي از بـين بـردن آن    كسي كه تحريم اين كارها را مي. هيچ كوششي دريغ نورزند
كند در حالي كه قدرت و توان آن را دارد، همين فرموده خداوند بـرايش بـس    تالش نمي

  :فرمايد است كه مي
                                                

كهانـت و پيشـگويي   . باشد ، به معناي خبر دادن از غيب از راه غيرشرعي مي»كاف«با كسره » كهانة« -1
كردند  گمان ميبرخي از مردم زمان جاهليت . زياد بود صدر زمان جاهليت به ويژه قبل از بعثت پيامبر

كردند كه آنان ايـن چيزهـا    اند و خبرهايي به آنان داده است، و برخي از آنان ادعا مي كه آنان جن را ديده
 . دانند را با فهم و دركي كه به وي داده شده، مي

 .آن را روايت كرده است» أيام الجاهلية«، باب »مناقب األنصار«در مبحث  3843: بخاري به شماره -2
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� (#θ çΡ$Ÿ2 Ÿω šχ öθyδ$ uΖoKtƒ tã 9�x6Ψ •Β çνθè=yè sù 4 š[ ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yè ø� tƒ �     
  )79/ مائده (

ند، به راستي آنچـه  داشت شدند باز نمي آنان يكديگر را از اعمال زشتي كه مرتكب مي«
  .»كردند بد بود مي

. خورنـد  ها سخنان گناه آلود گفته و بنا به اجماع مسلمانان مال حرام را مـي  اين ملعون
بـه ثبـوت رسـيده كـه آن حضـرت       صبنا به روايت ابوبكر صديق از پيامبر» السنن«و در 

: 1» بعقاب منهإنّ الناس إذا رأوا املنکر، فلم يغيروه أوشک أن يعمهم اهللا«: فرمودنـد 
دهند، اين احتمـال وجـود دارد    بينند و آن را تغيير نمي همانا مردماني كه كار ناپسند را مي«

  .»كه خداوند، عقاب و عذاب خويش را شامل حالشان گرداند
  :اند دهند، چند نوع اين افرادي كه اين كارهاي خارج از قرآن و سنت را انجام مي

شان اطاعـت جـن    كساني كه، يكي. رنگ و فريب هستندنوعي از آنها، اهل دروغ و ني
كـار   هاي فريب مانند شيخ. كند كند يا ادعاي چيزهاي عجيب و غريب مي از او را اظهار مي

هـاي   ايـن افـراد مسـتحق عقوبـت و مجـازات     . هاي مكـار  و فقيران دروغگو و اهل طريقت
برخي از اين افـراد، اسـتحقاق   چه بسا . سنگيني هستند تا آنان را از دروغ و نيرنگ باز دارد

كننـد يـا    كشته شدن را داشته باشند، مانند كساني كه با اين چرند و پرندها ادعاي نبوت مي
  .خواستار تغيير چيزي از شريعت هستند و مانند آن

                                                
: ؛ ابـوداود بـه شـماره   3057و  2168: هـاي  ؛ ترمذي بـه شـماره  9و  7، 5، 1/2، »المسند«د در احم -1

آمده؛ طحـاوي   5/303، »التحفة«گونه كه در  آن» الكبري«؛ نسائي در 4005: ؛ ابن ماجه به شماره4338
و  131، 130، 129، 128: هـاي  ؛ ابويعلي در مسند خود، به شـماره 64و  63، 2/62، »اآلثار مشكل«در 

؛ و بغـوي بـه   89و  88، 87، 86: هاي ، به شماره»مسند أبي بكر«؛ مروزي در 3: ؛ حميدي به شماره132
اند كـه او   خالد، از قيس بن ابي حازم آن را روايت كرده از چندين طريق از اسماعيل بن ابي 4153شماره 

و ديگران  1837: ن به شمارهاسناد آن، صحيح است، و ترمذي و ابن حبا... از ابوبكر صديق شنيده است 
 .اند آن را صحيح دانسته
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نوعي ديگر، در اين كارها به وسـيله انـواع سـحر و جـادو، از روي جـدي و حقيقـت       
همچنـان كـه ايـن رأي،    . دانند جادوگر را واجب مي جمهور علما، كشتن. گويند سخن مي

همچنين اين رأي از صحابه همچون عمر و ابـن  . باشد مذهب ابوحنيفه و مالك و احمد مي
سپس اينان اختالف نظر دارند در اينكه آيـا  . روايت شده است سعمر و عثمان و ديگران

شـود؟ يـا بـه     كـافر مـي   شود يا خير؟ آيا او به خـاطر جـادو   از جادوگر درخواست توبه مي
اي معتقدند كه اگـر ايـن جـادوگر     شود؟ عده خاطر برپايي فساد و تباهي در زمين كشته مي
شود ولـي   شود و اگر چنين نبود، مجازات مي كسي را از طريق جادو كشت، وي كشته مي

ايـن قـول از شـافعي نقـل     . شود؛ البته در صورتي كه قول و عملش، كفـر نباشـد   كشته نمي
  1.باشد يكي از اقوال مذهب احمد مي شده، و

  اختالف نظر علما راجع به حقيقت جادو و انواع آن
اكثـر علمـا بـر ايـن باورنـد كـه       . علما راجع به حقيقت جادو و انواع آن اختالف نظر دارند

جادو ممكن است در مرگ كسي كه جادو شده و در بيماري او بدون آنكه ظاهراً چيـزي  
كننـد كـه جـادو،     ر داشته باشد و برخـي ديگـر از علمـا گمـان مـي     به وي رسيده باشد، تأثي

  2.تخيلي بيش نيست
همه علما اتفاق نظر دارند بر اينكه جادويي كه از جنس فراخواندن ستارگان هفتگانـه  
يا ديگر ستارگان، يا مخاطب قرار دادن ستارگان، يا سجده براي آنها، و تقـرب و نزديكـي   

همچون لباس و انگشتري و مانند آنها باشد، اين عمل، كفر  به ستارگان با چيزهايي مناسب
. هاي شرك است، كه قفل آن و بلكه بستن آن، واجـب اسـت   است و از بزرگترين دروازه

به همين خاطر خداوند متعـال بـه نقـل از    . است ÷و اين عمل از جنس عمل قوم ابراهيم
  : فرمايد وي مي
� t� sà oΨ sù Zο t� ôà tΡ ’ Îû ÏΘθ àf –Ψ9 $# ∩∇∇∪ tΑ$ s) sù ’ÎoΤÎ) ×ΛÉ) y™ �   ) 89-88/ صافات(  

                                                
 .29/384و  28/346، »الفتاوي مجموع«: نگا -1

 .573-571، صفحات »التفسير القيم«: نگا -2
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  . »]آيم و با شما به مراسم عيد نمي[من بيمارم : پس نظري به ستارگان افكند و گفت«
  :فرمايد در جاي ديگري مي

� $ £ϑn=sù £ y_ Ïµ ø‹n=tã ã≅ ø‹©9 $# # u u‘ $ Y6x. öθ x. �   ) 76/ انعام(  
  . »اي ديد پس چون شب بر او تاريك شد، ستاره«
  :فرمايد آنجا كه مي تا
� t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6ù=tƒ Ο ßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ y7Í×‾≈s9 'ρé& ãΝßγs9 ßøΒ F{ $# Νèδ uρ tβρß‰ tG ôγ•Β �   

  )82/ انعام (  
نيالودنــد، امنيــت ) شــرك(كســاني كــه ايمــان آوردنــد و ايمــان خــويش را بــه ســتم «

  . »يافتگانند مخصوص آنهاست و هم ايشان هدايت
همچنين همه علما اتفاق نظر دارند بر اينكه هر رقيه و نوشـته يـا سـوگندي كـه در آن     
شرك به خدا وجود داشته باشد، بر زبان آوردن و تكلم به آن جايز نيست هرچند جـن يـا   

همچنـين هـر نوشـته و كالمـي     . غيرجن به وسيله آنها، از وي اطاعت و فرمانبرداري نمايند
  .زبان آوردن آن و تكلم به آن جايز نيست كه در آن كفر باشد، بر

همچنين هر كالمي كه معنايش مشخص نباشد، بر زبان آوردن آن جايز نيست، چـون  
: فرمودنـد  صبه همـين خـاطر پيـامبر   . ممكن است شركي در آن باشد كه مشخص نباشد

  .»اردرقيه و نوشته مادام كه شرك نباشد، اشكالي ند«: 1»البأس بالرقی ما مل تکن شرکاً«
به جّنيان جايز نيست؛ چون خداوند، كافران را به خاطر ايـن كـار مـذمت و    2پناه بردن
  :فرمايد مي3نكوهش كرده

  

                                                
؛ و طبرانـي، ج  7/56، »التاريخ الكبير«؛ بخاري در 3886: ؛ ابوداود به شماره2200: مسلم به شماره -1

 .اند ف بن مالك اشجعي آن را روايت كردهاز طريق روايت عو 88: به شماره 18

 .آمده است» طلب كمك«، »پناه بردن«هاي خطي، به جاي  در اصل نسخه -2

 .542، ص »التفسير القيم«: نگا -3
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� …çµ ‾Ρ r& uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§Ρ M}$# tβρ èŒθ ãè tƒ 5Α%ỳ Ì� Î/ zÏiΒ Çd Åg ø:$# öΝèδρ ßŠ# t“ sù $ Z) yδ u‘ �     
  )6/ جن (

برنـد و بـر سركشـي و ضـاللت آنهـا       مـي  و مرداني از آدميان به مردانـي از جـن پنـاه   «
  . »افزودند مي

بـرم بـه بـزرگ و     پنـاه مـي  : گفت ماند، مي اگر انساني در يك دره مي: گويند اينان مي
از اين رو تا صبح در امنيـت و سـالمت شـب را    . رئيس اين دره از شر نادانان و سفيهان آن

  :برد به سر مي
� öΝèδρßŠ# t“ sù $ Z) yδu‘ �         ) 6/ جن(  
  . »افزودند بر سركشي و ضاللت آنها مي«

اين بـدان  . افزودند ها با پناه بردن به جنيان، بر گناه و سركشي و شر آنها مي يعني انسان
پـس وقتـي   . ايـم  سرداري جن و آدميان را بـه دوش گرفتـه  : گويند خاطر است كه اينان مي

پندارنـد؛ خداونـد    زرگ مـي نمايند، جنيان هم خودشان را ب آدميان چنين رفتاري با جن مي
  :متعال فرموده است

� tΠöθtƒuρ öΝèδç�à³ øt s† $ YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθà) tƒ Ïπs3 Í×‾≈n=yϑù=Ï9 Ï Iωàσ ‾≈yδ r& ö/ä.$−ƒÎ) (#θçΡ$Ÿ2 tβρ ß‰ ç7÷è tƒ ∩⊆⊃∪ (#θä9$s% 

y7oΨ≈ys ö6ß™ |MΡ r& $ uΖ–ŠÏ9 uρ  ÏΒ ΝÎγÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θçΡ%x. tβρß‰ ç7÷è tƒ £Éf ø9 $# ( Νèδ ç�sYò2 r& ΝÍκÍ5 tβθ ãΖÏΒ ÷σ •Β �   
  )41-40/ سبأ (  

آيا اينان شـما را  : گويد آورد، آنگاه به فرشتگان مي و روزي كه همه آنها را گرد مي«
پرسـتيدند؛   سرپرست ما تويي نه آنهـا، بلكـه جّنيـان را مـي    ! منزهي تو: پرستيدند؟ گويند مي

  .»بيشترشان به آنها ايمان داشتند
كننـد بـا ايـن كارهايشـان فرشـتگان را فـرا        مـي پس اينـان كسـاني هسـتند كـه گمـان      

و در حقيقت گمراهان و بلكه تنها شـياطين  . دهند خوانند و آنها را مورد خطاب قرار مي مي
  :فرمايد آيند؛ همچنان كه خداوند متعال مي بر آنها فرود مي
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� ttΠ öθtƒuρ óΟèδ ç�à³ øts† $ YèŠÏΗsd u�|³ ÷è yϑ≈tƒ ÇdÅg ø:$# Ï‰ s% Ο è?÷� sYõ3tG ó™$# zÏiΒ Ä§Ρ M}$# ( tΑ$ s% uρ Νèδ äτ!$ uŠ Ï9 ÷ρr& 

z ÏiΒ Ä§Ρ M}$# $oΨ −/ u‘ yì tFôϑtG ó™$# $uΖàÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7Î/ !$oΨ øón=t/ uρ $ uΖn=y_ r& ü“Ï% ©!$# |Mù=§_ r& $uΖs9 4 tΑ$s% â‘$ ¨Ψ9 $# 

öΝä31uθ ÷WtΒ tÏ$ Î#≈yz !$yγŠ Ïù āωÎ) $tΒ u !$x© ª! $# 3 ¨βÎ) y7−/ u‘ íΟ‹Å3ym ÒΟŠÎ=tæ �   ) 128/ انعام(  
از آدميان پيـروان  ! اي گروه جنّيان]: گويد مي[آورد  و روزي كه همه آنها را گرد مي«

برخـي از مـا از   ! پروردگـارا : گوينـد  زيادي فراهم آورديد، و دوستان ايشان از آدميـان مـي  
: فرمايـد ] خـدا . [ديگري بهره گرفت، و به اجلي كه بـراي مـا مقـرر كـرده بـودي رسـيديم      

آري، . آن مانـدگار خواهيـد بـود، مگـر آنكـه خـدا بخواهـد        جايگاه شما آتش اسـت؛ در 
  .»پروردگار تو حكيم داناست

بهره گرفتن آدمي از جن، در برآوردن نيازهايش، فرمانبرداري از اوامرش، خبر دادن 
باشد و بهره گرفتن جن از آدمي در اين است كه آدمـي او را   از امور غيبي و مانند آنها مي

و بزرگداشت خاصي بـراي جـن قائـل اسـت، از او طلـب كمـك        داند و احترام بزرگ مي
  .خواند، و فرمانبردار و مطيع و خاضع اوست نمايد، او را به فرياد مي مي

هاي شيطاني و كشـف چيزهـا و خطـاب قـرار دادن افـراد       نوعي از اين افراد، از حالت
دهنـد   اي انجام مي ادهالع دارند كه آنان كارهاي خارق زنند و اظهار مي پنهان و ناپيدا دم مي

در ميـان اينـان، كسـاني هسـتند كـه      . كند آنـان اوليـاء و دوسـتان خـدا هسـتند      كه اقتضا مي
به آنان دسـتور داده   صهمانا پيامبر: گويند كنند و مي مشركان را عليه مسلمانان ياري مي

ر حقيقت اينان د. كه چون مسلمانان گناه و نافرماني كردند، با آنان همراه مشركان بجنگيد
  .اند برادران مشركان

  :مردمان راجع به افراد پنهان و ناپيدا، سه گروه هستند
انـد و   دانند ولـي افـرادي آنـان را ديـده     گروهي وجود افراد پنهان و ناپيدا را دروغ مي

اند بـراي او   اند، يا افرادي ثقه و مطمئن آنچه را كه ديده ثابت شده كه كساني، آنان را ديده
اين عده هرگاه افراد پنهان را ديدنـد و بـه وجودشـان يقـين حاصـل كردنـد،       . دكنن نقل مي

  .مطيع و خاضع آنان هستند
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انـد و معتقدنـد كـه در بـاطن، غيـر از راه       اند و به قدر بازگشـته  گروهي آنان را شناخته
  .پيامبران، راه ديگري به سوي خدا وجود دارد

: انـد  امبر قـرار دهنـد، از ايـن رو گفتـه    اند، ولي را خـارج از دايـره پيـ    گروهي نتوانسته
پندارند و نسـبت بـه    پس اينان پيامبر را بزرگ مي. دهد هر دو گروه را ياري مي صپيامبر

  .دين و شريعت او جاهل هستند
ناميـده  » رجال«اند و  اند و مردان پنهان همان جّنيان در حقيقت، اينان از پيروان شياطين

  :فرمايد ل ميشوند؛ همچنان كه خداوند متعا مي
� …çµ ‾Ρ r& uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§Ρ M}$# tβρ èŒθ ãè tƒ 5Α%ỳ Ì� Î/ zÏiΒ Çd Åg ø:$# öΝèδρ ßŠ# t“ sù $ Z) yδ u‘ �     

  )6/ جن (
برنـد و بـر سركشـي و ضـاللت آنهـا       و مرداني از آدميان به مردانـي از جـن پنـاه مـي    «

  . »افزودند مي
شـود ولـي    ي وقت انسان ناپيدا ميآري، گاه. شوند وگرنه آدميان، مشاهده و ديده مي

كند افـراد ناپيـدا    شود، و كسي كه گمان مي ها پنهان و ناپيدا نمي براي هميشه از انظار انسان
در واقع سبب گمراهي راجع بـه  . از آدميان هستند، اين گمان ناشي از اشتباه و جهل اوست

دوسـتان شـيطان و    اين افراد، و اختالف نظر اين سـه گـروه از علمـا، عـدم تشـخيص ميـان      
  .باشد دوستان رحمان مي

فقـرا و مسـتمندان، حـال و وضعيتشـان معلـوم اسـت كـه        : گوينـد  برخي از مردمان مي
اين سخن باطلي است، بلكه واجب است افعال و احوال آنها بـا شـريعت   . گويند راست مي

محمدي سـنجيده شـود؛ آنچـه مطـابق آن اسـت، پذيرفتـه و آنچـه مخـالف آن اسـت، رد          
من عمل عمالً ليس عليه أمرنـا فهـو   «: فرماينـد  مـي  صشود؛ همچنان كه پيامبر مي
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هركس كاري انجام دهد كـه دسـتور مـا بـر آن نيسـت، آن كـار، مـردود و باطـل         « 1:»رد
  .»است

هر كـس  «: »من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: در روايتي آمده است
د آورد كه از آن نيست، آن چيز مردود و باطل در اين دين و شريعت ما، چيزي را به وجو

  .»است
، راهي نيست و جز حقيقـت او، حقيقتـي وجـود نـدارد و جـز      صپس جز راه پيامبر

هـا   اي وجود ندارد و هـيچ يـك از انسـان    شريعت او، شريعتي نيست و جز عقيده او، عقيده
داونـد  به خدا و رضـوان و خشـنودي پروردگـار و بهشـت و كرامـت خ      صپس از پيامبر

  .در باطن و ظاهر صرسد مگر از طريق پيروي پيامبر نمي
هاسـت و اعمـال    را تصديق نكند و در امور باطني كه در دل صهر كس خبر پيامبر

نباشد، مؤمن نيسـت چـه برسـد بـه      صهاست، پايبند اطاعت از پيامبر ظاهري كه بر جسم
آب راه بـرود و از غيـب    اينكه ولي خدا باشد هر چند اين فرد در هـوا پـرواز كنـد و روي   

چون . اي را انجام دهد العاده انفاق كند و طال را از جيب درآورد، و هرچند كارهاي خارق
شـود، حتمـاً از اهـل احـوال      كند و كار حرام مرتكب مي كسي كه كار واجب را ترك مي

كنـد و او را بـه خشـم و عـذاب      شيطاني است كـه صـاحبش را از خداونـد متعـال دور مـي     
اما كودكـان و ديوانگـاني كـه مكلـف نيسـتند، گنـاه از آنـان        . سازد ار نزديك ميپروردگ

و ايـن كودكـان و ديوانگـان، ايمـان بـه      . بيننـد  برداشته شده است، پس عقاب و عذاب نمي
خدا و ترس از خدا در ظاهر و بـاطن بـه ماننـد دوسـتان نزديـك و حـزب رسـتگار خـدا و         

شوند؛ همچنان كه خداوند متعال  انشان داخل اسالم ميسرباز پيروز او ندارند اما به تبع پدر
  :فرمايد مي

                                                
؛ 13/317و  4/355؛ و به عنوان تعليق و حاشيه در دو جـا در صـحيحش،   2697: بخاري به شماره -1

؛ 1422: ؛ طيالسـي بـه شـماره   14؛ ابن ماجه به شماره 4606: ؛ ابوداود به شماره1718: مسلم به شماره
؛ قضاعي در 227و  225، 4/224؛ دارقطني در سنن خود، 10/119؛ بيهقي، 6/270، »المسند«احمد در 

 .اند آن را روايت كرده 27و  26: هاي ؛ و ابن حبان به شماره359: خود به شماره» مسند«
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شان كردند، فرزندانشـان را   و كساني كه ايمان آوردند و فرزندانشان در ايمان پيروي«

هر كس در گرو دستاورد خويش . عملشان چيزي نكاهيم] پاداش[به آنها ملحق كنيم و از 
  .»است

 اعتقاد واليت در برخي از ابلهان، بدعت و ضاللت است

را در  صمتابعـت و پيـروي از پيـامبر   هر كس نسبت به برخي از ابلهان و اهـل ولـع، كـه    
اند، معتقد باشد كه او از اوليـاء خداسـت و او را بـر     گفتار و كردار و احوال او ترك كرده

برتري دهد، چنين كسـي گمـراه و مبتـدع اسـت و در اعتقـادش راه       صپيروانِ راه پيامبر
ي دروغگـو و يـا   باشـد، يـا پارسـاي    دين مي خطا را پيموده است؛ چون آن ابله يا شيطاني بي

پس چگونه ايـن فـرد بـر كسـي كـه از اوليـاء و دوسـتان خـدا و         . باشد اي معذور مي ديوانه
امكـان  : نبايـد گفـت  ! شـود؟  شود يا با او برابـري مـي   پيروانِ پيامبرش است، برتري داده مي

ــامبر  ــرو پي ــاطن، پي ــرد در ب ــن ف ــروي از   صدارد اي ــت و پي ــد در ظــاهر تبعي باشــد هرچن
در  صك كرده است، چون اين هم اشتباه است بلكـه پيـروي از پيـامبر   را تر صپيامبر

                                                
در هـر دو  » تـاء «به صورت جمع و با كسره  »ذرياتهم«، و »الف«و » نون«با  »وأتبعناهم«ابوعمرو،  -1

و مرفـوع بـودن   » الـف «بـدون   »ذريتهم«و تشديد، و » تاء«با  »و اتبعتهم«نافع، . جا قرائت نموده است
بـا   »واتبعـتهم «ابـن عـامر،   . قرائت نموده اسـت » تاء«و كسره » الف«با  »ألحقنا بهم ذرياتهم«، و »تاء«

بـه صـورت جمـع و كسـره      »ألحقنا بهم ذريـاتهم «، و »تاء«و مرفوع بودن » الف«با  »ذرياتهم«تشديد، 
بـه صـورت مفـرد، و    » ذريـتهم «بـا تشـديد،   » واّتبعتهم«اهل كوفه و اهل مكه، . قرائت كرده است» تاء«
: انـد؛ نگـا   در اينجـا مفعـول اسـت، قرائـت نمـوده      »ذريـتهم «به صورت مفرد، كـه   »ألحقنا بهم ذريتهم«
 .8/50، »زادالمسير«؛ و 682-681، ص »حجة القراءات«؛ 291-2/290، »الكشف«
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بـه شـافعي گفـتم كـه     : گويـد 1يـونس بـن عبـداألعلي صـدفي    . ظاهر و باطن، واجب اسـت 
رود، به او باور نكنيد تا  اگر مردي را ديديد كه روي آب راه مي: گفت مي2دوستمان، ليث

 :ليـث : شـافعي گفـت  . نيـد ك اينكه حال و شخصيت او را بر قـرآن و سـنت عرضـه مـي    
رود و در هـوا پـرواز    كوتاهي كـرد، بلكـه هرگـاه مـردي را ديديـد كـه روي آب راه مـي       

  .كنيد كند، به او باور نكنيد تا اينكه حال و شخصيت او را بر قرآن و سنت عرضه مي مي
گويند كه گويـا آن حضـرت    مي صاما آنچه كه برخي از علما راجع به رسول خدا

به بهشت چشـم دوخـتم،   « 3:»طّلعت علی اجلّنة فرأيت أکثر أهلها البلها«: فرموده است
به صحت نرسيده  ص، اين روايت از رسول خدا»ديدم كه اكثر اهل بهشت، ابلهان هستند

                                                
، »السـير «شرح حـالش در كتـاب   . باشد هجري مي 264او اهل مصر و قاري و حافظ، متوفاي سال  -1

 .آمده است 12/348

 .تغيير يافته است» الكتب«به ) د(و ) ج(، )أ(هاي خطي  در نسخه -2

آن را  12/345/22؛ و ابـن عسـاكر،   1/275، »مفتاح المعـاني «حديثي ضعيف است كه كالباذي در  -3
همچنـين در سـند آن،   . كنـد  در سند آن، مصعب بن ماهان وجود دارد كه بسيار اشـتباه مـي  . اند نقل كرده

او قوي نيست، و ابن طاهر او را دروغگـو  : گويد اش مي احمدبن عيسي خشاب هست كه دارقطني درباره
هاي منكر و مطالب نامأنوس را از راويـان   او روايت: گويد مي 1/146، »ضعفاءال«دانسته و ابن حبان در 

بـه نظـر مـن احتجـاج و اسـتدالل بـه       . كنـد  ناشناخته، و چيزهاي وارونه را از راويان مشهور روايت مي
اين حديث را در شرح حـال وي   1/194، »الكامل«ابن عدي در . رواياتي كه فقط او آورده، جايز نيست

؛ بزار و 4/121، »اآلثار مشكل«همچنين طحاوي در . اين حديث با اين اسناد، باطل است: گويدآورده و 
؛ و خلعي در فوائدش همگي آن را از طريق روايت سـالمة بـن   »الشعب«ديلمي در مسندشان؛ بيهقي در 

سـول  ر: انـد كـه انـس گويـد     روح، از عقيل بن خالد، از ابن شهاب، از انس بن مالك آن را روايت كـرده 
راجع به سالمة بن . »همانا بيشتر اهل بهشت، ابلهان هستند«: »إنّ أكثر أهل الجنّة البلـه «: فرمود صخدا

روايـتش قـوي نيسـت و بـه نظـر مـن در       : ابوحاتم گويد. او منكر الحديث است: گويد روح ابوزرعه مي
بـه  . آورده اسـت  خبري بوده است، او اين حديث را از احاديث منكـر وي بـه شـمار    معرض غفلت و بي

ابـوجعفر  . هايش استفاده كرده است عالوه، او از پدربزرگ پدرش حديث نشنيده است، بلكه تنها از كتاب
اند كـه   اند، كساني طحاوي از احمدبن ابي عمران نقل كرده كه ابلهاني كه در اين حديث، مدنظر قرار گرفته

 .عقل هستند به خاطر ابلهي، كماند نه كساني كه  از محارم خداوند متعال ابله و نادان
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و سزاوار نيست كه به او نسبت داده شود، چون بهشـت تنهـا بـراي صـاحبان خـرد آفريـده       
بـه سـوي ايمـان بـه خـدا و فرشـتگان و        شده است؛ كساني كه عقل و خردهايشان، آنان را

خداونـد، اهـل بهشـت را بـا     . ها و پيامبرانِ خدا و روز آخرت، هـدايت كـرده اسـت    كتاب
عقلـي اسـت    اوصافشان در قرآن نام برده ولي در ميان اوصافشان ابله بودن كه به معناي كم

أکثـر  اطّلعت فی اجلنة فرأيـت  «: فقط فرموده است صرا ذكر نكرده است و پيامبر
به بهشت چشم دوختم، ديدم كه اكثر اهل بهشـت، فقيـران و مسـتمندان    «: 1»أهلها الفقراء

  .ابلهان هستند: و نفرمودند. »هستند
كنند كه به خـاطر آن مالمـت و سـرزنش     طايفه مالميه كساني هستند كه كارهايي مي

يـن كارشـان   اينـان بـا ا  . مـا در بـاطن، پيـرو ديـن و شـريعت هسـتيم      : گوينـد  شوند و مي مي
در . خواهند كه مرتكب ريا نشوند و اعمال خوبشان را از چشم ديگـران پوشـيده دارنـد    مي

راه راسـت و طريـق متعـادل    . انـد  واقع اينان با باطلي ديگر، عقيده باطل خويش را رد كرده
  .ميان اين دو طريقه است

  وندش هوش مي ها و صداهاي زيبا بي مبتدع بودن كساني كه موقع شنيدن نغمه
شوند، مبتدع و گمراه  هوش مي هاي زيبا و دلنشين بي همچنين كساني كه موقع شنيدن نغمه

در ميان صـحابه  . انسان نبايد خواستار چيزي باشد كه سبب زايل شدن عقلش است! هستند

                                                
، »التحفـة «گونـه كـه در    آن» الكبـري «؛ نسائي در 2602: ؛ ترمذي به شماره2737: مسلم به شماره -1
؛ طبرانـي در  2/308، »الحليـة «؛ ابـونعيم در  4/429و  359، 1/234، »المسند«آمده؛ احمد در  5/192
: ؛ و طيالسـي بـه شـماره   12769و  12768، 12767، 12766، 12765: هاي به شماره» المعجم الكبير«

و  6449، 5198، 3241: هـاي  بخاري به شـماره . اند آن را از طريق روايت ابن عباس روايت كرده 833
آمـده؛ احمـد در    8/198، »التحفة«گونه كه در  آن» الكبري«؛ نسائي در 2603: ؛ ترمذي به شماره6546

؛ 20610: ؛ عبـدالرزاق بـه شـماره   5/159خطيـب،  ؛ 3/308؛ ابـونعيم،  443و  437، 4/429، »المسند«
: ؛ و طيالسي به شـماره 290و  279، 278، 275، 210: هاي به شماره 18، ج »المعجم الكبير«طبراني در 

 .اند آن را از طريق روايت عمران بن حصين آورده 833
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بلكه آنـان  . و تابعين كسي نبوده كه اين كار را حتي موقع شنيدن آيات دلنشين قرآن، بكند
  :كند دند كه خداوند متعال چنين توصيفشان مياي بو به گونه
� $ yϑ‾Ρ Î) šχθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# tÏ% ©!$# # sŒÎ) t�Ï. èŒ ª! $# ôMn=Å_ uρ öΝåκæ5θ è=è% # sŒÎ)uρ ôMu‹Î=è? öΝÍκö�n=tã …çµ çG≈tƒ# u 

öΝåκøE yŠ# y— $ YΖ≈yϑƒÎ) 4’ n?tãuρ óΟÎγÎn/ u‘ tβθè=©. uθ tG tƒ �   ) 2/ انفال(  
سـان شـود و چـون آيـات او بـر آنهـا تـالوت شـود         هايشان تر چون ياد خدا شود دل«

  .»ايمانشان را بيفزايد و بر خداي خويش توكل كنند
  :نمايد گونه توصيف مي در جاي ديگري آنان را اين

� ª! $# tΑ ¨“ tΡ z|¡ ôm r& Ï]ƒÏ‰ pt ø:$# $ Y6≈tGÏ. $ YγÎ6≈t± tF•Β u’ ÎΤ$ sẄΒ ”�Ïè t± ø) s? çµ ÷ΖÏΒ ßŠθ è=ã_ t Ï% ©!$# 

šχ öθ t±øƒ s† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß, Î# s? öΝèδßŠθè=ã_ öΝßγç/θ è=è% uρ 4’ n<Î) Ì� ø. ÏŒ «! $# 4 y7Ï9≡sŒ “y‰ èδ «! $# “Ï‰ öκu‰  Ïµ Î/ 

 tΒ â!$ t± o„ 4 tΒuρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑsù …çµ s9 ôÏΒ >Š$ yδ �    ) 23/ زمر(  
هماننـد يكـديگر و بـا هـم     ] آيـاتش [خدا زيباترين سـخن را بـه صـورت كتـابي كـه      «

آنان كه از پروردگارشان خشيت دارند، پوست بدنشـان از  . استسازگار است نازل كرده 
ايـن اسـت   . گـردد  سپس پوستشان و دلشان به ياد خـدا نـرم و آرام مـي   . افتد آن به لرزه مي

كند و هر كه را خـدا گمـراه كنـد او     هدايت خدا كه هر كس را بخواهد به آن هدايت مي
  .»را راهبري نخواهد بود

انـد   اند، كساني ه علما از آنان ذكر خير نموده و به نيكي نام بردهاما عاقالنِ ديوانه را ك
عالمت اين افراد، اين . كه خير و نيكي در آنان بوده است و سپس عقلشان زايل شده است

هايشان است، بر سر  شان نوعي بيداري دارند و ايماني را كه در دل است كه در زمان جنون
كننـد بـرخالف ديگـران كـه      قلشان آن را هذيان ميآورند و در حال زايل شدن ع زبان مي

گوينـد و در حـال زايـل     موقعي كه نوعي بيداري برايشان حاصل شود، كفـر و شـرك مـي   
كسي كه قبل از جنونش، كافر يا فاسق بوده باشـد، بـه   . كنند شدن عقلشان آن را هذيان مي

مؤمنـانِ پرهيزكـاري   همچنين است . برد وجود آمدن جنونش، كفر يا فسق او را از بين نمي
زوال و از بـين  . شـوند  اينان همراه مؤمنانِ پرهيزكار و بـاتقوا حشـر مـي   . شوند كه ديوانه مي
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رفتن عقل به سبب جنون يا هر علت ديگري خواه صاحبش متحير ناميده شود يا سرگشـته،  
، باقي شود بلكه بر خير و شري كه قبالً بر آن بوده موجب زياد شدن ايمان و تقوا به او نمي

اما جنونش او را از زياد شدن خيـر  . كند گرداند و نه آن را كم مي ماند نه آن را زياد مي مي
شـود   كند همچنان كه مانع عقوبت و مجازات او به خاطر شر و بدي مي و نيكي محروم مي

  .شود و آنچه كه قبل از جنونش بر آن بوده، از وي پاك نمي
شـود همچـون    هاي زيبا و دلنشين حاصل مي نغمهآنچه براي بعضي افراد موقع شنيدن 

اش است، بايـد دانسـت    هذيان و بر زبان آوردن برخي كلمات كه مخالف سخنان معمولي
زند همان طور كه بر زبان فردي كه به بيماري  كه اين شيطان است كه بر زبان او حرف مي

از بين رفتن عقل،  چگونه. زند، همه اينها از احوال شيطاني است صرع مبتالست، حرف مي
گونه كه بسياري از گمراهـان گمـانش    باشد آن سبب يا شرط يا نزديكي به واليت خدا مي

  :گويد كنند حتي يكي از آنان مي مي
  هم معشر حلّوا النظام وخرقوا الـ

  سياج فال فرض لديهم والنفل
ض و سـنتي  آنان جماعتي بودند كه نظام را از بين بردند و ديوار را شكافتند پـس فـر  «

  .»نزد آنان وجود ندارد
  جمانين إالّ أنّ سر جنوم
  العقل1عزيز علی أبوابه يسجد

هـاي آن   شـان، عزيـز اسـت و عقـل بـر دروازه      هايي هستند فقط سـرّ ديـوانگي   ديوانه«
  .»كند سجده مي

كنـد جنـون سـرّ و رازي دارد     اين سخن انسان گمراه و بلكه  كافر است كه گمان مي
اين بدان خاطر است كه او از برخي ديوانگان نـوعي  . كند روازه آن سجده ميكه عقل بر د

اين كارها به سبب همراهي شياطين بـا  . العاده ديده است مكاشفه يا تصرفي عجيب و خارق

                                                
اثـر ابـن تيميـه    » الفتاوي«آمده و آنچه كه در باال آمده براساس » مسجد«هاي خطي،  در اصل نسخه -1

 .باشد مي
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.  باشـد  طور كه براي جادوگران و كاهنان، چنـان مـي   دهند همان آن افراد است كه روي مي
اي را  العاده هر كس حقيقتي را كشف كند يا كار خارق كند كه اين انسان گمراه گمان مي

هر كس به اين معتقد باشد، كافر است، چـون خداونـد   . انجام داد، ولي و دوست خداست
  :فرمايد متعال مي
� …çµ ‾ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ∩⊄⊄⊃∪ ö≅yδ öΝä3ã⁄Îm; tΡ é& 4’ n? tã tΒ ãΑ ¨”t∴ s? ßÏÜ≈u‹¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ̈”t∴ s? 

4’ n?tã Èe≅ä. >8$ ©ù r& 5ΟŠÏOr& �   ) 222-221/ شعراء(  
پـرداز   شـوند؟ بـر هـر دروغ    آيا شما را خبر دهم كه شياطين بـر چـه كسـي نـازل مـي     «

  .»شوند گناهكار نازل مي
  .پس شياطين بر هر كس نازل شوند، او حتماً دروغ و گناه پيش خود دارد

كننـد و   اظهار عبادت مـي اما كساني كه با رياضت و خلوت و سخت گرفتن بر خود، 
كنند، افرادي هستند كه تالششان در زندگي اين دنيا بيهـوده   جمعه و جماعات را ترك مي

هايشـان مهـر غفلـت     خداونـد بـر دل  . اند كنند كار خوبي كرده رفت در حالي كه گمان مي
مـن  «: ثابت شده كه ايشـان فرمودنـد   صاز پيامبر» الصحيح«زده است؛ همچنان كه در 

هـر كـس سـه جمعـه را از     «: 1»ث مجعٍ اوناً من غير عذر، طبع اهللا علی قلبهترک ثال

                                                
: ترمذي به شـماره . گونه كه شارح اظهار داشته است نيست آن» الصحيح«حديثي صحيح است اما در  -1

؛ 1125: ؛ ابن ماجه به شماره3/88؛ نسائي، 1052: ؛ ابوداود به شماره3/424، »المسند«؛ احمد در 500
؛ 247و  3/172؛ بيهقـي،  22و  1/21، »نـي الك«؛ دوالبي در 288: ؛ ابن جارود به شماره1/369دارمي، 

؛ و 1053: ؛ بغوي بـه شـماره  918و  917، 916، 915: هاي به شماره 22، ج »المعجم الكبير«طبراني در 
سند آن حسن اسـت،  . اند آن را از طريق روايت ابوجعد روايت كرده 4/230، »اآلثار مشكل«طحاوي در 

ـ   1857: و ابن خزيمه به شماره آن را  1/280، »المسـتدرك «؛ و حـاكم در  554: ماره؛ ابن حبـان بـه ش
اين حديث شاهدي از طريق روايت جـابر دارد كـه   . اند و ذهبي هم آن را تأييد كرده است صحيح دانسته

؛ و طحـاوي،  1/292، »المسـتدرك «؛ حـاكم در  3/323، »المسند«؛ احمد در 1126: ابن ماجه به شماره
آن را به نسائي نسبت داده اما  2/209، »تحفة األشراف«مزي در همچنين . اند آن را روايت كرده 4/230

بوصـيري در  . حاكم آن را صحيح و حافظ ابن حجر عسقالني آن را حسن دانسته اسـت . در چاپ نيست
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و . »زنـد  انگاري و تنبلي بدون عذر ترك كند، خداوند بر دلش مهـر غفلـت مـي    روي سهل
روي گردانـد در حـالي كـه بـه آن علـم دارد، مسـتحق        صهر كس از اتباع سنت پيـامبر 

بـه  . گاهي نداشته باشد، او گمراه اسـت خشم و غضب خداست و اگر نسبت به آن علم و آ
همين خاطر خداوند براي ما مقرر نموده كه در هر وعده نماز از او بخواهيم كه ما را به راه 

پيــامبران و : از] كــه عبارتنــد[راســت هــدايت كنــد؛ راه كســاني كــه خــدا موهبتشــان داده  
ــتي ــتند      راس ــدماني هس ــوب هم ــه خ ــان چ ــالحان، و آن ــاهدان و ص ــگان و ش ــه راه . پيش ن
  .شدگان و نه گمراهان غضب

نيازي  را دستاويزي در جهت جايز دانستن بي ÷اما كسي كه داستان موسي با خضر
دهد يا چيزي كه برخي از كساني كه توفيـق   از وحي به خاطر دارا بودن علم لدني قرار مي

ن دين است، چـو  كنند ـ ، چنين كسي ملحد و بي  اند، ادعايش مي راه درست حاصل نكرده
به سوي خضر مبعوث نشده بود و خضر هم مأمور به تبعيت و پيروي از موسي  ÷موسي

. آري: تو موسي بنـي اسـرائيل هسـتي؟ موسـي فرمـود     : به همين خاطر به موسي گفت. نبود
به سوي تمامي مخلوقات اعـم از جنيـان و آدميـان مبعـوث شـده، و اگـر        صولي محمد

                                                                                                                     
در همين باب طبراني . اند اين اسناد، صحيح است و راويان آن ثقه: گويد مي 74، ورقه »مصباح الزجاجة«

من ترك ثالث جمعات من غير «: ا از اسامه بن زيد با اين لفظ روايت كرده استحديثي ر 422به شماره 
. »شـود  هر كس سه جمعه را بدون عذر ترك كند، از زمره منافقان قلمداد مي«: »عذر، كتب من المنافقين

روايتـي را از ابـن    89-3/88همچنين نسائي، . در سند آن، جابربن يزيد جعفي قرار دارد كه ضعيف است
حديثي را  1/369؛ و دارمي، 1054؛ بغوي به شماره 865: مسلم به شماره. س و ابن عمرآورده استعبا

لينتهـينّ أقـوام عـن    «: لفظ حديث نزد آنان، بـدين صـورت اسـت   . اند از ابن عمر و ابوهريره روايت كرده
زهاي جمعه را تـرك  افرادي كه نما«: »ودعهم الجمعات، أو ليختمنّ اهللا علي قلوبهم وليكوننّ من الغافلين

زند و آنان از غـافالن   هايشان مهر غفلت مي كنند، يا دست از اين كار بردارند و يا اينكه خداوند بر دل مي
حديثي را از طريق روايت كعـب   197به شماره  19همچنين طبراني، ج . »شوند خبران محسوب مي و بي

، »المسـند «احمد نيز در . حسن دانسته است اسناد آن را 2/194، »المجمع«بن مالك آورده، و هيثمي در 
سند آن، حسن اسـت و حـاكم آن را صـحيح    . حديثي را از طريق روايت ابوقتاده نقل كرده است 5/300

 .دانسته است
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بـه   ÷بودنـد، و وقتـي عيسـي    صيروان پيـامبر موسي و عيسي هم زنده بودند، قطعاً از پ
پس كسـي كـه ادعـا    . كند حكم مي صآيد، تنها به شريعت و آيين محمد زمين فرود مي

همانند خضر با موسي است، يا اين مطلب را براي فـردي از امـت    صكند او با محمد مي
سـازد، چـون   داند، بايد دوباره اسالم بياورد و شهادت حق را بر زبان جاري  اسالم جايز مي

او بـه راسـتي   !. او به طور كلي از دين اسالم جدا شده چه برسد به اينكه از اولياء خدا باشـد 
دينـان قـوم و    اين مطلب، مورد جدايي ميان زنـديقان و بـي  . از اولياء و دوستان شيطان است

  .بيني حركت بكن آن را مي. باشد ميان اهل استقامت مي
يرامـون مردانـي از آنـان هـر جـا باشـند، طـواف        همچنين كسي كه معتقد است كعبه پ

مـوقعي كـه    صپس چرا كعبه به سوي حديبيه خارج نشد تا اطراف رسول خدا!! كند مي
داشت كه نگاهي به كعبه بيندازد، طواف كند؟ اينـان   از كعبه باز داشته شد و او دوست مي

  : اند كه خداوند متعال آنان را چنين توصيف نموده است شبيه كساني
� ö≅ t/ ß‰ƒÌ� ãƒ ‘≅ ä. <›Ì� øΒ$# öΝåκ÷] ÏiΒ β r& 4’ tA÷σ ãƒ $Z� ßsß¹ Zο u�¤³ oΨ •Β �   ) 52/ مدثر(  
. »بدهنـد ] ي آسماني[هاي سرگشاده  بلكه هر فردي از آنها انتظار دارد كه وي را نامه«

  .تا آخر سوره
***  

  .»ونری اجلماعة حقّاً وصواباً، و الفرقةً زيغاً وعذاباً«: قوله
  .»ديم كه جماعت، حق و درست است و جدايي، انحراف و عذابو معتق«: ترجمه

  :فرمايد خداوند متعال مي :شرح عبارت

� (#θ ßϑÅÁ tG ôã $# uρ È≅ ö7pt¿2 «! $# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿω uρ (#θ è% §� x� s? �   ) 103/ آل عمران(  
  .»و همگي به رشته الهي درآويزيد و پراكنده نشويد«
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  جماعت، حق است و جدايي، انحراف
  :فرمايد عال ميخداوند مت

� Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? t Ï% ©!$%x. (#θ è% §� x� s? (#θ à� n=tF÷z$# uρ .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ æΛèεu !%ỳ àM≈oΨ Éi� t6ø9 $# 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& uρ öΝçλm; 

ë># x‹ tã ÒΟŠÏà tã �   ) 105/ آل عمران(  
و همانند كساني نباشيد كه پس از آمدن داليل روشنگر براي ايشان، پراكنـده شـدند   «

  .»ف كردند، و اينانند كه عذابي بزرگ خواهند داشتو اختال
  :فرمايد در جاي ديگري مي

� ¨βÎ) t Ï% ©!$# (#θè% §� sù öΝåκs]ƒÏŠ (#θçΡ%x. uρ $ Yèu‹Ï© |Mó¡©9 öΝåκ÷] ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 !$ yϑ‾Ρ Î) öΝèδ á� øΒr& ’ n< Î) «! $# §ΝèO 

Νåκã♦Îm6t⊥ ãƒ $oÿÏ3 (#θçΡ%x. tβθ è=yè ø� tƒ �   ) 159/ انعام(  
ستي كساني كه دينشان را دستخوش تفرقه ساختند و فرقه فرقه شـدند، تـو را بـا    به را«

دادنـد   گـاه بـه كـاري كـه انجـام مـي       آنان كاري نيست، سروكارشان قطعاً با خداسـت، آن 
  .»آگاهشان خواهد كرد

  :فرمايد همچنين مي
�   Ÿω uρ tβθ ä9# t“tƒ šÏ� Î=tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ āω Î)  tΒ zΜ Ïm §‘ y7•/ u‘  �    )119-118/  هود(  
  .»و حال آنكه آنها همواره در اختالفند مگر كسي كه پرودگارت به او مرحمتي كند«

  .خداوند در اين آيه، اهل رحمت را از اختالف، استثنا كرده است
  :فرمايد خداوند بلندمرتبه در جاي ديگري مي

� y7Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©!$# tΑ̈“ tΡ |=≈tFÅ6ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ 3 ¨βÎ)uρ t Ï% ©!$# (#θ à� n=tF÷z $# ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# ’ Å∀s9 ¥−$s)Ï© 

7‰‹Ïè t/ �   ) 176/ بقره(  
اين بدان سبب است كه خدا اين كتاب را به حق فرستاد و آنان كه درباره كتـاب بـه   «

  .»گمان در ستيزه دوري هستند اختالف پرداختند، بي
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کتابين إنّ أهل ال«: آورده شد كـه آن حضـرت فرمودنـد    صقبالً اين حديث پيامبر
افترقوا فی دينهم علی ثنتين وسبعين ملّةً، وإنّ هذه األمة سـتفترق علـی ثـالث    

همانـا اهـل دو   «: 1»النار إالّ واحدةٌ وهی اجلماعة وسبعين ملّةً، يعنی األهواء، کلّها فی
در دينشان به هفتاد و دو فرقـه جـدا شـدند، و ايـن امـت بـه       ) يهود و نصارا(كتاب آسماني 
انـد جـز يـك فرقـه، و آن هـم       شـان در آتـش   قه جدا خواهد شـد، كـه همـه   هفتاد و سه فر

  .»باشد جماعت مي
آن يك فرقه كدام است اي رسول خـدا؟  : صحابه گفتند: در روايتي ديگر آمده است

پس . »اي كه من و يارانم بر آن هستيم فرقه«: »ما أنا عليه وأصحابی«: آن حضرت فرمود
شدگان همگـي هـالك و    كنندگان و فرقه فرقه تالفتبيين و روشن نمود كه اخ صپيامبر

  .شود و نيز بيان نمود كه اختالف، قطعاً واقع مي. نابود هستند جز اهل سنت و جماعت
ذئب 2إنّ الشيطان«: فرمودنـد  صامام احمد از معاذبن جبل روايت كرده كه پيامبر

م باجلماعة، اإلنسان کذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياکم والشعاب، وعليک
همانا شـيطان، گـرگ انسـان اسـت، ماننـد گـرگ گوسـفندان كـه         «: 3»والعامة، واملسجد

پـس از جـدايي و پراكنـدگي دوري كنيـد و     . خـورد  گوسفندي را كه از گله جدا شده مي
  .»و مسجد باشيد) ها عموم مسلمان(پايبند جماعت و اكثريت 

  :قتي اين آيه نازل شدروايت است كه آن حضرت، و صاز پيامبر» صحيحين«در 

                                                
 .تخريج آن قبال گذشت. حديثي صحيح است -1

 .گرفتيم» مسند«را از » الشيطان«آمده و كلمه » بياض«هاي خطي  در اصل نسخه -2

سـعيد از قتـاده   : از طريق روح آن را روايت كرده كه روح گويـد  233-5/232، »المسند«در  احمد -3
اين سند صـحيح اسـت   :... عالءبن زياد از معاذبن جبل براي ما نقل كرد و گفت: براي ما نقل كرد و گفت

قتاده از  از طريق 5/343، »المسند«همچنين احمد در . باشد فقط روايت عالء بن زياد از معاذ، مرسل مي
كرد، از معاذبن جبـل آن را روايـت    عالء بن زياد از مردي كه برايش نقل كرد و او به آن مرد، اطمينان مي

و  344: هـاي  بـه شـماره   20، ج »المعجم الكبير«؛ و طبراني در 2/247، »الحلية«ابونعيم در . كرده است
 .اند آن را روايت كرده 345
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� ÷ρ r&  ÏΒ ÏMøt rB öΝä3Î=ã_ ö‘r& �   ) 65/ انعام(  

  .»يا از زير پاهايتان«
  .»برم به ذات تو پناه مي«: »أعوذ بوجهک« :فرمود

� ÷ρ r& öΝä3|¡ Î6ù=tƒ $ Yè u‹Ï© t,ƒÉ‹ ãƒuρ /ä3ŸÒ ÷è t/ }̈ ù' t/ CÙ ÷è t/ �   ) 65/ انعام(  
  .»تان را به برخي ديگر بچشاند رت برخيها سازد و شرا يا شما را دچار تفرقه و گروه«

  .»ترند اين دو سبك«: 1»هاتان أهون«: آنگاه فرمود
سـازد و شـرارت    هـا مـي   آيه فـوق نشـان داد كـه حتمـاً آنـان را دچـار تفرقـه و گـروه        

از اين حال اعـالم برائـت    صچشاند با وجودي كه پيامبر شان را به برخي ديگر مي برخي
فتنـه زمـاني   : به همـين خـاطر زهـري گويـد    . زمان جاهليت بودندو بيزاري نمود و آنان در 

همگي جمع شده بودند و حضور داشتند، پس بـر ايـن    صروي داد كه ياران رسول خدا
مطلب اجماع كردند كه هر خون يا مال يا ناموسي كه به خـاطر تأويـل قـرآن، از بـين رود     

  2.دآن خون مهدور است و به آنان منزلت و موقعيت جاهليت دادن
مـردم عمـل بـه    : گفـت  روايت كرده كه او مـي  كمالك با اسناد ثابت خود از عايشه

  :اند اين آيه را ترك كرده
� βÎ) uρ Èβ$ tG x�Í←!$sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# (#θè=tG tGø% $# (#θßsÎ=ô¹r' sù $ yϑ åκs] ÷� t/ �3        ) 9/ حجرات(  

                                                
، »المسـند «؛ احمـد در  3065: ؛ ترمـذي بـه شـماره   7406و  7313، 4628: هـاي  بخاري به شماره -1
، 1967، 1829 :هـاي  ؛ و ابويعلي بـه شـماره  1259: ؛ حميدي به شماره4016: ؛ بغوي به شماره3/309

» صـحيح مسـلم  «اين حـديث در  . اند از طريق روايت جابربن عبداهللا آن را روايت كرده 1983و  1982
 .تگونه كه شارح گمان كرده اس نيست آن

 .8/175، »سنن بيقي«؛ و 2953، شماره »سنن سعيدبن منصور«؛ 18584، شماره »المصنف«: نگا -2

بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، از پدرش، از عمرة  از طريق محمد بن ابي 8/172، »سنن بيهقي«در  -3

$βÎ)uρ Èβ �: هيچ چيزي را به مانند آيـه : روايت شده كه وي گفت يبنت عبدالرحمن، از عايشه tG x�Í← !$ sÛ 
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  .»را اصالح كنيدو اگر دو طايفه از مؤمنان با هم جنگيدند، ميان آن دو «
چون وقتي مسلمانان با هم جنگيدند، واجب است مطابق دستور خداوند متعـال، ميـان   

  .آنان اصالح شود، پس وقتي بدان عمل نشده، فتنه و جاهليت به وجود آمده است

  صوجوب برگرداندن مسائل اختالفي به خدا و پيامبر

برگردانـده   صخـدا و پيـامبر  همچنين مسائل اختالفي در اصول و فروع ديـن ـ وقتـي بـه     
كنندگان در اين مسائل، بـراي   شود بلكه اختالف نشود ـ حق در آنها مشخص و روشن نمي 

پس اگر خداونـد بـدانان رحـم كـرد، يكـديگر را تأييـد       . نظر خود، دليل و بصيرت ندارند
كننـد همچنـان كـه صـحابه در زمـان خالفـت عمـر و         كنند و بر يكديگر سركشي نمـي  مي

برخــي از مســائل اجتهــادي بــا هــم اخــتالف نظــر داشــتند و همــديگر را تأييــد   عثمــان در
گذاشـتند و هـيچ كـدام بـر ديگـري تجـاوز        كردند و بـراي آراي همـديگر احتـرام مـي     مي

كنندگان رحم نشود، اختالف مـذموم و ناپسـند ميانشـان روي     كردند و اگر به اختالف نمي
كنند يـا بـا قـول، ماننـد تكفيـر و فاسـق        ميدهد، در نتيجه بر همديگر سركشي و تجاوز  مي

كسـاني  . دانستن طرف مقابل، و يا با فعل، مانند زنداني كردن و زدن و كشتن طرف مقابـل 
دادنـد، از ايـن    كه علما را به خاطر مسأله خلق قرآن مورد اذيت و آزار و شكنجه قرار مـي 

ن رأي مخالف آنان بـوده،  اينان بدعت را به وجود آوردند و كسي را كه در آ. افراد بودند
  .تكفير كردند و منع حقوق او و عقوبت و مجازاتش را حالل دانستند

پس مردمان هرگاه برخي از مطالبي كه خداوند به پيامبرش رسانده، بـر آنـان پوشـيده    
افراد عادل كساني هستند كه بـه آثـاري از   . بماند، در اين صورت يا عادل هستند يا ستمگر

و افـراد سـتمگر   . كننـد  كننـد و بـه ديگـران ظلـم نمـي      نان رسيده، عمل ميپيامبران كه به آ
اكثـر اينـان   . دارند كنند و به آنان ظلم و ستم روا مي كساني هستند كه به ديگران تجاوز مي

                                                                                                                     
zÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θè=tG tG ø% $# (#θßs Î=ô¹ r' sù $ yϑåκ s] ÷� t/ ( .βÎ*sù ôMtót/ $ yϑßγ1y‰÷n Î) ’ n?tã 3“ t� ÷z W{ $# (#θ è=ÏG≈s)sù  ÉL©9 $#  Èöö7 s? 4 ®Lym uþ’Å∀s? 

#’n<Î) Ì� øΒr& «!  .ام كه از آن روي گردانيده شده باشد نديده) 9/ حجرات ( � #$
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داننـد كـه ظـالم و سـتمگر هسـتند، همچنـان كـه         كنند كـه خودشـان مـي    در حالي ظلم مي
  :فرمايد خداوند متعال مي

� $ tΒuρ y#n=tF÷z $# šÏ% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈tG Å3ø9 $# āω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ ãΝèδ u !%y` ÞΟù=Ïè ø9 $# $ J‹øó t/ óΟ ßγoΨ ÷� t/ �   
  )19/ آل عمران (  

آن  و اهل كتاب در آن اختالف نكردند مگر پس از آنكه به حقّانيـت آن پـي بردنـد   «
  .»هم به خاطر حسد و رقابت ميان خويش

كردند همديگر را تأييد داشـتند   دانند، عمل مي ه ميوگرنه اگر به عدالت و انصافي ك
دانسـتند   كردند؛ همانند مقلدين ائمه علم، كساني كه از تـه دل مـي   و همديگر را تحمل مي

انـد، از ايـن رو ائمـه     در آن مسـائل نـاتوان   صكه خودشان از معرفت حكم خدا و پيامبر
ن نهايت چيزي اسـت كـه بـر آن    اي: گفتند دادند و مي قرار مي صخود را جانشينان پيامبر

كند و با گفته و عمـل بـر او تجـاوز     پس فرد عادل از آنان به ديگري ظلم نمي. قادر هستيم
كند ماننـد كسـي كـه بـدون حجـت و برهـان، قـول مجتهـد خـود را صـحيح بدانـد و             نمي

  .مخالفانش را مذمت و سرزنش نمايد با وجودي كه معذور هستند
في كه به معناي تنوع افكار و آراء است و اختالفي اختال: اختالف دو نوع است

  :كه به معناي تضاد و تناقض آراء است

اختالفي كـه بـه معنـاي تنـوع افكـار و آراء      : افتراق و اختالف در اصل، دو نوع است
  .باشد است و اختالفي كه به معناي تضاد و تناقض مي

برخـي بـه   : متعـددي دارد هاي  اختالفي كه به معناي تنوع افكار و آراء است، صورت
گونـه كـه در    گونه اي هستند كه هر كدام از دو قول يا دو فعل، حق و مشروع است، همان

کالکمـا  «: فرمـود  صدر آنهـا اخـتالف داشـتند، و پيـامبر     نهايي كـه صـحابه   قرائت
ايد هر دو، خوب قرائت نموده«: 1»حمسن«.  

                                                
 .ي صحيح است، كه تخريج آن گذشتقستي از حديث -1
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جاي سـجده سـهو، تشـهد، نمـاز      يا مانند اختالف در كيفيت نماز و اقامه و استفتاح و
انـد هرچنـد برخـي از آ نهـا،      خوف، تكبيرات عيد و مانند آنها، كه همه اينها مشروع و حق

  .تر يا بهترند راجح
بيني كه در اين زمينه به خاطر جفت بودن يا  سپس بسياري از افراد امت اسالمي را مي

رند كه موجب پيكـار و جنـگ بـا    اي اختالف دا فرد بودن عبارات اقامه و مانند آن به گونه
بيني  همچنين بسياري از آنها را مي. اين كار، عين حرام است. هايي از آنها شده است گروه

  .گردانند كه به يكي از اين آراء و اقوال تمايل دارند و از ديگر آراء روي مي
 اي هسـتند كـه يكـي از دو قـول در معنـاي      ها به گونه برخي ديگر از اين نوع اختالف

قول ديگري است اما با دو عبارت مختلف؛ همچنان كه بسـياري از علمـا راجـع بـه الفـاظ      
سـپس  . حدود و آوردن ادله و به عبـارت در آوردن مفـاهيم و ماننـد آنهـا اخـتالف دارنـد      

شود يكي از دو قول، ستوده شـود و قـول ديگـر نكـوهش      جهل يا ظلم است كه باعث مي
  . هش قرار گيرداش مورد مذمت و نكو شود و گوينده

اختالفي كه به معناي تضاد و تناقض است، بدين صورت است كه دو قول، متضـاد و  
حاال اين دو قول يا در اصول دين است و يـا در  . كنند متناقض هستند و همديگر را نفي مي

كسـي كـه قـولش    (البته اين مطلب از نظر كساني اسـت كـه معتقدنـد، مصـيب     . فروع دين
شأن اين يكي شديدتر است، چون دو قول، همديگر را نفـي  . است يكي) مطابق حق است

بينيم كه گاهي ممكن اسـت در قـول بـاطلي كـه طـرف       كنند، اما بسياري از اينان را مي  مي
مقابلش دارد، حق باشد يا همراه آن قول، دليلي باشد كه مقتضي مقداري حق باشـد، پـس   

ايـن  . كنـد  ان آن مقدار حق را هم باطـل مـي  كنند تا جايي كه اين آنان حق را با باطل رد مي
  .و اهل بدعت هم، وضعيتشان كه معلوم است. امر براي اهل سنت بسيار اتفاق افتاده است

و هر كه خدا براي او هدايت و نور داده است به دنبال استفاده از كتاب و سـنت بـوده   
  .دارد و از نواهي خويش را دور نگه مي
ناي تنوع افكار و آراء اسـت، مـذمت و سـرزنش در آن    در اختالف نوع اول كه به مع

كننـد در حـالي كـه     براي كساني واقع شده كه در اين نوع اختالف بر ديگري سركشي مي
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كننده، ستوده هستند، در صورتي كه ظلـم   در قرآن آمده كه هر كدام از دو گروه اختالف
  : و ستم به وجود نيايد، همچنان كه در اين آيه آمده است

� $tΒ ΟçF÷èsÜs% ÏiΒ >πuΖŠÏj9 ÷ρr& $yδθßϑçGò2t�s? ºπyϑÍ←!$s% #’n?tã $yγÏ9θß¹é& ÈβøŒÎ*Î6sù «!$# �    ) 5/ حشر(  
هايش ايستاده وانهاديد، همه به خواست خدا  اي را كه قطع كرديد يا بر ريشه هر نخله«

  .»بود
نـد و  اي آن را قطـع نمود  صحابه راجع بـه قطـع درختـان اخـتالف نظـر داشـتند؛ عـده       

  1.اي ديگر آن را رها كردند عده
  :يا مانند اين آيه

� yŠ…ãρ# yŠuρ z≈yϑøŠ n=ß™uρ øŒÎ) Èβ$ yϑà6øt s† ’ Îû Ï^ ö� ptø: $# øŒÎ) ôMt± x� tΡ ÏµŠÏù ãΝoΨ xî ÏΘ öθs) ø9$# $ ¨Ζà2uρ 

öΝÎγÏϑ õ3çt Î: šÏ‰Îγ≈ x© ∩∠∇∪ $ yγ≈oΨ ôϑ £γx�sù z≈yϑ øŠn=ß™ 4 ˆξ à2 uρ $oΨ ÷� s?# u $Vϑõ3ãm $Vϑù=Ïãuρ 4 $ tΡö� ¤‚ y™uρ 

yì tΒ yŠ…ãρ# yŠ tΑ$t7Éf ø9 $# zósÎm7|¡ ç„ u�ö�©Ü9$# uρ 4 $ ¨Ζà2uρ šÎ=Ïè≈sù � 2  ) 79-78/ انبياء(  

                                                
از طريق ليث، از نـافع، از ابـن    1746: ؛ و صحيح مسلم به شماره4884: در صحيح بخاري به شماره -1

درختان خرماي يهوديان بني نضير را سوزاند و آنها را قطع كـرد،   صروايت شده كه رسول خدا سعمر

$ �: آنگاه اين آيه نـازل شـد   tΒ ΟçF ÷èsÜs% ÏiΒ >π uΖŠÏj9 ÷ρ r& $ yδθ ßϑçG ò2t� s? ºπ yϑÍ← !$ s% #’n?tã $ yγÏ9θ ß¹ é& ÈβøŒ Î*Î6 sù «! $# y“ Ì“ ÷‚ ã‹ Ï9 uρ 

tÉ)Å¡≈ x�ø9 هـايش ايسـتاده وا نهاديـد، همـه بـه       اي را كه قطع كرديد يا بر ريشه هر نخله«): 5/ حشر ( �  #$
) رمايي است نيكـو خ(همه درختان خرما به جز برني » لينة«. »خواست خدا بود و تا فاسقان را خوار كند

مردم مدينه به تمامي درختان خرما به جز برنـي و خرمـاي   : زجاج گويد. باشد و خرماي پر و فشرده مي
بـه خـاطر مكسـور بـودن حـرف      » واو«اسـت كـه   » لونة«، »لينة«اصل . گويند مي» الوان«پر و فشرده، 

  .تبديل شده است» ياء«ماقبلش به 
محاربي، از اشعث، از ابواسحاق، از مرة، از ابن مسـعود روايـت   از طريق  17/38، »تفسير طبري«در  -2

…yŠ �شده كه وي راجع به تفسير آيه  ãρ# yŠ uρ z≈ yϑøŠn=ß™uρ øŒ Î) Èβ$ yϑà6 øts† ’Îû Ï ö̂� ptø: $# øŒÎ) ôMt± x�tΡ ÏµŠÏù ãΝoΨ xî ÏΘöθ s)ø9 $#  � 
ابـن  . آن را تبـاه كـرده بـود   هايش روئيده بود و گوسفندان قوم  بستاني بود كه خوشه: گويد). 78/ انبياء (

اي پيـامبر  : آنگاه داود به پرداخت خسارت به صاحب بستان داوري كرد، و سـليمان گفـت  : مسعود گويد
بستان بـه صـاحب   : آن حكم، چيست؟ سليمان گفت: داود گفت. حكم در اين باره، غير از اين است! خدا



  1147         هشرح عقيده طحاوي
  

، هنگامي كه دربـاره آن كشـتزار كـه گوسـفندان قـوم،      ]ياد كن[و داود و سليمان را «
پس شـيوه داوري  . كردند و ما شاهد داوريشان بوديم شبانه در آن چريده بودند داوري مي

  .»ا به سليمان فهمانديم و هر يك را حكم و دانش عطا كرديمر
خداوند در اين آيه، فهم را به سليمان اختصاص داده، و هم داود و هـم سـليمان را بـه    

  .حكم و علم، ستوده است
در  صهاي اختالف در تنوع افكار و آراء اين اسـت كـه پيـامبر    يكي ديگر از نمونه

سلماناني كه در وسـط راه نمـاز عصـر را در وقـت خـود      ماجراي يهوديان بني قريظه، هم م
خواندند و هم مسلماناني كه نماز عصر را تا موقع رسيدن بـه نـزد يهوديـان بنـي قريظـه بـه       

  1.تأخير انداختند را، تأييد كرد
إذا اجتهـد احلـاکم،   «: فرمايـد  راجع به اين نـوع از اخـتالف مـي    صهمچنين پيامبر

هرگـاه حـاكم اجتهـاد كـرد و بـه حـق       « 2:»فأخطأ، فله أجر فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد

                                                                                                                     
گـردد و ماننـد قبـل     حالت  اوليه خود بـر مـي  شود و او از آن مواظبت كند تا اينكه به  گوسفندان داده مي

برد، تا اينكه وقتي بسـتان   شود و او از آنها بهره مي شود، و گوسفندان به صاحب بستان داده مي روئيده مي
. شـود  گردد، آن وقت بستان و گوسفندان هر كدام به صـاحبش برگردانـده مـي    به حالت اوليه خود بر مي

$ �: خداوند نيز در اين باره فرمود yγ≈ oΨ ôϑ£γx�sù z≈ yϑøŠn=ß™  � ) پس شـيوه داوري را بـه سـليمان    «): 79/ انبياء
. »گوسفندان در شـب چريـد  « :»نفشت الغنم بالليل«: گويند مي. يعني در شب چريد» نفشت«. »فهمانديم

. در روز» همـل «در شـب اسـت و   » نفش«: قتاده گويد. »و در روز چريد«: »وسرحت وسربت بالنهار«
. چرنـد  شـوند و مـي   آن است كه گوسفندان در شب بدون چوپان پراكنده مي» نفش«: گويد مي ابن سكيت

 .5/371، »زادالمسير«: نگا

از طريـق   3798: ؛ و بغوي بـه شـماره  1770: ؛ مسلم به شماره4119و  946: هاي بخاري به شماره -1
 .اند روايت ابن عمر آن را روايت كرده

» الكبـري «؛ نسـائي در  2314: ؛ ابن ماجه به شماره1716: به شماره؛ مسلم 7353: بخاري به شماره -2
ــه در  آن ــه ك ــة«گون ــد در  8/158، »التحف ــده؛ احم ــاوي در 205و  204، 4/198، »المســند«آم ؛ طح
؛ و 2509: ؛ بغـوي بـه شـماره   236-4/235؛ خطيب بغدادي در تـاريخ خـود،   1/326، »اآلثار مشكل«

. اند آن را از طريق روايت عمروبن عاص آورده 2/139، »لمسندا«، و در 494، ص »الرسالة«شافعي در 
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هـاي   و نمونه. »اصابت نمود، دو اجر دارد و هرگاه اجتهاد كرد و خطا نمود، يك اجر دارد
  .ديگري از اين قبيل

اختالف دوم ـ كه همان تضاد و تناقض آراء است ـ تنها يك گروه راه حق را پيموده   
شوند؛ همچنان كـه در ايـن آيـه     روه مقابل، نكوهش ميگيرند و گ و مورد ستايش قرار مي

  :آمده است
� öθs9uρ u!$x© ª!$# $tΒ Ÿ≅tGtGø%$# tÏ%©!$# .ÏΒ ΝÏδÏ‰÷èt/ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ÞΟßγø?u!%y` àM≈oΨÉi�t6ø9$# ÇÅ3≈s9uρ 

(#θà�n=tG÷z$# Νåκ÷]Ïϑsù ô̈Β ztΒ#u Νåκ÷]ÏΒuρ ̈Β t�x�x. �1       ) 253/ بقره(  

                                                                                                                     
-8/223؛ نسـائي،  1326: ؛ ترمذي به شـماره 1716: ؛ مسلم به شماره7352: همچنين بخاري به شماره

از  2314: ؛ و ابـن ماجـه بـه شـماره    3574: ؛ ابوداود به شماره205-4/204، »المسند«؛ احمد در 224
از  228-227، صـص  »فتوح مصر«ابن عبدالحكم در كتاب . اند ايت كردهطريق روايت ابوهريره آن را رو

 .است طريق روايت عمروبن عاص و ابوهريره آن را آورده

منظـور خـدا از   : گويد در ضمن تفسير اين آيه مي 5/380، »البيان جامع«در كتاب  :ابوجعفر طبري -1
پيـامبران بودنـد بـا هـم جنـگ و سـتيز       خواست كساني كه بعد از ايـن   آن آيه، اين است كه اگر خدا مي

پيامبراني كه خداوند آنان را توصيف كرده به اينكه برخـي را بـر برخـي ديگـر برتـري داده و      . كردند نمي
درجات برخي از آنها را بلند گردانيده است و آياتي به سوي آنان آمده كه در آنهـا سـرزنش و نكـوهش    

آنان را توفيق داده، اما با اين وجود، با همـديگر جنـگ و   براي كساني است كه خداوند هدايتشان كرده و 

$ /ÏiΒ Ï‰÷èt. �: فرمايد ستيز كردند، آنجا كه مي tΒ ÞΟßγø?u!% ỳ àM≈ oΨ Éi�t6ø9 هـا   پس از آنكه حجت«): 253/ بقره ( �  #$
سـت  يعني پس از آنكه آيات خداوند برايشان آمد كه حق را برايشان روشن نمود و راه را. »برايشان آمد

را برايشان آشكار نمود، ولي اينان پس از پيامبران اختالف پيشه كردند و خداوند متعال كه نخواست آنان 
جنگ و ستيز كنند، اما پس از آنكه حجت و برهان از جانب پروردگارشان مبني بر تحريم جنگ و سـتيز  

رسـالت پيـامبرانش و   با همديگر و اختالف و پس از ثبوت حجت عليه آنان مبني بر وحـدانيت خـدا و   
هاي آسماني، برايشان آمد، با همديگر جنگ و ستيز كردند و برخي از آنها نسـبت بـه خـدا و     وحي كتاب

پس خداوند متعال خبر داد كه آنـان پـس از علمشـان    . آيات خدا كافر شدند و برخي بدان ايمان آوردند
ين را به طور عمدي جهت كفر به خـدا و  نسبت به اقامه حجت عليه آنان مبني بر اينكه بر خطا هستند و ا

 . آيات خدا انجام دادند، مرتكب كفر و گناهان شدند
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هـا كـه    خواست كساني كه بعد از اين پيامبران بودند بـا وجـود حجـت    اگر خدا ميو «
كردند، ولي آنها اختالف پيشه كردند، پـس برخـي از    برايشان آمده بود جنگ و ستيز نمي

  .»آنها ايمان آوردند و برخي كافر شدند
  :و مانند اين آيه

� Èβ# x‹≈yδ Èβ$ yϑ óÁyz (#θßϑ |ÁtG ÷z$# ’ Îû öΝÍκÍh5u‘ ( t Ï% ©!$$sù (#ρ ã� x�Ÿ2 ôMyè ÏeÜ è% öΝçλm; Ò>$ uŠÏO ÏiΒ 9‘$ ‾Ρ 

�=|Á ãƒ ÏΒ É−öθ sù ãΝÍκÅ�ρâ â‘ ãΝ‹Ïϑpt ø:$# �1  ) 19/ حج(  

                                                
از طريق روايـت ابـومجلز، از    3033: ، و صحيح مسلم به شماره4743: در صحيح بخاري به شماره -1

≈›Èβ#x �: قيسن بن عباد، از ابوذر به ثبوت رسيده كه او سوگند ياد كرد كـه آيـه   yδ Èβ$ yϑóÁ yz (#θßϑ|Á tG ÷z $# ’Îû 

öΝ Íκ Íh5u‘  � ) درباره حمزه و دو رفيقش، و عتبه و دو رفـيقش در روز بـدر كـه يكـديگر را بـه      «): 19/ حج
حجـاج بـن منهـال    : پس بخاري گويـد . لفظ بخاري در ضمن تفسير آيه است. مبارزه طلبيدند، نازل شد
ابـومجلز از  : از پدرم شنيدم كه گفـت : تمعتمر بن سليمان براي ما نقل كرد و گف: براي ما نقل كرد و گفت

من نخستين كسي هسـتم كـه در روز   : براي ما نقل كرد كه او گفت سطالب قيس بن عباد، از علي بن ابي

#Èβ �: آيـه : قـيس گويـد  . ايسـتم  قيامت در پيشگاه خداي رحمـان جهـت خصـومت مـي     x‹≈yδ Èβ$ yϑóÁ yz 

(#θßϑ|Á tG ÷z $# ’Îû öΝ Íκ Íh5u‘  � ) آن كساني كه در روز بدر براي مبارزه تن به تن به ميـدان  : گويدابوذر ): 19/ حج
  .علي، حمزه، عبيدة، شيبه بن ربيعه، عتبه بن ربيعه و وليدبن عتبه: رفتند، عبارتند از

#Èβ �: سعيدبن ابي عروبه از قتاده راجع به آيـه  x‹≈yδ Èβ$ yϑóÁ yz (#θ ßϑ|Á tG ÷z $# ’Îû öΝ Íκ Íh5u‘  � )  روايـت  ) 19/ حـج
پيامبر مـا پـيش از پيـامبر    : مسلمانان و  اهل كتاب با هم نزاع داشتند، اهل كتاب گفتند: و گويدكرده كه ا

تـر و   شما بوده است و كتاب ما پيش از كتاب شما بوده است، پس ما نسبت به شما بـه خداونـد نزديـك   
يـامبر مـا، خـاتم    كند و پ هاي آسماني حكم مي كتاب ما بر تمامي كتاب: تر هستيم، و مسلمانان گفتند اولي

تـر هسـتيم و خداونـد، اسـالم را بـر       تـر و اولـي   پيامبران است، پس ما نسبت به شما به خداوند نزديـك 

#Èβ �: آنگاه اين آيه نـازل شـد  . مخالفانش پيروز كرد x‹≈yδ Èβ$ yϑóÁ yz (#θ ßϑ|Á tG ÷z $# ’Îû öΝ Íκ Íh5u‘  � )  19/ حـج .(
اين آيه راجع بـه  : حسن و عطاء و مجاهد گويند. استعوفي از ابن عباس نيز، همين گفته را روايت كرده 

اين رأي با آنچـه از علـي   : ابن جرير هم آن را اختيار كرده و گويد. تمامي مؤمنان و كفار نازل شده است
و ابوذر روايت شده، مخالفتي ندارد، چون كساني كه در روز جنگ با هم مبارزه كردند، دو گروه مؤمنـان  

ي يك آيه درباره سبب خاصي نازل شد، هيچ منعـي نيسـت كـه دربـاره نظيـر آن      و كفار بودند، فقط وقت
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ي پروردگارشـان بـه خصـومت     انـد كـه دربـاره    دو خصـم ) مؤمنـان و كـافران  (اينان «
  .»...هايي از آتش برايشان بريده شده است پس كساني كه كافر شدند، جامه. اند برخاسته

اكثر اختالفي كه به هواها و پيروي از تمايالت نفسـاني و خـونريزي و مبـاح شـمردن     
باشد، چون يكي  گردد، مربوط به اختالف نوع اول مي توزي بر مي اموال، و دشمني و كينه

كند و در آن راه عـدالت و   از دو گروه مخالف، به حقي كه طرف مقابل دارد اعتراف نمي
كند و ديگـري   ، بلكه بر حقي كه دارد، چيزهاي باطل را اضافه ميكند انصاف را پيشه نمي

به همين خاطر خداوند، منشأ اين اختالف را در اين آيه، ظلـم و  . كند هم، همين كار را مي
  : فرمايد سركشي دانسته است، آنجا كه مي

� $tΒ uρ y#n=tG ÷z$# ÏµŠÏù āωÎ) t Ï%©! $# çνθè?ρ é& .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ ÞΟ ßγø? u!%y` àM≈oΨ Éi� t6ø9 $# $JŠøó t/ óΟ ßγoΨ ÷� t/ �     
  )213/ بقره (

داده شده بود، آن هـم  ] كتاب[و در آن اختالف نكردند مگر كساني كه به آنها، آن «
  . »طلبي كه ميان آنها بود بعد از رسيدن شواهد روشن، به خاطر افزون

ا براي اين مطلب در چندين جاي قرآن ذكر شده ت. زيرا سركشي، تجاوز از حد است
  .»اين امت اندرزي باشد

آنچــه كــه نزديــك بــه ايــن موضــوع اســت، حــديثي اســت كــه بخــاري و مســلم در  
: فرمودنـد  صاند كـه رسـول خـدا    آورده ساز ابوزناد، از اعرج، از ابوهريره» صحيحين«
ذرونی ما ترکتکم، فإنما هلک من کان قبلکم بکثرة سؤاهلم واخـتالفهم علـی   «

: 1»عن شیء فاجتنبوه، وإذا أمرتکم بأمر، فأتوا منه ما استطعتمأنبيائهم، فإذا يتکم 

                                                                                                                     
، »تفسـير ابـن كثيـر   «؛ 0417-5/416، »زادالمسير«؛ 100-17/19، »البيان جامع«: نگا. سبب، عام باشد

 .8/444، »الباري فتح«؛ و 5/401-402

آن را  2/258، »سـند الم«؛ و احمـد در  131: بـه شـماره   4/1831؛ مسلم، 7288: بخاري به شماره -1
 508، 495، 482، 467، 457-456، 428، 313، 2/247همچنين احمد در مسند خود، . اند روايت كرده

؛ ابـن ماجـه بـه    99و  98: هاي ؛ بغوي به شماره111-5/110؛ نسائي، 2679: ؛ ترمذي به شماره517و 
 326-4/325؛ و بيهقي، 2/281؛ دارقطني، 12805: ؛ طبراني به شماره1337: ؛ مسلم به شماره2شماره 
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هـاي   گذاشتم بگيريـد و مـرا واگذاريـد، چـون همانـا امـت      ) آزاد(آنچه كه شما را در آن «
پـس  . پيش از شما به خاطر زياد سؤال كردنشان و اختالفشان با پيامبرانشان، هـالك شـدند  

دوري كنيد و هرگاه شـما را بـه كـاري امـر     هرگاه شما را از چيزي نهي كردم، از آن چيز 
  .»كردم، آن كار را در حد توانتان انجام دهيد

بـه مسـلمانان مبنـي بـر دسـت نگـه داشـتن از آنچـه بـدان امـر            صپس دستور پيامبر
هـاي پيشـين، فقـط زيـاد سـؤال       اند، بدين علت بوده كه سبب هالك و نـابودي امـت   نشده

  . ه وسيله معصيت بوده استكردنشان و سپس اختالف با پيامبران ب

  اختالف در قرآن، دو نوع است
كننـد، دو   اختالف در قرآن، ميان كساني كه قرآن را قبول دارند و بـدان اعتـراف مـي   

  :نوع ا ست
  .اختالف در تنزيل و فرو فرستادن قرآن ـاول 
  . اختالف در تأويل قرآن ـدوم 

  .باشد ان به برخي ديگر ميدر هر دو اختالف، ايمان به برخي از قرآن و عدم ايم

                                                                                                                     
مسـلم سـبب ورود ايـن حـديث را از طريـق روايـت       . اند آن را از طرق ديگري از ابوهريره روايت كرده

أيهـا  «: براي ما خطبه خواند و فرمود صمحمدبن زياد آورده كه از ابوهريره روايت كرده كه رسول خدا
د حج را بر شما فرض گردانيده، پس حج را خداون! اي مردم«: »الناس، قد فرض اهللا عليكم الحج فحجوا

سـاكت شـد تـا     صهر سال حج را به جاي آوريم اي رسول خدا؟ پيامبر: مردي گفت. »به جاي آوريد
لـو قلـت نعـم، لوجبـت، ولمـا      «: فرمـود  صآنگاه رسول خدا. اينكه مرد، آن گفته را سه بار تكرار كرد

شـد و شـما    آري، حج هر ساله بر شما واجب مي: گفتم اگر مي« :»...ذروني ما تركتكم : استطعتم، ثم قال
آنچه را بـراي شـما جـا گذاشـتم، بگيريـد و مـرا       : سپس فرمود. توانستيد آن را هر سال انجام بدهيد نمي

آنگاه اين آيـه  : به طور مختصر آن را روايت كرده و بدان افزوده است كه 2/282دارقطني، . »...واگذاريد

$ �: نازل شد pκ š‰ r' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è=t↔ó¡ n@ ôtã u!$ u‹ ô©r& βÎ) y‰ö6 è? öΝ ä3 s9 öΝ ä. ÷σ Ý¡ n@ � :»  اي مؤمنان از چيزهـايي
 .»نپرسيد كه اگر براي شما فاش گردد موجب اندوهتان شود
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اختالف نوع اول، مثل اختالف علما راجع به تكلم خداوند بـه قـرآن و فـرو فرسـتادن     
اين كالم با قدرت و مشيت خدا، صورت گرفته اما به هر حـال  : گويند كه گروهي مي. آن

ه اي بر اين باورند كه اين طور نيست بلكـ  عده. در غير او مخلوق است و قائم به خدا نيست
قرآن، صفتي از صفات خدا و قائم به ذات خداست و مخلوق نيست، اما خداوند با مشـيت  

هـر كـدام از دو گـروه، در سخنانشـان، حـق و باطـل       . كنـد  و قدرت خود بدان تكلم نمـي 
دارد،  پس گروهي به برخي از حق ايمان آورده و حقي را كه گروه ديگر اظهار مي. هست

  .ن مطلب اشاره شدقبالً به اي. تكذيب نموده است
اما اختالف راجع به تأويل قرآن، كـه در بردارنـده ايمـان بـه برخـي از مطالـب قـرآن        
بدون برخي ديگر است، زياد است؛ همچنان كه در روايت عمـروبن شـعيب از پـدرش، از    

روزي بيـرون رفـت و ديـد كـه يـارانش       صرسـول خـدا  : پدربزرگش آمده كه او گويد
ايـن يكـي بـا اسـتدالل بـه يـك آيـه نـزاع         . زاع و اختالف دارندراجع به مسأله قدر با هم ن

كرد، تا جايي كه گويي دانـه انـار در    اي ديگر نزاع مي كرد و آن يكي با استدالل به آيه مي
أـذا أمـرمت؟ أم ـذا    «: آنگاه فرمـود . صورت مبارك آن حضرت ريخته شده است

أمرمت به فاتبعوه، وما يتم عنه وکلتم؟ أن تضربوا کتاب اهللا بعضه ببعضٍ؟ انظروا ما 
ايد؟ يا اين كار به شـما سـپرده شـده اسـت؟ كـه كتـاب        آيا به اين كار امر شده«: 1»فانتهوا

ايد، پس از آن پيـروي كنيـد و از چـه     خدا را به همديگر بزنيد؟ ببينيد به چه كاري امر شده
  .»ايد، پس از آن دست بكشيد كاري نهي شده

يا قوم ذا ضلّت األمم قبلکم، باختالفهم علـی  «: اسـت در روايتي ديگر آمـده  
أنبيائهم وضرم الکتاب بعضه ببعض، وإنّ القرآن مل ينزل لتضربوا بعضه بـبعض،  
ولکن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاً، ما عرفتم منه، فاعملوا به، وما تشابه، فآمنوا 

به خـاطر اخـتالف   . ه شدندهاي پيش از شما به خاطر اين كار گمرا امت! اي جماعت«: »به
همانـا قـرآن فـرود    ]. گمـراه شـدند  [با پيامبرانشان و زدن مطالب كتاب آسماني به همديگر 

                                                
 .تخريج آن قبال گذشت -1
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نيامده تا آيات آن را به همديگر بزنيد بلكـه قـرآن فـرود آمـده تـا آيـات آن، همـديگر را        
ان هرچه از قرآن دانستيد، بدان عمل كنيد و هرچه بر شما مشـتبه گشـت، بـد   . تصديق كنند
  .»ايمان آوريد

فإنّ األمم قبلکم مل يلعنوا حتـی اختلفـوا، وإنّ   «: در روايت ديگري آمده است
راَء فی القرآن کفرهاي پيش از شما، نفرين نشدند تا اينكه اختالف پيشـه   همانا امت«: »امل

  .»كردند و به راستي جدال در قرآن، كفر است
  .ايت شده استاين حديثي مشهور است كه در مسانيد و سنن رو

مسلم اصل حـديث را در صـحيح خـود از طريـق روايـت عبـداهللا بـن ربـاح انصـاري          
روزي نـزد  : گفـت 1روايت كرده كه عبداهللا بن رباح انصاري گويد كـه عبـداهللا بـن عمـرو    

اي از قـرآن   رفتم، پس آن حضرت سر و صداي دو نفري كه راجع به آيه صرسول خدا
اش  نزد مـا بيـرون رفـت كـه خشـم در چهـره       صاپس رسول خد. اختالف داشتند، شنيد

همانـا  «: 2»الکتاب إنما هلک من کان قبلکم باختالفهم فی«: آن گاه فرمـود : معلوم بود
  .»هاي پيش از شما به سبب اختالفشان در كتاب آسماني هالك شدند امت

تمامي اهل بدعت در تأويل قرآن، اختالف نظر دارند؛ به برخي ايمان دارند و برخـي  
آياتي را كه با رأي و نظرشان سازگار اسـت، قبـول دارنـد و آيـاتي را     . كنند ا تكذيب مير

اي كـه كلمـات را از    كنند بـه گونـه   شان است، يا آن را تأويل مي كه مخالف رأي و عقيده
ايـن آيـه متشـابه اسـت و كسـي معنـاي آن را       : گوينـد  دهند، و يا مـي  جاهاي خود تغيير مي

كننــد و ايــن  آيــات را كــه خداونــد نــازل فرمــوده، انكــار مــي  پــس معــاني آن. دانــد نمــي
گيري به معناي كفر نسبت به آن آيات است، چون ايمان به يك لفـظ بـدون معنـاي     موضع

  :فرمايد آن، از جنس ايمان اهل كتاب است؛ همچنان كه خداوند متعال مي

                                                
 .تغيير يافته است »عمر«هاي خطي به  در اصل نسخه -1

 .تخريج آن قبال گذشت -2
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� ã≅ sVtΒ t Ï% ©!$# (#θè=Ïdϑãm sπ1u‘öθ −G9 $# §ΝèO öΝs9 $ yδθè=Ïϑøt s† È≅sVyϑ x. Í‘$ yϑÅs ø9 $# ã≅Ïϑ øts† #I‘$ x� ó™r& �1     
  )5/ جمعه (

تـورات مكلـف شـدند سـپس بـه آن عمـل نكردنـد،        ] پيـروي از [مثل كساني كه بـه  «
  : فرمايد در جاي ديگري مي. »هايي را حمل كنند همچون مثل خري است كه كتاب

� öΝåκ÷]ÏΒuρ tβθ•‹ÏiΒé& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ |=≈tGÅ3ø9$# HωÎ) ¥’ÎΤ$tΒr& ÷βÎ)uρ öΝèδ āωÎ) tβθ‘ΖÝàtƒ �
  )78/ بقره (    2

                                                
داوند سبحان، كسي را كه به پيروي از كتاب خدا مكلفش كرده تا بدان ايمان آورد و در آن تـدبر و  خ -1

كند و تنها بـه حفـظ    تأمل نمايد و بدان عمل كند و به سوي آن دعوت  كند، اما خالف همه آنها رفتار مي
ي را بر پشـتش حمـل   هاي زياد تشبيه كرده كه كتاب) خري(و از بر كردن آن كفايت كرده، به درازگوشي 

هـا فقـط آن    برد، و بهره آن از آن كتاب اي نمي فهمد و از آن هيچ سود و فايده كند و از آنها چيزي نمي مي
  .ها نبرده است است كه آنها را بر پشتش حمل كرده و جز اين بهره ديگري از آن كتاب

و اين مثل به لحـاظ معنـا شـامل     اند كه اين مثل براي يهوديان زده شده است، علماي زيادي اظهار داشته
گونه كـه   شود كه قرآن را حمل كرده و بدان عمل ننموده و حق قرآن را ادا نكرده و آن را آن كسي هم مي

  .بايد مراعات نكرده است
 .28/63، »البيان جامع«؛ و 28/95، »روح المعاني«؛ 8/260، »زادالمسير«: نگا

  :ردراجع به معناي آيه فوق سه قول وجود دا -2
ـ اول  يعنـي بـه جـز دروغـي كـه بـا        »إال أمـاني «ابن عباس گويـد  . ها و اكاذيب است به معناي دروغ ـ
ها به ابن دأب كه اقـوال و   اين، قول مجاهد است و فراء گفته كه برخي از عرب. گويند هاي خود، مي دهان

اين چيزي است كـه روايـتش   آيا : گفتند) كرد او شعر و روايات افسانه را وضع مي(كرد  روايات را نقل مي
  .كرد اي؟ منظورشان اين بود كه آن را وضع مي اي يا چيزي است كه آرزويش كرده كرده
دانند و تنهـا   فقه و معناي كتاب خدا را نمي: پس معناي آيه، اين است. اماني به معناي تالوت استـ   دوم

  .اين، قول كسائي و زجاج است. ردندك شنيدند، اكتفا مي شد و آن را مي به آنچه كه برايشان تالوت مي
  .قتاده اين را گفته است. اساس بر خدا داشتند يعني آنان يك مشت آرزوهاي واهي و بيـ  سوم

نقل شده ، »إالّ أمـاني «: بهترين روايتي كه راجع به تأويل فرموده: طبري قول اول را راجح دانسته و گويد
قـول مجاهـد ايـن    . آن را از وي روايت كرده اسـت ترين قول، قول ابن عباس است كه ضحاك  و درست
افراد عامي كه خداوند آنان را در اين آيه توصيف نموده، اين است كه آنان از كتابي كه خداونـد  : است كه

بودند و چيزهاي باطلي را به دروغ  دانستند ولي اينان به دنبال دروغ مي بر موسي فرو فرستاد، چيزي نمي
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و گروهي از آنان افـراد عـامي هسـتند كـه كتـاب خـدا را جـز يـك مشـت اوهـام و           «
  .»كنند دانند، آنها فقط گمان مي آرزوها چيزي نمي

. داننـد  يعني به جز تالوت و خواندن آن، بدون آنكه معنايش را فهم كنند، چيزي نمي
ؤمني نيست كه برخي از مطالب و آيات قرآن را فهم كرده و بـدان عمـل   اين فرد همانند م

نموده، و برخي از مطالب و آيات قرآن بر او مشتبه گشته و علم آن را به خداونـد واگـذار   
، او را بــه ايــن كــار امــر فرمــوده اســت، آنجــا كــه صكـرده اســت؛ همچنــان كــه پيــامبر 

آنچـه را  «: 1»جهلتم منه فردوه إلی عاملهفما عرفتم منه، فاعملوا به، وما «: فرمايـد  مي
ــالم آن      ــه ع ــتيد، آن را ب ــرآن ندانس ــه را از ق ــد و آنچ ــل كني ــدان عم ــتيد، ب ــرآن دانس از ق

  .پس اين مؤمن امر پيامبرش را امتثال نموده است. »برگردانيد
***  

  :تعالی ، قال اهللا٢األرض والسماء واحد، وهو دين اإلسالم ودين اهللا فی«: قوله
� ¨βÎ) š Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈n=ó™M}$#  �   ) 19/ آل عمران(  

  :وقال تعالی
� àMŠ ÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# $ YΨƒÏŠ  �   ) 3/ مائده(  

  .»وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين اجلرب والقدر، وبين األمن واإليأس
. باشـد  ن هم، دين اسالم مـي دين خدا در زمين و آسمان، يكي است و آن دي«: ترجمه

  : فرمايد خداوند متعال مي
� ¨βÎ) š Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈n=ó™M}$#  �   ) 19/ آل عمران(  
  .»در حقيقت، دين در نزد خدا همان اسالم است«

                                                                                                                     
 50-1/49، »معاني القرآن«؛ 106-1/105، »زادالمسير«؛ 2/262، »البيان جامع«: گفتند؛ نگا و ناحق مي
 .اثر زجاج 1/132، »معاني القرآن«اثر فراء، و 

 .آن را روايت كرده است 2/181احمد در مسند خود، . قسمتي از حديث قبلي است -1

 .186-180و  116-19/106، »الفتاوي مجموع«: نگا -2
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  :فرمايد در جاي ديگري مي
� àMŠ ÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# $ YΨƒÏŠ  �   ) 3/ مائده(  
  .»پسنديدمو دين اسالم را براي شما «

، و ميـان تشـبيه   )افـراط و تفـريط  (روي و كوتـاهي   دين اسالم، حد اعتدال ميان زيـاده 
صفات خدا به مخلوق و تعطيل كردن صفات خدا، و حد اعتدال ميان جبـر و قـدر، و حـد    

  .»باشد اعتدال ميان امنيت و يأس مي

  اسالم، همان دين خداست كه در آسمان و زمين، يكي است
روايت اسـت   صروايت صحيح از ابوهريره رضي اهللا عنه از پيامبر  در: شرح عبارت

مـا پيـامبران ديـن مـا يكـي اسـت،        1»إنا معشر االنبياء ديننا واحـد «: كه آن حضرت فرمود
�m��f��e��d��c����b��a��̀: فرمايـد  خداوند متعال هـم مـي   ��_l  آل عمـران :

. »شـود  از وي پذيرفتـه نمـي  و هر كس غير از اسالم دين ديگري انتخاب كند، هرگـز  « 85
هاست كه متنوع است؛ همچنـان   دين اسالم در هر زمان عام و فراگير است اما تنها شريعت

بـراي هـر   « 48: هالمائد�mn��m��l��k��j �l: فرماينـد  كه خداوند متعال مي
  .»اي قرار داديم يك از شما، شريعت و برنامه

پيــامبرانش، آن را بــراي  پــس ديــن اســالم، آن اســت كــه خداونــد ســبحان بــر زبــان 
ديـن  . اصول و فروع اين دين، از پيامبران به ما رسيده اسـت . بندگانش تشريع فرموده است

                                                
انا اولـي  «: اند آن را با اين لفظ روايت كرده 145و  2365: ؛ مسلم به شماره3443: بخاري به شماره -1

الناس بعيسي بن مريم في الدنيا واالخرة واالنبياء اخوة لعالت دينهم واحد، وامهـاتهم شـتي وأنـا اولـي     
الـي  الناس بعيسي ابن مريم النه لم يكن بيني وبينه نبي وانه نازل فاذا رأيتمـوه فـاعرفوه فانـه مربـوع     

من سزاوارترين مردمـان بـه عيسـي پسـر     « »...الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل 
پيامبران برادر عالتي همديگر هستند كه دينشان يكـي اسـت و مادرانشـان    . مريم در دنيا و آخرت هستم

بري نيسـت، و او  و من سزاوارترين مردمان به عيسي پسر مريم هستم، چون ميان من و او پيـام . جداست
وجـود  3619؛ و شرح السنة به شماره 2/319اين حديث در المسند. آيد به زمين فرود مي) در آخر زمان(

 .دارد
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اي كـه هـر انسـان صـاحب تمييـزي از       اسالم در نهايت ظهور و روشني قرار دارد بـه گونـه  
توانـد در كمتـرين زمـان داخـل ايـن ديـن        جوان و پير، فصيح و بليغ و زيرك و كودن مي

د؛ همان طور كه در سريع زمان با انكار يك كلمه از آن، يا با تكذيب و دشمني با آن، شو
يا به وسيله دروغ بستن به زبان خدا، يا با شك و ترديـد در فرمـوده خـدا، يـا بـا رد كـردن       
آنچه كه خدا نازل كرده، يا با شك در آنچه كـه خداونـد كسـي را از آن نفـي كـرده، يـا       

  .شود از دايره اسالم خارج ميچيزهايي از اين قبيل 

  سهولت يادگيري اسالم
قرآن و سنت بر ظهور و روشن بودن دين اسالم، و سـهولت يـادگيري آن داللـت دارنـد،     

. كنـد  اي مي در همان وقت، او را والي منطقه) ص(گيرد و پيامبر  يك نماينده آن را ياد مي
بــه تناســب حــال و وضــعيت بــا الفــاظ مختلفــي ديــن را آمــوزش داده، ) ص(اينكــه پيــامبر

و هيـأت  2نجـدي، 1يادگيرنده است، چون كساني كه وطنشان دور بود مانند ضمام بن ثعلبه،
كه مطالبي را به آنان آموخت كه ندانسـتن آنهـا برايشـان جـايز نبـود بـا       3اعزامي عبدالقيس
و . مي دانست كه دينش در سراسر كره زمـين پخـش خواهـد شـد    ) ص(وجودي كه پيامبر

و . فرستاد تا ديگر مطالبي كه مورد نيازشان است، بـه آنـان بيـاموزد     ه نزد آنان ميكسي را ب
بيايد به گونـه اي كـه   ) ص(كسي كه وطنش نزديك بود، هر وقت مي توانست پيش پيامبر

اش دانسـته كـه مسـائل     چيزهـايي را دربـاره  ) ص(به تدريج دين را بياموزد، يا اينكه پيـامبر 
                                                

قـومش در سـال نهـم هجـري او را بـه عنـوان       . سعدي يكي از افراد طايفه بني سعد بن بكـر اسـت   -1
. انـد  بوعبيده و ديگران اظهار داشـته فرستادند آن گونه كه ابن اسحاق و ا) ص(ي خويش نزد پيامبر نماينده

: ؛ مسـند احمـد شـماره   1/299؛ طبقـات ابـن سـعد،    574-2/573به شرح حال او در سيره ابن هشام، 
: ؛ صحيح مسلم به شـماره 63: ؛ صحيح بخاري شماره487: ؛ مستدرك حاكم؛ سنن ابوداود، شماره2382

 .نگاه كنيد 12

آن را  1/175؛ مالك در الموطأ، 11: ؛ مسلم به شماره6956و  2678، 1891، 46: بخاري به شماره -2
  ... .، نزد رسول خدا آمد )غير مرتب(ژوليده مردي از اهل نجد، با موهاي : اند اين گونه روايت كرده

آمـده   17: ؛ و صحيح مسلم به شماره53: صحيح بخاري  به شماره: ماجراي آمدن آنان در صحيحين -3
 . آن را آورده و فوايدي كه در آن بود ذكر كرده است 609-3/605ادالمعاد امام ابن قيم در كتاب ز. است
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ت، كه در اين صورت آن حضرت به تناسب حال و وضعيت و ضروري را حتماً دانسته اس
نيازش كه قرائن حال سؤال كننده گوياي آن بود، به او پاسـخ مـي داد ماننـد ايـن فرمـوده      

  .»بگو به خدا ايمان آوردم و سپس ثابت قدم باش«1:»قل آمنت باهللا مثّ استقم«): ص(پيامبر
ه آن را نداده است، معلوم است كه اما كسي كه ديني را وضع نموده كه خداوند اجاز

و ديگر پيامبران نقل نشده است، چون باطـل اسـت و   ) ص(اصول مستلزم آن دين، از پيامبر
  .ملزم باطل هم باطل است همان طور كه الزم حق،حق است

  :روی و کوتاهی است دين اسالم، حد اعتدال ميان زياده
، »روي و كوتاهي اسـت  يان زيادهدين اسالم حد اعتدال م«: راجع به اين گفته طحاوي

��m��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A:فرمايـد  خداوند متعـال مـي  

L��K�lدر دينتان غلو مكنيد و جز حق چيزي را بـه خـدا   ! اي اهل كتاب« 171: النساء

ــد ــدة �m���I��H��G��F��E��D��C��B��Al. »نســبت ندهي  77: المائ

  . »روي و غلو مكنيد زيادهدر دين خود به ناحق ! اي اهل كتاب: بگو«
��m��i��h��g��f��e���d���c��b��a:فرمايــد همچنــين خداونــد متعــال مــي

��|��{���zy���x��w��v��u��t��s��r��q��p���o���n��ml��k��j

��¢��¡�����~��}l چيزهاي پاكيزه را كـه خـدا   ! اي مؤمنان« 88 - 87: هالمائد
ريـد كـه خداونـد متجـاوزان را دوسـت      براي شما حالل كرده، حرام نكنيـد و از حـد مگذ  

و از آنچه خدا روزي شما كرده حالل و پاكيزه بخوريد، و از خـدايي كـه بـه او    . دارد نمي
  .»ايمان داريد، پروا داشته باشيد

                                                
: ، ترمـذي بـه شـماره   38: ، مسـلم بـه شـماره   4/385و  413/ 3اين روايت را امام احمد در مسند  -1

و  6397و  6396: ، طبرانـي 16: ، بغـوي 298/ 2، دارمـي  31/ 12، طيالسـي  3972: ، ابن ماجه2410
و ابـن ابـي عاصـم بـه      11/78و  454و  334/ 9و  370/ 2: ، خطيب بغدادي2543: ، ابن حبان6398
  .روايت نموده اند 21: شماره
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افرادي از يـاران رسـول   : از عايشه رضي اهللا عنها روايت شده است كه» صحيحين«در 
برخـي  . در نهان سـؤال كردنـد  ) ص(امبراز همسران آن حضرت راجع به عمل پي) ص(خدا

كنم، و برخـي   با زنان ازدواج نمي: خورم، عده اي گفتند من گوشت نمي: از صحابه گفتند
ما بالُ أقوام يقول أحدهم «: رسيد و فرمـود ) ص(اين خبر به پيامبر. خوابم بر بستر نمي: گفتند

زوج النساء، فمن رغب عـن  أصوم وأفطر، وأنام وأقوم، وآکل اللّحم، وأت1کذا وکذا؟ لکنی
گويند؟ اما به شما بگويم كه من  چه شده افرادي كه چنين و چنان مي« 2:»سنتی فليس منی

خـوابم و هـم شـب     هـم مـي  . گيـرم  گيرم و بعضي روزها، روزه نمي بعضي روزها روزه مي
كنم پس هر كـس از سـنت مـن     خورم و با زنان ازدواج مي گوشت مي. كنم داري مي زنده

) ص(برخي از ياران پيامبر«: آمده است كه» صحيحين«در غير .»روي گرداند، از من نيست
در نهـان پرسـيدند، گـويي آن را كــم    ) ص(از زنـان آن حضـرت راجـع بـه عبـادت پيـامبر      

  3.»دانستند

                                                
 .آمده است» و لكني«و ) ب(در نسخه خطي  -1

؛ ابــن ســعد، 6/60؛ نســائي 285و  259، 3/241» المســند«؛ احمــد در 1401: مســلم بــه شــماره -2
. انـد  س بن مالك با همين لفظ آن را روايت كـرده آن را از طريق روايت ان 7/77؛ و بيهقي 1/371-372

بخـاري بـه   . آمـده اسـت   96: ، و بغوي بـه شـماره  5063: مانند اين حديث در صحيح بخاري به شماره
اليـوم  «؛ نسـائي در  6/45» المسـند «؛ احمـد در  2356: ؛ مسلم بـه شـماره  7301و  6601: هاي شماره
؛ و بغوي بـه  436: ، به شماره»األدب المفرد«بخاري در آمده  12/320» التحفة«آن گونه كه در » والليلة
كـرد و   كـاري را مـي  ) ص(رسـول خـدا  : اند كه عايشه گفـت  از طريق روايت عايشه آورده 100: شماره

داد اين كار به افرادي از ياران آن حضـرت رسـيد، گـويي آنـان ايـن كـار را        رخصت را در آن قرار مي
) رسيد، آنگـاه پيـامبرص  ) ص(اين رفتار برخي از صحابه به پيامبر. نپسنديدند و خود را از آن دور كردند

ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فواهللا ألنا أعلمهم «: خطبه خواند و فرمود
ام، بـه   چه شده افرادي كه كاري از جانب من كه در آن رخصـت را قـرار داده  «: »باهللا، وأشدهم له خشية

ترين آنـان نسـبت    قطعاً من عالم! به خدا قسم. يده، و آنان اين را نپسنديدند و از آن دوري كردندآنان رس
 . »شان بيشتر از خداوند ترس دارم به خداوند هستم و از همه

از زنـان آن  ) ص(آنـان راجـع بـه عبـادت پيـامبر     «: آن را با اين لفظ روايت كرده است 7/77بيهقي  -3
 3/259» المسـند «لفـظ احمـد در   . »آن باخبر شدند، گويي آن را كم دانستندحضرت پرسيدند، وقتي از 
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راجع به سبب نزول آيه مذكور از ابن جريج، از عكرمه روايـت شـده كـه عثمـان بـن      
ابـن مسـعود و مقـداد بـن اسـود و سـالم، بـرده آزاد شـده          مظعون و علي بـن ابـي طالـب و   

گيـري   آنان در خانه نشسـتند و از زنـان كنـاره   . از دنيا بريدند  -رضي اهللا عنهم –ابوحذيفه 
هـاي زبـر را پوشـيدند و غـذا و لبـاس خـوب را بـر خـود حـرام نمودنـد و            كردند و لبـاس 

شـب بيـدار، باشـند و عبـادت     خواستند خود را خصي نمايند و تصـميم گرفتنـد كـه در     مي
يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال ُتحرّمـوا       m: كنند و در روز روزه گيرند، آنگاه اين آيه نـازل شـد  

! اي مؤمنـان « 87: المائـده  �lطيبت ما أحـلّ اهللاُ لكـم وال تعتـدوا إن اهللاَ ال يحـب المعتـدين     
حـد مگذريـد كـه    چيزهاي پاكيزه را كه خـدا بـراي شـما حـالل كـرده حـرام نكنيـد و از        

  .»دارد خداوند متجاوزان را دوست نمي
ها نرويد، رسول گرامي اسـالم بـه آنچـه ايشـان از      به راه غير از راه مسلمان: فرمايد مي

نكاح، طعام و لباس برخود حرام نموده بودند، و به تصميم ايشان بر روزه گرفتن در روز و 
خويش اشاره نمود، و اين آيت نيـز  عبادت در شب و به تصميم آنها مبني بر خصي نمودن 

  .در حق آنها نازل شد
إنّ ألنفسکم عليكم حقّـاً،  «: كسي را به سراغ آنان فرسـتاد و فرمـود  ) ص(آنگاه پيامبر

همانـا  «: »وإنّ ألعينکم حقّاً، صوموا وأفطروا، وصلّوا وناموا، فليس منا مـن تـرک سـنتنا   
روزه بگيريـد و افطـار كنيـد،    . شما حقي داردهايتان بر شما حقي دارد و چشمانتان بر  َنفس

: صـحابه گفتنـد  » نماز بخوانيد و بخوابيد، چون هر كس سنت ما را ترك كند، از ما نيسـت 
  1.»به آنچه نازل كردي، تسليم شديم و از آن پيروي كرديم! خدايا«

                                                                                                                     
و لفظ بخاري بـه  . »راجع به عبادت آن حضرت در نهان پرسيدند) ص(آنان از همسران پيامبر«: اين است

لفظ مسلم هم ذكر شد كـه چنـين   . »وقتي باخبر شدند، گويي آن را كم دانستند«: اين است 5063: شماره
 .»در نهان پرسيدند) ص(به عمل پيامبر راجع«: بود

ا طريق قاسم از حسين، از حجاج، از ابن جريج از عكرمـه   12348: طبري در تفسير خود به شماره -1
افراد زيادي از تابعين ايـن  : ابن كثير پس از آنكه آن را از ابن جرير آورده است، گويد. آن را آورده است



  1161         هشرح عقيده طحاوي
  

دين اسالم، حد اعتدال ميان تشبيه صفات خدا به خملـوق و ميـان تعطيـل صـفات     
  :خداست
اسالم، حد وسط ميان تشبيه صفات خدا به مخلوق و ميـان تعطيـل   «: گويد اوي ميطح

قبالً گفته شد كه خداوند سبحان دوست دارد كه به آنچـه خـود را بـدان    . »صفت خداست
متصف نموده و پيامبرش او را بدان متصف نموده، متصـف شـود بـدون آنكـه بـه مخلـوق       

نند شنيدن ما و ديدن خدا همچـون ديـدن مـا    پس نبايد گفت كه شنيدن خدا ما. تشبيه شود
همچنين نبايد صفات خدا را تعطيـل نمـود، پـس چيـزي از صـفاتي كـه خداونـد        . باشد مي

شـود،   او را بـدان متصـف نمـوده، نفـي نمـي     ) ص(خودش را به آن متصف نموده يا پيـامبر 
گفتـه  اين .چون اين كار تعطيل صفات خداست، و قبالً راجع به اين مطلب سخن گفته شد

هر كس از نفي صفات خدا و تشبيه صفات خـدا  «: اش است كه اظهار نمود شبيه گفته قبلي
ايـن مطلـب از   . »به مخلوق، پرهيز نكند، منحرف شده و به راه راست هـدايت نشـده اسـت   

: الشـورى  �m��X��W��V�����U���TS��������R��Ql: اين آيه گرفته شده اسـت 

��m���V�����U:ي او تعـالي  پـس فرمـوده  » ي بيناسـت چيزي مانند او نيست و او شـنوا « 11
W�l�  ي است بر تشبيه كنندگان صفات خدا به مخلوق و جملـهي رد :�m��V�����U
��Wl ي است بر تعطيل كنندگان صفات خدارد.  

  :دين اسالم، حد اعتدال ميان جبر و قدر است
بايـد گفـت   » در اسـت و دين اسالم، حد اعتدال ميان جبـر و قـ  «: راجع به اين گفته طحاوي

كه راجع به اين مطلب قبالً بحث شد و گفته شد كه انسـان در كـردار و گفتـارش مجبـور     
نيست و به مانند حركات لرزشي و حركات درختان بـه وسـيله بادهـا و ماننـد آن نيسـت و      

  .افعال انسان، مخلوق بنده نيست بلكه فعل و كسب بنده و خلق خداوند متعال است

                                                                                                                     
. از طريق روايت عايشـه دارد » صحيحين«اين رويات، شاهدي در . اند داستان را به طور مرسل ذكر كرده

 .308-2/307، »الدر المنثور«: و نگا. منظورش حديثي است كه مؤلف پيش از اين، آن را آورد
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  :اعتدال ميان امنيت و نااميدي استدين اسالم، حد 
بايد گفت » دين اسالم، حد اعتدال ميان امنيت و نااميدي است«: راجع به اين گفته طحاوي

و اينكه بنده بايد از عذاب پروردگارش بترسد و به . كه قبالً در اين باره نيز سخن گفته شد
بال براي بنده در حـركتش   و گفته شد كه ترس و اميد به مانند دو. رحمت او اميدوار باشد

  .باشد به سوي خداوند متعال و سراي آخرت مي
***  

فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً، وحنن برآُء إلی اهللا تعالی من کُلّ من خالف الذی «: قوله
عصمنا لنا به، ويثبِتنا علی اإليمان، ويختم لنا به، ويونسأل اهللا تعالی أن ي اهنعصـمنا  ذکرناه وبي

من األهواء املختلفة، واآلراء املتفرقة، واملذاهب الردية مثل املشـبِهة، واملعتزلـة، واجلهميـة،    
واجلربية، والقدرية، وغيرهم، من الذين خالفوا اجلماعة، وحالفوا الضاللة، وحنن منهم بـراٌء،  

  .»وهم عندنا ضاللٌ وأردياء، وباهللا العصمة والتوفيق
، دين و اعتقاد ما در آشكار و نهان است و ما از هر كسـي كـه   آنچه گذشت«: ترجمه

مخالف مطالبي است كه ذكـر كـرديم و تبيـين نمـوديم در پيشـگاه خداونـد متعـال اعـالم         
خواهيم كه ما را بر ايمان ثابت قدم دارد و حيات مـا   كنيم، و از خدا مي برائت و بيزاري مي

ختلـف نفسـاني و آراي گونـاگون و مـذاهب     را به ايمان خاتمه دهـد و مـا را از هواهـاي م   
، معتزلـه، جهميـه، جبريـه،    )تشبيه كنندگان صفات خـدا بـه مخلـوق   (پست همچون مشُبهه 

قدريه و ديگران محفوظ دارد؛ كسـاني كـه بـا جماعـت مسـلمانان مخالفـت ورزيـده و بـا         
. انـد  سـت مـا از آنـان بـري و بيـزاريم و آنـان از نظـر مـا گمـراه و پ        . اند گمراهي پيمان بسته

  .با خداست] براي هدايت[و توفيق ] از گمراهي[محفوظ نمودن 

  :هاي گمراه برائت و بيزاري از فرقه
  .فهذا اشاره به تمام مطالبي است كه از ابتداي كتاب تا اينجا گفته شد: گفته: شرح عبارت

گفتـه  . انـد  اند كه خداوند سبحان را در صفاتش به مخلوق تشبيه نمـوده  مشبهه، كساني
را به خالق تشبيه كردنـد   -بود) ع(كه عيسي  –آنان برعكس گفته نصارا است كه مخلوق 
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كننـد، افـرادي از قبيـل     و اينان خالق را به مخلوق تشـبيه مـي  . و او را اله و معبود قرار دادند
  .داود جورابي و هم كيشانش

از آن جهـت  . باشـند  و يارانشان مي1ها عمرو بن عبيد و واصل بن عطا غزّال معتزله؛ آن
گويند كه اينان پس از مرگ حسن بصري رحمه اهللا در اوايـل قـرن دوم    به اينان معتزله مي

قتـاده و ديگـران    2.گيري اختيار كردنـد  هجري از جماعت مسلمانان كنار كشيدند و گوشه
  .آنان معتزله هستند: مي گويند

ه ريـزي كـرد و   واصل بن عطاء بود كه اصول مـذهب معتزلـه را پايـ   : گويند بعضي مي
در زمان هـارون الرشـيد، ابوالهـذيل    . عمرو بن عبيد شاگرد حسن بصري از او پيروي نمود

  . دو كتاب را براي معتزله تأليف كرد و مذهب آنان را تبيين و معرفي كرد

  :اصول پنجگانه معتزله
عدل، توحيد، اجراي وعيد، منزلت بين منـزلتين و  : و مذهب آنان را بر اصول پنجگانه

معتزلـه در ايـن اصـول پنجگانـه، حـق را بـا باطـل        . بنـا نمـود  ! امر به معروف و نهي از منكر
  .ها همين است كه حق و باطل را هر دو در بر دارد آميختند، چون كار بدعت

معتزله تشبيه كنندگان افعال خدا به افعال بندگان هستند و معتقد بودند كه هر آنچه از 
باشد، از نظر خدا هم حسن و قبـيح اسـت و بـه مقتضـاي آن      نظر بندگان خدا حسن و قبيح

واجب است خداوند فالن كار را بكند و جايز نيسـت فـالن كـار را    : گويند قياس فاسد، مي
                                                

وي . او ابوحذيفه واصل بن عطاء مخزومي، برده آزاده شده آنان بصري و غزّال، رئيس معتزلـه اسـت   -1
 5، ج»السير«شرح حالش در كتاب . هجري وفات يافت 331به سال . بود انساني بليغ و ناطق و سخنور

 .آمده است 210: شماره

درسـت آن اسـت كـه    : عبارتي آمده كه نص آن، چنـين اسـت  ) ب(و ) أ(هاي خطي  در حاشيه نسخه -2
نشـين شـدند آن    گيري اختيار كردند نه اينكه پس از مرگ وي، گوشه اينان از مجلس حسن بصري گوشه

» الملل و النحل«؛ 118-117اثر بغدادي، صص» الفرق بين الفرق«: نگا. كه در اين كتاب آمده است گونه
، اثـر طـاش   »مفتـاح السـعادة  «؛ 41-40، اثر اسفراييني، صص»التبصير في الدين«؛ 1/64اثر شهرستاني 

اثـر   41-40، صـص »الـرد علـي أهـل األهـواء و البـدع     «؛ 4/85، »وفيات األعيان«؛ 2/32كبري زاده، 
 .هجري 337ابوحسن طرائفي ملطي شافعي مذهب، متوفاي سال 
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كنند و ايشـان   بيند كه بردگانش با كنيزان او زنا مي وقتي يك انسان صاحب برده مي. بكند
دانـد و   يست يا اين كار زشتشان را خوب ميكند، از دو حال خارج ن را از اين كار منع نمي

پس چگونه درست است كه افعال خداوند متعـال  . ها را از اين كار منع كند تواند أن يا نمي
  .بر افعال بندگانش قياس شود؟ سخن در اين باره در جاي خود به تفصيل بيان شده است

همانا : گويند ده و ميراجع به عدل بايد گفت كه معتزله زير آن، نفي قدر را پنهان كر
آفريـد، سـپس    دارد، چـون اگـر آن را مـي    آفرينـد و آن را مقـرر نمـي    خداوند شـر را نمـي  

داد، اين كار ستم و جور بود و خداوند متعال عادل اسـت   بندگان را به خاطر آن عذاب مي
اين اصل فاسدشان الزم آن است كه در ملك و فرمانروايي خدا چيزهايي . كند و ستم نمي

كنـد و آن چيـز بـه وجـود      كندإل و خدا چيزي را اراده مـي  ود دارد كه آن را اراده نميوج
خداونـد متعـال   . و اين الزمه آن است كه خداوند متصف به عجز و ناتواني اسـت . آيد نمي

  . از آن واالتر و منزه است
ن راجع به اصل توحيد معتزله بايد گفت كه آنان زير توحيد، عقيده خلق قرآن را پنهـا 

ايـن قـول فاسـد    . آمـد  اند، چون اگر قرآن مخلوق نبود، تعدد چيزهاي قديم الزم مـي  كرده
  . الزمه آن است كه علم و قدرت و ساير صفات خدا، مخلوق است

هرگـاه خداونـد بنـدگانش را بـه امـري وعيـد       : گوينـد  راجع به اصل وعيد، معتزله مي
كند، چون خداوند خالف وعده دهد، جايز نيست كه آنان را عذاب ندهد و خالف وعده 

بخشد و از هر كـس كـه اراده    پس از نظر معتزله خداوند هر كس را بخواهد نمي. كند نمي
  .گذرد كند در نمي

منزلت بين منزلتين هم جايي است كه از نظر آنان هر كس مرتكب گنـاه كبيـره شـود    
  .منزلتين قرار داردشود و در منزلت بين  شود ولي داخل كفر نمي از دايره ايمان خارج مي

گوينـد كـه بـر ماسـت كـه       راجع به اصل امر به معروف و نهي از منكر هـم آنـان مـي   
ايم، امر كنيم و آنان را به آنچه كـه مـا بـدان ملـزم      ديگران را به آنچه كه ما به آن امر شده

اينـان در ضـمن ايـن    . و اين همان امر به معروف و نهي از منكـر اسـت  . هستيم، ملزم نماييم
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صل معتقدند كه خروج بر امامان وحاكمان در صورتي كه ظلم و ستم پيشه كردند، جـايز  ا
  .پاسخ به اين پنج شبهه در جاي خود داده شده است. است

از نظر معتزله، توحيد و عدل از اصـول عقلـي اسـت كـه صـحت سـمع و نقـل معلـوم         
بـر آن اسـتدالل    اي سـمعي و نقلـي   و هرگاه بـا ادلـه  . شود مگر پس از آن اصول عقلي نمي
آورنـد نـه از آن جهـت كـه بـه آن تكيـه        كـاري آن را مـي   كنند، تنها به خـاطر محكـم   مي
كنيم، علم بـه ايـن اصـول بـر      گويند، اين اصول را با سمع اثبات نمي پس آنان مي. كنند مي

اي از اينان، توحيد و عدل را جزو اصول به  از اين رو عده. علم به صحت نقل، متقدم است
آورند، چون از نظر آنان در به حساب آوردن آن جزو اصول فايده اي نيسـت،   نميحساب 

آورند تـا موافقـت سـمع بـا عقـل       و برخي ديگر توحيد و عدل را جزو اصول به حساب مي
مشخص و روشن گردد و تا مردمان با آن آشنا شوند نه از آن جهت كه به اين اصول تكيه 

ي سـربازان   منزله دو شاهد اضافي بر نصاب و به منزله قرآن و حديث از نظر معتزله به. شود
و بـه منزلـه كسـي اسـت كـه از هـواي نفـس        . باشـند  كمكي كه به آنها ضرورتي نيست مي

كند و از نظر او شرع تابع خواسته و هواي نفساني اوست همان طور كـه   خويش پيروي مي
كننـد هرگـاه موافـق     از كساني مبـاش كـه از حـق پيـروي مـي     : گويد عمر بن عبدالعزيز مي

چـون در  . شـان باشـد   كنند هرگاه مخـالف خواسـته   خواسته شان باشد و با حق مخالفت مي
شوي و به خاطر آنچـه كـه    اي، ثواب داده نمي اين صورت تو به خاطر حقي كه انجام داده

شوي، چون تو در هر دو جا از هواي نفـس خـود پيـروي     اي، مجازات مي از حق رها كرده
ها بستگي دارد و براي هر فـردي تنهـا چيـزي اسـت      ان طور كه اعمال به نيتو هم. كردي

كه قصدش كرده، و عمل تابع قصد و اراده صاحب عمل است، پس اعتقاد قوي هـم تـابع   
علم و تصديق آن است، اگر اعتقاد تابع ايمان باشد، از ايمان اسـت همـان طـور كـه عمـل      

آن عمل، صالح است و اگـر از روي نيتـي   صالح هرگاه از روي نيتي صالح و خالص باشد 
پس گفته اهل ايمان كه اين گفته تـابع غيـر   . صالح و خالص نباشد، عمل هم، صالح نيست

در . ايمان است، مانند عمل اهل صالح است كه عملش تـابع غيرقصـد اهـل صـالح اسـت     
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ند كـه  ميان معتزله، زنديقان و بي دينان زيادي وجود دارنـد و در ميـان آنـان كسـاني هسـت     
  .اند كنند كه كار خوبي كرده تالششان در دنيا بيهوده گشته و گمان مي

  :جهميه و اساس مذهبشان
او كسي بـود كـه نفـي    . جهميه، كساني هستند كه به جهم بن صفوان ترمذي انتساب دارند

او ايـن عقيـده را از جعـد بـن درهـم اخـذ       . صفات خدا و تعطيل صفات خدا را اظهار كرد
وي در روز عيـد قربـان   . خالد بن عبداهللا قسري در واسط او را قرباني كرد نمود، كسي كه

هايتـان را قبـول    قربـاني كنيـد، خداونـد قربـاني    ! اي مـردم : براي مردم خطبه خواند و گفت
پنـدارد كـه خداونـد،     كنم، چـون او چنـين مـي    من هم جعد بن درهم را قرباني مي! فرمايد

خداونـد از آنچـه   . موسي به طرز خاصي سخن نگفته استابراهيم را به دوستي نگرفته و با 
اين كـار پـس   . سپس از منبر پايين آمد و او را سر بريد. واالتر و منزه است: جعد مي گويد

  .از استفتا  از علماي زمان خود بود كه آنان هم سلف صالح رحمهم اهللا بودند
كار كرد و افـرادي  جهم پس از جعد بن درهم در خراسان بود و آنجا عقايدش را آش

از اين عقايد پيروي كردند پس از آنكه جهم چهل شبانه روز، نماز را بـه خـاطر شـك در    
پروردگارش ترك نمود، اين امر به خاطر مناظره و گفتگـوي، او بـا جمـاعتي از مشـركان     

نيماينـان از فالسـفه هنـد بودنـد كـه غيـر از محسوسـات را انكـار         . نـام داشـتند  1هبود كه س
پرسـتي آيـا او ديـده     اين پروردگارت كه او را مـي : اين جماعت به جهم گفتند. دندكر مي
پـس او  : گفتنـد . خيـر : شـود؟ جهـم گفـت    شود يا چشيده و يا لمـس مـي   شود، يا بو مي مي

سـپس وقتـي دلـش    . پرسـتيد  از اين رو جهم چهل روز ماند و چيـزي را نمـي  . وجود ندارد
او وابسـته اسـت، شـيطان اعتقـادي را بـرايش       احساس كرد كه معبودي وجود دارد كه بـه 

                                                
 .كنند اينان دهري هستند و خدا را انكار مي. قومي در هند هستند: »ميم«و فتحه » سين«با ضمه  -1
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او وجـود مطلـق اسـت و تمـامي صـفات      : آراست كه فكر او آن را ابداع كرد، پس گفـت 
  1.اش به جعد پيوست خدا را نفي كرد، و با اين عقيده

همچنين او برخي از عقايـدش  . جعد به فالسفه اهل حرّان پيوسته است: اند برخي گفته
انـد، گرفتـه    اني كه دينشان را تحريف كرده و آن را دستكاري كـرده اي از يهودي را از عده

. اند را جادو كرد، پيوسته) ص(است؛ كساني كه به لبيد بن اعصم، آن جادوگري كه پيامبر
امـا  . او را بـه قتـل رسـاند   2پس از مدتي جهم در خراسان به قتل رسيد، كـه سـلم بـن احـوز    

امـا در واقـع   . عتزله از عقايدش تقليد كردندعقايدش در ميان مردم پخش شد و پس از او م
كـرد امـا معتزلـه     هاي خدا را هم انكار مي جهم بيشتر از معتزله، اهل تعطيل بود چون او، نام

  .كردند و نام خدا را انكار نمي كردند تنها صفات خدا را انكار مي
اند يا خيـر؟   علما راجع به جهميه اختالف نظر دارند كه آيا اينان جزو هفتاد و دو فرقه

از جمله كساني كه مي گويند كـه جهميـه از هفتـاد و دو    . اينان در اين زمينه دو قول دارند
  .باشند مي3فرقه نيستند، عبداهللا بن مبارك و يوسف بن اسباط

عقايد جهميه از زمان مصيبت امام احمد بن حنبل و ديگر علماي اهل سـنت، مشـهور   
چـون مـأمون مـدتي در    . ن، قـوي و زيـاد شـدند   شده است، جهميه در زمان حكومت مأمو

هجري، دستور زنداني نمودن امام احمد را صـادر   218سپس در سال . خراسان اقامت كرد
آنان امام احمد را بـه زنـدان در بغـداد برگرداندنـد و تـا      . نمود و در همان سال وفات يافت

كـالم خـدا بـا معتصـم     در بغداد امام احمد راجع بـه  . هجري ايشان در زندان بود 220سال 

                                                
صاحب كتاب، ايـن  . نگاه كنيد 23-22اثر قاسمي، صص» تاريخ الجهمية و المعتزلة«اين ماجرا را در  -1

او چهـل روز  «: در آنجا اين عبارت كـه . از آنچه در اينجا آورده شده، نقل كرده است تر ماجرا را طوالني
  .نيامده است» پرستيد ماند و چيزي را نمي

طبري تـاريخ  . اين واقعه در زمان صغار تابعين بود. آمده است) ب(و ) أ(هاي خطي  در پاورقي نسخه -2
صـفحات  » تاريخ الجهميـة و المعتزلـة  «كتاب به علت قتلش در . هجري دانسته است 128قتلش را سال 

 .نگاه كنيد 14-18

، »السـير «شرح حالش در كتـاب  . هايي دارد ها و حكمت او موعظه. او انساني زاهد و از بزرگان بود -3
 .آمده است 50: شماره 9ج
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هـا و   وقتـي امـام احمـد تمـام حجـت     . مناظره نمود و بر سر آن شكنجه و اذيت وآزار شـد 
كردند، رد كرد و تبيـين نمـود كـه آنـان هـيچ       براهين آنان را كه عليه او بدانها استدالل مي

 حجت و برهاني در اين زمينه ندارند، و درخواستشان از مردم كه با معتزله هـم رأي باشـند  
و با آنان موافقت كنند و بر سر ايـن عقيـده علمـاء را مـورد شـكنجه و اذيـت و آزار قـرار        

خواست امام احمد را آزاد نمايـد، امـا افـرادي اظهـار      دهند، جهل و ستم است، معتصم مي
وقتـي  . داشتند كه مصلحت، زدن امام احمد است تا حرمت خالفت كم كم شكسته نشـود 

دادند، عامه مردم كارشان را محكوم كردنـد و آن را كـاري   او را مورد ضرب و شتم قرار 
داستان امام احمـد در  . زشت و ناروا دانستند، از اين رو معتزله ترسيدند و او را آزاد كردند

  1.كتابهاي تاريخ آمده است
شـوند و ايمـان فقـط     از جمله عقايد خاص جهم اين است كه بهشت وجهنم، فاني مي

فر فقط جهـل اسـت، و در حقيقـت كسـي فعلـي نـدارد جـز        همان معرفت و شناخت، و ك
همان طور كـه  . شود و افعال انسانها فقط از روي مجاز به آنان نسبت داده مي. خداوند يكتا

درخت تكان خورد، فلـك چرخيـد، خورشـيد از وسـط آسـمان بـه طـرف        : شود گفته مي
  :شاعر چه خوب سروده است. مغرب رفت

  إلی النار واشتق امسه من جهنم                عجبت لشيطان دعا الناس جهرةً
خوانـد و نـام او از    از شيطاني درشگفتم كه مردم را آشكار بـه سـوي آتـش فـرا مـي     «

  .»جهنم مشتق شده است
نقل شده كه راجع به سخن درباره اعراض و اجسام از امام ابوحنيفـه رحمـه اهللا سـؤال    

او بود كـه سـخن در ايـن بـاره را بـراي      . بيدلعنت خدا بر عمرو بن ع: شد، در جواب گفت
  2.مردم افتتاح كرد

  

                                                
  .11/232، »سير أعالم النبالء«: نگا -1
، 152، 141، 132: و صفحات 280-279صص» مقاالت اإلسالميين«به آراي كالمي جهم در كتاب  -2

 .مراجعه نماييد 589و 636، 494، 212، 518، 181، 542، 474، 164، 149، 148، 477
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  :جبريه و اساس اعتقادشان
اينان . جبريه، اساس اعتقادشان را از جهم بن صفوان گرفته اند همان طور كه قبالً گفته شد

اينان درسـت نقطـه مقابـل قدريـه     . معتقدند كه فعل انسان به منزله طول و رنگ انسان است
كننـد بـه قـدر     همانا قدريه از آن جهت كه قدر را نفـي مـي  . كنند ر را نفي ميهستند كه قد
كننـد،   اند همان طور كه مرجئه از آن جهت كه به تعويق انداختن را نفـي مـي   منسوب شده

اينان معتقدنـد كـه كسـي بـراي فرمـان خداونـد بـه تعويـق انداختـه          . شوند مرجئه ناميده مي
گاهي بـه جبريـه،   . كند دهد و يا توبه آنان را قبول مي ميشود يا خداوند آنان را عذاب  نمي

كننـد همـان طوريكـه     وري مـي  گويند؛ زيرا آنان در اثبات قدر غلو و زياده هم مي» قدريه«
كساني كه به چيزي از وعده و وعيـد بـه طـور جـزم معتقـد نيسـتند، گـاهي مرجئـه ناميـده          

پس به طور جزم . وري مي كنند زياده اينان در به تعويق انداختن هر كاري غلو و. شوند مي
همان طور كه به طـور جـزم قائـل بـه مجـازات      . قائل به پاداش كسي كه توبه كرده، نيستند

و همان طور كه در ارتباط با چيـز يـا كـس معينـي، بـه طـور       . كسي كه توبه نكرده، نيستند
اختند و به ايمان اند مرجئه نخست، تكليف عثمان و علي را به تعويق مي. جزم معتقد نيستند

  .دادند و كفر آنان گواهي نمي
هـاي سـنن وارد شـده اسـت؛ از آن      احـاديثي در كتـاب  » قدريه«در مذمت و نكوهش 

جمله حديثي است كه ابوداود در سنن خود از طريق روايت عبـدالعزيز بـن ابـي حـازم، از     
درية جمـوس  لقا«: روايت كرده كه آن حضرت فرمودنـد ) ص(پدرش، از ابن عمر، از پيامبر

قدريـه مجـوس ايـن امـت     «: 1»هذه األمة، إن مرضوا فال تعودوهم، وإن ماتوا فال تشـهدوهم 
شـان حضـور    اگر بيمار شدند به عيادتشـان نرويـد، و اگـر مردنـد، در تشـييع جنـازه      . هستند
انـد كـه اهـل     راجع به مذمت و نكوهش قدريه، احاديث زياد ديگري روايـت شـده  . »نيابيد

اند كـه صـحيح آن اسـت ايـن احاديـث       ت مرفوع بودنشان سخن گفتهحديث درباره صح
اما احاديث وارده راجع به نكوهش خوارج چنـين نيسـت، چـون در ميـان ايـن      . اند موقوف

وجود دارند كه بخاري سه حديث آن و مسلم بقيـه  » الصحيح«احاديث ده حديث فقط در 

                                                
 .تخريج آن گذشت -1
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بدتر  از   ، بلكه عقيده قدريهمشابهت قدريه با مجوسيان، روشن است. را روايت كرده است
عقيده مجوسيان است، چون مجوسيان معتقد بـه وجـود دو آفريـدگار بودنـد ولـي قدريـه       

  .معتقد به وجود چندين آفريدگار هستند
هـاي تفرقـه افكـن را ميـان امـت اسـالمي بـه وجـود          هاي ضد و نقيض فتنه اين بدعت

فتنـه  : آورده كـه او گفـت  1سيبآوردند، همچنان كه بخاري در صحيح خود از سعيد بن م
پيش آمد، پس احـدي از اصـحاب بـدر را بـاقي     2نخست، يعني كشته شدن حضرت عثمان

  .روي داد كه احدي از اصحاب حديبيه را باقي نگذاشت3سپس فتنه حره. نگذاشت
در حالي كـه  4سپس فتنه سوم پيش آمد كه اين فتنه همچنان ادامه داشت و مرتفع نشد

  1.داشتندمردمان عقل و نيرو 

                                                
او امام و دانشمند، ابومحمد سعيد بن مسيب بن حزن قريشي مخزومي، دانشمند اهل مدينـه و سـرور    -1

، »السـير «شرح حالش در كتاب . دار فاني را وداع گفتهجري  94وي به سال . تابعين در زمان خود بود
 .آمده است 88: شماره 4ج

 35قتل حضرت عثمـان رضـي اهللا عنـه در سـال     : آمده است) ب(و ) أ(هاي خطي  در پاورقي نسخه -2
 .هجري بود

اي  حاشـيه » و المرجئـة فـي الفتنـة الثانيـة    «: بر روي عبارت) ب(و ) أ(هاي خطي  در پاورقي نسخه -3
 .هجري اتفاق افتاد 63اين فتنه، حره بود كه به سال : شته شده كه نص آن، چنين استنو

اگر فتنه سـوم  : درست آن است كه: گويند علما مي: آمده است) ب(و ) أ(هاي خطي  در پاورقي نسخه -4
سـر  بـر  » فـتح البـاري  «حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب . شد داد، تا آخر امر اين فتنه تمام نمي رخ مي

هاي خطي نيز  در اصل نسخه: اي نوشته وگويد حاشيه» سپس فتنه سوم پيش آمد وديگر تمام نشد«: گفته
دميـاطي ايـن گفتـه را    . »آمـد  و اگر فتنه سوم پـيش مـي  «: چنين است، و در روايت ابوخيثمه آمده است

م گفته اسـت، و فتنـه   ترجيح داده، بر اين اساس كه يحيي بن سعيد اين گفته را پيش از روي دادن فتنه سو
داودي چنين پنداشته كـه منظـور   . اند سوم را به چيزي تفسير نكرده آن گونه كه ديگران آن را تفسير كرده

اين رأي جاي اشكال است، چون ظاهراً منظور يحيي بـن سـعيد از فتنـه،    . از فتنه سوم، فتنه ازارقه است
و فتنه ازارقه به دنبال مرگ يزيد بـن  . ها نيست هاي است كه در مدينه پيش آمده و منظورش ديگر فتن فتنه

ابن تـين آورده كـه مالـك از يحيـي  بـن سـعيد       . معاويه روي داد و بيشتر از بيست سال به طول انجاميد
ترك نشد بجز در روز كشته شدن حضرت ) ص(نماز در مسجد پيامبر«: گويد انصاري روايت كرده كه مي
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پس خوارج و شيعه در زمان فتنه نخست و قدريه و مرجئه در زمان فتنه دوم و جهميـه  
پس اينان كساني شدند كـه دينشـان را فرقـه    . و امثال آنان پس از فتنه سوم به وجود آمدند

آن گـروه  . دادند فرقه نمودند و خودشان گروههايي شدند كه بدعت را با بدعت پاسخ مي
گروهـي دربـاره   . روي كردند و اين گروه علي را تكفير كردنـد  لو و زيادهراجع به علي، غ

برخي از مؤمنان را در جهنم جاويـدان   -روي نمودند تا جايي كه وعيد وتهديد غلو و زياده
وري نمودنـد تـا جـايي كـه      و گروهي ديگر درباره وعده و بشـارت غلـو و زيـاده    -نمودند

آن گروه راجع به تنزيـه  . منظورم مرجئه است. دندبرخي از وعيدها و تهديدات را نفي نمو
روي نمودند تا جايي كـه صـفات خـدا را انكـار كردنـد و ايـن        و تقديس خدا غلو و زياده

روي نمودند تا جايي كه گرفتار تشـبيه شـدند    گروه راجع به اثبات صفات خدا غلو و زياده
مشروع رويگردان شـدند، برخـي   و ادله و مسائلي را ابتداع كردند كه مشروع نبود و از امر 

هاي پيشين همچون يهود و نصارا و مجـوس   شان از كتابهاي امت از آنان براي اثبات عقيده
خواندنـد در نتيجـه    گرفتند، چون آنان كتابهاي اين امتهـا را مـي   و ستاره پرستان كمك مي

لفـظ آن را   شد و اينان هم گاهي ها و خرافات آنان وارد مباحث و داليل اينان مي گمراهي
                                                                                                                     

فتنـه سـوم، روز   : ابـن عبـدالحكم گويـد   . تنه سوم را فراموش كردو ف: مالك گويد. »عمر و در روز حره
حكم بـه   محمد بن مروان بناين فتنه در زمان فرمانروايي مروان بن : گويند. خروج ابوحمزه خارجي بود

غرائـب  «سپس ديدم كـه دارقطنـي در كتـاب    . هجري و مدتي قبل از مرگ يحيي بن سعيد بود 130سال
و «: گويـد  حيي بن سعيد، مانند اين اثر را روايت كرده، و در پايـان آن مـي  با اسنادي صحيح از ي» مالك

ابـن ابـي   . »رفت در حالي كه عقل و تـوان در ميـان مردمـان بـود     آمد، از بين نمي اگر فتنه سوم پيش مي
روايت كرده، و اين بخالف امري است كه در روايت اين بـاب،  » آمد و اگر پيش مي«: خيثمه آن را با لفظ

توان جمع كرد كه يحيـي بـن سـعيد، ايـن را      اين تعارض را چنين مي. تنه سوم جزم و يقين شده استبه ف
اي را اظهـار   ابتدا گفته و سپس فتنه سوم كه ذكر شده، پيش آمد در حالي كه او زنده بود و آن وقتي گفتـه 

  .كرد كه ليث بن سعد از وي نقل كرد
ليث از يحيي بن سـعيد، از سـعيد بـن    : گويد آورده ومي 4024: بخاري آن را به دنبال حديث شماره -1

اين اثر از طريق ليث براي من ثابت نشـده  : گويد حافظ ابن حجر عسقالني مي... آن را نقل كرده... مسيب
از طريق احمد بن حنبل از يحيي بن سعيد قطان، از يحيي بن سـعيد  » المستخرج«ابونعيم در كتاب . است

  .طور موصول روايت كرده استانصاري، مانند آن را به 
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آميختنـد و حقـي را كـه     دادنـد در نتيجـه حـق را باطـل مـي      و گاهي معناي آن را تغيير مـي 
از اين رو پراكنده و فرقه فرقه شدند و اخـتالف پيشـه   . پيامبرشان آورده بود، كتمان كردند

كردند و آن وقت راجع به جسم و عرض و قائل بودن جسم براي خداوند به صورت نفـي  
  .گفتندو اثبات سخن 

ها، انحراف از راه راستي است كه خداوند ما را به اتبـاع   سبب گمراهي اين گونه فرقه
��m��p��on��m��l��k��j:فرمايـد  از آن امر كرده است، خداوند متعـال مـي  

v��u��t��s���r��q lو همانا راه راست من همين است، « 153: األنعام���
پيـروي نكنيـد كـه شـما را از راه او پراكنـده      ] متفرقـه [هاي  پس از آن پيروي كنيد و از راه

  .»سازد مي

ــي  ــري مـ ــاي ديگـ ــد در جـ ��m��z��y��x��w��vu�����t��s��r���q��p:فرمايـ

{lبـه  ] مـردم را [من و پيروانم از روي بصيرت . اين راه من است: بگو« 108: يوسف��
  .»كنم سوي خدا دعوت مي

ه خداسـت بـه صـورت مفـرد     را كـه همـان را  » سـبيل «و » صراط«در آيات فوق، لفظ 
  .را كه مخالف راه خداست، به صورت جمع آورده است» سبل«آورده، و لفظ 

: بـراي مـا خطـي كشـيد و فرمـود     ) ص(رسـول خـدا  : ابن مسعود رضي اهللا عنـه گويـد  
هاي ديگري را از سمت راسـت و چـپ آن    سپس خط. »اين، راه خداست«: »سبيل اهللا1هذا«

اسـت،  ] متفرقـه [هاي  اين راه«: »ی کل سبيل شيطان يدعو إليهوهذه سبلٌ، عل«: كشيد و فرمود
سـپس ايـن   . »بر سر هر راهي، شيطاني قرار دارد كه ديگران را به طرف آن فرا مـي خوانـد  

��m��u��t��s���r��q��p��on��m��l��k��j:آيـــــه را خوانـــــد

                                                
  .آمده است» هذه«، )ب(در نسخه خطي  -1
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��}��|���{��z��y��x��wvl و همانـا راه راسـت مـن    « 1531: األنعام
پيروي نكنيد كه شـما را از راه او  ] متفرقه[هاي  از آن پيروي كنيد و از راه همين است، پس

اين است آنچه خدا شـما را بـه آن سـفارش كـرد، باشـد كـه پرهيزكـار        . سازد پراكنده مي
  .»شويد

شود كه نياز بنده به درخواست هدايت به سوي راه راست، باالتر از  از اينجا معلوم مي
خـاطر خداونـد متعـال در نمـاز، خوانـدن سـوره فاتحـه در هـر          هر نيازي است، و به همين

ركعت را مشروع نموده است، به خاطر نيازي كه بنده بـه ايـن دعـاي عظـيم القـدر كـه در       
�:خداوند متعال ما را امر كرده كه بگوئيم. بردارنده خواسته هاي بزرگ و نيك است، دارد

�m��d��c��b���a��̀ ��_��^���]��\��[��Z��Y��X���W�l 
ما را بـه راه راسـت هـدايت فرمـا، راه آنـان كـه موهبتشـان دادي، نـه راه         « 7 – 6: الفاتحة

ليهود ا«: ثابت شده كه آن حضرت فرمودند) ص(و از پيامبر. »غضب شدگان و نه گمراهان
يهوديـان، غضـب شـدگان، و مسـيحيان گمراهـان      « :2»مغضوب عليهم، والنصاری ضالُّون

  .»هستند
لتتبعن سنن مـن  « :ثابت شده كه آن حضرت فرمـود ) ص(از پيامبردر روايت صحيح 

هـا و   حتمـا از روش « :»کان قبلکم حذو القُذَّة بالقُذَّة حتی لو دخلوا حجر ضب لـدخلتموه 
آداب پيشينيانتان قدم به قدم پيروي خواهيد كرد تـا جـايي كـه اگـر آنـان، داخـل سـوراخ        

                                                
آن را  14168: ؛ و طبري به شـماره 465و  1/435» المسند«؛ احمد در 1/67دارمي در سنن خود،  -1

آن را صحيح دانسته و ذهبـي هـم    2/318» المستدرك«سند آن حسن است و حاكم در . اند روايت كرده
  .آن را تأييد كرده است

» المسـند «؛ احمـد در  2955و  2954:هـاي   قسمتي از حديثي طوالني است كه ترمـذي بـه شـماره    -2
انـد، كـه سـند آن     از طريق روايت عدي بن حاتم آن را روايت كرده 1040: ؛ و طيالسي به شماره4/378

  .اند آن را صحيح دانسته 2279و  1715: هاي حسن است و ابن حبان به شماره
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! اي رسـول خـدا  : صـحابه عـرض كردنـد   . »شـد سوسماري شدند، شما هم داخل خواهيـد  
  1.»پس چه كسي؟«: منظورتان يهود و نصارا است؟ فرمود

هر يـك از علمـايي كـه منحـرف شـده اسـت، بـه        : گويند گروهي از سلف صالح مي
اي  اي شباهتي با يهود دارد و هر يـك از عابـدان كـه منحـرف شـده اسـت، بـه گونـه         گونه

بيني كه اكثر متكلمـان منحـرف از معتزلـه وماننـد      طر ميبه همين خا. شباهتي با نصارا دارد
آنــان، شــباهتي بــايهود دارنــد، تــا جــايي كــه علمــاي يهــود، كتابهــاي بزرگــان معتزلــه را   

داننـد و همچنـين بزرگـان معتزلـه بـه       اي نيك مـي  خوانند، و طريقه منهج آنان را طريقه مي
و اكثـر عابـدان منحـرف از اهـل     . ددهنـ  يهوديان تمايل دارند و آنان را بر نصارا ترجيح مي

                                                
و  89، 3/84، »المسـند «؛ احمـد در  2669: ؛ مسلم به شـماره 7320و  3456: هاي بخاري به شماره -1

از طريـق روايـت    4196: ؛ و بغوي به شماره74: ؛ ابن ابي عاصم به شماره2178؛ طيالسي به شماره 94
 لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعـاً بـذراع  «: اند ابوسعيد خدري آن را با اين لفظ روايت كرده

هاي پيشينيانتان وجب به وجب و دسـت   قطعاً از سنتها و روش«: »...حتي لو دخلوا حجر ضب لتبعتموهم
به دست پيروي خواهيد كرد تا جايي كه اگر آنان داخـل سـوراخ سوسـماري شـوند، از ايشـان پيـروي       

ابن  527 و 511، 450، 2/327» المسند«؛ احمد در 3994همچنين ابن ماجه به شماره . »...خواهيد كرد
آن را از طريق روايت ابـوهريره بـا ايـن لفـظ      1/37» المستدرك«؛ و حاكم در 72ابي عاصم به شماره 

لتتبعنّ سنن من كان قبلكم باعاً بباع وذراعاً بذراع، وشبراً بشبر حتـي لـو دخلـوا حجـر     «: اند روايت كرده
ه دست و وجـب بـه وجـب پيـروي     هاي پيشينيانتان دست ب قطعاً از سنتها و روش«: »...ضب لدخلتم فيه

» ...خواهيد كرد تا جايي كه اگر آنان داخل سوراخ سوسماري شوند، شـما هـم داخـل آن خواهيـد شـد     
اين روايت را بنا بر شرط مسلم صحيح دانسـته و ذهبـي هـم آن را تائيـد      1/37» المستدرك«حاكم در 
ال «: ه آن را با اين لفظ آورده استاز طريق روايت ابوهرير 7319: همچنين بخاري به شماره. كرده است

شـود تـا    قيامت برپا نمي«: »...تقوم الساعة حتي تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بـذراعٍ  
همچنـين   .»...كننـد  پيشينيانشان وجب به وجب و دست بـه دسـت پيـروي ن    هاي اينكه امت من از روش
: شداد بـن اوس آن را بـا ايـن لفـظ روايـت كـرده اسـت       از طريق روايت  4/125احمد در مسند خود، 

انسـانهاي بـد   «: »ليحملن شرار هذه األمةعلي سنن الذين خلقوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة«
اند، يعني اهل كتاب را گام به گام حمل  هاي كساني كه پيش از آنان آفريده شده ها و روش امت من، سنت

 .»كنند  مي
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تصوف و مانند آنان، با نصارا شباهتهايي دارند، و به همين خـاطر بـه نـوعي از  رهبانيـت و     
بزرگـان اينـان كـالم و اهـل كـالم را نكـوهش       . حلول و اتحاد و مانند آنهـا تمايـل دارنـد   

ع به مذمت سـماع  گيرند و راج كنند و بزرگان اهل كالم از طريقه اينان عيب و ايراد مي مي
انـد، كتابهـايي تـأليف     هـايي كـه اينـان بـه وجـود آورده      و وجد و بسياري از زهد و عبادت

  1.كنند مي

  :هاي گمراه، راجع به وحي دو طريقه دارند فرقه
طريقـه  ) 2طريقـه تبـديل و تحريـف    ) 1: هاي گمراه راجع بـه وحـي دو طريقـه دارنـد     فرقه

اهـل وهـم و   ) 1: انـد  و تحريـف خـود دو نـوع    اهـل تبـديل  . جاهل نمودن و گمراه كـردن 
  .اهل تحريف و تأويل) 2خيالپردازي 

همانا پيـامبران راجـع بـه خـدا و روز     : گويند اند كه مي كساني2اهل وهم و خيالپردازي
اند كه با واقعيت امر مطابقت ندارد اما آنان،  آخرت و بهشت و جهنم به چيزهايي خبر داده

دهنـد مـثالً بـه آنـان       كنند مـورد خطـاب قـرار مـي     و توهم مي مردمان را به آنچه كه تخيل
شـوند و انسـانها    گويند خدا موجود عظيم و بزرگـي اسـت و جسـمها دوبـاره زنـده مـي       مي

زيـرا مصـلحت    ؛هاي محسوسي دارند هر چند واقعيت امـر چنـين نيسـت    ها و عذاب نعمت
بـه خـاطر مصـلحت همـه     پس خبـر پيـامبران   . همه انسانها در آن است هر چند دروغ باشد

  .اند ابن سينا و امثال او قانونشان را بر اين اصل بنا نهاده. باشد مردم دروغ مي
قصد پيامبران از اين سـخنان، حقـي   : گويند اند كه مي سانيك3اما اهل تحريف و تأويل

كه در واقعيت امر است، نبـوده و همانـا حـق در واقعيـت امـر آن چيـزي اسـت كـه مـا بـا           
اي  هـاي پيـامبران را بـه گونـه     كوشند تـا گفتـه   سپس اين دسته مي. ايم دانسته هاي خود عقل

به همين خاطر اكثرشـان تأويـل را   . تأويل كنند كه با رأي و نظرشان موافق و سازگار باشد

                                                
 .2/32، »ائع الفوائدبد«: نگا -1

 .9-1/8، »درء تعارض العقل و النقل«: نگا -2

 .20-1/12، »درء تعارض العقل و النقل«: نگا -3
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و . جـايز اسـت كـه فـالن معنـا اراده شـود      : گوينـد  بلكه مي. آورند به طور جزم بر زبان نمي
  .ل بودن لفظ بر چند معناستنهايت چيزي كه دارند، محتم

اند كه حقيقـت سخنشـان ايـن اسـت كـه       اما اهل جاهل نمودن و گمراه كردن كساني
پيامبران و پيروانشان جاهل و گمراهند كه مراد خداوند را در آنچـه كـه از طريـق آيـات و     

جايز اسـت كـه   : گويند دانند و مي سخنان پيامبران، خود را به چيزهايي متصف نموده، نمي
حمـد و نـه ديگـر    نه جبرئيل و نـه م  ؛داندته باشد كه كسي جز خدا آن را نص، تأويلي داشن

��m�����y:خوانـد  مـي )ص(و اينكه محمد. دانند چه برسد به صحابه و تابعينپيامبران آن را ن

��}��|��{��zl ا يافـت خـداي رحمـان، بـر عـرش اسـتو     « 5: طه« .�m��¹��¸

��»��ºl رود سوي او باال مـي  اكيزه، بهسخنان پ«: 10: فاطر« .�m��³��²��±��°��¯

µ��´�lچه چيز تو را بازداشت از اينكه براي چيـزي كـه بـه دسـتان خـود      «:75: ص
داند بلكه معاني آيات مـذكور   معاني اين آيات را نمي) ص(محمد. »آفريدم، سجده كني؟

  .باشد پندارند كه اين طريقه، طريقه سلف صالح مي بعد مي!! داند جز خدا كسي نميرا 
مراد از ايـن آيـات، خـالف معنـا و مـدلول ظاهرشـان       : گويند سپس برخي از اينان مي

داند همـان طـور كـه وقـت      ، كسي جز خدا نميراشود و معناي حقيقي آن است كه فهم مي
معنـاي آيـات بـر    : دارنـد كـه   و بعضـي ديگـر از اينـان اظهـار مـي     . شـود  قيامت دانسته نمـي 

. دانـد  ما با اين وجود جـز خـدا كسـي تأويـل آن را نمـي     شود ا ظاهرشان حمل و جاري مي
كنند كه خـالف   سخنان اينان ضد و نقيض است، چون براي آيات قرآني تأويلي اثبات مي

ايـن دو  . شـود  اين آيات بـر ظاهرشـان حمـل مـي    : گويند ظاهرشان است و با اين وجود مي
از نصوصـي كـه، اينـان    مراد و منظـور  ) ص(اند كه پيامبر گروه اخير در اين سخن مشترك

اند، روشن نساخته است، و به همين خـاطر هـر يـك از دو     آن را مشكل يا متشابه قرار داده
دهد كه غير از نصوصي است كه گـروه ديگـر    گروه، نصوصي را مشكل و متشابه قرار مي

معـاني  ) ص(پيـامبر : گوينـد  اي از آنان مي سپس عده .آن را مشكل و متشابه قرار داده است
معـاني آن را دانسـته امـا    : گوينـد  ن آيات را نيز ندانسته است، و عده ديگري از ايشان مـي آ
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آن را تبيين و روشن ننموده است بلكه بيان آن را به ادله عقلي و كساني كه راجـع بـه علـم    
پس اينان اتفـاق نظـر دارنـد    . كنند، ارجاع داده است از طريق تاويل آن نصوص اجتهاد مي

معاني آيات قرآني را ندانسته و يـا دانسـته ولـي بـه ديگـران يـاد نـداده        ) ص(ربر اينكه پيامب
دانـيم و سـپس راجـع بـه حمـل كـالم        هاي خود، حق را مي است بلكه اين ماييم كه با عقل

كنـيم، و همانـا پيـامبران و     بـر آنچـه كـه موافـق معقـوالت ماسـت، تـالش مـي        ) ص(پيامبر
همـه اينهـا   . كننـد  سائل سـمعي و نقلـي را فهـم نمـي    دانند و م پيروانشان مسائل عقلي را نمي

  .گمراهي و گمراه كردن از راه راست مي باشد
شـان را بـه    اساس كه گوينـده   خواهيم كه ما را از اين سخنان واهي و بي از خداوند مي

  .كشاند، سالم و دور نگه دارد دوزخ مي
  

  سبحان ربک رب العزة عما يصفون
دهللا رب العاملیاملرسلين و احلمو سالم علی 



  
  
  
  

 

  


