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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١٣ نومبر ٢٧
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 بن حنبل برایوصيت امام احمد 

  !ویسی  در روزی عروشپسر
  

 !خوانندگان محترم 

  ۀواقارب محفل وليمـ جوش دوستان   و جمع و، حضورباخوشی

  ٢٠١٣به روز جمعه مؤرخ اول سپتمر سال ) سعيدیحمد  اپسرم (

ين محفل خوشی بر ا در.  جرمنی بر پا شد-  کولـن - شھر ھورتدر

 فاميل تعداد کثيری از دوستان ھردو  اقارب و حضورعالوۀ

تالش داشتيم تا اين . اشتراک ورزيده بودندی  دينی علمادانشمندان و

 تجمععالوۀ خوشی ،  شور و لذت مشروع وليمه به يک ه محفل ب

 .رددگدعوت مبدل  تنويری،  ادای رسالت  و

بيانات دينی دانشمندان  ن وأاين محفل با تالوت قرآن عظيم الش

وی مول و) صافی(وف ؤوعلمای جليل القدر ھر يک مولوی عبدالر

، تنويری و محفل علمی يک ۀ مطابق برناممحترم سادات،صاحب 

، نکاح در اين محفل در مورد مفھوم وليمه. گرفتخود ه دعوت را ب

 ۀتدوير مجالس نکاح به طريقدراسالم، مفاھيم و تفاصيل درمورد  

 در شد بن حنبل برای پسر  امام احمۀدر ضمن در اين محفل وصايای ده گان. اسالمی  بيانات  ارزشمندی ارايه گرديد

 اھميت اين بيانات و مرجع بودن اين وصايا برای بابت. گرديد بيان ش برای اشتراک کنندگان  نيز فرزندروز عروسی

داريم تا  ه میئپردازند، ذيالً خدمت شما پيش کش وارا ی جديد مشترک فاميلی میگکه خاصتاً به زندرا ساير جوانان 

رديده واين ھديه را از جانب گی وساير جوانان حمد سعيدای خوب برای پسرم داکتر اشود اين وصايا مرجع و رھنم

 . من قبول بدارند

 مختصر درمورد شخصيت امام احمد ،به پسرش) رح(بن حنبل ضرورت ديديم قبل از پرداختن به وصايای امام احمد 

 . ه بداريمئمعلومات مختصر ارا) رح(بن حنبل 
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از جھان فانی به د و در ھمان شھر يدر شھر بغداد متولد گرد )  ھجری٢۴١-١۶۴() هللاة رحم(مام احمد بن حنبل ا

 . جھان ابديت پيوست

 :نويسند احمد حنبل میسيرت نويسان در مورد 

مراکز بس مشھور عملی آن زمان ث ، به يبود و براى فراگفتن علوم اسالمى و حد رالسفري كثانھامام احمد يکی از فقي

يکی از شھر ھای عراق (من ، كوفه و بصره ي ، )عربستان سعودی امروز (، حجاز)دمشق امروز(شام يعنی شھر 

 . كرده است سفر) امروز

 .در جھان اسالم شھرت دارد »  رح- حنبل  مسند احمد   «نامه  اين امام مشھور عالم اسالم بمشھور ترين کتاب

 ً ن ين و سودمندتري گرانقدرترۀمسند امام احمد از جمل  .تد جمعبندی گرديده اسـ در شش جلمسند احمد بن حنبل مجموعا

ن کتاب ين و گسترده ترين کتاب جامع تريدھند  که ا  شھادت میین و کنونيشيشمار رفته ، محدثان په کتب حديث  ب

 . ش به  آن ضرورت دارد ياين و دني مسائل دی باشد که فرد مسلمان برایث و سنت ميحد

  : دي گویر ميابن كث

 . رسدی نگارش و اسلوب نمئیکوي در کثرت مطالب و ن » مسند احمد »  «ی  به پای کتاب مسندچيھ«

 ی جز ما آن را نمیک جا جمع نمود و مسند را بر ما خواند و کسيپدرم من، صالح و عبدهللا را  « : يد  گویحنبل م

 ».ديشن

ث گردآورده ام و ھرگاه مسلمانان در يه ھزار حدان ھفتصد و پنجاي است که آن را از مین كتابيا«:  افزيد ین ميھمچن

ند، چنانچه آن را در آن جا ي دچار اختالف شوند به آن مراجعه نما-ه وسلّميصلّى هللا عل- از رسول هللا یثيمورد حد

 ».دي آی به حساب نمیل و حجتينصورت دلير ايافتند خوب است، درغي

 و   »  نيحيصح « را در یث قوي باشد، وگرنه ما احادی میم و کلطور عاه شان بياۀ ن گفتيا « :دي گوی م یاما ذھب

   .  شوندیافت نميم که در مسند يگر بخش ھا داري و د »  سنن«

ات پدرش نبوده اند و به زوائد عبدهللا شھرت ين افزوده است که جزو رواآ را به یفرزند امام احمد، عبدهللا، اضافات

 را بدان افزوده است که یت کرده است، خود اضافاتي عبدهللا و او از پدرش رواع، که ازين ابوبكر قطيھمچن. دارند

   . ستندي عبدهللا و پدرش نیجزو نوشته ھا

 به یث و بدون احتساب موارد تکراريچھل ھزار حد)  ۴٠٠٠٠ ( به حدودیث مسند با احتساب موارد تکراريتعداد احاد

ر يگرى دربارۀ ناسخ و منسوخ و تفسيتاب مسند خود، كتابھاى دك  او عالوه بر. رسدیث مي ھزار حدیس) ٣٠٠٠٠(

 .ورده است آ تحرير درۀرشته  بر مسايل اسالمی گدي و  عظيم الشأنقرآن

ی ھايکی از معتبر ترين کتاب و. ست مجلد گردآورى نموده است يرا در ب) رح( فتاوى امام حنبل  )رح (ميشيخ ابن ق

 .د رو شمار میه فتوا در جھان اسالم ب

م،  که طفل خورد سال بودھيچ از يادم نمی رود  زمانی: نويسد  در مورد زندگی خويش می)رح(امام احمد بن حنبل 

خواستم به مسجد بروم، مادرم مرا صدا زد و  ث میي کسب حدیدريکی از روز ھا صبح وقت پيش از نماز صبح  برا

 .دي بگوصبر کن تا مؤذن اذان را: از لباسم محکم گرفت وبرايم گفت

  :دندي پرس)رح (نويسند از امام احمد رخين میؤم

دست  ه  تا  اين عالم صالحيت فتوا را بباشدکه ياد داشته است برای يک عالم دينی به چه تعداد از احاديث  ضرورت 

  يکصد ھزار حديث  کافی است تا  از فرد فتوا گرفته شود؟ آيا به تعداد .  ارد

 .ريخ: امام گفت

  ھزار حديث؟گفتند دوصد
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 .ريخ: امام جواب  داد

  ث؟يصد ھزار حديس: ديپرس

 .ريخ: امام گفت

 ث؟يچھارصدھزار حد: گفتند 

 .ريخ: پاسخ داد

 ث؟يپانصد ھزار حد: گفتند 

 .دوارميام: امام جواب داد 

 :نويسد می) رح(مد يکی از استادان  امام اح) رح(شيخ عبد الرزاق 

 .ده امـيدـو پارساتر از احمد ن) یبه احکام شرع( را داناتریھرگز کس

 :در تواريخ آمده است

 .د که او طرفدار و صاحب سنت استي دارد، بدانی را ديدی  که امام احمد را دوست میاگر کس

 :نويسد  بود می)رح( از  استادان  امام احمدیکي که )رح (یامام شافع 

 خود یبرجا )رح(ن از احمد بن حنبل ـي تر به علم دا داناتر و عالمي را بھتر یرون آمدم و در آن کسياز بغداد ب

 .نگذاشتم

 :گويد  ن میيى بن معيحي

ست که بتواند که چون يگر نيچ کس ديا ھيکار ما . به خدا، ھرگز! دـشون) رح(مردم دوست دارند مانند احمد بن حنبل 

 ..مي تاب آوریوۀ قيا بر طرياحمد بوده 

  .د و طرق آن ھا، را ازحفظ داشتيات واسانيرواۀ ث؛ مجموعيون حديليک ميامام احمد : مطابق روايات محدثين

  :به پسرش)رح(امام حنبل ۀ نـی  ده گاوصايا

    :یيابن

  :ھاي واحرص علیتك إال بعشر خصال تمنحھا لزوجك فاحفظھا عني بیإّنك لن تنال السعادة ف

 :ای پسر کم

ات می ) زن(ی شوی مگر به رعايت ده خصلت که به زوجه البته توھيچ وقت در خانه ات به سعادت وپيروزی نايل نم

 . اين خصلت ھا را حفظ کن حرص وتالش بورز به آن .بخشی

  :ةيأما األولى والثان

نھا حجاًبا من ينك وبيح بالحب، فال تبخل على زوجتك بذلك،فإن بخلت جعلت بيحببن التصريحببن الدالل ويفإّن الّنساء 

 . المودةیالجفوة ونقًصا ف

 :اول ودوم 

البته زن پيام آوران نکاح واظھار محبت شوھر را دوست دارد، بر بخشش اين دو بخل مکن، اگر بخل کردی درميان 

 . ونقصان از دوستی را ايجاد کرده ایئیخودت ووی حجاب ازبی وفا

 :وأما الثالثة 

 لكل صفة مكانھا فإنه أدعى للحب ن فاجعليف الليستخدمن الرجل الضعيد الحازم ويكرھَن الرجل الشديفإن النساء 

 .نةيوأجلب للطمأن
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  :سوم

نمايند، برای ھرکدام از آن  نرم خوی خدمت می البته زنان مرد سخت گير وخشن را بد می پندارند به مردان ضعيف و

 . محبت و جالب برای اطمينان قلب می باشدۀبساز، البته اين عمل زياد جذب کنند صفات، جايگاھی اورا

  :ابعةوأما الر

 یب الرائحة فكن فياب وطيب الكالم وحسن المنظر ونظافة الثيحب الزوج منھّن من طيحببن من الزوج ما يفإّن النساء 

 .كل أحوالك كذلك

  :چھارم

. خواھند ودوست دارند خواھند که، شوھران از زنان نيز می  البته زنان از شوھران خود چيزی را دوست دارند ومی

 . در ھمه احوال مواصفات فوق را رعايت کن ی وباس، خوش بوئ سخن، نظافت وپاکی لی ، حسنئ زيبامثالً 

 :أما الخامسة

شھا، ي تعیاك أن تھدم ھذه المملكة التيه، فإيدة فيه تشعر أّنھا متربعة على عرشھا وأنھا سيت مملكة األنثى وفيفإّن الب 

نازعه ملكه وإن يس لملٍك أشّد عداوًة ممن يعتھا ملكھا، ولحھا عن عرشھا ھذا، فإّنك إن فعلت نازياك أن تحاول أن تزيوإ

 .ر ذلكيأظھر لُـہ غ

  :پنجم

البته خانه ملک زنان است، چنين می پندارند که در تخت مملکت خود چھارزانو نشسته اند، البته ايشان رئيس مملکت 

نمايند، از زايل  ان در آن زندگی میکه منھدم بسازی جايگاھی را که ايش کنم تورا از اين اند، می ترسانم و منع می

اگر اقدام به زوال ملک آن کردی البته به آن منازعت و جنگ و جدل کرده ای، ھيچ . کردن عرش وی خود داری بکن

 . منازعتی از ديد دشمنی سخت تر از منازعت ملک نيست

 :أما السادسة

زان واحد، فإّما أنت وإّما أھلھا، ي مینفسك مع أھلھا فاك أن تجعل يفإّن المرأة تحب أن تكسب زوجھا وال تخسر أھلھا، فإ

 .ةيومياتك الي كمٍد ُتنقل َعْدواه إلى حی وإن اختارتك على أھلھا فإّنھا ستبقى فیفھ

 :ششم 

که خود  من می ترسانم تو را از اين. زن دوست دارد که شوھر کسب و کار کند تا اھلش به فقر و ذلت مواجه نگردد

مد اقتصادی و آ ترازو مساويانه تول کنی ، يعنی جايگاه شوھر در کسب و کار درۀ فاميل در يک پلرا با ساير اعضای

ثيرات امور زندگی مساوی أکه تو با ھمه اھلت در ت ساير امور زندگی نسبت به ديگران بيشتر بوده باشد، در صورتی

در اين .  حيات خود را با تو سپری نمود اھل خانواده خود ترجيح داده وۀبوده باشی با وجود زن تو را باالی ھم

 . که زنده است به تو عداوت خواھد کرد صورت زن را به مشقت و تکليف افگنده ای ، تا روزی

 :والسابعة 

، »نه الِعَوجُ يفالحاجب ز«ھا يًبا فيس ھذا عيھا وليھا، وسرُّ الجذب إليإّن المرأة ُخلِقت ِمن ِضلٍع أعوج وھذا سّر الجمال ف

 یم المعوج فتكسرھا وكسرھا طالقھا، وال تتركھا إن ھييھاتحاول تقي أخطأت حملًة ال ھوادة فیھا إن ھيل علفال تحم

  .نين بيك، ولكن كن دائما معھا بين لك بعد ذلك وال تسمع إليزداد اعوجاجھا وتتقوقع على نفسھا فال تليأخطأت حتى 

 :ھفتم 

 که در او نھفته است ، اين کجی براو عيب یی و کششئار زيبا کج آفريده شده است ، اين اسرۀالبته زن از قبرغ

ه  است ، اگر زن درکارمحوله اش خطا کرد ، وی را بی ابرو در کج بودن آن نھفتهئزيباگردد، چنانچه  محسوب نمی

  .خاطر راست کردن بر مشقت و فشار مجبور نساز، اگر چنين کردی وی را شکستی ، شکست وی طالق است
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ش از خود دور نساز و ترک مکن، اگر چنين کردی در کجی ھايش افزودی ، وی بر نفس طر اشتباھه خا زن را ب

 . نمايد، راه اعتدال را در حق آن اختيار کن کند، سخنانت را گوش نمی کند، با تو نرمی نمی  میءخود اتکا

 :أما الثامنة 

ما وجدت : ھا مرة قالتيت إلحداھّن دھًرا ثم أسأت إلر وُجحدان المعروف، فإن أحسنيفإّن الّنساء ُجبلن على ُكفر العش 

  .رهيت منھا غيحملّنك ھذا الخلق على أن تكرھھا وتنفر منھا، فإّنك إن كرھت منھا ھذا الخلق رضيًرا قط، فال يمنك خ

  : ھشتم

ينھا البته در سرشت خلقت زن کفران و ناسپاسی شوھر خمير مايه شده است، اين صفت آشکار است، اگر با يکی ا

اين صفت . گويد، من ھرگز از تو نيکی نديده ام ی ، با اندک خطا و کمبودی که از تو ديد میئزمان متمادی نيکی نما

زن تو را وادار بر اين نسازد که وی را به چشم اھانت و نفرت بنگری، زيرا اين خصلت تو را خفه سازد، صفت 

 .ديگرش تورا خوش خواھد ساخت

 :أما التاسعة

، حتى إّن هللا سبحانه وتعالى أسقط عنھا مجموعًة من ی والتعب النفسیمرأة تمر بحاالت من الضعف الجسدفإّن ال 

ام خاللھما حتى ي ھذه الحاالت وأنسأ لھا الصیا في ھذه الحاالت فقد أسقط عنھا الصالة نھائی افترضھا فیالفرائض الت

ا كماخفف هللا سبحانه وتعالى عنھا فرائضه أن تخفف عنھا ين ھذه األحوال ربایعتدل مزاجھا، فكن معھا فيتعود صحتھا و

 .طلباتك وأوامرك

 : نھم 

نمايد، چناچه پروردگار عالم ، در حين   البته زن روزگار حيات خود را به ضعف جسمی و تکاليف نفسی سپری می

 سازد، ده است ، ساقط می که بروی الزم گردانی را از فرايض و واجبات ایمواجه شدن زن بر چنين تکاليف، مجموعه

تو نيز زن را در چنين حاالت معذور . که بر صحت خود برگردد نمايد تا وقتی  نماز و روزه را از وی ساقط میمثالً 

 .که پروردگارش معذور داشته استی بدار قسم

  :أما العاشرة

  كير شرير متاع وخيرة عندك، فارحم أسرھا وتجاوز عن ضعفھا تكن لك خيفاعلم أن المرأة أس

 :دھم 

بدان زن نزد تو شباھت اسير را دارد، بر اسير خود رحم کن از ناتوانی ھايش در گذر اگر چنين کردی زن بزرگترين 

 .سرمايه و بھترين شريک زندگی ات خواھد بود

  

   :يادداشت

رين ي رسا و شۀترجم درسپاسگزار ھستم که» اديب« اين مقاله از استاد بزرگوار ودانشمند استاد غالم ربانی ۀدر خاتم

ران حق اجرعظيم نصيب گهللا تعالی برای جناب شان و ساير دعوت .   فوق مساعدت خير نموده اندۀده گانعربی متن 

 راه حق و درست ۀ نموده و روانءی خويش ھمت وقوت اعطاگکند و برای ما درانتخاب روش اسالمی وسبک زند

  پايان     . آمين يارب العالمين.  فرمايدء قوت وقدرت اعطا،اسالمی که صالح و فالح دارين درآن نھفته است

    )٢۵/١١/٢٠١٣ :رخ مؤ(

  :تتبع ونگارش 
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